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I. Bevezetés
A 2000. évi C. számviteli törvény 178. § (1) a) pontja és a 2011.évi CXCV. államháztartási
törvény 109.§. 33.pontja alapján 2014-től az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11)
kormányrendelet szabályozza a szervezeteinek sajátos beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségét.
A KASZK számviteli rendszerét a fenti jogszabály figyelembevételével alakította ki. ennek
figyelembe vételével a KASZK számviteli rendszerét a következők jellemzik:
A KASZK tevékenysége során előforduló a vagyoni és pénzügyi helyzetére kiható gazdasági
eseményeiről a kettős könyvvitel zárt rendszerében, módosított eredményszemléletű
(teljesítés) nyilvántartást vezet, alkalmazván az időbeli elhatárolás elvét.

II. A számlarend célja
A számlarend célja, hogy az intézmény eszközeinek és forrásainak, a gazdasági műveletek
eredményre gyakorolt hatásának egységes rendszerbe foglalásával segítséget adjon az
Intézmény számvitelének megszervezéséhez, biztosítsa a törvény, illetve kormányrendelet
szerinti beszámoló elkészítéséhez szükséges alapinformációkat.

III. A számlarend tartalma:





minden alkalmazásra kijelölt számla számjelét és megnevezését,
a számla tartalmát, ha az a számla megnevezéséből egyértelműen nem következik,
a főkönyvi számla és az analitikus nyilvántartás kapcsolatát,
a számlarendben foglaltakat alátámasztó bizonylati rendet.

Az analitikus nyilvántartásoknak szoros kapcsolatban kell lenniük a főkönyvi könyveléssel, és
a kettő között az értékadatok számszerű egyeztetésének lehetőségét biztosítani kell.

IV. Jogszabályi háttér
 államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
 államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről
módosult: 307/2013. Kormány rendelettel (VIII.14)
497/2013.Kormány rendelettel (XII.29)
23/2014 kormány rendelettel (II.6)
159/2014 kormány rendelettel (VI.30)
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 36/2013. (IX.13.) NGM rendelet az államháztartás számvitelének 2014. évi
megváltozásával kapcsolatos feladatokról
 38/2013 (XII.19.) NGM rendelet az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb
gazdasági események kötelező elszámolási módjáról
 68/2013 (XII.29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási
szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről

V. A könyvvezetés szabályai
Az új Áhsz. 2014 január 1-től a kétféle számvitel egymás melletti egymásra épülését írja elő.
A számlatükör két részből áll pénzügy számviteli (1-9 számlaosztály, 01-04 számlacsoport)
és költségvetési számvitel főkönyvi számlaszámok (05, 09, 00-s).
A költségvetési számvitel, a bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának, a követelések,
kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, és ezek teljesítésének, továbbá a özponti
költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből kapott támogatások elhasználásának
a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását és az éves
költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható és valós összképet mutató
elkészítését biztosítja.
A költségvetési számvitelben a 03–09. főkönyvi számlacsoportokban és a 00. Nyilvántartási
ellenszámlákon kell könyvelni.
A költségvetési számviteli főkönyvi számlaszámok képzése:
05 + rovatazonosító K nélkül + 1, ha előirányzati, 2, ha kötváll., más fizetési
kötelezettség, 3, ha teljesítés.
Pl.: K1101 rovat esetén az előirányzat főkönyvi számlaszám: 0511011, a kötváll.:
0511012, a teljesítés: 0511013.
09 + rovatazonosító B nélkül + 1, ha előirányzati, 2, ha követelés, 3, ha teljesítés.
Pl.: B403 rovat esetén az előirányzat főkönyvi számlaszám: 094031, a követelés:
094032, a teljesítés: 094033.
A 00-s főkönyvi számlaszámok a költségvetési kiadások és bevételek ellenszámlái. Bontásuk
biztosítja a kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség és követelés tárgyévi és követő évi
esedékesség elkülönítését, illetve teljesítés esetén a tevékenység jellege szerinti elkülönítést.
Kiadási ellenszámlák esetén
megkülönböztetünk nem végleges és végleges
kötelezettségvállalásokat.
A pénzügyi számvitel a vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredménye valóságnak
megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását és az éves költségvetési
beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható és valós összképet mutató elkészítését
biztosítja.
A pénzügyi számvitelben, az 1–9. számlaosztályokban és a 01., 02. számlacsoportokban kell
könyvelni. A pénzügy számvitelhez kapcsolódó számlaszámokat Költségvetési típus 1
szempontból állományinak kell minősíteni.
A könyvviteli nyilvántartás a gazdasági műveleteket, a valóságnak megfelelően,
folyamatosan, áttekinthetően, zárt rendszerben, a FORRÁS SQL biztosítja.
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VI. A költségvetési könyvvezetés:
A számviteli alapelvek e rendeletben meghatározott 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.
A költségvetési könyvvezetés során a 05. és a 09. számlacsoportot az egységes rovatrend
szerinti bontásban kell vezetni, valamennyi nyilvántartási számlát tovább bontva
 bevételi vagy kiadási előirányzatok nyilvántartási számlára,
 követelések vagy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartási
számlára,
 teljesítés nyilvántartási számlára.
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.
A követelések nyilvántartási számláin a 004. Követelés nyilvántartási ellenszámlával
szemben történik a követelés növekedésének - nyilvántartásba 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 (jövőbeni) követeléseket.

Behajthatatlan követelés leírása esetén a behajthatatlanság tényét és mértékét
bizonyítani kell. A behajthatatlan követelés leírása nem minősül a követelés elengedésének.

A behajthatatlannak minősített követelésekre kapott összeget az eredeti követeléssel
azonos nyilvántartási számlán kell nyilvántartásba venni. Ha a követelésre korábban
értékvesztést számoltak el, a követelés nyilvántartott értékét meghaladóan realizált összeget
az eredeti követeléssel azonos nyilvántartási számlán kell nyilvántartásba venni.

Költségvetési évben esedékes követelésként kell nyilvántartani az olyan
követeléseket, amelyek teljesítésének határnapja vagy a teljesítésére rendelkezésre álló
határidő kezdő napja a követelés nyilvántartásba vételének vagy az 54. § g) pontja szerinti
átsorolás évére esik. Más követelést költségvetési évet követően esedékes követelésként kell
nyilvántartani.
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
függően, hogy az végleges vagy nem végleges, költségvetési évben esedékes vagy
költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásnak, más fizetési
kötelezettségeknek minősül.
A teljesítések nyilvántartási számláin 003. Kiadások nyilvántartási ellenszámlával vagy a
005. Bevételek nyilvántartási ellenszámlával szemben történik a kiadás vagy bevétel
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nyilvántartásba vétele attól függően, hogy a kiadás vagy bevétel mely tevékenység,
kormányzati funkció végzése során merült fel. E nyilvántartási számlákat alap és
vállalkozási tevékenység, ezen belül az Áht. 109. § (3) bekezdés 1. pontja szerinti
kormányzati funkciók szerint tovább kell tagolni. A 003. Kiadások nyilvántartási
ellenszámlán belül a tevékenységre, kormányzati funkcióra közvetlenül nem
hozzárendelhető kiadások évközi elszámolására döntés alapján külön nyilvántartási számla
nyitható.
A központosított illetményszámfejtés körébe tartozó szervezetek a K1-2. rovatokhoz
kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon a kiadások teljesítését a központosított
illetményszámfejtés szabályairól szóló 422/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
KIR rendelet) 29/A. § a)-d) pontja szerint megküldött könyvelési értesítő vagy más
adatszolgáltatás szerint kötelesek nyilvántartásba venni.
Nyilvántartási számlák a Költségvetési számvitelhez
I. Egységes rovatrend a költségvetési és finanszírozási bevételekhez, kiadásokhoz
K1-8. Költségvetési kiadások
K1. Személyi juttatások
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek
Ezen a rovaton kell elszámolni:
 a, közalkalmazottak, besorolási osztály, fizetési fokozat szerint megállapított,
kötelező illetménykiegészítésekkel, a közalkalmazottak jogállásáról szóló
törvény szerinti kereset-kiegészítéssel, a kötelező és feltételtől függő, adható
pótlékokkal (például felzárkóztatási, kollégiumi, összevont osztályban oktatók
pótlékai, ) növelt - illetményét,
 egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók kivételével a munka
törvénykönyve alapján teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatottak bérét,
 a közfoglalkoztatásban résztvevők bérét,
K1102. Normatív jutalmak
Ezen a rovaton kell elszámolni az előre nem meghatározott követelményekhez kapcsolódóan
a foglalkoztatottaknak megállapított normatív jutalmakat.
K1103. Céljuttatás, projektprémium
Ezen a rovaton kell elszámolni a teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából a
foglalkoztatottaknak megállapított jutalmat, prémiumot, céljuttatást, továbbá minden más
hasonló személyi ösztönzési jellegű kifizetést, függetlenül annak elnevezésétől.
K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túl szolgálat
Ezen a rovaton kell elszámolni:
 a helyettesítés, illetve helyettesítésre szóló megbízás címen folyósítandó juttatásokat,
 a készenléti és ügyeleti díj összegét,
 a túlóradíjakat, és
K1105. Végkielégítés
Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottaknak megállapított végkielégítést.
K1106. Jubileumi jutalom
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Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottaknak megállapított jubileumi jutalmakat és
a munkaviszony elismerésére szolgáló - például hűségjutalom - jutalmakat.
K1107. Béren kívüli juttatások
Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottak részére juttatott, a személyi
jövedelemadóról szóló törvény szerinti béren kívüli juttatásokat, ide értve azt az esetet is, ha
azok megfelelnek a béren kívüli juttatás feltételeinek, de a személyi jövedelemadóról szóló
törvényben meghatározott értékhatárt meghaladják.
K1108. Ruházati költségtérítés
Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottak részére pénzben fizetendő ruházati
költségtérítéseket.
K1109. Közlekedési költségtérítés
Ezen a rovaton kell elszámolni a munkába járással kapcsolatos személygépkocsi használat
után fizetendő költségtérítést, továbbá a foglalkoztatottaknak megállapított más utazási
költségtérítéseket.
K1110. Egyéb költségtérítések
Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottak részére pénzben fizetendő, más rovaton
nem elszámolható költségtérítéseket.
K1111. Lakhatási támogatások
Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottaknak megállapított lakhatási, rezsiköltség,
albérleti díj hozzájárulásokat.
K1112. Szociális támogatások
Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottaknak szociális alapon megállapított eseti
szociális támogatásokat, segélyeket.
K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Ezen a rovaton kell elszámolni
 a munkáltató által a foglalkoztatottaknak teljesített, más rovaton nem elszámolható
olyan juttatásokat, amelyek után a foglalkoztatottnak a személyi jövedelemadóról
szóló törvény alapján az összevont adóalapba tartozó bevétele keletkezik függetlenül
attól, hogy a foglalkoztatott a jövedelme kiszámításakor a bevétellel szemben
jogosult-e levonásra,
 a munkáltató által a foglalkoztatottaknak teljesített, más rovaton nem elszámolható
olyan kifizetéseket, amelyek után a foglalkoztatottnak a személyi jövedelemadóról
szóló törvény alapján adómentes bevétele keletkezik, és
 a munkáltató által a foglalkoztatottakkal kapcsolatban kötött biztosítások díját.
K12. Külső személyi juttatások
K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett
juttatások
Ezen a rovaton kell elszámolni a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében nem
saját foglalkoztatottnak fizetett díjazásokat.
K123. Egyéb külső személyi juttatások
Ezen a rovaton kell elszámolni
 a prémiumévek programban résztvevők juttatásait,
 az egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók részére megállapított
juttatásokat, ide értve a juttatásaik után a foglalkoztatót terhelő közterheket is,


