
 

 
 

 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

 

 

 

2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás 

 

 

A  

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Számlarendje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016. február 1.



 

 

Tartalom 
I. Általános rész ................................................................................................. 1 

1. A Számlarend célja ........................................................................................................ 1 

2. A Számlarend elkészítéséért, tartalmáért, megváltoztatásáért felelős 

személy kijelölése ........................................................................................................ 2 

3. A Számlarend személyi hatálya ................................................................................... 2 

II. Részletes szabályok ....................................................................................... 2 

1. A számlaosztályok tartalma ......................................................................................... 3 

2. Nyitó- és nyitás utáni tételek ...................................................................................... 24 

3. Zárlati feladatok .......................................................................................................... 24 

4. A részletező (analitikus) nyilvántartások köre és a főkönyvi könyvelés 

kapcsolata ................................................................................................................. 28 

5. A könyvvezetési feladatokat alátámasztó bizonylati rend és az 

alkalmazott bizonylatok .......................................................................................... 39 

6. Záró rendelkezések, hatálybalépés dátuma, jóváhagyás ......................................... 39 

III. Mellékletek ................................................................................................... 39 

1. számú melléklet ............................................................................................................... 40 

2. számú melléklet ............................................................................................................... 62 

3. számú melléklet ............................................................................................................... 91 

4. számú melléklet ............................................................................................................. 143 

 

 



Bevezető 
 

A költségvetési szerveknek az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Áhsz.) 51. § (2) bekezdése szerint az egységes számlakeret alapján Számlarendet kell 

készíteniük. A Számlarend elkészítésénél figyelembe kell venni a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény (a továbbiakban: Szt.)  161. §-ában foglaltakat azzal az eltéréssel, hogy a költségvetési 

szerv által alkalmazott főkönyvi számlák tartalmát, a számlát érintő növekedési és csökkenési 

jogcímeket, a kapcsolódó gazdasági eseményeket, a más főkönyvi számlákkal való kapcsolatát 

kizárólag akkor kell szabályozni, ha azokról az Áhsz. nem rendelkezik. Az egyes főkönyvi 

számlákhoz kapcsolódó gazdasági események számlaösszefüggéseit az államháztartásban felmerülő 

egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) 

NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) tartalmazza, amely jelen Számlarend 3.sz. 

mellékletét képezi.  

 

I. Általános rész 

 

1. A Számlarend célja 

 

A Számlarend célja, hogy a költségvetési szerv hatályos számviteli politikájának gyakorlati 

megvalósulását, elszámolási technikáját részletezze, és ezzel is biztosítsa a költségvetési 

beszámoló készítéséhez szükséges alapinformációkat. 

 

A Számlarend tartalma a Szt. előírásai alapján: 

 minden alkalmazásra kijelölt számla számjele és megnevezése (Számlatükör, ami a 

Számlarend 1.sz. melléklete); 

 a számla tartalma, ha az a számla megnevezéséből egyértelműen nem következik, 

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

gazdasági események és azok más számlákkal való kapcsolata. Az Szt.-nek ezt az 

előírását csak azokban az esetekben kell a költségvetési szerveknek alkalmazniuk, ahol 

erről az Áhsz. nem rendelkezik; 

 a főkönyvi számla és az analitikus nyilvántartás kapcsolatát, a két nyilvántartás közötti 

számszerű egyeztetési lehetőséget biztosítani kell; 

 a Számlarendben foglaltakat alátámasztó bizonylati rend.  

 



Az egyetemi könyvvezetés, gazdálkodás, pénzügyi, számviteli, tárgyi eszköz, készlet, 

követelés, kötelezettségvállalás folyamatainak kezelése a Műegyetemi Gazdálkodási 

Rendszerben (MGR), mint integrált gazdálkodási rendszerben valósul meg, elsődlegesen 

tételkódokra történő könyvelés útján. (Tételkód – MGR keret – ERA kapcsolatot a 4. sz. 

melléklet tartalmazza.) 

 

Előbbiekből következően a költségvetési számvitelben rögzített gazdasági eseményeknek a 

pénzügyi számvitelre gyakorolt könyvviteli hatásának megjelenítése, a rendszer integrált 

volta miatt nem igényel külön bizonylati feladást, mert azok automatikusan generálódnak a 

rendszerben. 

 

2. A Számlarend elkészítéséért, tartalmáért, megváltoztatásáért felelős személy kijelölése 

A Számlarenddel összefüggő feladatok elvégzéséért (összeállítás, jóváhagyás), a naprakész 

könyvvezetés helyességéért az egyetem gazdasági vezetője a felelős. 

A költségvetési szervek kötelesek aktualizálni a Számlarendet az Áhsz. módosításának 

hatálybalépését követő 90 napon belül.  

 

3. A Számlarend személyi hatálya 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendjének hatálya az 

intézmény minden gazdálkodó szervezeti egységére kiterjedően kötelező érvényű. 

 

 

II. Részletes szabályok 

 

Az Áhsz. kétféle szemléletben történő könyvvezetés egymás melletti, egymásra épülő 

alkalmazását írja elő, melyek a következők: 

 költségvetési számvitel, 

 és a 

 pénzügyi számvitel szerinti könyvvezetés. 

 

A költségvetési könyvvezetés keretében a bevételi és kiadási előirányzatok alakulására, a 

követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, valamint ezek teljesítésére kiható 

gazdasági eseményekről a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető 

nyilvántartást kell vezetni, és azt a költségvetési év végével le kell zárni. 



A költségvetési számvitelben a költségvetési évre vonatkozó gazdasági események hatását 

legkésőbb 

a) az előirányzatok és a teljesítések tekintetében január 31-éig,  

b) a követelések, a végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek tekintetében a 

mérlegkészítés időpontjáig lehet elszámolni. 

 

A mérlegkészítés időpontja az Áhsz. 30/A.§ a) pontja alapján:  

a költségvetési évet követő év február 25. 

 

A költségvetési számvitelben a 03-09. főkönyvi számlacsoportokban és a 00. Nyilvántartási 

ellenszámlákon a kettős könyvvitel szabályai szerint, forintban kell könyvelni. 

 

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. 

 

1. A számlaosztályok tartalma 

 

Pénzügyi számvitel 

 

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 megtestesítő 

értékpapírok esetén a mérleg fordulónapját követő költségvetési éven  túl szolgálja. A beruházások, 

felújítások között kell kimutatni a mérlegben nem szerepeltethető eszközökön végzett beruházások, 

felújítások értékét is. 

A BME a befektetett eszközei tekintetében értékhelyesbítést nem alkalmaz. 



 

 

Ebben a számlaosztályban kell kimutatni: 

 

 11 Immateriális javak 

 12-15 Tárgyi eszközök 

 16-17 Befektetett pénzügyi eszközök 

 18 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöket (kizárólag államháztartáson kívülre). 

(Ilyen eszköze az egyetemnek nincs.) 

 

11 Immateriális javak 

– Vagyoni értékű jogok  

– Szellemi termékek 

A vásárolt immateriális javak bekerülési értéke az egységes rovatrend K61. Immateriális javak 

beszerzése, létesítése rovathoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges 

kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott vételára. 

 A saját előállítású immateriális javak bekerülési értéke az Szt. 51. §-a alapján megállapított 

közvetlen önköltség. 

 

Vagyoni értékű jogok közé tartoznak azok a megszerzett, egy évnél hosszabb idejű jogok, melyek 

nem kapcsolódnak ingatlanhoz. Ilyenek különösen: bérleti jog, koncessziós jog, játékjog, márkanév, 

licencek, használati jog. Itt kell kimutatni többek között az ISDN csatlakozási díjat, a telefon 

hozzáférési pont díját, a mobil telefonok használati díját is. A hozzájárulások, díjak jogcímei között 

kell továbbá elszámolni a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást, a villamos energia hálózati 

csatlakozási díjat, a gázhálózati csatlakozási díjat. 

Az Szt. előírásai szerint az immateriális javak között vagyoni értékű jogként kell kimutatni a 

szellemi termékek felhasználási jogát. 

 

Szellemi termékek közé tartoznak az immateriális javak általános fogalmának megfelelő, a 

költségvetési szerv által hasznosított szellemi alkotások. 

Ilyenek pl. találmányok, szerzői jogi védelemben részesülő szoftvertermékek, iparjogvédelemben 

részesülő javak közül a szabadalom, az egyéb szellemi alkotások, a jogvédelemben nem részesülő, 

de titkossága révén monopolizált javak közül a know-how és gyártási eljárás, védjegy. 



A szellemi termékek között csak azokat a szellemi termékeket lehet kimutatni, amelyek korlátozás 

nélkül a költségvetési szerv tulajdonában vannak. Azok a szellemi termékekre vonatkozó 

korlátozott felhasználási jogok, amelyeket a költségvetési szerv közvetlenül vagy közvetve az 

eredeti jogtulajdonostól szerzett, a vagyoni értékű jogok között kerülnek kimutatásra. 

 

Az immateriális javak, tárgyi eszközök után terv szerinti értékcsökkenést kell elszámolni. 

A kis értékű immateriális javak bekerülési értéke a beszerzéskor egy összegben elszámolandó terv 

szerinti értékcsökkenésként. 

Az immateriális javak után terven felüli értékcsökkenést a Szt. 53. § (1) bekezdés b) és c) pontja 

szerinti esetekben kell elszámolni. A terven felüli értékcsökkenésre a Szt. 53. §-át kell alkalmazni 

azzal, hogy azok kiegészítő mellékletben történő indoklására vonatkozó rendelkezései nem 

alkalmazhatók. 

 

12-15 Tárgyi eszközök 

– Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok  

– Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 

– Beruházások, felújítások 

A tárgyi eszközök a költségvetési szerv tevékenységét közvetlenül vagy közvetetten szolgáló, 

tárgyiasult eszközök, melyek a költségvetési szerv tevékenységét, működését rendszeres használat 

mellett tartósan, egy éven túl szolgálják 

Tárgyi eszközök számlacsoportban kell kimutatni azon eszközök (földterület, telek, telkesítés, erdő, 

ültetvény, épület, építmény, gép, berendezés és felszerelés, jármű, kulturális javak, ingatlanhoz 

kapcsolódó vagyoni értékű jogok, tenyészállatok, folyamatban lévő beruházások, felújítások) számláit, 

melyek tartósan – közvetlenül vagy közvetett módon – egy éven túl szolgálják a költségvetési szerv 

tevékenységét. 

 

–  Vásárolt tárgyi eszközök bekerülési értéke – belföldi beszerzés esetén a K62, K63, K64 rovatokon 

elszámolt vételár. 

–   Importbeszerzés esetén a bekerülési értéket - figyelemmel a 20. § (3) és (4) bekezdésére - az Szt. 

48. § (7) bekezdése szerint kell meghatározni, azaz a fizikai teljesítés napjára vonatkozó MNB 

középárfolyamon számított vételár forint értéke a bekerülési érték. 

– Idegen vállalkozó által végzett beruházás bekerülési értéke: az eszköz létesítése, üzembe 

helyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig felmerült, az 

eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tervezési, szállítási, rakodási, alapozási, szerelési, üzembe 



helyezési munkáknak az egységes rovatrend K62, K63, K64 rovataihoz kapcsolódóan vezetett 

nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

nyilvántartott együttes vételára. 

Beruházás a meglévő tárgyi eszköz bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, 

élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység is. 

– Felújítás: az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását 

szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy az 

adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége 

megközelítően vagy teljesen visszaáll, az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz 

használata jelentősen javul és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök 

származnak.  

Felújítás a korszerűsítés is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes 

részeinek az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, 

teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli.  

A tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás 

mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely 

elhasználtság már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti.  

Nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egy időben való elvégzése, függetlenül a 

költségek nagyságától. 

Az idegen vállalkozó által végzett, felújítási munkák bekerülési értéke az elhasználódott tárgyi 

eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítása érdekében a felújítás befejezéséig 

felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tervezési, szállítási, rakodási, alapozási, 

szerelési, üzembe helyezési munkáknak az egységes rovatrend K71. Ingatlanok felújítása, K72. 

Informatikai eszközök felújítása, K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása rovatokhoz kapcsolódóan 

vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott végleges kötelezettségvállalások, más fizetési 

kötelezettségek végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott 

vételára  

A folyamatban lévő beruházások, felújítások között kell kimutatni a rendeltetésszerűen 

használatba nem vett, üzembe nem helyezett eszközök bekerülési értékét, továbbá a már 

használatba vett tárgyi eszközökön végzett bővítéssel, rendeltetésváltozással, átalakítással, 

élettartam-növeléssel, felújítással összefüggő munkák – még nem aktivált – bekerülési értékét. 

 

 

 



Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok: 

A számlacsoportban kell nyilvántartani a költségvetési szerv ingatlanainak állományi értékét – 

értékhatártól függetlenül –, az ingatlanok értékcsökkenését (terv szerinti, terven felüli). 

Ingatlanok közé sorolandók: a földterület, a telek, az épület, az egyéb építmény, az ültetvény, 

ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok és az erdő. 

 

Földterület: minden önállóan telekkönyvezhető, telekkönyvezett földrészlet, mezőgazdasági 

hasznosítás célját szolgáló terület (szántóföld, ültetvény földterülete, halastó, erdő területe, nádas, 

gyepterület). 

Telek: építési célokat szolgáló földterület. A telek értékét a rajta lévő épülettől, építménytől 

elkülönítetten kell kimutatni. 

Épület: szerkezetileg olyan önálló építmény, amely a talajjal való egybeépítés során jön létre és a 

környező külső tértől épületszerkezetekkel részben, vagy egészben elválasztott teret alkot, és ezzel a 

tartózkodás, a termelés és a tárolás feltételeit biztosítja. 

 

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek, kulturális javak: 

A rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett, a tevékenységet szolgáló oktatási, híradás-

technikai, kutatási célú számítás- és ügyvitel-technikai – eszközöket, gépeket, berendezéseket, 

forgalmi rendszámmal ellátott közúti, vízi és légi személy- és áruszállító járműveket, muzeális 

könyvtári dokumentumokat, képzőművészeti alkotások. 

Kulturális javak fogalma alatt a könyvtárak esetén a muzeális könyvtári dokumentumokat kell érteni a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdése, valamint a kulturális örökség 

védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7. § 10. pontja és a 46. §-a alapján.  

 

Beruházások és felújítások között kell kimutatni a rendeltetésszerűen használatba nem vett, 

üzembe nem helyezett, tárgyi eszközök beruházása, felújítása bekerülési értékét. 

A beruházások, felújítások között kell kimutatni a saját előállításban végzett ilyen típusú munkák 

közvetlen önköltségét – aktiválásig. 

 

Értékcsökkenés: 

A használatba vett immateriális javak, tárgyi eszközök után terv szerinti értékcsökkenést kell 

elszámolni, melynek mértékét az Áhsz. alapján a Számviteli politika tételesen tartalmazza. Terven 

felüli értékcsökkenést az Szt. 53. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetekben kell elszámolni. A 

terven felüli értékcsökkenésére az Szt. 53. §-át kell alkalmazni azzal, hogy azok kiegészítő 



mellékletben történő indoklására vonatkozó rendelkezései nem alkalmazhatók. 

Nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés az örökségvédelem alatt álló épületek, a muzeális 

könyvtári dokumentumok és a képzőművészeti alkotások után.  

 

 

16-17 Befektetett pénzügyi eszközök 

A BME mérlegében a befektetett pénzügyi eszközökön belül kell kimutatni a tartós részesedéseket, 

a saját alapítású gazdasági társaságokhoz kapcsolódóan. 

A tartós részesedések között az olyan gazdasági társaságokban lévő tulajdoni részesedést jelentő 

befektetéseket kell kimutatni, amelyeket abból a célból szereztek, hogy tartós jövedelemre 

(osztalékra, kamatra) tegyenek szert, vagy befolyásolási, irányítási, ellenőrzési lehetőséget érjenek 

el. A tartós részesedések között kell kimutatni továbbá a nem gazdasági társaságban lévő más tartós 

befolyásolási, irányítási, ellenőrzési lehetőséget biztosító részesedéseket. 

 

Az 1. számlaosztályba tartozó főkönyvi számlákhoz az NGM rendelet a következő, kötelezően 

alkalmazandó elszámolási szabályokat írja elő fejezeteiben: 

 Immateriális javak beszerzésével, előállításával, beruházásokkal kapcsolatos elszámolások –  

II. fejezet, 

 Immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel kapcsolatos egyéb elszámolások – III. fejezet, 

 Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos elszámolások – IV. fejezet. 

 

2. Számlaosztály: Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 

 

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök között a tevékenységet éven belül szolgáló készleteket, 

értékpapírokat kell kimutatni. 

 21 Vásárolt készletek 

 22 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek, egyéb készletek 

 23 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 

 24 Értékpapírok 

 

A mérlegben a vásárolt készleteket a mérleg fordulónapján használatba nem vett vásárolt készletek 

bekerülési értékén kell kimutatni, csökkentve a már elszámolt értékvesztéssel, növelve az 

értékvesztés visszaírt összegével.  



A mérlegben az átsorolt, követelés fejében átvett készletek között kell szerepeltetni az értékesítésre 

szánt eszközöket, követelés fejében átvett, értékesítendő eszközöket. 

Kötelező az immateriális javak, tárgyi eszközök átsorolása, ha azokat a használatból kivonták, de az 

értékesítés három hónapnál hosszabb időszakot vesz igénybe. 

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. 

Forgatási célú értékpapírokkal 2015-től az egyetem nem rendelkezik, új beszerzés az Áht. 41.§ (4) 

a) pontja szerint tilos.  

 

A 2. számlaosztályba tartozó főkönyvi számlákhoz az NGM rendelet a következő, kötelezően 

alkalmazandó elszámolási szabályokat írja elő fejezeteiben: 

 Vásárolt készletekkel kapcsolatos elszámolások – V. fejezet, 

 Saját termelésű készletekkel kapcsolatos elszámolások – VI. fejezet. 

 

3. Számlaosztály: Pénzeszközök, követelések, aktív időbeli elhatárolások 

Ebben a számlaosztályban kell kimutatni: 

 31-33 Pénzeszközök 

o 31 Lekötött betétek (BME-n ilyen nincs) 

o 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

o 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

 35 Követelések 

 36 Sajátos elszámolások 

 37 Aktív időbeli elhatárolások 

 

A mérlegben a követelések között az egységes rovatrend szerinti rovatokhoz kapcsolódóan vezetett 

nyilvántartási számlákon nyilvántartott követeléseket kell kimutatni mindaddig, amíg azokat 

pénzügyileg vagy egyéb módon nem rendezték, vagy behajthatatlan követelésként le nem írták. 

Sajátos elszámolások számlacsoportjának könyvviteli számláin (Áhsz. 48.§) a  pénzeszközök 

átvezetései (361), az azonosítás alatt álló tételek (363), az általános forgalmi adó elszámolásai 

(364), a követelés jellegű sajátos elszámolások (365), az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 

(366), a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (367) könyvelése történik. A könyvviteli 

számlákon az elszámolásokat a pénzeszközök könyvviteli számláival szemben, nettó módon kell 

vezetni.  



Az aktív időbeli elhatárolásokon belül kell kimutatni az eredményszemléletű bevételek aktív időbeli 

elhatárolását, a költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolását és a halasztott ráfordításokat. 

Az eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása között az olyan járó 

eredményszemléletű bevételeket kell kimutatni, amelyek csak a mérleg fordulónapja után 

esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolandók el. 

A költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása között a mérleg fordulónapja előtt felmerült, 

elszámolt olyan összegeket kell kimutatni, amelyek költségként, ráfordításként csak a mérleg 

fordulónapját követő időszakra számolhatók el. 

A halasztott ráfordítások között az Szt. 33. § (1) bekezdése szerintieket kell kimutatni. 

 

A 3. számlaosztályba tartozó főkönyvi számlákhoz az NGM rendelet a következő kötelezően 

alkalmazandó elszámolási szabályokat írja elő fejezeteiben: 

 Pénzeszközökkel, finanszírozással kapcsolatos elszámolások – VII. fejezet, 

 Támogatásokkal, ellátásokkal kapcsolatos elszámolások – X. fejezet, 

 Közhatalmi bevételekkel kapcsolatos elszámolások – XI. fejezet, 

 Egyéb gazdasági események elszámolásai – XII. fejezet, 

 Aktív időbeli elhatárolásra – I. fejezet H. pont, 

 Sajátos elszámolások – XI. fejezet, VIII. fejezet, 

 Általános forgalmi adó elszámolás – XII. fejezet C. pont, 

 Egyéb gazdasági események elszámolásaiból – XII. fejezet G., H., J. pont. 

 

4. Számlaosztály: Források 

 

Ebben a számlaosztályban kell kimutatni: 

 41 Saját tőke 

 42 Kötelezettségek 

 43 Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások (csak MÁK alkalmazza) 

 44 Passzív időbeli elhatárolások 

 49 Évi mérlegszámlák 

 

A mérlegben a saját tőkén belül kell kimutatni a nemzeti vagyon induláskori értékét és változásait, a 

nemzeti vagyon változásait, az egyéb eszközök induláskori értékét és változásait, a felhalmozott 

eredményt, az eszközök értékhelyesbítésének forrását (a BME nem alkalmazza az értékhelyesbítés 

módszerét), és a mérleg szerinti eredményt. 



A kötelezettségek között az egységes rovatrend szerinti rovatokhoz kapcsolódóan vezetett 

nyilvántartási számlákon nyilvántartott végleges kötelezettségvállalásokat, más fizetési 

kötelezettségeket kell kimutatni mindaddig, amíg azokat pénzügyileg ki nem egyenlítették, el nem 

engedték vagy egyéb módon nem rendezték. 

A passzív időbeli elhatárolásokon belül kell kimutatni az eredményszemléletű bevételek passzív 

időbeli elhatárolását, a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolását és a halasztott 

eredményszemléletű bevételeket. 

Az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása között a mérleg fordulónapja előtt a 

pénzügyi számvitelben elszámolt olyan eredményszemléletű bevételeket kell kimutatni, amelyek a 

mérleg fordulónapja utáni időszak eredményszemléletű bevételét képezik.  

A mérlegben a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása között a mérleg fordulónapja 

előtti időszakot terhelő olyan költségeket, ráfordításokat kell kimutatni, amelyek csak a mérleg 

fordulónapja utáni időszakban merülnek fel, kerülnek számlázásra. 

A mérlegben a halasztott eredményszemléletű bevételek között az Szt. 45. § (1) és (2) bekezdése 

szerintieket kell kimutatni azzal, hogy az Szt. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerinti fejlesztési célra 

kapott támogatáson a felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételeit kell érteni. 

 

A 4. számlaosztályba tartozó főkönyvi számlákhoz az NGM rendelet a következő, kötelezően 

alkalmazandó elszámolási szabályokat írja elő fejezeteiben: 

 Könyvviteli zárlat sajátos elszámolásai – XIII. fejezet, 

 Könyvviteli nyitás feladatai – XIV. fejezet, 

 Passzív időbeli elhatárolások – I. fejezet C. pont, III. fejezet A., E. pont, V. fejezet C. pont, 

 Kötelezettségek – I.–XII. fejezetek. 

 

5. Számlaosztály: Költségnemek 

Ebben a számlaosztályban kell kimutatni: 

 51. Anyagköltség 

 52. Igénybe vett szolgáltatások költségei 

 53. Bérköltség 

 54. Személyi jellegű egyéb kifizetések 

 55. Bérjárulékok 

 56. Értékcsökkenési leírás 

 57. Aktivált saját teljesítmények értéke 

 59. Költségnem-átvezetési számla 



 

Anyagköltségként a működés során felhasznált szakmai és üzemeltetési anyagok értékvesztéssel 

csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt bekerülési értékét kell kimutatni. Az 

anyagköltséget csökkenti a tevékenység során keletkezett hulladékok, haszonanyagok, valamint a 

visszavételezett anyagok értéke. 

Az igénybe vett szolgáltatások között kell kimutatni az egységes rovatrend K32. Kommunikációs 

szolgáltatások, a K335. Közvetített szolgáltatások kivételével a K33. Szolgáltatási kiadások és K34. 