a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti reprezentáció és üzleti
ajándék kiadásait, ide értve azt az esetet is, ha azok megfelelnek a reprezentáció,
üzleti ajándék feltételeinek, de a személyi jövedelemadóról szóló törvényben
meghatározott értékhatárt meghaladják, és
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K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Ezen a rovaton kell elszámolni
 a szociális hozzájárulási adót,
 a rehabilitációs hozzájárulást,
 a korkedvezmény-biztosítási járulékot,
 az egészségügyi hozzájárulást,
 a táppénz hozzájárulást,
 a munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő
más járulék jellegű kötelezettségeket, és
 a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadót.
 A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni.
K3. Dologi kiadások
K31. Készletbeszerzés
K311. Szakmai anyagok beszerzése
Ezen a rovaton kell elszámolni
 a gyógyszerek, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények,
tápszerek, vér- és vérkészítmények, a gyógyászati diagnosztikai segédanyagok
beszerzése után fizetett vételárat,
 a gyógyszer alapanyagként használt vegyszerek, valamint a szakmai - termelési,
oktatási, kutatási - felhasználású vegyszerek beszerzése után fizetett vételárat,
 a tevékenységét segítő és a napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló, papír alapú
eszközök - így különösen könyvek, közlönyök, jogi információk, napilapok,
folyóiratok - beszerzése, előfizetése után fizetett vételárat,
 a 12. § (7) bekezdése szerinti egyéb készletek vételárát, és
 az
olyan
informatikai
eszközök,
elektronikus
könyvek,
egyéb
információhordozók beszerzése után fizetett vételárat, amelyek a tevékenységet
legfeljebb egy évig szolgálják.
Egyedi
Pénzügyi
ERA
gyűjtő
Egyedi gyűjtő megnevezése
teljesítés
K311
K31101
Gyógyszerbeszerzés kiadásai
053113____
K311
K31102
Vegyszerbeszerzés kiadásai
053113____
K311
K31103
Könyvbeszerzés kiadásai
053113____
K311
K31104
Folyóirat-beszerzés kiadásai
053113____
K311
K31105
Egyéb információhordozó-beszerzés kiadásai
053113____
K311
K31106
Állami készletek, tartalékok kiadásai
053113____
K311
K31107
Egyéb szakmai anyagbeszerzés kiadásai
053113____
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése
Ezen a rovaton kell elszámolni
 az élelmiszerek, élelmezési nyersanyagok beszerzése után fizetett vételárat,
 az irodai papír és a nyomtatványok beszerzése után fizetett vételárat, továbbá
minden, irodai célt szolgáló anyag - így különösen irattartó, tűzőgép, irodai
kapcsok, naptár, ceruza, toll, radír, ragasztó, lyukasztó - beszerzése után fizetett
vételárat,
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a nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok - így különösen
festék, festékpatron - beszerzése után fizetett vételárat,
a tüzelőanyagok, folyékony és gáznemű energiahordozók, járművekhez hajtó- és
kenőanyagok beszerzése után fizetett vételárat,
a fogvatartottak, ellátottak ruházata, valamint a ruházati költségtérítésnél nem
szerepeltethető munka- és védőruha beszerzése után fizetett vételárat, és
f) mindazon anyagok beszerzése után fizetett vételárat, amelyek nem
számolhatók el szakmai anyag beszerzéseként.

ERA
K312

Egyedi
gyűjtő
K31201

K312
K312
K312

K31202
K31203
K31204

K312

K31205

K312

K31206

Egyedi gyűjtő megnevezése
Élelmiszer-beszerzés kiadásai
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz
kapcsolód
Tüzelőanyag-beszerzés kiadásai
Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha
beszerzés beszerzé
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés
beszerzése ki

Pénzügyi
teljesítés
053123____
053123____
053123____
053123____
053123____
053123____

K313. Árubeszerzés
Ezen a rovaton kell elszámolni a vásárolt áruk és betétdíjas göngyölegek vételárát.

ERA
K313
K313

Egyedi
gyűjtő
K31301
K31302

Egyedi gyűjtő megnevezése
Árubeszerzés kiadásai
Göngyölegbeszerzés kiadásai

Pénzügyi
teljesítés
053133____
053133____

K32. Kommunikációs szolgáltatások
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele
Ezen a rovaton kell elszámolni
 a számítógépes rendszer tervezésére, az erre vonatkozó tanácsadásra,
számítógéprendszer, illetve adatfeldolgozó berendezések kiépítésére, helyszíni
irányítására, üzemeltetésére - ide értve a számítógépek üzembe helyezését,
szoftverek telepítését is, ha azok nem részei azok vételárának -, valamint az
ezeket segítő tevékenységekre irányuló szolgáltatás után fizetett vételárat,
 a számítógépes programozásra, így különösen adatbázisok készítésére,
szoftverek írására, meglévő alkalmazások módosítására és konfigurálására, ezek
tesztelésére irányuló szolgáltatás után fizetett vételárat,
 az informatikai eszközök, pénzkiadó automaták (ATM), nem mechanikus
működésű bolti kártyaleolvasó (POS) terminálok kölcsönzése, bérlete,
lízingelése, javítása, karbantartása vételárát, díját,
 a szoftverek kölcsönzésének, bérletének, lízingelésének vételárát, a felsőoktatási
és a köznevelési intézmények jogtiszta szoftver licenc biztosításával
összefüggésben kifizetett összegeket,
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az adatrögzítésre, adatfeldolgozásra, web-hosztingra irányuló szolgáltatás után
fizetett vételárat,
a világhálón megjelenő oldalak, internetes portálok tervezésére, elkészítésére,
működtetésére irányuló szolgáltatás után fizetett vételárat,
a számítógépek között megvalósuló adatátviteli célú távközlési kapcsolatok
díjait, és
a számítógépes oktatásra irányuló szolgáltatás után fizetett vételárat.

ERA

Egyedi
gyűjtő

K321

K32101

K321

K32102

K321

K32103

K321
K321
K321

K32104
K32105
K32106

Egyedi gyűjtő megnevezése
Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési,
tanácsadási
Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz
kapcsolódó i
Informatikai eszközök, szolgáltatások bérletének,
lízingelés
Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatások
kiadásai
Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai
Egyéb különféle informatikai szolgáltatások kiadásai

Pénzügyi
teljesítés
053213____
053213____
053213____
053213____
053213____
053213____

K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások
Ezen a rovaton kell elszámolni a nem számítógépek között megvalósuló, nem
adatátviteli célú távközlési - így különösen telefon, telefax, telex, mobil - díjakat,
mobil telefonokhoz vásárolt kártyák vételárát, továbbá a műsorvételi, műsorközlési
jogdíjak kiadásait.

ERA
K322

Egyedi
gyűjtő
K32201

K322

K32202

Egyedi gyűjtő megnevezése
Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai
Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások
kiadásai

Pénzügyi
teljesítés
053223____
053223____

K33. Szolgáltatási kiadások
K331. Közüzemi díjak
Ezen a rovaton kell elszámolni a villamos energia, gázenergia, táv hő- és meleg víz
szolgáltatások díjait, a víz- és csatornadíjakat.

ERA
K331
K331
K331
K331

Egyedi
gyűjtő
K33101
K33102
K33103
K33104

Egyedi gyűjtő megnevezése
Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai
Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai
Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak kiadásai
Víz- és csatornadíjak díjak kiadásai

Pénzügyi
teljesítés
053313____
053313____
053313____
053313____
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K332. Vásárolt élelmezés
Ezen a rovaton kell elszámolni az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával gondoskodó
szervnél a konyha, étterem, büfé vagy más vendéglátóipari helyiség üzemeltetésére irányuló
szolgáltatásért fizetett vételárat.
K332

K332

Vásárolt élelmezés teljesítése

053323____

K333. Bérleti és lízing díjak
Ezen a rovaton kell elszámolni az informatikai eszközök kivételével a bérelt, operatív lízing
keretében használt immateriális javak, tárgyi eszközök bérleti és lízingdíjait, valamint a
közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció
keretében megvalósuló létesítmény igénybevétele miatt fizetett szolgáltatási díjat - ide értve
a szolgáltatási díj részét képező egyéb költségeket (fűtés, világítás, takarítás stb.) is.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
 ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló
szerződéses konstrukció.

K333
K333
K334

K33301
K33399
K334

PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási
díjak kiadásai
05333301__
Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai
05333399__
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése 053343____

K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
Ezen a rovaton kell elszámolni - az informatikai eszközök kivételével - a tárgyi eszközök,
készletek idegen kivitelezővel végeztetett karbantartásáért és kisjavításáért fizetett vételárat.
K334
K334
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése 053343____
K335. Közvetített szolgáltatások
Ezen a rovaton kell elszámolni az Szt. 3. § (4) bekezdés 1. pontja szerinti közvetített
szolgáltatások beszerzése után fizetett vételárat.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
 ebből: államháztartáson belül.
Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások
K335
K33501
kiadásai
05335301__
Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások
K335
K33599
kiadásai
05335399__
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
Ezen a rovaton kell elszámolni
 azokat az egyébként jellemzően az államháztartás által kibocsátott komplex
szolgáltatások - így különösen egészségügyi, oktatási (az informatikai oktatás
kivételével), szociális, útüzemeltetési, környezetvédelmi szolgáltatások vételárát, amelyeket államháztartáson kívüli szervezetek, személyek
teljesítenek, és
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más szellemi jellegű tevékenység szolgáltatásvásárlással történő ellátása miatt
fizetett vételárakat, így különösen a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői,
fordító-, közjegyzői, közbeszerzési irodai díjakat.