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási 

számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott 

összegeket. 

A bérköltségek között kell kimutatni az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, 

munkabérek K1102. Normatív jutalmak, K1103. Céljuttatás, projektprémium, K1104. Készenléti, 

ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túl-szolgálat rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási 

számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott 

összegeket. 

A személyi jellegű egyéb kifizetések között kell kimutatni az egységes rovatrend K1105. 

Végkielégítés, K1106. Jubileumi jutalom, K1107. Béren kívüli juttatások, K1108. Ruházati 

költségtérítés, K1109. Közlekedési költségtérítés, K1110. Egyéb költségtérítések, K1111. Lakhatási 

támogatások, K1112. Szociális támogatások, K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai és 

K12. Külső személyi juttatások rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon 

végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott összegeket. 

A bérjárulékok között kell kimutatni az egységes rovatrend K2. Munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó rovathoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges 

kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott összegeket. 

Értékcsökkenési leírásként az eszközök elszámolt terv szerinti értékcsökkenését kell kimutatni, ide 

értve a kis értékű immateriális javak beszerzésekor, kis értékű tárgyi eszközök használatbavételekor 

egy összegben elszámolt értékcsökkenést is. 

Az aktivált saját teljesítmények értéke a saját termelésű készletek állományváltozásából és a saját 

előállítású eszközök aktivált értékéből áll az Szt. 76. §-a szerinti tartalommal. 

 

A 5. számlaosztályba tartozó főkönyvi számlákhoz az NGM rendelet a következő fejezeteiben írja 

elő a kötelezően alkalmazandó elszámolási szabályokat: 

I. fejezet A. pont táblázata; V. fejezet, VI. fejezet, VIII. fejezet, IX. fejezet;  

XII. fejezetből A., G. pont; XIII. fejezet. 



6. Számlaosztály: Általános költségek 

 

Ebben a számlaosztályban kell kimutatni 

 61. Javító-karbantartó műhelyek költségei 

 62. Egyéb kisegítő részlegek költségei 

 63. Szakmai egységek költségei 

 64. Szakágazatok általános költségei 

 65. Vállalkozói részlegek költségei 

 66. Központi irányítás költségei 

 69. Általános költségek átvezetési számla 

 

Ezt a számlaosztályt kötelezően azoknak a költségvetési szerveknek kell alkalmazniuk, amelyeknél 

kötelező a költségeket szakfeladatokra elszámolni. Így a BME számára is kötelező alkalmazásuk.  

 

A 6. számlaosztályba tartozó főkönyvi számlákhoz az NGM rendelet külön fejezetet nem rendelt 

hozzá, így értelemszerűen az 5. számlaosztálynál felsoroltakat kell megjelölni. 

I. fejezet A. pont táblázata; V. fejezet, VI. fejezet, VIII. fejezet, IX. fejezet;  

XII. fejezetből A., G. pont; XIII. fejezet. 

 

A 6-os számlaosztály költségeinek felosztási szabályait a BME Számviteli politikája rögzíti. 

 

 

7. Számlaosztály: Szakfeladatok költségei 

 

Ebben a számlaosztályban kell kimutatni a költségviselőket szakfeladatokra tagolva.  

A 7. számlaosztályba tartozó főkönyvi számlák számozása a következő: 

7 + szakfeladat száma számozással és a szakfeladat megnevezésével. 

 

A 7. számlaosztályba tartozó főkönyvi számlákhoz az NGM rendelet külön fejezetet nem rendelt 

hozzá, így értelemszerűen az 5. számlaosztálynál felsoroltakat kell megjelölni. 

I. fejezet A. pont táblázata; V. fejezet, VI. fejezet, VIII. fejezet, IX. fejezet;  

XII. fejezetből A., G. pont; XIII. fejezet. 

 

 

 



8. Számlaosztály: Elszámolt költségek és ráfordítások 

 

Ebben a számlaosztályban kell kimutatni 

 81 Anyagjellegű ráfordítások 

 82 Személyi jellegű ráfordítások 

 83 Értékcsökkenési leírás 

 84 Egyéb ráfordítások 

 85 Pénzügyi műveletek ráfordításai 

 86 Rendkívüli ráfordítások 

 

Az anyagjellegű ráfordítások az anyagköltségből, az igénybe vett szolgáltatások értékéből, az 

eladott áruk beszerzési értékéből és az eladott (közvetített) szolgáltatások értékéből állnak. 

A személyi jellegű ráfordítások a bérköltségből, a személyi jellegű egyéb kifizetésekből és a 

bérjárulékokból állnak. 

Értékcsökkenési leírásként az eszközök elszámolt terv szerinti értékcsökkenését kell kimutatni, ide 

értve a kis értékű immateriális javak beszerzésekor, kis értékű tárgyi eszközök használatbavételekor 

egy összegben elszámolt értékcsökkenést is. 

Az egyéb ráfordítások között kell elszámolni az immateriális jószág, a tárgyi eszköz értékesítésekor 

azok könyv szerinti értékét (841), a hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett eszközök 

könyv szerinti értékét (842), és a különféle egyéb ráfordításokat (843). 

 

A különféle egyéb ráfordítások között kell elszámolni 

– az anyagok, áruk veszteségjellegű leltárértékelési különbözetét,  

– a kötelezett megszűnése miatt behajthatatlanként leírt követeléseket,  

– a más okból behajthatatlanként leírt követeléseket, 

– az egységes rovatrend K502. Elvonások és befizetések, K506. Egyéb működési célú 

támogatások államháztartáson belülre és K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 

rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, 

más fizetési kötelezettségként nyilvántartott összegeket, 

– az egységes rovatrend K355. Egyéb dologi kiadások, K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai, K501. 

Nemzetközi kötelezettségek, K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 

kifizetés államháztartáson belülre, K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból 

származó kifizetés államháztartáson kívülre, K509. Árkiegészítések, ártámogatások, K510. 

Kamattámogatások, K511. Működési célú támogatások az Európai Uniónak és K512. Egyéb 



működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovatokhoz kapcsolódóan vezetett 

nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

nyilvántartott összegeket, ide értve a veszteség jellegű kerekítési különbözetet is, 

–  az előzetesen felszámított, le nem vonható általános forgalmi adót, 

– az immateriális javak, a tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenésének, a 

követelések és a készletek értékvesztésének összegét, 

– az eredeti követelést engedményezőnél az átruházott követelésnek a könyv szerinti értékét a 

követelés átruházásakor, 

– a szerződésen alapuló - konkrét termékhez, anyaghoz, áruhoz, szolgáltatásnyújtáshoz közvetve 

kapcsolódó, nem számlázott - utólag adott engedmény szerződés szerinti összegét. 

 

A pénzügyi műveletek ráfordításai a fizetendő kamatokból és kamatjellegű ráfordításokból, a 

részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztéséből és a pénzügyi műveletek egyéb 

ráfordításaiból állnak. 

– A pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell elszámolni 

–  az egységes rovatrend K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai és K93. Adóssághoz nem 

kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási 

számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott 

összegeket, 

– a befektetett pénzügyi eszközök vagy az értékpapírok között kimutatott részesedések 

értékesítésekor a könyv szerinti érték és az eladási ár közötti veszteségjellegű különbözetet, 

– a vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítésekor a könyv szerinti érték és az 

eladási ár közötti veszteségjellegű különbözetet, 

– a hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok kibocsátásakor a névérték és a kapott 

eladási ár közötti veszteségjellegű különbözetet, 

– a vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor a vételár és a könyv szerinti 

érték közötti veszteségjellegű különbözetet, 

– a külföldi pénzértékre szóló követeléshez kapcsolódó, a költségvetési évben realizált 

árfolyamveszteséget, 

– a mérleg fordulónapjáig még le nem zárt nem kamatfedezeti célú, egyéb fedezeti ügyletek 

(határidős, opciós, swap és azonnali ügyletek) időarányos veszteségét, legfeljebb a fedezett 

alapügylet időarányos nyereségének összegéig, és 

– az Szt. 85. § (2) bekezdés c) pontjában, valamint (3) bekezdés g), m), n) és o) pontjaiban 

nevesített gazdasági eseményeket. 



 

A rendkívüli ráfordítások között kell elszámolni 

– a tulajdonosnál, tulajdonosi joggyakorló szervezetnél a tulajdonosnak, tulajdonosi 

joggyakorló szervezetnek a gazdasági társaság jegyzett tőkéjének leszállításakor a bevont 

részesedések könyv szerinti értékét, ha a tőkeleszállítás tőkekivonás útján valósul meg, 

– a tulajdonosnál, tulajdonosi joggyakorló szervezetnél a gazdasági társaság jogutód nélküli 

megszűnése esetén a felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás befejezésekor az 

erről szóló határozat jogerőre emelkedésekor a jogelőd gazdasági társaságban lévő megszűnt 

részesedés könyv szerinti értékét, 

– a térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értékét a felszámított, az átvevő által 

meg nem térített általános forgalmi adóval növelt összegben,  

– az egységes rovatrend K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 

rovathoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, 

más fizetési kötelezettségként nyilvántartott összegeket, 

– az egységes rovatrend K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 

kifizetés államháztartáson belülre, K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 

származó kifizetés államháztartáson kívülre, K87. Lakástámogatás, K88. Felhalmozási célú 

támogatások az Európai Uniónak és K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson kívülre rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon 

végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott összegeket, 

– a behajthatatlannak nem minősülő elengedett követelés könyv szerinti értékét, 

– a tulajdonosnál, tulajdonosi joggyakorló szervezetnél a gazdasági társaság jogutód nélküli 

megszűnése esetén a felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás befejezésekor az 

erről szóló határozat jogerőre emelkedésekor a megszűnés miatt - a megszűnt részesedés 

ellenében - kapott eszközök vagyonfelosztási javaslat szerinti értékének és az átvett 

kötelezettségek megállapodás szerinti értékének különbözetét, amennyiben a kapott 

eszközök értéke a kevesebb, 

– e) az Szt. 86. § (6) bekezdés a), d) és e) pontjában, valamint (7) bekezdés b) pontjában 

meghatározott gazdasági eseményeket. 

 

A 8. számlaosztályba tartozó főkönyvi számlákhoz az NGM rendelet a következő fejezeteiben írja 

elő a kötelezően alkalmazandó elszámolási szabályokat: 

I. fejezet A. pont táblázat, II–XIII. fejezetek a 8. számlaosztályt érintő könyvelési tételek. 

 



9. Számlaosztály: Eredményszemléletű bevételek 

 

Ebben a számlaosztályban kell kimutatni: 

 91 Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei 

 92 Egyéb eredményszemléletű bevételek 

 93 Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei 

 94 Rendkívüli eredményszemléletű bevételek  

 

A tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele a közhatalmi (B3) eredményszemléletű 

bevételekből, az eszközök és szolgáltatások értékesítése (B401, B402, B403, B405)  nettó 

eredményszemléletű bevételeiből és a tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételeiből 

áll. 

A tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei között kell elszámolni 

– a kapott osztalék kivételével az egységes rovatrend B404. Tulajdonosi bevételek rovathoz 

kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket,  

–  a kötelezettségek teljesítésére, a csereszerződés keretében átadott vásárolt és saját termelésű 

készletek, nyújtott szolgáltatások számlázott, megállapodás, csereszerződés szerinti - általános 

forgalmi adót nem tartalmazó - értékét a készlet átadás-átvétel, a szolgáltatásnyújtás 

időpontjában. 

 

Az egyéb eredményszemléletű bevételek között kell elszámolni a központi működési célú 

támogatások eredményszemléletű bevételeit, az egyéb működési célú támogatások 

eredményszemléletű bevételeit és a különféle egyéb eredményszemléletű bevételeket. 

–  A központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei között kell elszámolni 

az egységes rovatrend B11. Önkormányzatok működési támogatásai és B816. Központi, 

irányító szervi támogatás rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon 

követelésként nyilvántartott összegeket. 

– Az egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei között kell elszámolni az 

egységes rovatrend B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 

és B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök rovatokhoz kapcsolódóan vezetett 

nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket. 