K336
K336

K33601
K33602

K336

K33603

Vásárolt közszolgáltatások kiadásai
Számlázott szellemi tevékenység kiadásai
Egyéb szakmai tevékenységet segítő
szolgáltatások kiadásai

053363____
053363____
053363____

K337. Egyéb szolgáltatások
Ezen a rovaton kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások vételárát,
így különösen a raktározás, csomagolás, postai levél, csomag, távirat, postafiókbérlet,
szállítás, bizományi tevékenység, takarítás, mosás és vegytisztítás, kéményseprés, rovarirtás
vételárát, a pénzügyi, befektetési, biztosítóintézeti szolgáltatásokkal összefüggésben
felmerülő díjakat, jutalékokat és más kiadásokat - ide értve a Kincstár által felszámított
díjakat is -, ha azokat nem a személyi juttatások között kell megjeleníteni.
K337
K337
K337

K33701
K33702
K33703

K337

K33704

Biztosítási szolgáltatási díjak kiadásai
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak kiadásai
Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások
kiadásai

053373____
053373____
053373____
053373____

K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások
K341. Kiküldetések kiadásai
Ezen a rovaton kell elszámolni
 a foglalkoztatottak és a közalkalmazottak belföldi és külföldi kiküldetéseivel
kapcsolatos valamennyi, a személyi juttatások között nem elszámolható kiadást,
így különösen az utazási- és szállásköltségeket, az elszámolható élelmezési és
egyéb (például poggyászmegőrzés, telefon) kiadásokat, a saját személygépkocsi
igénybevételével kapcsolatos költségtérítést,
 a tartós külszolgálathoz kapcsolódó kiadásokat (például külszolgálatra rendelt
ingóságainak szállítási költségei), és
 a foglalkoztatottakon és a választott közalkalmazottakon kívüli harmadik személyek
utazásai költségeinek - így különösen sportolók, tudományos szakemberek hazai
vagy nemzetközi rendezvényekre történő utazása - átvállalását vagy megtérítését,
ha arra nem a harmadik személy részére biztosított támogatás kifizetésével kerül
sor.
K341
K341

K34101
K34102

Belföldi kiküldetések kiadásai
Külföldi kiküldetések kiadásai

053413____
053413____

K342. Reklám- és propagandakiadások
Ezen a rovaton kell elszámolni a tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb
ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, valamint a
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közvélemény-kutatások, médiafigyelési és médiaelemzési szolgáltatások beszerzése után
fizetett vételárat.
K342

K342

Reklám- és propagandakiadások teljesítése

053423____

K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Ezen a rovaton kell elszámolni a dologi kiadások és - a K1107. Béren kívüli juttatások,
K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, K123. Egyéb külső személyi juttatások
rovatok esetén - a személyi juttatások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére
áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adót.
K352. Fizetendő általános forgalmi adó
Ezen a rovaton kell elszámolni a termékek értékesítése, szolgáltatások nyújtása után az
egyenes vagy fordított adózás szabályai szerint - a levonható általános forgalmi adót is
figyelembe véve - megállapított általános forgalmi adó fizetési kötelezettséget.

K352

K35201

K352

K35202

K352

K35203

Kiszámlázott egyenes adózású értékesített
termékek, nyújtott
Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi
eszközök, i
Kiszámlázott fordított adózású termékek
szolgáltatások áfa b

053523____
053523____
053523____

K353. Kamatkiadások
K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
Ezen a rovaton kell elszámolni
 év közben a valutakészletek, illetve a devizaszámlán lévő deviza forintra történő
átváltása során realizált árfolyamveszteséget,
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell
szerepeltetni:
 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége,

K354

K35401

Valutakészletek, devizaszámlán lévő deviza
forintra történőá

05354301__

K355. Egyéb dologi kiadások
Ezen a rovaton kell elszámolni
 a behajthatatlan adott előlegeket,
 a működési bevételek között elszámolt bevételek bármely okból, a bevétel
elszámolását követő években történő visszafizetését,
 az 1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési
különbözetet, ha a készpénzes kiadások teljesítésekor, bevételek beszedéskor
nem határozható meg egyértelműen, hogy az mely rovathoz kapcsolódik, mivel
a készpénzmozgás egynél több kiadási, illetve bevételi rovatot érintett,
 a tevékenység ellátással kapcsolatban felmerülő adó-, vám-, illeték és más
adójellegű befizetések, hozzájárulások teljesítését, ha azokat nem más rovaton
kell elszámolni,
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a tevékenység ellátással kapcsolatban felmerülő kötelező jellegű díjakat, így
különösen a díjköteles utak használata ellenében fizetett használati díjat,
pótdíjat, elektronikus útdíjat, a járművek műszaki vizsgáztatásának díját, a
zöldkártya hatósági díját, a közbeszerzési díjat, a közbeszerzésről szóló
törvényben előírt ajánlati biztosítékot, és
a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadásokat, így különösen a
szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos kiadásokat
(például foglaló, kötbér, jótállás, szavatosság, késedelmi kamat, a késedelmes
vagy elmaradt teljesítés miatti kártérítés), a szerződésen kívüli károkozásért,
személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért
fizetett összegeket a K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések rovaton
elszámolandó kiadások kivételével, az adóhatóság által kiszabott szankciókat, a
fizetett késedelmi és önellenőrzési pótlékokat, bírságokat, a perköltséget, a
követelések vásárlására fordított kiadásokat, az OEP felé megtérített kiadásokat.

K355
K355

K35501
K35502

K355

K35503

K355

K35504

K355

K35505

K355
K355
K355

K35506
K35507
K35508

Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű
befizetések kia
Díjak, egyéb befizetésekhez kapcsolódó kiadások
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez,
perköltségekhez, e
Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési
bevétel ut
Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó negatív
előjelű köz
Behajthatatlanná vált adott előlegekhez kapcsolódó
kiadások
Vásárolt követelésekhez kapcsolódó kiadások
Egyéb különféle dologi kiadások

053553____
053553____
053553____
053553____
053553____
053553____
053553____
053553____

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
Ezen a rovaton kell elszámolni
 a jelenlegi és volt állami gondozottaknak folyósított rendszeres és rendkívüli
pénzbeli juttatásokat - így különösen a zsebpénzt, a volt állami gondozottak
önálló életkezdési támogatását -, valamint a számukra szervezett programok
(tanulmányi kirándulások, kulturális programok stb.) kiadásait,
 a középfokú köznevelési, valamint a gyermek- és ifjúságvédelem különböző
intézményeiben, továbbá a felsőoktatási intézményekben a tanulók, hallgatók
részére szociális rászorultsági alapon folyósított rendszeres és rendkívüli
pénzbeli juttatásokat,
 a felnőttoktatásban résztvevők részére folyósítható valamennyi pénzbeli juttatást,
 az ellátottaknak és a volt foglalkoztatottaknak, azok hozzátartozóinak nyújtott,
máshova nem sorolható pénzbeli juttatásokat, valamint a részükre adott
ajándékok - például könyv, vásárlási utalvány - kiadásait.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell
szerepeltetni:
 ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai,
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ebből: oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai.

K470201
K4799

Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli
juttatások kiadása
Egyéb pénzbeli juttatások kiadásai

0547302___
0547399___

K5. Egyéb működési célú kiadások
K502 Elvonások és befizetések
Ezen a rovaton kell elszámolni
 a költségvetési maradványt és a vállalkozási maradványt terhelő befizetési
kötelezettséget,
 a tervezettet meghaladó többletbevétel után teljesítendő befizetést, és
 az Áht. 47. §-a szerinti befizetési kötelezettséget.
A rovaton eredeti előirányzat nem tervezhető az Áht. 47. § (2) bekezdésében foglaltak
kivételével.

K502

K50201

K502

K50202

K502

K50203

K502
K502

K50204
K50205

K502

K50206

K502
K502

K50207
K50208

Költségvetési maradvány visszafizetésének
kiadásai
Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb
befize
Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel
befizetés ki
Bevételek meghatározott köre utáni befizetés
kiadásai
Vállalkozási maradvány utáni befizetés kiadásai
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő
befizetés kiadásai
Köznevelési intézmények működtetéséhez
kapcsolódó önkormányz
Egyéb elvonások és befizetések kiadásai

055023____
055023____
055023____
055023____
055023____
055023____
055023____
055023____

.
K6. Beruházások
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése
Ezen a rovaton kell elszámolni az immateriális javak vételárát.
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése
Ezen a rovaton kell elszámolni az ingatlanok és az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű
jogok bekerülési értékébe beszámító kiadásokat.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai.

FM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ,
Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és
Kollégium, Budapest
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K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
Ezen a rovaton kell elszámolni a befektetett eszköznek minősülő informatikai eszközök,
nem mechanikus működésű bolti kártyaleolvasó (POS) terminálok bekerülési értékébe
beszámító kiadásokat.
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
Ezen a rovaton kell elszámolni az ingatlannak és informatikai eszköznek nem minősülő
tárgyi eszközök bekerülési értékébe beszámító kiadásokat.
K65. Részesedések beszerzése
Ezen a rovaton kell elszámolni a részesedés - függetlenül attól, hogy azt a befektetett vagy a
forgóeszközök között mutatják ki - bekerülési értékébe beszámító kiadásokat vásárlás,
alapítás esetén.
K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
Ezen a rovaton kell elszámolni a korábban megszerzett részesedéshez - függetlenül attól,
hogy azt a befektetett vagy a forgóeszközök között mutatják ki - kapcsolódó tőkeemelést, ha
a tőkeemelés pénzeszköz átadásával jár.
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Ezen a rovaton kell elszámolni a beruházások teljesítése során a termék beszerzőjére
áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adót.

K62

K629903

K62
K62
K62

K629904
K629905
K629906

K62

K629907

K63

K63

K64
K64
K64

K6401
K6402
K6403

K64
K64
K64

K6404
K6405
K6406

Lakóépület (ideértve lakás) beszerzés, létesítés
kiadásai
Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épület
beszerzés,
Egyéb épület beszerzés, létesítés kiadásai
Egyéb építmény beszerzés, létesítés kiadásai
Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékékű jogok
beszerzése kia
Informatikai gép, berendezés és felszerelés
beszerzés, létes
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés,
létesítés ki
Kulturális javak beszerzés, létesítés kiadásai
Hangszer beszerzés, létesítés kiadásai
Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő
eszköz beszerz
Jármű beszerzés, létesítés kiadásai
Tenyészállat beszerzés, létesítés kiadásai

0562399___
0562399___
0562399___
0562399___
0562399___
05633_____
05643_____
05643_____
05643_____
05643_____
05643_____
05643_____

K7. Felújítások
K71. Ingatlanok felújítása
Ezen a rovaton kell elszámolni az ingatlanok értékét növelő felújítások kiadásait.
K72. Informatikai eszközök felújítása
Ezen a rovaton kell elszámolni az informatikai eszközök értékét növelő felújítások kiadásait.
K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Ezen a rovaton kell elszámolni az ingatlannak és informatikai eszköznek nem minősülő
tárgyi eszközök értékét növelő felújítások kiadásait.
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
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Ezen a rovaton kell elszámolni a felújítások teljesítése során a termék, szolgáltatás
beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adót.