– A különféle egyéb eredményszemléletű bevételek között kell elszámolni 

– az anyagok, áruk nyereségjellegű leltárértékelési különbözetének összegét, 



– az egységes rovatrend B12. Elvonások és befizetések bevételei rovathoz kapcsolódóan 

vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket, 

– az egységes rovatrend B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 

megtérülések államháztartáson belülről, B410. Biztosító által fizetett kártérítés, B411. 

Egyéb működési bevételek, B51. Immateriális javak értékesítése, B52. Ingatlanok 

értékesítése, B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése és B61. Működési célú garancia- és 

kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről rovatokhoz 

kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket, 

– a kötelezettségek teljesítésére, a csereszerződés keretében átadott immateriális jószág, tárgyi 

eszköz - általános forgalmi adót nem tartalmazó - számlázott, megállapodás, csereszerződés 

szerinti értékét az átadás-átvétel időpontjában, 

– az immateriális javak, a tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenésének, a 

követelések és a készletek értékvesztésének visszaírt összegét, 

– a szerződésen alapuló - konkrét termékhez, anyaghoz, áruhoz, szolgáltatásnyújtáshoz 

közvetve kapcsolódó, nem számlázott - utólag kapott engedmény szerződés szerinti 

összegét. 

 

A pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei a kapott (járó) osztalékból és részesedésből, a 

kapott (járó) kamatokból és kamatjellegű eredményszemléletű bevételekből és a pénzügyi 

műveletek egyéb eredményszemléletű bevételből állnak. 

– A pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei között kell elszámolni 

–  az egységes rovatrend B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei és B83. Adóssághoz nem 

kapcsolódó származékos ügyletek bevételei rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási 

számlákon követelésként nyilvántartott összegeket, 

– a külföldi pénzértékre szóló kötelezettséghez kapcsolódóan a költségvetési évben realizált 

árfolyamnyereséget, és 

– az Szt. 84. § (7) bekezdés g) és o) pontja szerinti összevontan elszámolt árfolyamnyereséget 

és engedményt. 

 

A rendkívüli eredményszemléletű bevételek a felhalmozási célú támogatások 

eredményszemléletű bevételeiből és a különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételekből 

állnak. 

–  A felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei között kell elszámolni az 

egységes rovatrend B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson 



belülről és B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatokhoz kapcsolódóan 

vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket. 

–  A különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek között kell elszámolni a térítés nélkül 

átvett eszközök bekerülési értékét, az ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt 

eszközök bekerülési értékét, és a különféle egyéb rendkívüli eredményszemléletű 

bevételeket. 

 

A különféle egyéb rendkívüli eredményszemléletű bevételek között kell elszámolni 

– az egységes rovatrend B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, B22. 

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson belülről és B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 

származó megtérülések államháztartáson kívülről rovatokhoz kapcsolódóan vezetett 

nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket, 

–  az Szt. 86. § (3) bekezdés a)-e), h) és j) pontjában, 86. § (4) bekezdés a) és d) pontjában 

és 86. § (5) bekezdésében nevesített gazdasági eseményeket. 

 Az Szt. 86. § (4) bekezdése szerinti tételeket halasztott eredményszemléletű bevételként el 

kell határolni azzal, hogy az Szt. 86. § (4) bekezdés b) pontja szerinti esetet a felhalmozási 

célú támogatások eredményszemléletű bevételeire kell alkalmazni. 

 

 

A 9. számlaosztályba tartozó főkönyvi számlákhoz az NGM rendelet a következő kötelezően 

alkalmazandó elszámolási szabályokat írja elő fejezeteiben: 

I. fejezet A. pont táblázata, V. fejezet BXI. fejezet közhatalmi bevételek, XII. fejezet B. 

pont (szolgáltatásnyújtás). 

 

 

 

 

01–02. Nyilvántartási számlák 

Ebben a két számlacsoportban kell kimutatni a befektetett eszközök és készletek közül azokat, 

amelyek értékkel nem szerepelhetnek a mérlegben. 

 

A kapcsolódó elszámolási szabályokat az NGM rendelet I. fejezet A. pontja tartalmazza. 

 



 

Költségvetési számvitel 

 

A költségvetési számvitelben a 03–09. főkönyvi számlacsoportok nyilvántartási számláira és a 

kapcsolódó 00 kezdetű ellenszámlákra kell könyvelni. 

 

A költségvetési számvitelben a 03–09. számlacsoportok besorolása a következő: 

03. Függő és biztos (jövőbeni) követelések 

04. Függő kötelezettségek 

05. Kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, teljesítés 

09. Bevételi előirányzatok, követelések, teljesítés 

 

A 05. és 09. számlacsoportok további alábontása az Áhsz. 15. mellékletében meghatározott 

rovatrendi besoroláshoz igazodik.  

A főkönyvi nyilvántartási számlák felépítése a következő: 

05 + kiadási rovat számjegye + (1) = előirányzat számla 

05 + kiadási rovat számjegye + (2) =  kötelezettségvállalás számla  

05 + kiadási rovat számjegye + (3) =  teljesítés számla 

09 + bevételi rovat számjegye + (1) = előirányzat számla 

09 + bevételi rovat számjegye + (2) = követelés számla 

09 + bevételi rovat számjegye + (3) = teljesítés számla 

 

 

Nyilvántartási ellenszámlák: 

 

001. Előirányzat 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 

0031. Alaptevékenység kiadásai ellenszámla 

0031+kormányzati funkció száma számozással és a nyilvántartási számla + kormányzati 

funkció megnevezésével 

0032. Vállalkozási tevékenység kiadásai ellenszámla 

0032+kormányzati funkció száma számozással és a nyilvántartási számla + kormányzati 

funkció megnevezésével 



0033. Általános kiadások ellenszámla 

0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

0042. Költségvetési évet követően esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

0051. Alaptevékenység bevételei ellenszámla 

0051+kormányzati funkció száma számozással és a nyilvántartási számla + kormányzati 

funkció megnevezésével 

0052. Vállalkozási tevékenység bevételei ellenszámla 

0052+kormányzati funkció száma számozással és a nyilvántartási számla + kormányzati 

funkció megnevezésével 

006. Egyéb nyilvántartási ellenszámla 

 



A költségvetési számvitel főbb összefüggéseit a következő számlaösszefüggések mutatják 

 

Előirányzatok       

05(1) Kiadás  001 Ellenszámla  09(1) Bevétel 

Eredeti előirányzat Csökkenések (–)  
Kiadási előirányzatok 

csökkenés (–) 

Kiadási előirányzatok 

növekedése (+) 
 (–) Csökkenések Eredeti előirányzat 

(+) Növekedések    
Bevételi előirányzatok 

növekedés (+) 

Bevételi előirányzatok 

csökkenése (–) 
   (+) Növekedések 

              

        

 

Követelések – kötelezettségvállalások elszámolása 

05(2) Kötelezettségvállalás  

002* Kötelezettségvállalás 

ellenszámla  004* Követelés ellenszámla  09(2) Követelés 

(–) Csökkenés 
Nyitóegyenleg 

(+) Növekedés 
 

Nyitóegyenleg 

(+) Növekedés 
(–) Csökkenés  (–) Csökkenés 

Nyitóegyenleg 

(+) Növekedés 
 

Nyitóegyenleg 

(+) Növekedés 
(–) Csökkenés 

                   

           

Tárgyév – tárgyévet követő év, előzetes – végleges jelleg megkülönböztetése az ellenszámlával, illetve a részletező nyilvántartásban 

           

 



Teljesítések          

           

05(3) Kiadási teljesítés  003 Kiadási teljesítés ellenszámla  

005 Bevételi teljesítés 

ellenszámla  09(3) Bevételi teljesítés 

(+) Növekedés (–) Csökkenés  (–) Csökkenés (+) Növekedés  (+) Növekedés (–) Csökkenés  (–) Csökkenés (+) Növekedés 

                   

 

Kormányzati funkciók szerinti osztályozást az ellenszámlán kell jelölni.    

 



A 03–09. számlacsoportokhoz kapcsolódó gazdasági események kezelése során 

elsődlegesen az NGM rendelet I. fejezetének táblázatát, valamint a B., E., G., J., K. és L. 

pontban, és a II–XIV. fejezeteiben a foglalt könyvelési tételeket kell figyelembe venni. 

A rovatok, és ezen keresztül a nullás nyilvántartási számlák tartalmi leírását a Számlarend 

2. számú melléklete tartalmazza. 

 

2. Nyitó- és nyitás utáni tételek 

A nyitó- és nyitás utáni könyvelési tételek az NGM rendelet XIV. fejezetében 

találhatóak. 

 A költségvetési év kezdetére el kell végezni az 1-4. számlaosztály könyvviteli 

számláinak megnyitását a 491. Nyitómérleg könyvviteli számlával szemben. 

 A könyvviteli számlák megnyitását követően haladéktalanul - a folyó könyvelésben - el 

kell végezni: 

 a 416. Mérleg szerinti eredmény könyvviteli számla átvezetését a  

414. Felhalmozott eredmény könyvviteli számlára, 

 a befejezetlen termelés költségeinek visszavezetését, 

 a költségvetési évben esedékes és költségvetési évet követően esedékes 

követelések, kötelezettségek, kötelezettségvállalások, más fizetési 

kötelezettségek közötti átvezetéseket a nyilvántartási számlákon és a könyvviteli 

számlákon egyaránt. 

 A bevételi és kiadási előirányzatok nyilvántartási számláit az elemi költségvetés 

jóváhagyását követően meg kell nyitni. 

 Az előző évi maradványt bevételként (igényvevételként) az előző évi beszámoló 

elkészültét követően nyilvántartásba kell venni. 

 

3. Zárlati feladatok 

A zárlati műveletek könyvelési tételeit az NGM rendelet XIII. fejezete tartalmazza. 

 

Az Áhsz. 53. §-a tételes felsorolást ad a zárlati feladatok körére, gyakoriságára és határidejére 

vonatkozóan. 

A könyvviteli zárlati feladatok elvégzésének határideje a következő:  

 havi zárás, a tárgyhót követő hónap 15. napjáig, 

 negyedéves zárás, a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig,  

 éves zárás, a mérlegkészítés időpontjáig, a költségvetési évet követő év február 25-ig. 



A havi, negyedéves és éves könyvviteli zárlat keretében az Áhsz. 17. mellékletében 

meghatározott egyezőségek vizsgálatával el kell végezni a költségvetési és a pénzügyi 

könyvvezetés helyességének ellenőrzését. 

 

A havi könyvviteli zárlat keretében kell elvégezni 

 az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon 

rögzített követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek egyeztetését 

a részletező nyilvántartásokkal, 

 az Áhsz. 12. § (6) bekezdése szerinti esetben a használatból kivont immateriális javak, 

tárgyi eszközök átsorolását az átsorolt, követelés fejében átvett készletek közé, 

 az általános forgalmi adó havi bevallásra kötelezett alanyánál (BME) az általános 

forgalmi adó megállapításával kapcsolatos elszámolásokat, egyeztetéseket,  

 a könyvviteli számlákon kimutatott adó, járulék és más közteher kötelezettségek 

egyeztetését a bevallásokban szereplő adatokkal. 

 

A negyedéves könyvviteli zárlat keretében kell elvégezni 

 a havi zárlati feladatokat, 

 az immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek állományváltozásainak - így 

különösen saját előállítás, anyagfelhasználás, selejtezés, hasznosítható hulladék 

készletre vétele, aktiválás, térítés nélküli átadás, átvétel - elszámolását,  

 a befektetett eszközök és a forgóeszközök téves besorolásának helyesbítését, 

 a terv szerinti és a terven felüli értékcsökkenés elszámolását, 

 az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetén az értékvesztés 

elszámolását az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási 

számlákon és a könyvviteli számlákon, 

 az előző évek éves költségvetési beszámolói esetleges helyesbítésének elszámolását, 

  a 0033. Általános kiadások ellenszámlán nyilvántartott általános kiadások felosztását a 

0031. Alaptevékenység kiadásai ellenszámla vagy 0032. Vállalkozási tevékenység 

kiadásai ellenszámla nyilvántartási számlákra, 

 a 6. számlaosztályban könyvelt általános költségek felosztását a 7. számlaosztály 

könyvviteli számláira a 691. Általános költségek átvezetési számla közbeiktatásával,  

 a főkönyvi kivonat alapján a könyvelés helyességének ellenőrzését. 