K71

K7103

Egyéb épület felújítása kiadásai

K71

K7104

Egyéb építmény felújítása kiadásai

K72

K72

K73

K7301

Informatikai eszköz felújítása kiadásai
Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása
kiadásai

K73

K7302

Kulturális javak felújítása kiadásai

K73

K7303

K73

K7304

Hangszer felújítása kiadásai
Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő
eszköz felújít

K73

K7305

Jármű felújítása kiadásai

K73

K7306

Tenyészállat felújítása kiadásai

05713____
_
05713____
_
05723____
_
05733____
_
05733____
_
05733____
_
05733____
_
05733____
_
05733____
_

Bevételek (B)
B1-7. Költségvetési bevételek
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson
belülről
Ezen a rovaton kell elszámolni az államháztartáson belüli szervezetek számára visszafizetési
kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatások, kölcsönök kamatot és más
költséget, díjat nem tartalmazó törlesztéséből származó bevételeket.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a II. fejezet 1. pontja szerinti bontásban
kell szerepeltetni.
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson
belülről
Ezen a rovaton kell elszámolni az államháztartáson belüli szervezetektől visszafizetési
kötelezettség mellett működési célból kapott támogatásokat, kölcsönöket függetlenül attól,
hogy azokat terheli-e kamat vagy más költség, díj.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a II. fejezet 1. pontja szerinti bontásban
kell szerepeltetni.
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Ezen a rovaton kell elszámolni
 az államháztartáson belüli szervezetektől működési célból, ellenérték nélkül,
végleges jelleggel kapott bevételeket a központi, irányító szervi támogatás és az
Ávr. 34. §-a alapján előirányzat-átcsoportosítással teljesítendő ügyletek
kivételével, és
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az államháztartáson belüli szervezetek számára működési célból végleges
jelleggel nyújtott támogatások és más ellenérték nélküli kifizetések a kiadás
elszámolását követő években történő visszafizetéséből származó bevételeket.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a II. fejezet 1. pontja szerinti bontásban
kell szerepeltetni.

B14

B1401

B14

B1402

B14
B14

B1403
B1404

B14
B14

B1405
B1406

B15

B1501

B15

B1502

B15
B15

B1503
B1504

B15
B15

B1505
B1506

B16

B1601

B16

B1602

B16

B1603

B16

B1604

B16

B1605

B16

B1606

Központi költségvetési szervtől működési célú
visszatérítend
Központi kezelésű előirányzattól működési célú
visszatéríten
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok
haza
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú visszat
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú
vissz
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú visszatérítend
Központi költségvetési szervtől működési célú
visszatérítend
Központi kezelésű előirányzattól működési célú
visszatéríten
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok
haza
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú visszat
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú
vissz
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú visszatérítend
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások
be
Központi kezelésű előirányzattól működési célú
támogatások b
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok
haza
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú
támogat
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú
támog
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások
be

0914301___
0914302___
0914303___
0914304___
0914305___
0914306___
0915301___
0915302___
0915303___
0915304___
0915305___
0915306___
0916301___
0916302___
0916303___
0916304___
0916305___
0916306___

FM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ,
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B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről
Ezen a rovaton kell elszámolni az államháztartáson belüli szervezetek számára
visszafizetési kötelezettség mellett felhalmozási célból nyújtott támogatások, kölcsönök
kamatot és más költséget, díjat nem tartalmazó törlesztéséből származó bevételeket.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a II. fejezet 1. pontja szerinti bontásban
kell szerepeltetni.

B23

B2301

B23

B2302

B23

B2303

B23

B2304

B23

B2305

B23

B2306

Központi költségvetési szervtől felhalmozási célú
visszatérí
Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú
visszatér
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és
azok haza
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási
célú vis
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól
felhalmozási célú v
Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú
visszatérí

0923301___
0923302___
0923303___
0923304___
0923305___
0923306___

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről
Ezen a rovaton kell elszámolni az államháztartáson belüli szervezetektől visszafizetési
kötelezettség mellett felhalmozási célból kapott támogatásokat, kölcsönöket függetlenül
attól, hogy azokat terheli-e kamat vagy más költség, díj.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a II. fejezet 1. pontja szerinti bontásban
kell szerepeltetni.

B24

B2402

B24

B2403

B24

B2404

B24

B2405

B24

B2406

Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú
visszatér
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és
azok haza
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási
célú vis
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól
felhalmozási célú v
Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú
visszatérí

0924302___
0924303___
0924304___
0924305___
0924306___

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Ezen a rovaton kell elszámolni
 az államháztartáson belüli szervezetektől felhalmozási célból, ellenérték nélkül,
végleges jelleggel kapott bevételeket a központi, irányító szervi támogatás és az
Ávr. 34. §-a alapján előirányzat-átcsoportosítással teljesítendő ügyletek kivételével,
és
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 az államháztartáson belüli szervezetek számára felhalmozási célból végleges
jelleggel nyújtott támogatások és más ellenérték nélküli kifizetések a kiadás
elszámolását követő években történő visszafizetéséből származó bevételeket.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a II. fejezet 1. pontja szerinti bontásban
kell szerepeltetni.
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és
B25
B2503
azok haza
0925303___
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási
B25
B2504
célú tám
0925304___
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól
B25
B2505
felhalmozási célú t
0925305___
Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú
B25
B2506
támogatáso
0925306___
B4. Működési bevételek
B401. Készletértékesítés ellenértéke
Ezen a rovaton kell elszámolni a készletek értékesítésekor kapott eladási árat.
B401

B40101

B401

B40102

B401

B40103

B401

B40104

Készletértékesítés bevételei
Követelés fejében átvett készletek értékesítésének
bevételei
Immateriális javak, tárgyi eszközök közül átsorolt
készletek
Egyéb készletek (állami készletek, tartalékok)
értékesítésén

094013____
094013____
094013____
094013____

B402. Szolgáltatások ellenértéke
Ezen a rovaton kell elszámolni az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti, ellenérték
fejében nyújtott szolgáltatásokért kapott eladási árat, ha azt nem közvetített szolgáltatásként
vagy intézményi ellátási díjként kell elszámolni, ide értve a tárgyi eszközök bérbe adásából
származó bevételeket és a díjköteles utak használata ellenében beszedett használati díj,
pótdíj, elektronikus útdíj bevételeket is.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevétel,
b) ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj.

B402
B402
B402
B402
B402

B40201
B40202
B4029901
B4029902
B4029903

Központi tárgyi eszköz bérbe adásából származó
bevételek
Út használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj bevételei
Alkalmazottak térítési díjbevételei
Egyéb központi bérleti és lízing díjbevételek
Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek

09402301__
09402302__
09402399__
09402399__
09402399__

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Ezen a rovaton kell elszámolni az Szt. 3. § (4) bekezdés 1. pontja szerinti közvetített
szolgáltatások továbbértékesítése során kapott eladási árat.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: államháztartáson belül.

FM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ,
Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és
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B403

B40301

B403

B40399

Államháztartáson belülre továbbszámlázott
közvetített szolgá
Államháztartáson kívülre továbbszámlázott
közvetített szolgá

Számlarend

09403301__
09403399__

B405. Ellátási díjak
Ezen a rovaton kell elszámolni azokat a bevételeket, amelyek az alaptevékenység keretében
az ellátottak részére nyújtott szolgáltatások eladási árából, így különösen a nevelőintézeti,
bölcsődei, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás
díjaiból, a tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítésekből, díjakból származnak.
B405

B40501

B405
B405

B40502
B40503

Intézményi ellátási díjak bevételei
Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés, díj
bevéte
Egyéb ellátási díjak bevételei

094053____
094053____
094053____

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó
Ezen a rovaton kell elszámolni az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti
termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás során kiszámlázott általános forgalmi adót.
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése
Ezen a rovaton kell elszámolni az adóhatóságtól visszaigényelt általános forgalmi adót.
B407

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése

094073____

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Ezen a rovaton kell elszámolni
 év közben a valutakészletek, illetve a devizaszámlán lévő deviza forintra történő
átváltásakor realizált árfolyamnyereséget,

B409

B40904

Deviza- és valutakészletek forintra átváltása miatti
árfolya

09409304__

B410. Egyéb működési bevételek
Ezen a rovaton kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethető működési jellegű
bevételeket, így különösen




az adók módjára behajtandó köztartozás végrehajtási költségének visszatérült
összegét, önrevízió végzését,
a foglalkoztatottak, ellátottak, biztosítók által fizetett kártérítéseket,
a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos bevételeket
(például foglaló, kötbér, jótállás, szavatosság, késedelmi kamat, a késedelmes
vagy elmaradt teljesítés miatti kártérítés), az ilyen jogcímeken kifizetett és
később visszakapott bevételeket, a szerződésen kívüli károkozásért,
személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért
kapott összegeket, a biztosítási bevételeket,
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az 1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési
különbözetet, ha a készpénzes kiadások teljesítésekor, bevételek beszedéskor
nem határozható meg egyértelműen, hogy az mely rovathoz kapcsolódik, mivel a
készpénzmozgás egynél több kiadási, illetve bevételi rovatot érintett, és
 a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adó és a dologi kiadásoknak a kiadás elszámolását követő években történő
visszatérítéseit, a pénztártöbblet.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
 ebből: biztosító által fizetett kártérítés,
 ebből: a szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó
bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási
bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz,
 ebből: költségek visszatérítései.
B410

B41001

Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek

B410

B4100201

Foglalkoztatott, ellátott, hallgató, tanuló kártérítési bevé

B410

B4100202

B410

B4100203

Egyéb kártérítési bevételek
Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevételek
előirányzata be

B410

B4100204

B410

B4109904

B410

B4109906

09410301__
09410302__
09410302__
09410302__

09410302__
Egyéb biztosítékok, óvadék (kaució) bevételei
Közbeszerzési ajánlati biztosíték, pályázati díjbevételek 09410399__
be
09410399__
Egyéb különféle működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek
B51. Immateriális javak értékesítése
Ezen a rovaton kell elszámolni az immateriális javak értékesítéskor kapott eladási árat.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
 ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár.
B52. Ingatlanok értékesítése
Ezen a rovaton kell elszámolni az ingatlanok és az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű
jogok értékesítésekor kapott eladási árat.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
 ebből: termőföld-eladás bevételei.
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Ezen a rovaton kell elszámolni a gépek, berendezések és felszerelések, a járművek és a
tenyészállatok értékesítésekor kapott eladási árat.
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B51

B5199

B53
B53
B53

B5302
B5303
B5304

Egyéb immateriális javak értékesítésének bevételei
Egyéb gép, berendezés ős felszerelés értékesítésének
bevétel
Jármű értékesítésének bevételei
Tenyészállat értékesítésének bevételei
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0951399___
09533_____
09533_____
09533_____

B6. Működési célú átvett pénzeszközök
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Ezen a rovaton kell elszámolni
 az államháztartáson kívüli szervezetektől, személyektől működési célból,
ellenérték nélkül kapott bevételeket, és
 az ellátottak pénzbeli juttatásaiként folyósított ellátások és az államháztartáson
kívüli szervezetek, személyek számára működési célból végleges jelleggel
nyújtott támogatások és más ellenérték nélküli kifizetések a kiadás elszámolását
követő években történő visszafizetéséből származó bevételeket.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a II. fejezet 2. pontja szerinti bontásban
kell szerepeltetni.
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről
Ezen a rovaton kell elszámolni az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára
visszafizetési kötelezettség mellett felhalmozási célból nyújtott támogatások, kölcsönök
kamatot és más költséget, díjat nem tartalmazó törlesztéséből származó bevételeket.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a II. fejezet 2. pontja szerinti bontásban
kell szerepeltetni.