 

 



Az éves könyvviteli zárlat keretében kell elvégezni 

 a havi és a negyedéves zárlatnál felsorolt feladatokat 

 a 361 pénzeszközök közötti átvezetési számla egyenlegét nullára kell rendezni, át kell 

vezetni a megfelelő számlára, 

 a 363  azonosítás alatt álló tételek számla egyenlegét nullára kell rendezni, be kell 

azonosítani a tételeket, mert a mérlegben egyenlege nem lehet, 

 a 364 általános forgalmi adó elszámolása számla egyenlegét nullára kell rendezni, a 

megfelelő követelés vagy kötelezettség számlával szemben,  

 a leltári különbözetek elszámolását, az eltérések okainak kivizsgálását, 

 az eszközök értékelését az értékvesztés elszámolását és annak visszaírását, az esetleges 

terven felüli értékcsökkenés visszaírását, értékhelyesbítés elszámolását, 

 a külföldi pénzeszközre szóló eszközök, kötelezettségek, követelések, 

kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek mérleg fordulónapján történő 

átértékelését, a követelések és a kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 

esetén az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon 

és a könyvviteli számlákon egyaránt, 

 a behajthatatlan követelések elszámolását, 

 az időbeli elhatárolások elszámolását, 

 a záró befejezetlen termelés készletre vételét, 

 az 5. számlaosztály 51-56. számlacsoport könyvviteli számláinak átvezetését a 8. 

számlaosztály könyvviteli számláira, 

 az 571. Saját termelésű készletek állományváltozása és 572. Saját előállítású eszközök 

aktivált értéke könyvviteli számláinak átvezetését a 492. Mérleg szerinti eredmény 

elszámolása könyvviteli számlára, 

 a 8. és 9. számlaosztály könyvviteli számláinak lezárását a 492. Mérleg szerinti 

eredmény elszámolása könyvviteli számlával szemben, 

 a 6-os számlaosztály könyvviteli számláinak lezárását a 691. Általános költségek 

átvezetési számla könyvviteli számlával, a 7. számlaosztály könyvviteli számláinak 

lezárását az 591. Költségnem átvezetési számla könyvviteli számlával szemben, 

 a 492. Mérleg szerinti eredmény elszámolása könyvviteli számla átvezetését a  

416. Mérleg szerinti eredmény könyvviteli számlára,  

 az 1-4. számlaosztály könyvviteli számlák lezárását a 493. Zárómérleg számla 

könyvviteli számlával szemben, 

 



 az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan az előirányzatok nyilvántartási 

számláinak lezárását a 001. Előirányzat nyilvántartási ellenszámla nyilvántartási 

számlával szemben, valamint a teljesítés nyilvántartási számláinak lezárását és - ezzel 

egyező összegben - a követelések vagy kötelezettségvállalások, más fizetési 

kötelezettségek nyilvántartási számláinak korrigálását a megfelelő nyilvántartási 

ellenszámlával szemben. 

 

 

KÖNYVVITELI ZÁRLATI FELADATOK SORRENDJE  AZ  MGR-ben 

Rövidítések: PÜ. SZV. =  pénzügyi számvitel, KV.SZV. = költségvetési számvitel 

 

PÜ SZV. szerinti FŐKÖNYVI KIVONAT LEKÉRÉS 

beszámoló leadáshoz is kell – ezen az 5, 8, 9, 6, 7 számlák 

egyenlegei olvashatóak összevezetés előtt 

   

1.  6-os számlaosztály számláinak átvezetése 7-es számlákra 

 

T 7* 

T 691 

  

- 

 K 691 

  K 6* 

PÜ. SZV. szerinti FŐKÖNYVI KIVONAT LEKÉRÉS    

 

2. 7. számlaosztály számláinak zárása 

  

T 591 

 -   

K 7* 

PÜ. SZV. szerinti FŐKÖNYVI KIVONAT LEKÉRÉS    

  

3. 51-56. számlacsoport számláinak átvezetése  a megfelelő 

8-as ráfordítás számlákra 

 

 T 81-83 

 -  

 K 51-56 

PÜ. SZV. szerinti FŐKÖNYVI KIVONAT LEKÉRÉS 

beszámoló eredmény-kimutatásának alátámasztásához kell 

ezen a 8-as ráfordítás számlák egyenlegei olvashatóak  

   

 4. 8. számlaosztály számláinak zárása a 492 mérleg sz. 

eredmény elszámolása számlára 

 

 T 492 

 -   

K 8* 

 5. 9. számlaosztály számláinak zárása a 492 mérleg sz. 

eredmény elszámolása számlára 

  

T 9* 

 -   

K 492 

PÜ. SZV. szerinti FŐKÖNYVI KIVONAT LEKÉRÉS    

 6. 492-es számla egyenlegének átvezetése (egyenlegtől 

függően) a 416 mérleg sz. eredmény számlára 

 T 416 

         vagy 

T 492 

 -  K 492 

 

K 416 

PÜ. SZV. szerinti FŐKÖNYVI KIVONAT LEKÉRÉS 

beszámoló mérlegének alátámasztásához kell 

   

  

7.  1-4 számlaosztály Mérlegszámláinak zárása 

  

T 493/1-4 

 -   

K 1-4/493 

 

 

   



KV. SZV. szerinti FŐKÖNYVI KIVONAT LEKÉRÉS 

beszámoló pénzforgalmi űrlapjai adatainak egyeztetéséhez kell 

   

  

8. Pénzügyi teljesítés – kiadások, bevételek nyilvántartási 

számláinak zárása 

  

T 003COFOG 

 

T 09*(3) 

  

- 

  

K 05*(3) 

 

K 005 COFOG 

 9. Kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, 

követelések nyilvántartási számláinak zárása, a megfelelő 

teljesítés számla zárás előtti egyenlegével egyező értékben 

 

T 05*(2) 

 

T 0041 

 -  K 0022 

 

K 09*(2) 

10. Előirányzatok nyilvántartási számláinak zárása T 001 

 

T09*(1) 

 - K05*(1) 

 

K001 

KV. SZV. szerinti FŐKÖNYVI KIVONAT LEKÉRÉS 

a végleges kötelezettségvállalások, követelések záró egyenlege 

és a megfelelő PÜ. SZV. szerinti követelés, kötelezettség 

számlák egyezőségét, valamint a megfelelő mérlegsor adatok 

egyezőségét támasztja alá 

   

 

A feladatok felelőseit csoportokra, illetve személyekre bontva a Pénzügyi és Számviteli 

Igazgatóság Ügyrendje, illetve a kapcsolódó munkaköri leírások tartalmazzák. 

 

 

4. A részletező (analitikus) nyilvántartások köre és a főkönyvi könyvelés kapcsolata 

Az Áhsz. 14. mellékelte rögzíti a részletező nyilvántartások minimális adattartalmára 

vonatkozó előírásokat az alábbi analitikákkal kapcsolatosan: 

1. Előirányzatok nyilvántartása 

2. Kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartása 

3. Követelések nyilvántartása 

4. Az adott és kapott előlegek nyilvántartása 

5. A pénzeszközök és a sajátos elszámolások nyilvántartása 

6. Az immateriális javak nyilvántartása 

7. A tárgyi eszközök nyilvántartása 

8. Értékpapírok, részesedések nyilvántartása 

9. A koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök nyilvántartása 

10. A készletek nyilvántartása 



 

 

I. 

Készletek raktári nyilvántartása 

 

Használt tárgyi eszközök raktári nyilvántartása  

A raktári nyilvántartás az MGR készletmoduljában az alábbiak szerint történik. Bevételezés a 

számlák alapján, valamint a raktári kivételezések nyilvántartása az ÜZO feladata, míg az egyéb 

készletmozgás nyilvántartása a Számviteli és Eszközgazdálkodási Osztály (SZEO) 

Eszközgazdálkodási Csoportjának a feladata.  

 

A raktár a szervezeti egységek által kiállított átadás-átvételi bizonylat alapján köteles az 

eszközök hiánytalan átvételéről gondoskodni, továbbá az eszközök raktári nyilvántartásba 

vétele érdekében az átadás-átvételi bizonylat első két példányát a SZEO Eszközgazdálkodási 

Csoportnak megküldeni. A raktárnak az eszközök értékesítése esetén az értékesítésről számlát 

valamint az átadás-átvételt igazoló bizonylatot kell kiállítania. 

Selejtezés esetén a készletcsökkenés bizonylata, az Egyetemi Selejtezési Bizottság által 

elkészített selejtezési jegyzőkönyv. 

Leltárhiány esetén a hiányként jelzett eszköz kivezetése a leltárzáró jegyzőkönyv, valamint a 

gazdasági vezető írásbeli engedélye alapján történik. 

 

Készletek raktári nyilvántartása 

A készletekről, illetve készletváltozásokról a raktár cikkenként mennyiségi nyilvántartást 

köteles vezetni, a nyilvántartás az MGR Készlet moduljának alkalmazásával történik. 

A nyilvántartás adatait minden negyedév végén a főkönyvi könyveléssel egyeztetni és az 

egyeztetés megtörténtét az MGR rendszerből futtatott  kimutatáson  rögzíteni kell. 

A karbantartási, javítási feladatokra kivételezett alkatrészek, anyagok munkánkénti 

felhasználását a külön szabályozottak szerint munkalapokon kell vezetni. 

 

Készletek analitikus könyvelése 

A készletmozgások könyvelésének bizonylatai 

 bevételezési bizonylat  

 kiadási bizonylat   

 központi készletigénylés jegyzéke       



 selejtezési jegyzőkönyv 

 leltári jegyzőkönyv 

A készletnövekedéseket a tényleges beszerzési vételáron, a készletcsökkenéseket FIFO módszer 

szerinti nyilvántartási áron kell könyvelni. 

A bizonylatok számszaki és tartalmi ellenőrzése után a program által előírt rögzítéseket kell 

elvégezni. 

Az egyeztetések végrehajtását és az egyezőséget a bizonylatokon jelölni szükséges. 

Év végén a raktári készletek záró állományáról az MGR rendszerből futtatott kimutatást kell 

készíteni, mely a főkönyvi egyeztetés alapbizonylata. 

Az analitikus könyvelés vezetése a SZEO Eszközgazdálkodási Csoportjának a feladata, mely a 

raktárak munkatársainak közreműködésével egészül ki. 

A készleteket három évente mennyiségi felvétellel leltározni kell. 

II. 

Immateriális javak, tárgyi eszközök analitikái 

 

A 11-15. főkönyvi számlacsoportokhoz kapcsolódóan az immateriális javakról és tárgyi 

eszközökről a főkönyvi könyvelés adataival egyezően egyedi nyilvántartást kell vezetni. 

Az Egyetemen az analitikus könyvelést az MGR Tárgyi Eszköz moduljának alkalmazásával a 

SZEO Eszközgazdálkodási Csoportja végzi. 

A könyvelés alapbizonylatai a vonatkozó számlák és a beszerző szervezeti egység által kiállított 

állományba vételi bizonylatok. 

Az analitikus könyvelésben rögzített adatokról negyedévenként a főkönyvi számlánkénti 

egyeztetésre alkalmas kivonatot kell összeállítani, évenként az eszközök nyilvántartási 

egységenkénti kivonatát a rendszerből le kell kérni és menteni szükséges. A főkönyvi 

számlánkénti egyeztetéshez az eszközökről összesítő kimutatást kell készíteni és az egyeztetést 

el kell végezni. 

Az egyeztetés megtörténtét és az egyezőséget a bizonylatokon jelölni szükséges. 

 

Kis értékű tárgyi eszközök, immateriális javak analitikus könyvelése 

Az MGR Tárgyi Eszköz (TE) moduljának alkalmazásával a SZEO Eszközgazdálkodási 

Csoportja végzi az analitikus nyilvántartásba vételt az értékhatár feletti eszközökhöz hasonlóan, 

az MGR-ben. (E számlarend kiadásakor alkalmazandó értékhatár 200.000 Ft.)  

Az egyeztetési feladatokat is hasonlóan kell elvégezni. 



Sajátos nyilvántartási rendje van, az OMIKK (Országos Műszaki Információs Központ és 

Könyvtár) beszerzéseihez kapcsolódó kulturális javaknak, a muzeális könyvtári 

dokumentumoknak 

Az OMIKK az ALEPH integrált könyvtári rendszerben egyedi analitikus nyilvántartásba veszi 

a megvásárolt, illetve térítés nélkül kapott (elektronikusan elérhető, illetve papír alapú) 

könyveket, folyóiratokat, muzeális könyvtári dokumentumokat melyek egyedi azonosítót, 

vonalkódot kapnak. A folyóiratok egy része a Regiszter nevű saját nyilvántartórendszerben 

kerül rögzítésre. 

A BME Központi Könyvtára és az OMIKK egyesülését követően (2001.) két folyóirat 

nyilvántartást vezet a BME OMIKK. A korábban  BME által rendelt, nyilvántartása vett és 

raktározott folyóiratokat a Regiszterbe,  a korábban az OMIKK által beszerzett folyóiratokat 

pedig az ALEPH-be rögzítik.  

A muzeális könyvtári dokumentumok a könyvtári állományon belül, elkülönített leltári 

azonosító számsorral rendelkeznek. 

 

A Könyvtár a muzeális könyvtári dokumentumok beszerzés számlájához csatolja a bevételezést 

tanúsító, a nyilvántartási rendszerből kinyomtatott bizonylatot, amelyet a Pénzügyi és 

Számviteli Igazgatóságra (PSZI) beküld kiegyenlítés és további feldolgozás céljából.  

E vagyoni körhöz kapcsolódóan, a tárgyi eszközök egységes analitikus kezelése érdekében, 

szükséges egy egyszerűsített módszer szerinti rögzítés az MGR TE moduljában is.  

A PSZI-re eljuttatott számla, és a bevételezést igazoló bizonylat alapján, az adott muzeális 

könyvtári dokumentumot egyedi nyilvántartásba kell venni. A térítés nélküli átvételeket 

hasonlóan kell kezelni azzal az eltéréssel, hogy számla helyett átadás-átvételi megállapodás / 

jegyzőkönyv, egyéb bizonylat alapján kell az MGR TE moduljában rögzíteni a nyilvántartásba 

vételt. 

Így a TE modulból lekérdezésre kerülő állomány a teljes, aktivált tárgyi eszköz állományt 

lefedi. 

 

Beruházások egyedi nyilvántartása 

A 151. főkönyvi számlacsoporthoz kapcsolódóan beruházásonként analitikus nyilvántartást kell 

vezetni az MGR TE moduljában, amelyből a beruházások üzembe helyezéséig felmerült 

ráfordítások összege megállapítható. 

Az egyedi nyilvántartó lapok az alábbi adatokat tartalmazzák: 

 beruházás megnevezése 



 beruházás forrása 

 teljesítés kelte, hivatkozási száma 

 szállító neve, számla kelte 

 beruházás összege. 

A beruházás befejezésekor a felmerült ráfordításokat összegezni kell mint a beruházás 

bekerülési értékét, majd aktiválni kell a létrehozott eszközt a bizonylatok alapján. Az egyedi 

nyilvántartó lapra rákerül a tárgyi eszköz egyedi nyilvántartási száma, az aktiválás kelte és a 

vonatkozó könyvelési bizonylat száma. 

Az analitikus nyilvántartás adatait a megfelelő főkönyvi számlák értékadataival negyedévente 

egyeztetni kell. 

 

 Felújítások nyilvántartása 

A 152. felújítások főkönyvi számláihoz kapcsolódóan analitikus nyilvántartást kell vezetni, 

amelyből tárgyi eszközönként a felmerült felújítási ráfordítások összege megállapítható. A 

felújítás befejezését követően, aktiválni kell a felújítást, és a bekerülési értékével meg kell 

növelni az eredeti eszköz bruttó értékét.  A felújítási analitika adatait negyedévente kell 

egyeztetni a főkönyvi könyvelés adataival.  A nyilvántartás vezetése a SZEO 

Eszközgazdálkodási Csoportjának feladata, ami az MGR Tárgyi Eszköz moduljának 

alkalmazásával történik. 

III.  

Követelések analitikái 

 

Kimenő (vevő) számlák, egyéb más követelések nyilvántartása 

Év közben a 35. főkönyvi számlához kapcsolódóan analitikus nyilvántartást kell vezetni. A 

nyilvántartást a Pénzügy és Adó Osztály végzi az MGR program követelések nyilvántartó 

programja alkalmazásával. 

 

A számla kiállításakor, azzal egyidejűleg a követelés megjelenik a vevő analitikában, ahová a 

következő adatok kerülnek:  

 vevőazonosító, vevő / partner megnevezése,  

 számla száma, számla végösszege,  

 fizetési módja,  

 teljesítés időpontja, fizetés határideje,  



 számla kelte, rögzítése  

 a számlában szereplő ÁFA - ÁFA alap összege, adóalapot nem képező tételek, 

 rovat kód megjelölése, egyéb kontíradatok. 

A  követelés értékének beérkezését követően, a bankbizonylat adott sorának az MGR 

rendszerben, a  számlával történő egyeztetésekor, a követelés analitikában automatikusan 

feltüntetésre kerül a kiegyenlítés kelte, és a kiegyenlített összeg. 

 

Év végén (december 31-i fordulónappal), a kiszámlázott, kiegyenlítetlen követelések összegét a 

vevőkkel, partnerekkel egyenleg egyeztető levél kiküldésével, az illetékes szervezeti egységek 

egyeztetik. 

A követelések év végi záró egyenlegéről részletező kimutatás készül, mely a főkönyvi 

könyveléssel történő egyeztetés alapbizonylata. 

 

Lakáskölcsönök személyenkénti nyilvántartása 

A folyósított lakáskölcsönökről, a kölcsönök visszafizetéséről személyenként nyilvántartást az 

OTP által rendelkezésre bocsátott kimutatások alapján kell vezetni, ami az MGR kinnlévőség 

moduljában valósul meg. 

Az egyedi nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza: 

munkavállaló neve, kölcsönszerződés száma, kelte, kölcsön törlesztés időtartama, havi esedékes 

törlesztő részlet összege - kölcsön összege, törlesztés kelte, bizonylat száma. 

A nyilvántartást a kölcsön szerződések és a Lakásépítési számla forgalmára vonatkozó 

bankkivonatok, és az OTP által rendelkezésre bocsátott, névre szóló kölcsönállomány alakulását 

mutató negyedévente készülő kimutatások alapján kell vezetni.  

Negyedévenként a törlesztések teljesítését, a könyvelés egyezőségét ellenőrizni kell. 

A kölcsönök év végi záró adatairól részletező kimutatás készül, amely a főkönyvi könyvelés 

helyességét alátámasztó bizonylat. 

A nyilvántartás vezetése a Jogi Igazgatóság munkatársának feladata. 

 

IV.  

Pénzeszközök analitikái 

Pénztárjelentés 

A 3211. főkönyvi számlához kapcsolódóan a pénzforgalomról és készpénzkészletről 

pénztárjelentést kell vezetni. 



A pénztárjelentésben a kiadásokat és bevételeket tételesen fel kell tüntetni. 

 

A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza: 

 pénztárjelentés sorszáma, kelte, sorszám (évente folyamatos), szöveg, bevétel, kiadás 

összesen, 

 napi forgalom összesen 

 a napi kezdő és záró pénzkészlet 

 záró készlet címletenként részletezve. 

 

A pénztárjelentést két példányban minden pénztári napon el kell készíteni. Az első példány a 

főkönyvi könyvelés példánya, melynek mellékletei a kapcsolódó bevételi-, kiadási bizonylatok 

és azok alapbizonylatai.  A második példány a pénztárban őrzendő tőpéldány. 

A pénztárjelentés vezetése a Pénzügy és Adó Osztály (PAO) feladata. 

 

Kincstári forintszámlák, devizaszámlák 

A 33. főkönyvi számlacsoportban kell kimutatnia az Egyetemnek a Kincstárnál illetve a 

Kincstáron kívül vezetett forint számlái, és  devizaszámlái forgalmát, akár saját, akár idegen 

pénzeszköznek minősülnek is. 

Ebből eredően, itt kell kimutatnia a Kincstárban vezetett, idegen pénzeszköznek minősülő Letéti 

számla, a Neptun gyűjtőszámla és a Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei 

devizaszámla forgalmát is. 

A kivonatok egyenlegét a főkönyvi adatokkal, legalább havi rendszerességgel ellenőrizni kell.  

 

 

V. 

3651 Adott előlegek analitikái 

 

 Illetményelőleg tételes nyilvántartása 

A 36515 számú főkönyvi számlákhoz kapcsolódóan az illetményelőlegek folyósításáról és 

törlesztéséről személyenkénti és összevont nyilvántartást kell készíteni. 

A bérelszámolás a feladásból a dolgozói levonási törzsadatoknál feljegyzi a szükséges adatokat. 

A havi számfejtés keretében a levont illetmény-előlegekről név szerinti tételes listát, valamint 

az adott hó végi állapotról ugyancsak tételes listát készít. 



 

A havi feladás és listák képezik a nyilvántartást, melyeket a havi jövedelem számfejtés 

összesítőjével egyeztetni kell. Év végén a záró adatokról tételes kimutatás készül a főkönyvi 

könyvelés részére egyeztetési céllal. A kimutatás elkészítése a Humán Erőforrás Igazgatóság 

feladata. 

 

Beszerzési, belföldi és külföldi kiküldetési előlegek nyilvántartása 

A 36511-36514  főkönyvi számlákhoz kapcsolódóan tételes nyilvántartást kell vezetni a kiadott 

előlegekről és azok elszámolásáról. 

 

Az előlegek kiadásakor a nyilvántartásba az alábbi adatokat kell bevezetni: 

 sorszám, kifizetés kelte, kiadási bizonylat száma 

 munkavállaló neve 

 előleg jogcíme, összege, elszámolási határidő kelte. 

 

Az előleg visszafizetésekor, illetve elszámolásakor: 

 elszámolás kelte,  

 a ténylegesen felhasznált összeg, 

 a kiadási bizonylat száma.  

Az analitikus nyilvántartás adatait negyedév végén a főkönyvi könyveléssel egyeztetni kell. Év 

végén a kiadott, el nem számolt előlegek záró adatairól tételes kimutatást kell készíteni az 

előírtak szerinti adattartalommal, mely a könyvelés záró adatainak ellenőrzésére, 

alátámasztására szolgáló bizonylat. Ezen előlegek analitikus nyilvántartása a Pénzügy és Adó 

Osztály feladata.  

VI.  

Kötelezettségek nyilvántartása 

 

Beérkező (szállítói) számlák, egyéb kötelezettségek nyilvántartása 

A 42. főkönyvi számlacsoporthoz kapcsolódóan év közben a szállítói számlákról, egyéb 

kötelezettségekről tételes analitikát a PAO az MGR folyószámla nyilvántartó programja 

alkalmazásával vezet. 

 

A szállítói számlákat, egyéb fizetési  kötelezettségeket a beérkezéskor iktatószámmal (évente 

 



okmány típusonként az évszám utolsó két számjegyének megjelölésével 1-től kezdődő 

sorszámmal) kell ellátni, amelyet az MGR generál, ez továbbiakban a számla belső 

okmányszáma. A nyilvántartás az alábbi adattartalommal készül: 

 iktatószám, beérkezés kelte, szállító / partner megnevezése, partnerkódja, adószáma,  

 számla kelte, számla száma, végösszege,  

 fizetés módja, teljesítés időpontja,  

 számla kiegyenlítésének határideje, 

 az ÁFA alap és ÁFA összege, rovati besorolása, egyéb kontíradatok. 

 

A számla kiegyenlítését követően a bankkivonat  sorainak az MGR-ben, a  számlákkal történő 

egyeztetésekor automatikusan kiegészül az analitika adatsora a következőkkel:  

 a kiegyenlítés kelte 

 a kifizetett összeg. 

 

Év végén a kifizetetlen számlák, kötelezettségek adatairól részletező kimutatást kell készíteni. 