B72

B7208

Európai Uniótól felhalmozási célú visszatérítendő
támogatáso

0972308___

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Ezen a rovaton kell elszámolni
 az államháztartáson kívüli szervezetektől, személyektől felhalmozási célból,
ellenérték nélkül kapott bevételeket, és
 az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára felhalmozási célból
végleges jelleggel nyújtott támogatások és más ellenérték nélküli kifizetések a kiadás
elszámolását követő években történő visszafizetéséből származó bevételeket.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a II. fejezet 2. pontja szerinti bontásban
kell szerepeltetni.

B73

B730201

B73

B730202

B73

B7303

Civil szervezettől felhalmozási célú átvett
pénzeszközök bev
Egyéb nonprofit szervezettől felhalmozási célú
átvett pénzes
Háztartásoktól felhalmozási célú átvett
pénzeszközök bevétel

0973302___
0973302___
0973303___
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B73

B7304

B73

B7305

B73

B7307

B73

B7308

Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett
pénzeszközö
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi
vállalkozástól felhal
Egyéb vállalkozástól felhalmozási célú átvett
pénzeszközök b
Európai Uniótól felhalmozási célú átvett
pénzeszközök bevéte
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0973304___
0973305___
0973307___
0973308___

B8. Finanszírozási bevételek
B81. Belföldi finanszírozás bevételei
B813. Maradvány igénybevétele
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
Ezen a rovaton kell elszámolni az előző év költségvetési maradványának a kiadások
teljesítésére történő felhasználását.
B8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
Ezen a rovaton kell elszámolni az előző év vállalkozási maradványának a kiadások
teljesítésére történő felhasználását.
B816. Központi, irányító szervi támogatás
Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ae) pontja szerinti
központi, irányító szervi támogatás, valamint a központi kezelésű előirányzatok kiadásai
finanszírozására szolgáló központi pénzellátás beérkezését.

B8131

B8131

B8132

B813201

B8132

B813202

B816

B81601

B816

B81602

Előző év költségvetési maradványinak igénybevétele
teljesíté
Előző év vállalkozási maradványának vállalkozási
tevékenység
Előző év vállalkozási maradványának
alaptevékenységhez törté
Központi, irányító szervi felhalmozási célú
támogatás teljes
Központi, irányító szervi működési célú támogatás
teljesítés

0981313___
0981323___
0981323___
0981633___
0981633___
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VII. A pénzügyi könyvvezetés:
A tevékenység során előforduló, az eszközökre és forrásokra, azok változására 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 könyvvitel szabályai szerint, forintban történik.
A pénzügyi könyvvezetés során 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.
1. Számlaosztály
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközként olyan eszközt lehet kimutatni, amelynek
az a rendeltetése, hogy a tevékenységet tartósan, legalább egy éven a hitelviszonyt testesítő
értékpapírok esetén a mérleg fordulónapját követő költségvetési éven –túl szolgálja.
Ebben a számlaosztályban kell kimutatni:
 az immateriális javakat;
 tárgyi eszközöket;
 befektetett pénzügyi eszközöket;
 koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöket (kizárólag államháztartáson kívülre).
Az 1. számlaosztályba tartozó főkönyvi számlákhoz az NGM rendelet a következő,
kötelezően alkalmazandó elszámolási szabályokat írja elő:
 Immateriális javak beszerzésével, előállításával, beruházásokkal kapcsolatos
elszámolások NGM rendelet II. fejezete taglalja,
 Immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel kapcsolatos egyéb elszámolások III. fejezet,
 Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos elszámolások IV. fejezet
.
.
Az immateriális javakon belül kell kimutatni az Szt. 25. § (6), (7) és (10) bekezdésében
foglaltakkal megegyező tartalommal a vagyoni értékű jogokat és a szellemi termékeket.
A tárgyi eszközökön belül kell kimutatni:
 Az ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékű jogokat:
Az ingatlanok között kell kimutatni a rendeltetésszerűen használatba vett földterületet
és minden olyan anyagi eszközt, amelyet a földdel tartós kapcsolatban létesítettek. Az
ingatlanok közé sorolandó: a földterület, a telek, a telkesítés, az épület, az épületrész, az
egyéb építmény, az üzemkörön kívüli ingatlan, illetve ezek tulajdoni hányada, továbbá az
ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, függetlenül attól, hogy azokat vásárolták
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vagy a vállalkozó állította elő, illetve azok saját tulajdonú vagy bérelt ingatlanon
valósultak
meg. Az ingatlanok között kell kimutatni a bérbe vett ingatlanokon végzett és aktivált
beruházást, felújítást is.
 gépeket, berendezéseket, felszereléseket, járműveket:
 tenyészállatokat
A befektetett pénzügyi eszközökön belül kell kimutatni a tartós részesedéseket, a tartós
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat. A KASZK nem rendelkezik értékpapírokkal és
nincsenek részesedései.
Koncesszióba vagyonkezelésben nem adtunk és adunk eszközöket.
Eszközök értékcsökkenése, értékvesztése. az értékhelyesbítés lehetősége
A KASZK értékcsökkenést negyedévente az állományban lévő tárgyi
eszközök után –az éves szintű leírási kulcsok alapján, negyedévre számított összegben –kell
elszámolni.
A KASZK nemvégez vállalkozási tevékenységet, ezért az értékcsökkenést nem kell
megosztani alap-és vállalkozási tevékenység között.
A KASZK nem él az értékhelyesbítés intézményével.

2. Számlaosztály
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
Ebben a számlaosztályban kell kimutatni:
 a vásárolt készleteket;
 az átsorolt, követelés fejében átvett készleteket, egyéb készleteket;
 befejezetlen termelést, félkész termékeket, készterméketeket, állatokat;
 értékpapírokat
A 2. számlaosztályba tartozó főkönyvi számlákhoz az NGM rendelet a következő, kötelezően
alkalmazandó elszámolási szabályokat írja elő:
 Vásárolt készletekkel kapcsolatos elszámolások –NGM rendelet V. fejezet,
 Saját termelésű készletekkel kapcsolatos elszámolások–NGM rendelet VI. fejezet
.
A mérlegben a készleteken belül kell kimutatni a vásárolt készleteket, az átsorolt, követelés
fejében átvett készleteket, az egyéb készleteket, a befejezetlen termelést, félkész termékek,
késztermékek értékét, és a növendék-, hízó és egyéb állatokat.
A mérlegben a vásárolt készletek között kell kimutatni az anyagokat és az árukat.
A mérlegben az egyéb készletek között kell szerepeltetni az állami tartalékolási, intervenciós,
védelmi és biztonsági célú készleteket. A mérlegben a befejezetlen termelés, félkész
termékek, késztermékek között az olyan saját előállítású anyagi eszközök költségeit kell
kimutatni, amelyek az értékesítést megelőzően a termelés, a feldolgozás valamely fázisában
vannak, vagy amelyek feldolgozott, elkészült állapotban értékesítésre várnak.
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Készletek:
A készletek a tevékenysége/ke/t közvetlenül illetve közvetve szolgáló eszközök, amelyek
rendszerint egyetlen folyamatban vesznek részt és értékük egyetlen tevékenységi periódusban
megy át az új termék vagy szolgáltatás értékébe. Ide sorolhatók a vásárolt anyagok és áruk,
göngyölegek, a félkész termékek, saját előállítású anyagok.
Készletnek minősülnek a működéshez, az üzemeltetéshez, a termék előállításához vagy
szolgáltatásnyújtáshoz beszerzett eszközök.
A készleteket, amelyek nem kerülnek azonnali felhasználásra azok a KASZK raktáraiba
bevételezésre és tárolásra kerülnek. A kettős könyvvitelen kívül-részletező nyilvántartástanalitikát - köteles vezetni a KASZK valamennyi raktára mennyiségben és mértékben.
A használt és munkahelyen használatban lévő anyagokról csak mennyiségi nyilvántartás
vezethető.
A KASZK a vásárolt anyagokat, amelyeket raktárra vesz -beleértve a tagintézményeket is
beszerzési áron tartja nyilván.
A raktárak és által bevételezett anyagok bizonylatait a FORRAS SQL számítógépes program
biztosítja.A raktárak anyagkészleteinek leltározása minden évben végrehajtandó a leltározási
ütemtervnek megfelelően.

3. Számlaosztály
PÉNZESZKÖZÖK, KÖVETELÉSEK, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
Ebben a számlaosztályban kell kimutatni:
 pénzeszközöket
 hosszú lejáratú betéteket
 pénztárakat, csekkeket, betétkönyveket
 fizetési számlákat
 idegen pénzeszközöket
 követeléseket;
 sajátos elszámolásokat;
 aktív időbeli elhatárolásokat.
A 3. számlaosztályba tartozó főkönyvi számlákhoz az NGM rendelet a következő kötelezően
alkalmazandó elszámolási szabályokat írja elő:
 Pénzeszközökkel, finanszírozással kapcsolatos elszámolások –NGM rendelet VII.
fejezet
 Támogatásokkal, ellátásokkal kapcsolatos elszámolások–NGM rendelet X. fejezetből
a követelésekre vonatkozó könyvelési tételek,
 Egyéb gazdasági események elszámolásai –NGM rendelet XII. fejezetből a
követelésekre vonatkozó könyvelési tételek,
 Aktív időbeli elhatárolásra –NGM rendelet I. fejezet H. pont,
 Sajátos elszámolások –NGM rendelet XI. fejezetből a 36. számlacsoportokba tartozó
tételek, az NGM rendelet VIII. fejezetéből (Személyi juttatásokkal kapcsolatos
elszámolásokból) a 36. számlacsoportba tartozó tételek,
 Általános forgalmi adó elszámolás – NGM rendelet XII. fejezetC. pont,
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4. Számlaosztály
FORRÁSOK
Ebben a számlaosztályban kell kimutatni:
 saját tőkét,
 kötelezettséget,
 passzív időbeli elhatárolásokat,
 évi mérlegszámlákat.
A 4. számlaosztályba tartozó főkönyvi számlákhoz az NGM rendelet a következő, kötelezően
alkalmazandó elszámolási szabályokat írja elő:
 Könyvviteli zárlat sajátos elszámolásai NGM rendelet XIII. fejezetből az évi
mérlegszámlákra vonatkozó könyvelési tételek,
 Könyvviteli nyitás feladatai –NGM rendelet XIV. fejezetből az évi mérlegszámlákra
vonatkozó könyvelési tételek,
 Passzív időbeli elhatárolásokhoz:NGM rendelet I. fejezet C. pont,NGM rendelet III.
fejezet A., E. pont,NGM rendelet V. fejezetC. pont.
 kötelezettségekreNGM rendelet I. fejezet összefoglaló táblázat,NGM rendelet II–
XII. fejezetekbena kötelezettségekre vonatkozó könyvelési tételek.
41. SAJÁT TŐKE
Saját tőkeként kell kimutatni a KASZK által kezelt vagyon, illetve egyéb jogszabály alapján
az államháztartás szervezete tulajdonát képező vagyon eszközeinek a forrását, amely korábbi
költségvetési vagy egyéb felhalmozásból, juttatásból képződött, illetve folyamatos vagyon
változásból ered.
A számlacsoport az alábbi bontásokat tartalmazza:
411 Nemzeti vagyon induláskori értéke
412 Nemzeti vagyon változása
413 Egyéb eszköz induláskori értéke és változásai
414 Felhalmozott eredmény
416 Mérleg szerinti eredmény
A mérlegben a nemzeti vagyon induláskori értékeként a 2014. január 1-én meglévő, a
nemzeti vagyonba tartozó eszközök bekerülési értékének forrását kell kimutatni.
A mérlegben a nemzeti vagyon változásai között a 2014 január 1-ét követően, a nemzeti
vagyonba tartozó befektetett eszközök és forgóeszközök változásait kell kimutatni
42.KÖTELEZETTSÉGEK
Ide sorolandók az egy évnél hosszabb lejáratra, visszafizetési kötelezettség mellett kapott
ideiglenesen átvett működési vagy fejlesztési célú pénzeszközök, kölcsönök és egyéb hosszú
lejáratú kötelezettségek.
421 Költségvetési évben esedékes kötelezettség
422 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség
44 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
A mérlegben a passzív időbeli elhatárolásokon belül kell kimutatni az eredményszemléletű
bevételek passzív időbeli elhatárolását, a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolását
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és a halasztott eredményszemléletű bevételeket.