A kimutatás a főkönyvi könyvelés záró adatainak ellenőrzésére, alátámasztására szolgáló 

alapbizonylat. 

  

Általános forgalmi adó nyilvántartása 

Az általános forgalmi adóra vonatkozó nyilvántartási kötelezettséget  a Pénzügyi és Adó 

Osztály az MGR program alkalmazásával valósítja meg. 

A kimenő (vevő) számlák nyilvántartásában leírtak alapján a vevőknek kiszámlázott, illetve 

beérkezett ÁFA összegei rendelkezésre állnak. 

Az egyetem beszerzéseit terhelő előzetes általános forgalmi adó levonható hányadát, az 

adómentes és adóköteles tevékenységekhez kapcsolódóan tételes elkülönítéssel, a tételesen el 

nem különíthető kiadásokra eső levonható ÁFÁ-t arányosítással állapítja meg.  

Az ÁFA bevallása ezen analitika alapján havi gyakorisággal készül, az ÁFA tv. 61. §-ban 

foglaltakra figyelemmel. 

Az előzetesen felszámított ÁFA megosztását részletesen a Számviteli Politika szabályozza. 

 



 

VII.  

 

Munkavállalók illetményei, egyéb juttatásainak nyilvántartása  

 

Az 53-54. főkönyvi számlacsoportban elszámolt költségekről a személyenkénti nyilvántartás a 

bérelszámolás keretében a Magyar Államkincstár által működtetett Központosított 

Illetményszámfejtő Rendszer (KIR)  alkalmazásával készül. 

A nyilvántartások személyenként, havi bontásban tartalmazzák a kifizetett jövedelmeket és 

juttatásokat jogcímenként. 

A folyósítandó személyi juttatásokról, juttatás jogcímenként a munkavállaló neve, a juttatás 

összege adatokat tartalmazó nyilvántartást vezetünk. 

Az elszámolt összegek bizonylatai a havi bérösszesítő feladások: 

tételkód, forrás, feladatkód, szervezet részletezettségben tartalmazzák a számfejtett adatokat. 

Az Egyetem és a Kincstár legalább negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 15. 

napjáig kötelesek egymással egyeztetni a kincstári könyvelési értesítő és a BME részletező 

nyilvántartásaiban szereplő adatok közötti esetleges eltéréseket. Az egyeztetés során az  

Ávr. 62/E. § (2) bekezdése szerint kell eljárni. A feltárt és mindkét fél által elfogadott 

eltérésekről a Kincstár helyesbítő könyvelési értesítőt küld. 

A nyilvántartás adatainak helyességéért, az egyeztetések végrehajtásáért a Humán Erőforrás 

Igazgatóság felel. 

 

VIII. 

363 Azonosítás alatt álló tételek analitikái 

 

Azonosítás alatt álló / függő rendezetlen tételek nyilvántartása 

Az azonosítás alatt álló kiadások könyvelése a 3631. főkönyvi számlán történik. 

A kiadások rendezésekor, a havi zárlat keretében  egyeztetjük a vonatkozó tételeket. 

Minden hó végén a még nyitott függő tételekről lista készül a tételek rendezésének 

szorgalmazása érdekében. 

Az év végi nyitott tételek listája a zárómérleg  leltári alátámasztásának bizonylata. 

 

Az azonosítás alatt álló bevételek könyvelése a 3632. főkönyvi számlán bonyolódik. 



A rendezéseket és kimutatásokat a kiadásoknál leírtakkal azonos módon vezetjük.  

 

A zárómérlegben azonosítás alatt álló tételek nem mutathatók ki, ezért a be nem azonosítható 

kiadásokat a K355, bevételeket a B411 rovaton kell elszámolni. Azokat, amelyek esetén a 

beazonosítás, rendezés – tudhatóan a tárgy évet követő évben meg fog történni a partnerrel 

folytatott egyeztetés alapján, a kapott illetve az adott előlegek közé kell átvezetni. 

A nyilvántartások vezetése a PAO feladata.  

 

IX.  

Egyéb analitikák 

 

Bérlemények analitikus nyilvántartása 

A bérelt ingatlanokról a bérleti szerződés alapján részletező kimutatást az Üzemeltetési Osztály 

vezeti. 

A bérlemények kiadási tételeiről kimutatást kell készíteni. 

 

Előirányzat nyilvántartás 

A költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti előirányzatokról és azok módosításáról 

analitikus nyilvántartást a Keretgazdálkodási Osztály vezeti az MGR-en kívül, elektronikus 

formában.  

 

Az előirányzatok analitikus nyilvántartása  a következő adatokat tartalmazza:  

 eredeti előirányzat összege 

 módosítás hatáskör szerint 

 bizonylat kelte, száma 

 módosítás jogcíme, főösszege 

 a módosított kiadási és bevételi sorok részletezése és összegei. 

 

A nyilvántartás adatait havonta kell egyeztetni a Kincstár által a honlapján közzétett,  

Kiadások és bevételek előirányzatának és teljesítésének alakulása (PJ02/B) táblával, ami rovat 

mélységig részletezetten tartalmazza a kincstári könyvelést, amivel az intézményi könyvelésnek 

teljes egyezőséget kell mutatnia az éves beszámoló összeállításakor.  

 



5. A könyvvezetési feladatokat alátámasztó bizonylati rend és az alkalmazott 

bizonylatok 

 

A bizonylati renddel kapcsolatos szabályokat külön szabályzatban kell rögzíteni.  

 

6. Záró rendelkezések, hatálybalépés dátuma, jóváhagyás  

 

Felhatalmazást kap a Gazdasági Vezető arra, hogy jelen szabályzat kiadását követően az 1. 

számú mellékletben foglalt Számlatükröt saját hatáskörében szükség szerint aktualizálja, 

feltéve, hogy az az Áhsz. illetve a Szt. jogszabályi változásából következik. Ilyen esetben a 

Számlarend egészének ismételt kiadására nem kerül sor, csak a melléklet változik. 

 

Jelen Számlarendben foglaltak az Áhsz.-ben és a kapcsolódó NGM rendeletekben rögzített, 

kötelezően alkalmazandó számlaösszefüggéseken, értékelési eljárásokon alapulnak. 

 

A 20/2014. (10.30.) számú Főigazgatói Körlevél mellékletét képező  Számlarend 2014. hatályát 

veszti. 

 

Budapest, 2016. február 1. 

 

 

 Barta-Eke Gyula 

 kancellár 

 

 

 

 

 

III. Mellékletek 

1. számú melléklet Számlatükör 

2. számú melléklet Egységes rovat azonosítók, és tartalmi leírásuk (Áhsz. 15. melléklet) 

3. számú melléklet Gazdasági eseménytár (vonatkozó NGM rendelet 1. melléklete alapján) 

4. számú melléklet Tételkód – MGR keret – ERA kapcsolat 



1. számú melléklet 

Számlatükör 

1. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 
 

11. Immateriális javak 

 

111. Vagyoni értékű jogok 

11109 Kis értékű vagyoni értékű jogok aktivált értéke 

1111   Vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 

1112   Elektronikus könyv - vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 

1113   Elektronikus folyóirat - vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 

11151 Vagyoni értékű jogok folyamatban lévő beruházása 

 

112. Szellemi termékek 

11209 Kis értékű szellemi termék aktivált értéke 

1121   Szellemi termékek aktivált állományának értéke 

11152  Szellemi termék folyamatban lévő beruházása 

 

118. Immateriális javak terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása 

11811 Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése 

11812 Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenés visszaírása 

11821 Szellemi termékek terven felüli értékcsökkenése 

11822 Szellemi termékek terven felüli értékcsökkenés visszaírása 

118511 Vagyoni értékű jogok beruházása terven felüli értékcsökkenése 

118512 Vagyoni értékű jogok beruházása terven felüli értékcsökkenés visszaírása 

118521 Szellemi termékek beruházása terven felüli értékcsökkenése 

118522 Szellemi termékek beruházása terven felüli értékcsökkenés visszaírása 

 

119. Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése 

119091 Kis értékű vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése 

119092 Kis értékű szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése 

119093 Kis értékű elektronikus könyv - vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése 

119094 Kis értékű elektronikus folyóirat - vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése 

1191    Vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése 

1192     Szellemi termékek terv szerinti  értékcsökkenése 

 

  

12-15. Tárgyi eszközök 

 

12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 

 

121. Ingatlanok 

12111 Telkek aktivált állományának értéke 

12112 Egyéb épületek aktivált állománya 

12113 Értékét nem csökkentő műemlék véd. épületek aktivált állománya 

12114 Egyéb építmények aktivált állománya 

 

122. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok 

1221 Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állománya 

 

 

128. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása 

12821 Egyéb épületek terven felüli értékcsökkenése 

12822 Egyéb épületek terven felüli értékcsökkenés visszaírása 

12831 Értékét nem csökkentő műemlék véd. épületek terven felüli értékcsökkenése 

12832 Értékét nem csökkentő műemlék véd. épületek terven felüli értékcsökkenés visszaírása 

12841 Egyéb építmények terven felüli értékcsökkenése 

12842 Egyéb építmény terven felüli értékcsökkenés visszaírása 

 



12851 Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése 

12852 Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenés visszaírása 

 

129. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése 

1292 Egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése 

1293 Értékét nem csökkentő műemléki véd. épületek terv szerinti értékcsökkenése 

1294 Egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése 

1295 Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni ért. jogok terv szerinti értékcsökkenése 

 

13. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 

 

131. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 

13111 Informatikai eszközök aktivált állománya 

13112 Ügyvitel-technikai. eszközök aktivált állománya 

13113 Egyéb gép, berendezés, felszerelés aktivált állománya 

13114 Bútorok aktivált állománya 

13115 Képzőművészeti alkotások aktivált állománya 

13116 Járművek aktivált állománya  

13123 Könyvtári muzeális dokumentumok aktivált állománya 

 

1310. Kis értékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek 

131019 Kis értékű informatikai eszközök aktivált állománya 

131021 Kis értékű könyvtári muzeális dokumentumok aktivált állománya 

131029 Kis értékű szakmai eszközök aktivált állománya 

131039 Kis értékű kommunikációs eszközök aktivált állománya 

131049 Kis értékű irodai gépek aktivált állománya 

131059 Kis értékű bútorok aktivált állománya 

131069 Kis értékű háztartási gépek, berendezések aktivált állománya 

131079 Kis értékű egyéb tárgyi eszközök aktivált állománya 

 

138. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása 

13811 Informatikai eszközök terven felüli értékcsökkenése 

13812 Informatikai eszközök terven felüli értékcsökkenés visszaírása 

13821 Ügyviteli eszközök terven felüli értékcsökkenése 

13822 Ügyviteli eszközök terven felüli értékcsökkenés visszaírása 

13831 Egyéb gép, berendezés, felszerelés terven felüli értékcsökkenése 

13832 Egyéb gép, berendezés, felszerelés terven felüli értékcsökkenés visszaírása 

13841 Bútorok terven felüli értékcsökkenése 

13842 Bútorok terven felüli értékcsökkenés visszaírása 

13851 Képzőművészeti alkotások terven felüli értékcsökkenése 

13852 Képzőművészeti alkotások terven felüli értékcsökkenés visszaírása 

13861 Járművek terven felüli értékcsökkenése 

13862 Járművek terven felüli értékcsökkenés visszaírása 

13873 Könyvtári muzeális dokumentumok terven felüli értékcsökkenése 

 

139. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése 

1391 Informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 

1392 Ügyvitel-technikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 

1393 Egyéb gép, berendezés, felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 

1394 Bútorok terv szerinti értékcsökkenése 

1396 Járművek terv szerinti értékcsökkenése 

 

1390. Kis értékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése 

139019 Kis értékű informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 

139029 Kis értékű szakmai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 

139039 Kis értékű kommunikációs eszközök terv szerinti értékcsökkenése 

139049 Kis értékű irodai gépek terv szerinti értékcsökkenése 

139059 Kis értékű bútorok terv szerinti értékcsökkenése 

139069 Kis értékű háztartási gépek, berendezések terv szerinti értékcsökkenése 

139079 Kis értékű egyéb tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése 

 

 