5. Számlaosztály
Az 5. számlaosztály az alábbi bontást tartalmazza:
51 Anyagköltség
52 Igénybe vet szolgáltatások költsége
53 Bérköltség
54 Személyi jellegű egyéb kifizetések
55 Bérjárulék
56 Értékcsüökkenési leírás
57 Aktivált saját teljesítmények értéke
59 Költésgnem átvezetési számla

8. Számlaosztály
81. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK
Az anyagjellegű ráfordítások az anyagköltségből, az igénybe vett szolgáltatások értékéből, az
eladott áruk beszerzési értékéből és az eladott (közvetített) szolgáltatások értékéből állnak.
811. Anyagköltség
812. Igénybe vett szolgáltatások értéke
813. Eladott áruk beszerzési értéke
814. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
9. Számlaosztály
EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEK
91. TEVÉKENYSÉG NETTÓ EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEI
92. EGYÉB EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEK
93. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ
BEVÉTELEI
94. RENDKÍVÜLI EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEK

VIII.

Az eredmény-kimutatás

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
kormányzati funkciók szerint tovább kell tagolni.
A kormányzati funkciókhoz közvetlenül nem hozzárendelhető költségek évközi
elszámolására a 6. számlaosztály használható. KASZK nem használja a 6-os számlaosztályt.
A pénzügyi könyvvezetés során a költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban
költségnemek szerint, másodlagosan az 591. Költségnem átvezetési számla használatával a
6. vagy 7. számlaosztály könyvviteli számláin kell könyvelni.
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Az eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei, az egyéb
működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei és a felhalmozási célú
támogatások eredményszemléletű bevételei elszámolására szolgáló könyvviteli számlákat
a tevékenység során használt kormányzati funkciók szerint tovább kell tagolni.
A 0. számlaosztály 01. és 02. számlacsoportja azokat a nyilvántartási számlákat
tartalmazza, amelyeken kimutatott tételek a mérleg szerinti eredményt és a saját tőke
összegét közvetlenül nem befolyásolják. A 01. és 02. számlacsoportban a 006. Egyéb
nyilvántartási ellenszámla számláival szemben történik könyvelés.
A 01. Befektetett eszközök számlacsoporton belül kell nyilvántartani az olyan értékkel
rendelkező befektetett eszköznek minősülő eszközöket, amelyek nem szerepeltethetők a
mérlegben. Ide tartoznak a bérbe vett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, valamint
az idegen tulajdonban lévő, a magánszféra együttműködésén alapuló (PPP) konstrukció
alapján használt befektetett eszközök.
Ha a tulajdonos - az állami vagyon esetén ide értve a törvényben kijelölt tulajdonosi
joggyakorló szervezetet is - államháztartáson belüli szervezettel vagyonkezelői jogot
létesít, a vagyonkezelésbe adott tárgyi eszközök, részesedések bruttó értékét és elszámolt
értékcsökkenését, értékvesztését a vagyonkezelésbe adáskor köteles a könyveiből
kivezetni, és azok bruttó értékét a 0. számlaosztály befektetett eszközei között
nyilvántartani.
A 02. Készletek számlacsoportban kell nyilvántartani az olyan értékkel rendelkező
készleteket, amelyek nem szerepeltethetők a mérlegben. Ide tartoznak a bérbe vett, letétbe
és a bizományba átvett, valamint az EMGA által elrendelt intervenciós vásárlás során
felhalmozott készletek.
A pénzügyi számvitelben kell elszámolni
 finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, ésfüggő, átfutó, kiegyenlítő
bevételek és kiadások.
 Az általános forgalmi adó sajátos könyvviteli elszámolására az egységes
számlakeret 36. Sajátos elszámolások számlacsoportjának könyvviteli
számlái, ezen belül a pénzeszközök átvezetései, az azonosítás alatt álló
tételek, az általános forgalmi adó elszámolásai, a követelés és kötelezettség
jellegű sajátos elszámolások, valamint az egyéb sajátos eszközoldali és
forrásoldali elszámolások szolgálnak. A könyvviteli számlákon az
elszámolásokat a pénzeszközök könyvviteli számláival szemben, nettó
módon kell vezetni.
 A pénzeszközök átvezetései között a fizetési és a kincstári technikai,
lebonyolítási, beszedési számlák egymás közötti, és a számlák és a
házipénztár közötti pénzforgalmat kell elszámolni.
 Az azonosítás alatt álló tételek között az olyan befizetéseket és a fizetési
számlák számlavezető általi terheléseit kell elszámolni, amelyek az alap-,
illetve vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban merültek fel, de a
keletkezés pillanatában végleges bevételi vagy kiadási rovaton nem
kerülhetnek elszámolásra az azonosításhoz szükséges feltételek hiánya miatt.
Az azonosítás alatt álló tételek között a pénztárból történő kifizetések és a
fizetési számla tulajdonosa által kezdeményezett átutalások nem mutathatók
ki.
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 Az általános forgalmi adó elszámolásai között az előzetesen felszámított és az
áthárított - az alapjául szolgáló ügyletnek megfelelő követeléssel vagy
kötelezettséggel szemben -, valamint a fordított adózás alá tartozó általános
forgalmi adót kell elszámolni.
 A mérlegkészítés időpontjáig a (3) bekezdés szerinti elszámolásokat rendezni
kell a pénzeszközök könyvviteli számláival szemben, az (5) és (6) bekezdés
szerinti elszámolásokat át kell vezetni a költségvetési számvitelben a
megfelelő nyilvántartási számlákra és a pénzügyi számvitelben a megfelelő
könyvviteli számlákra. Ezeken a jogcímeken a mérlegben nem mutatható ki
tétel.

A követelés jellegű sajátos elszámolások között kell elszámolni
 az adott előlegeket az előleggel történő elszámolásig, visszatérítéséig, amelyek a
vásárolt immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek és az igénybe vett
szolgáltatások szállítójának előlegként megfizetett - általános forgalmi adót nem
tartalmazó
összegből,
a
foglalkoztatottaknak
adott
illetmény-,
munkabérelőlegekből, az utólagos elszámolásra adott más előlegekből, a 40. § (2)
bekezdés a) pontja szerint visszatérítendő költségvetési kiadásoknak a 40. § (4)
bekezdése szerint elszámolt összegéből, valamint az adott előlegek
értékvesztéséből és annak visszaírásából származnak,
 a támogatás, ellátás továbbadása céljából más szervezet fizetési számlájára
folyósított összegeket a folyósítónál a folyósított összeg felhasználásáig vagy
visszatérítéséig,
 a más által beszedett, de más szervezetet megillető - bevételként e szervezetnél
elszámolandó - összegeket a bevételt megillető szervezetnél a részére történő
továbbutalásig, vagy - jogszabály felhatalmazása alapján - azok felhasználását
követően az e szervezetnél kiadásként történő elszámolásáig,
 a helyi önkormányzatnál a nettó finanszírozás során a forgótőke elszámolását,
visszapótlását annak felhasználásáig,
 a vagyonkezelésbe adó tulajdonosnál, tulajdonosi joggyakorló szervezetnél a
vagyonkezelésbe adott eszközzel kapcsolatos visszapótlási követelést a követelés
megszűnéséig vagy pénzben történő teljesítésének megállapításáig,
 a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainál a nem társadalombiztosítás pénzügyi
alapjai forrásaiból finanszírozott ellátások kifizetését a finanszírozó szervezet által
történő megtérítésig, és
 a folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátásokat a
folyósítónál azok utólagos megtérítéséig.
Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között kell elszámolni, és a mérlegben
ilyen elnevezéssel kimutatni
 a decemberben kifizetett december havi személyi juttatásokat a költségvetési évet
követő év január hónapjáig, és
 az utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek
nem minősülő eszközök beszerzését a foglalkoztatottak, ellátottak részére történő
kiadásáig, támogatásként történő átadásáig, a hiányzó, megsemmisült,
érvénytelenített utalványok, bérletek állományból történő kivezetéséig.
A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások között kell elszámolni
 a kapott előlegeket az előleggel történő elszámolásig, visszatérítéséig, amelyek a
termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során a vevőktől kapott, általános
forgalmi adót nem tartalmazó előlegekből, a 40. § (2) bekezdés b) pontja és (3)
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bekezdése szerint visszatérítendő költségvetési bevételeknek a 40. § (4) bekezdése
szerint elszámolt összegéből, valamint az utólagos elszámolásra átvett
pénzeszközökből állnak,
 a támogatás továbbadása céljából más szervezet fizetési számlájára folyósított
összegeket a fogadó szervezetnél a folyósított összeg felhasználásáig vagy
visszatérítéséig,
 a más által beszedett, de más szervezetet megillető - bevételként e szervezetnél
elszámolandó - összegeket a bevételt beszedő szervezetnél a jogosult részére történő
továbbutalásig, vagy - jogszabály felhatalmazása alapján - azok felhasználásáig,
 a helyi önkormányzat nettó finanszírozása során a forgótőke elszámolását,
visszapótlását annak felhasználásáig a Kincstárnál,
 a vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettséget a
vagyonkezelőnél a visszapótlási kötelezettség megszűnéséig vagy pénzben történő
teljesítésének megállapításáig,
 a nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjai forrásaiból finanszírozott ellátások
kifizetésének megtérítésére vonatkozó kötelezettséget a finanszírozó szervezetnél
annak megtérítéséig, és
 a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (2)
bekezdése alapján a munkáltató által a Nyugdíjbiztosítási Alapnak megfizetett
hozzájárulást a nyugdíjfolyósítás évéig.
Idegen pénzeszközként kell elszámolni azon pénzeszközöket, amelyek változása a
költségvetési számvitelben költségvetési vagy finanszírozási bevételként vagy kiadásként
nem tartható nyilván. Az idegen pénzeszközök között elkülönítetten kell elszámolni a
belföldi és a nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközeit.
A belföldi idegen pénzeszközök között kell elszámolni a fedezetkezelői számlák, a letétek,
biztosítékok, az idegen betétkönyvek és a készpénzben kezelt idegen pénzeszközök
pénzforgalmát.
A nemzetközi támogatási programokhoz kapcsolódó idegen pénzeszközök között kell
elszámolni
 az Áht. 20. § (1) bekezdése szerinti, még fel nem használt pénzeszközöket, és
 az Európai Uniótól vagy más nemzetközi szervezetektől érkező olyan
támogatásokat, amelyek végső kedvezményezettje valamely államháztartáson
kívüli szervezet, személy, és a költségvetésben bevételként és kiadásként
nincsenek megtervezve.
E számlakeret biztosítja az események főkönyvi számlák szerinti rögzítésének,
Nyilvántartásának következetességét, a beszámolók tartalmi azonosságát, valamint, hogy a
költségvetési beszámoló adatai a könyvvitellel alátámasztottak legyenek.
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IX. 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
119. Immateriális javak 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
visszaírása
129. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése
13. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
131. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
136. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékhelyesbítése
138. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek terven felüli értékcsökkenése és annak
visszaírása
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
17. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
171. Államkötvények
18. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK
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
visszaírása
23. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek, állatok
231. Befejezetlen termelés, félkész termékek
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232. Késztermékek
233. Növendék-, hízó és egyéb állatok
238. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek, állatok értékvesztése és annak
visszaírása
24. Értékpapírok
3. Pénzeszközök, követelések, aktív időbeli elhatárolások
31-34. PÉNZESZKÖZÖK
32. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
321. Forintpénztár
3211. Forintpénztár-számla
322. Valutapénztár
33. Fizetési számlák
3314. Dolgozók lakásépítésének, lakásvásárlásának munkáltatói támogatására vezetett fizetési
számlák
3321. Kincstári egységes számla
3324. Központi kezelésű előirányzatok fizetési számlái
333. Devizaszámlák
3332. Kincstárban vezetett devizaszámlák
34. Idegen pénzeszközök
341. Belföldi idegen pénzeszközök
3411. Fedezetkezelői számlák
3418. Belföldi idegen pénzeszközök értékvesztése és annak visszaírása
342. Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei
3421. Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei számlái
3428. Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközeinek értékvesztése és annak
visszaírása
35. Követelések
351. Költségvetési évben esedékes követelések
3511. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire
államháztartáson belülről
3512. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire
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 pénzeszközre
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 támogatások
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 pénzeszközre
3527. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett
pénzeszközre
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3528. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre
358. Követelések értékvesztése
3581. Követelések közhatalmi bevételre értékvesztése és annak visszaírása
3582. Követelések működési bevételre értékvesztése és annak visszaírása
3583. Követelések felhalmozási bevételre értékvesztése és annak visszaírása
3584. Követelések működési célú átvett pénzeszközre értékvesztése és annak visszaírása
3585. Követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre értékvesztése és annak visszaírása
3586. Követelések finanszírozási bevételekre 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
3642. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása
365. Követelés jellegű sajátos elszámolások
3651. Adott előlegek
36511. Immateriális javakra adott előlegek
36512. Beruházásokra adott előlegek
36513. Készletekre adott előlegek
36514. Foglalkoztatottaknak adott előlegek
36515. Egyéb adott előlegek
36518. Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása
365181. Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása
365182. Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása
365183. Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása
365184. Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása
365185. Egyéb adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása
3654. Forgótőke elszámolása
3655. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
366. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások
367. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
3671. Kapott előlegek
3672. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
3673. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
3674. Forgótőke elszámolása (Kincstár)
3675. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
3676. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének
elszámolása
368. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
37. Aktív időbeli elhatárolások
371. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
372. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
373. Halasztott ráfordítások
4. Források
41. Sajáttőke
411. Nemzeti vagyon induláskori értéke
412. Nemzeti vagyon változása
413. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
414. Felhalmozott eredmény
415. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
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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
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 kiadásokra
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 járulékokra
és szociális hozzájárulási adóra
4223. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
4224. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
4225. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
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 kiadásokra
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. Általános költségek
7. Szakfeladatok költségei
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(szakfeladatonként tagolva, 7+szakfeladat száma számozással és a szakfeladat
megnevezésével)
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
823. Bérjárulékok
83. Értékcsökkenési leírás
84. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK
841. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke
842. Hiányzó, selejtezett, megsemmisült, állományból kivezetett eszközök könyv szerinti
értéke
843. Különféle egyéb ráfordítások
85. Pénzügyi műveletek ráfordításai
851. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
852. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése és annak visszaírása
853. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
86. Rendkívüli ráfordítások
9. Eredményszemléletű bevételek
91. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei
911. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek
912. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei
(szakfeladatonként tagolva, 912+szakfeladat száma számozással és a könyvviteli számla +
szakfeladat megnevezésével)
913. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei
92. Egyéb eredményszemléletű bevételek
921. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
922. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
(szakfeladatonként tagolva, 922+szakfeladat száma számozással és a könyvviteli számla +
szakfeladat megnevezésével)
923. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek
93. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei
931. Kapott (járó) osztalék és részesedés
932. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek
933. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei
94. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek
941. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei
(szakfeladatonként tagolva, 941+szakfeladat száma számozással és a könyvviteli számla +
szakfeladat megnevezésével)
942. Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek
9421. Térítés nélkül átvett eszközök értéke
9422. Ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt eszközök értéke
9423. Különféle egyéb rendkívüli eredményszemléletű bevételek
0. Nyilvántartási számlák
01. Befektetett eszközök
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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 előirányzata
0511012. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség törvény szerinti illetményekre,
munkabérekre
0511013. Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése
051102. Normatív jutalmak
0511021. Normatív jutalmak előirányzata
0511022. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség normatívjutalmakra
0511023. Normatív jutalmak teljesítése
051103. Céljuttatás, projektprémium
0511031. Céljuttatás, projektprémium előirányzata
0511032. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség céljuttatásra, projektprémiumra
0511033. Céljuttatás, projektprémium teljesítése
051104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
0511041. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata
0511042. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség készenléti, ügyeleti, helyettesítési
díjra, túlórára, túlszolgálatra
0511043. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése
051105. Végkielégítés
0511051. Végkielégítés előirányzata
0511052. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség végkielégítésre
0511053. Végkielégítés teljesítése
051106. Jubileumi jutalom
0511061. Jubileumi jutalom előirányzata
0511062. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség jubileumi jutalomra
0511063. Jubileumi jutalom teljesítése
051107. Béren kívüli juttatások
0511071. Béren kívüli juttatások előirányzata
0511072. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség béren kívüli juttatásokra
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0511073. Béren kívüli juttatások teljesítése
051108. Ruházati költségtérítés
0511081. Ruházati költségtérítés előirányzata
0511082. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ruházati költségtérítésre
0511083. Ruházati költségtérítés teljesítése
051109. Közlekedési költségtérítés
0511091. Közlekedési költségtérítés előirányzata
0511092. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség közlekedési költségtérítésre
0511093. Közlekedési költségtérítés teljesítése
051110. Egyéb költségtérítések
0511101. Egyéb költségtérítések előirányzata
0511102. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb költségtérítésekre
0511103. Egyéb költségtérítések teljesítése
051111. Lakhatási támogatások
0511111. Lakhatási támogatások előirányzata
0511112. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség lakhatási támogatásokra
0511113. Lakhatási támogatások teljesítése
051112. Szociális támogatások
0511121. Szociális támogatások előirányzata
0511122. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szociális támogatásokra
0511123. Szociális támogatások teljesítése
051113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata
0511132. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség foglalkoztatottak egyéb személyi
juttatásaira
0511133. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése
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 foglalkoztatottnak fizetett
juttatások
051221. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett
juttatások előirányzata
051222. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásokra
051223. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett
juttatások 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
0521. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata
0522. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adóra
0523. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése
053. Dologi kiadások
0531. Készletbeszerzés
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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 előirányzata
053212. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség informatikai szolgáltatások
igénybevételére
053213. Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése
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 előirányzata
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
053353. Közvetített szolgáltatások teljesítése
05336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata
053362. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szakmai tevékenységet segítő
szolgáltatásokra
053363. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése
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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 általános 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
05473. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai teljesítése
0548. Egyéb nem intézményi ellátások
05481. Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata
05482. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb nem intézményi 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. Elvonások és befizetések előirányzata
055022. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség elvonásokra és befizetésekre
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055023. Elvonások és befizetések teljesítése
05503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson
belülre
055031. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson
belülre előirányzata
055032. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú garancia- és
kezességvállalásból származó kifizetésre államháztartáson belülre
055033. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson
belülre teljesítése
05504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
belülre
055041. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
belülre előirányzata
055042. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök nyújtására államháztartáson belülre
055043. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
belülre teljesítése
05505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson
belülre
055051. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson
belülre előirányzata
055052. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
055053. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson
belülre teljesítése
05506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata
055062. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb működési célú támogatásokra
államháztartáson belülre
055063. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre teljesítése
05507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson
kívülre
055071. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson
kívülre előirányzata
055072. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú garancia- és
kezességvállalásból származó kifizetésre államháztartáson kívülre
055073. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson
kívülre teljesítése
05508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
kívülre
055081. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
kívülre előirányzata
055082. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök nyújtására államháztartáson kívülre
055083. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
kívülre teljesítése
05509. Árkiegészítések, ártámogatások
055091. Árkiegészítések, ártámogatások előirányzata
055092. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség árkiegészítésekre, ártámogatásokra
055093. Árkiegészítések, ártámogatások teljesítése
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05510. Kamattámogatások
055101. Kamattámogatások előirányzata
055102. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kamattámogatásokra
055103. Kamattámogatások teljesítése
05511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
055111. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata
055112. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb működési célú támogatásokra
államháztartáson kívülre
055113. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre teljesítése
05512. Tartalékok
055121. Tartalékok előirányzata
056. Beruházások
0561. Immateriális javak beszerzése, létesítése
05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata
05612. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség immateriális javak beszerzésére,
létesítésére
05613. Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése
0562. Ingatlanok beszerzése, létesítése
05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata
05622. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ingatlanok beszerzésére, létesítésére
05623. Ingatlanok beszerzése, létesítése teljesítése
0563. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata
05632. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség informatikai eszközök beszerzésére,
létesítésére
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 eszközök beszerzésére,
létesítésére
05643. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése
0565. Részesedések beszerzése
05651. Részesedések beszerzése előirányzata
05652. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség részesedések beszerzésére
05653. Részesedések beszerzése teljesítése
0566. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások előirányzata
05662. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség meglévő részesedések növeléséhez
kapcsolódó kiadásokra
05663. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások teljesítése
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 teljesítése
057. Felújítások
0571. Ingatlanok felújítása
05711. Ingatlanok felújítása előirányzata
05712. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ingatlanok felújítására
05713. Ingatlanok felújítása teljesítése
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0572. Informatikai eszközök felújítása
05721. Informatikai eszközök felújítása előirányzata
05722. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség informatikai eszközök felújítására
05723. Informatikai eszközök felújítása teljesítése
0573. Egyéb tárgyi eszközök felújítása
05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata
05732. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb tárgyi eszközök felújítására
05733. Egyéb tárgyi eszközök felújítása teljesítése
0574. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
05741. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata
05742. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felújítási célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adóra
05743. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése
058. Egyéb felhalmozási célú kiadások
0581. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson
belülre
05811. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson belülre előirányzata
05812. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú garancia- és
kezességvállalásból származó kifizetésre államháztartáson belülre
05813. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson belülre teljesítése
0582. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
belülre
05821. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
belülre előirányzata
05822. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök nyújtására államháztartáson belülre
05823. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
belülre teljesítése
0583. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson
belülre
05831. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése
államháztartáson belülre előirányzata
05832. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
05833. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése
államháztartáson belülre teljesítése
0584. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata
05842. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb felhalmozási célú
támogatásokra államháztartáson belülre
05843. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre teljesítése
0585. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson
kívülre
05851. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson kívülre előirányzata
05852. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú garancia- és
kezességvállalásból származó kifizetésre államháztartáson kívülre
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05853. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson kívülre teljesítése
0586. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
kívülre
05861. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
kívülre előirányzata
05862. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök nyújtására államháztartáson kívülre
05863. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
kívülre teljesítése
0587. Lakástámogatás
05871. Lakástámogatás előirányzata
05872. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség lakástámogatásra
05873. Lakástámogatás teljesítése
0588. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata
05882. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb felhalmozási célú
támogatásokra államháztartáson kívülre
05883. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre teljesítése
059. Finanszírozási kiadások
0591. Belföldi finanszírozás kiadásai
05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
059111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata
0591112. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök
törlesztésére
0591113. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése teljesítése
059112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak előirányzata
0591122. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség likviditási célú hitelek, kölcsönök
törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak
0591123. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése
059113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata
0591132. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség rövid lejáratú hitelek, kölcsönök
törlesztésére
0591133. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése teljesítése
05912. Belföldi értékpapírok kiadásai
059121. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
0591211. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata
0591212. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség forgatási célú belföldi értékpapírok
vásárlására
0591213. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása teljesítése
059122. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
0591221. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata
0591222. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség forgatási célú belföldi értékpapírok
beváltására
0591223. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása teljesítése
059123. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
0591231. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata
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0591232. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség befektetési célú belföldi
értékpapírok vásárlására
0591233. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása teljesítése
059124. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
0591241. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata
0591242. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség befektetési célú belföldi
értékpapírok beváltására
0591243. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása teljesítése
05913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
059131. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata
059132. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség államháztartáson belüli
megelőlegezések folyósítására
059133. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása teljesítése
05914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
059141. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata
059142. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség államháztartáson belüli
megelőlegezések visszafizetésére
059143. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése
05915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata
059152. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség központi, irányító szervi támogatás
folyósítására
059153. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése
05916. Pénzeszközök betétként elhelyezése
059161. Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata
059162. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség pénzeszközök betétként
elhelyezésére
059163. Pénzeszközök betétként 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 kiadásai előirányzata
059182. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség központi költségvetés sajátos
finanszírozási kiadásaira
059183. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai teljesítése
0592. Külföldi finanszírozás kiadásai
05921. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
059211. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata
059212. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség forgatási célú külföldi értékpapírok
vásárlására
059213. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása teljesítése
05922. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
059221. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata
059222. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség befektetési célú külföldi
értékpapírok vásárlására
059223. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása teljesítése
05923. Külföldi értékpapírok beváltása
059231. Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata
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059232. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség külföldi értékpapírok beváltására
059233. Külföldi értékpapírok beváltása teljesítése
05924. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
059241. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata
059242. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség külföldi hitelek, kölcsönök
törlesztésére
059243. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése teljesítése
0593. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
05931. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata
05932. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség adóssághoz nem kapcsolódó
származékos ügyletek kiadásaira
05933. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai teljesítése
09. Bevételi előirányzatok, követelések, teljesítés
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
államháztartáson belülről
09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson belülről előirányzata
09132. Követelés működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülésekre
államháztartáson belülről
09133. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson belülről teljesítése
0914. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson
belülről
09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről előirányzata
09142. Követelés működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére
államháztartáson belülről
09143. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről teljesítése
0915. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson
belülről
09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről előirányzata
09152. Követelés működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételére
államháztartáson belülről
09153. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről teljesítése
0916. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata
09162. Követelés egyéb működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
09163. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 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
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0922. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson 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
államháztartáson belülről
09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről előirányzata
09232. Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére
államháztartáson belülről
09233. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről teljesítése
0924. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről
09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről előirányzata
09242. Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételére
államháztartáson belülről
09243. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről teljesítése
0925. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata
09252. Követelés egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
09253. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről teljesítése
094. Működési bevételek
09401. Készletértékesítés ellenértéke
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
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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
094081. Kamatbevételek előirányzata
094082. Követelés kamatbevételekre
094083. Kamatbevételek teljesítése
09409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata
094092. Követelés egyéb pénzügyi műveletek bevételeire
094093. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei teljesítése
09410. Egyéb működési bevételek
094101. Egyéb működési bevételek előirányzata
094102. Követelés egyéb működési bevételekre
094103. 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
096. Működési célú átvett pénzeszközök
0961. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülről
09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülről előirányzata
09612. Követelés működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülésekre
államháztartáson kívülről
09613. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülről teljesítése
0962. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson
kívülről
09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről előirányzata
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09622. Követelés működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére
államháztartáson kívülről
09623. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről teljesítése
0963. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata
09632. Követelés egyéb működési célú átvett pénzeszközökre
09633. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök teljesítése
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0971. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson 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
államháztartáson kívülről
09721. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről előirányzata
09722. Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére
államháztartáson kívülről
09723. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről teljesítése
0973. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
09731. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata
09732. Követelés egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökre
09733. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök teljesítése
098. Finanszírozási bevételek
0981. Belföldi finanszírozás bevételei
09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
098111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele előirányzata
0981112. Követelés hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére
0981113. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele teljesítése
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
0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele előirányzata
0981132. Követelés rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére
0981133. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele teljesítése
09812. Belföldi értékpapírok bevételei
098121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata
0981212. Követelés forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből
0981213. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése teljesítése
098122. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
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0981221. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata
0981222. Követelés forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátásából
0981223. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása teljesítése
098123. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
0981231. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata
0981232. Követelés befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből
0981233. Befektetési célú belföldi értékpapírok értékesítése teljesítése
098124. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
0981241. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata
0981242. Követelés befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátásból
0981243. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása teljesítése
09813. Maradvány igénybevétele
098131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
0981311. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata
0981312. Követelés előző év költségvetési maradványának igénybevételére
0981313. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése
098132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
0981321. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele előirányzata
0981322. Követelés előző év vállalkozási maradványának igénybevételére
0981323. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése
09814. Államháztartáson belüli megelőlegezések
098141. Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata
098142. Követelés államháztartáson belüli megelőlegezésekre
098143. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése
09815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
098151. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata
098152. Követelés államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére
098153. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 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. Betétek megszüntetése
098171. Betétek megszüntetése előirányzata
098172. Követelés betétek megszüntetésére
098173. Betétek megszüntetése teljesítése
09818. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
098181. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei előirányzata
098182. Követelés központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételeire
098183. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei teljesítése
0982. Külföldi finanszírozás bevételei
09821. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
098211. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata
098212. Követelés forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből
098213. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 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
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098231. Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata
098232. Követelés külföldi értékpapírok kibocsátásából
098233. Külföldi értékpapírok kibocsátása teljesítése
09824. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
098241. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele előirányzata
098242. Követelés külföldi hitelek, kölcsönök felvételére
098243. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele teljesítése
0983. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
09831. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata
09832. Követelés Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételeire
09833. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 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 kötelezettség
nyilvántartási ellenszámla
0023. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség
nyilvántartási ellenszámla
0024. Költségvetési évet követően esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési
kötelezettség nyilvántartási ellenszámla
003. Kiadások nyilvántartási ellenszámla
0031. Alaptevékenység kiadásai ellenszámla
(kormányzati funkciónként tagolva, 0031+kormányzati funkció száma számozással és a
nyilvántartási számla + kormányzati funkció megnevezésével)
0032. Vállalkozási tevékenység kiadásai ellenszámla
(kormányzati funkciónként tagolva, 0032+kormányzati funkció száma számozással és a
nyilvántartási számla + kormányzati funkció megnevezésével)
0033. Általános kiadások ellenszámla
004. Követelés nyilvántartási ellenszámla
0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla
0042. Költségvetési évet követően esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla
005. Bevételek nyilvántartási ellenszámla
0051. Alaptevékenység bevételei ellenszámla
(kormányzati funkciónként tagolva, 0051+kormányzati funkció száma számozással és a
nyilvántartási számla + kormányzati funkció megnevezésével)
0052. Vállalkozási tevékenység bevételei ellenszámla
(kormányzati funkciónként tagolva, 0052+kormányzati funkció száma számozással és a
nyilvántartási számla + kormányzati funkció megnevezésével)
006. Egyéb nyilvántartási ellenszámla
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Vevő szállító rögzítése a FORRAS SQL programban:

X.

Munkakör megnevezése:


PSZ Pénzügyi-számviteli munkacsoport

Modul megnevezés:


Pénzügyi modul

Napló
Pénzügyi napló nyitása: minden hónap elején új naplót kell nyitni
Napló jele: VE (vevő) vagy
Könyvelési időszak:

pl.

SZ ( szállító)
2014.09. tárgy havi

Nyitó,forgalom, záró.

F.

Nap:

01.

Napló azonosító:

VE14..

SZ14..

Vevő
számla
File
1/2 Belföldi kimenő számlák
Napló választás: tárgy havi VE

Sz

+ új bizonylat
Kiszáll.hely kód: Partner megnevezése
Pénzügyi kart. azon: bank vagy pénztár
Fizetési mód: utalás vagy készpénz
teljesítés dátuma:
bizonylat dátuma.
pénzügyi esedék:
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deviza kód: HUF
várható fiz. ideje
megnevezés.: gazdasági esemény beírása.
1/1 Belföldi kimenő számlák tétele
+ új sor
pénzügyi jogcím: F2 B.....

F2 K.......

tétel szöveg megj: pl. bérleti díj

áram számla

ÁFA kód:

17% 27%

AK, N27%, A27%,

jóváírás/bruttó összeg

terhelési/ bruttó összeg

egyedi gyüjtő: F2 B..

F2 K...

ügyletkód: F2

F2

szakfeladat. F2

F2

szervezeti egység: F2

F2

pénzforrás kód:

F2

F2

bezár
zárás
nyomtatás
vevő számla 3 példányos
utalványlap nyomtatása.
XI. Záró rendelkezések
Ez a szabályzat 2014.január 1-től visszamenőlegesen lép hatályba.
Az FM KASZK központban és a tagintézményekben gondoskodni kell arról, hogy a
szabályzatban foglalt előírásokat az érintett munkatársak megismerjék.

Budapest,2014-10-27