15. Beruházások, felújítások 

 

151. Befejezetlen beruházások 

15121 Telkek befejezetlen beruházása 

15122 Épületek befejezetlen beruházása 

15124 Egyéb építmények befejezetlen beruházása 

15125 Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok befejezetlen beruházása 

15131 Informatikai eszközök befejezetlen beruházása 

15132 Ügyviteli eszközök befejezetlen beruházása 

15133 Egyéb gép, berendezés, felszerelés befejezetlen beruházása 

15134 Bútorok befejezetlen beruházása 

15135 Képzőművészeti alkotások befejezetlen beruházása 

15136 Járművek befejezetlen beruházása 

151999 Általános befejezetlen beruházás, felújítás számla 

 

152. Befejezetlen felújítások 

15222 Épületek befejezetlen felújítása 

15224 Egyéb építmények befejezetlen felújítása 

15231 Informatikai eszközök befejezetlen felújítása  

15232 Ügyviteli eszközök befejezetlen felújítása 

15233 Egyéb gép, berendezés, felszerelés befejezetlen felújítása 

15234 Bútorok befejezetlen felújítása 

15235 Képzőművészeti alkotások befejezetlen felújítása 

15236 Járművek befejezetlen felújítása 

 

158. Beruházások terven felüli értékcsökkenése 

15801 Ingatlanok befejezetlen beruházása terven felüli értékcsökkenése 

15802 Ingatlanok befejezetlen beruházás terven felüli értékcsökkenés visszaírása 

 

15811 Informatikai  eszközök befejezetlen beruházás terven felüli értékcsökkenése 

15812 Informatikai  eszközök befejezetlen beruházás terven felüli értékcsökkenés visszaírása 

15821 Ügyviteli eszközök befejezetlen  beruházás terven felüli értékcsökkenése 

15822 Ügyviteli eszközök befejezetlen  beruházás terven felüli értékcsökkenés visszaírása 

15831 Egyéb gép, berendezés, felszerelés befejezetlen  beruházás terven felüli értékcsökkenése 

15832 Egyéb gép, berendezés, felszerelés befejezetlen  beruházás terven felüli értékcsökkenés visszaírása 

15841 Bútorok  befejezetlen  beruházás terven felüli értékcsökkenése 

15842 Bútorok  befejezetlen  beruházás terven felüli értékcsökkenés visszaírása 

15851 Képzőművészeti alkotások befejezetlen  beruházás terven felüli értékcsökkenése 

15852 Képzőművészeti alkotások befejezetlen  beruházás terven felüli értékcsökkenés visszaírása 

15861 Járművek  befejezetlen beruházás terven felüli értékcsökkenése 

15862 Járművek  befejezetlen beruházás terven felüli értékcsökkenés visszaírása 

 

16-17. Befektetett pénzügyi eszközök 

 

16. Tartós részesedések 

162. Tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban 

1622. Tartós részesedések saját alapítású, nem pénzügyi vállalkozásban 

 

16822. Tartós részesedések saját alapítású  nem pénzügyi vállalkozásban értékvesztése és visszaírása 

 

 

2. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 
 

21-23. Készletek 

 

21. Vásárolt készletek 

211. Anyagok 

212. Áruk 

218. Vásárolt készletek értékvesztése és visszaírása 

219. Készletek technikai számlája 

 



22. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek, egyéb készletek 

221. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 

222. Egyéb készletek 

2281. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek értékvesztése és annak visszaírása 

2282. Egyéb készletek értékvesztése és annak visszaírása 

 

 

23. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek, állatok 

231. Befejezetlen termelés, félkész termékek 

232. Késztermékek 

2381. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek értékvesztése és annak visszaírása 

 

 

3. Pénzeszközök, követelések, aktív időbeli elhatárolások 
 

31-33. Pénzeszközök 

 

32. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

 

321. Forintpénztár 

3211. Forintpénztár-számla 

 

33. Forintszámlák és devizaszámlák 

 

331. Forintszámlák 

3311 Kincstáron kívüli forintszámlák - OTP Dolgozók lakásépítésének, lakásvásárlásának munkáltatói 

támogatása célú számla 

 

3312. Kincstárban vezetett forintszámlák 

331201. Kp-i és kt-i költségvetési szervek fizetési számlái - FŐBANK  

331202. Kp-i és kt-i költségvetési szervek fizetési számlái - Kompenzációs bank 

331203. Kp-i és kt-i költségvetési szervek fizetési számlái - Célelsz..Ft szla 30000003 

331204. Kp-i és kt-i költségvetési szervek fizetési számlái -  EU-s célelsz.Ft szla 30005307 

331205. Kp-i és kt-i költségvetési szervek fizetési számlái -  EU-s célelsz.Ft szla 3..5008,5101,5204,5400 

331206. Kp-i és kt-i költségvetési szervek fizetési számlái - Felsőokt.int.hallg.önktg.és adom. 01110009 

331207. Kp-i és kt-i költségvetési szervek fizetési számlái - Fedezetbiztosítási szlák 

331208. Kp-i és kt-i költségvetési szervek fizetési számlái - Letétek, biztosítékok 

331209. Kp-i és kt-i költségvetési szervek fizetési számlái - Neptun gyűjtőszámla 

 

3318. Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszaírása 

 

332. Devizaszámlák 

3322. Kincstárban vezetett devizaszámlák 

33221. Kincstárban vezetett devizaszámlák - vállalkozói 

33222. Kincstárban vezetett devizaszámlák – Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei számlái  

 

 

 

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 

3528. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre 

 

358. Követelések értékvesztése és annak visszaírása 

 

3581. Követelések közhatalmi bevételre értékvesztése és annak visszaírása 

35811. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre értékvesztése és annak visszaírása 

35812. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre értékvesztése és annak 

visszaírása 

3582. Követelések működési bevételre értékvesztése és annak visszaírása 

35821. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre értékvesztése és annak visszaírása 

35822. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre értékvesztése és annak 

visszaírása 

3583. Követelések felhalmozási bevételre értékvesztése és annak visszaírása 

35831. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre értékvesztése és annak visszaírása 

35832. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre értékvesztése és annak 

visszaírása 

3584. Követelések működési célú átvett pénzeszközre értékvesztése és annak visszaírása 

35841. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre értékvesztése és annak 

visszaírása 

35842. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre értékvesztése és 

annak visszaírása 

3585. Követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre értékvesztése és annak visszaírása 

35851. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre értékvesztése és 

annak visszaírása 

35852. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre értékvesztése 

és annak visszaírása 

3586. Követelések finanszírozási bevételekre értékvesztése és annak visszaírása 

35861. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre értékvesztése és annak 

visszaírása 

35862. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre értékvesztése és annak 

visszaírása 

 

36. Sajátos elszámolások 

 

361. Pénzeszközök átvezetési számla 

3611. Bankszámlák közötti átvezetési számla 

3612. Bank – pénztár  közötti átvezetési számla 

 

363. Azonosítás alatt álló tételek 

3631. Azonosítás alatt álló kiadások  

3632. Azonosítás alatt álló bevételek 

 

364. Általános forgalmi adó elszámolása 

36411. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása - levonható előzetesen felszámított ÁFA 

elszámolása 

36412. Általános forgalmi adó visszaigénylés elszámolása 

36421. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása - kiszámlázott 

36422. Általános forgalmi adó befizetés elszámolása 

 



365. Követelés jellegű sajátos elszámolások 

 

3651. Adott előlegek 

36511. Immateriális javakra adott előlegek 

36512. Beruházásokra adott előlegek 

36513. Készletekre adott előlegek 

36514. Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek 

36515. Foglalkoztatottaknak adott előlegek 

36516. Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 

 

36518. Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása 

365181. Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása 

365182. Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása 

365183. Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása 

365184. Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása 

365185. Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása 

365186. Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszaírása 

 

3657. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 

 

3658. Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott 

eszközök – cégbírósági bejegyzésig 

36581. Gazdasági társaság alapítása esetén a társaságnak ténylegesen átadott pénzeszközök 

36582. Gazdasági társaság alapítása esetén a társaságnak ténylegesen átadott más eszközök 

36583. Gazdasági társaság jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott 

pénzeszközök 

36584. Gazdasági társaság jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott más 

eszközök 

3659. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok 

 

366. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 

3661. December havi illetmények, munkabérek elszámolása 

3662. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök 

elszámolásai 

 

367. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 

 

3671. Kapott előlegek 

36711. Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések 

367111. Túlfizetés a jövedelemadókban 

367112. Túlfizetés az általános forgalmi adóban 

367113. Egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések 

36712. Egyéb kapott előlegek 

 

3672. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 

3677. Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása 

3678. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 

3679. Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 

36791. Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei forrása 

  

 

37. Aktív időbeli elhatárolások 

 

371. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 

372. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 

373. Halasztott ráfordítások 

 

 

 

 

 



4. Források 
 

41. Saját tőke 

 

411. Nemzeti vagyon induláskori értéke 

412. Nemzeti vagyon változása 

413. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 

414. Felhalmozott eredmény 

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 

 

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 

511. Vásárolt szakmai anyagok költségei 

512. Vásárolt üzemeltetési anyagok költségei 

52. Igénybe vett szolgáltatások költségei 

521. Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások költségei 

522. Közüzemi díjak költségei 

523. Vásárolt élelmezés költségei 



524. Bérleti és lízing díjak költségei 

525. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások költségei 

526. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások költségei 

527. Egyéb szolgáltatások költségei 

528. Kiküldetések (napidíj nélküli) költségei 

529. Reklám- és propaganda költségei 

53. Bérköltség 

531. Törvény szerinti illetmények, munkabérek költségei 

532. Normatív jutalmak költségei 

533. Céljuttatás, projektprémium költségei 

534. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat költségei 

54. Személyi jellegű egyéb kifizetések 

541. Végkielégítés költségei 

542.  Jubileumi jutalom költségei 

543. Béren kívüli juttatások költségei 

544. Ruházati költségtérítés költségei 

545. Közlekedési költségtérítés költségei 

546. Lakhatási támogatások költségei 

547. Szociális támogatások költségei 

548. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak költségei 

549. Külső személyi juttatások költségei 

55. Bérjárulékok 

551. Szociális hozzájárulási adó költségei 

552. Rehabilitációs hozzájárulás költségei 

553. Korkedvezmény-biztosítási járulék költségei 

554. Egészségügyi hozzájárulás költségei 

555. Táppénz hozzájárulás költségei 

556. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó költségei 

56. Értékcsökkenési leírás 

561. Értékcsökkenési leírás – nem kisértékű tárgyi eszközök, immat.javak után 

562. Értékcsökkenési leírás – kisértékű tárgyi eszközök, immat.javak után 

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 
 

61. Javító-karbantartó műhelyek költségei 

        611. Karbantartó részleg 

        612. Épület fenntartás 

62. Egyéb kisegítő részlegek költségei 

    620. Központi raktárak 

63. Szakmai egységek költségei 

64. Szakágazatok általános költségei 

65. Vállalkozói részlegek költségei 

66. Központi irányítás költségei 

    660. Központi igazgatás 

69. Általános költségek átvezetési számla 

691. Általános költségek átvezetési számla 

7. Szakfeladatok költségei 
 

(szakfeladatonként tagolva, 7+ szakfeladat száma számozással és a szakfeladat megnevezésével) 

 

 Alkalmazott szakfeladatok száma, megnevezése: 

 

180000 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység 

559012 Kollégiumi szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára 

581100 Könyvkiadás 



581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 

581900 Egyéb kiadói tevékenység 

620000 Információ-technológiai szolgáltatás 

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

700000 Üzletvezetés, vezetői tanácsadás 

711000 Építészmérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 

712101 Mérőeszközök hitelesítése 

712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés 

712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, - elemzés 

712203 Fizikaitulajdonság-vizsgálat 

712204 Összetett műszaki, elektronikai rendszer vizsgálata 

712209 Egyéb, műszaki vizsgálat, elemzés 

721111 Egészségügyi biotechnológiai alapkutatás 

721112 Egészségügyi biotechnológiai alkalmazott kutatás 

721113 Egészségügyi biotechnológiai kísérleti fejlesztés 

721121 Környezeti, ipari biotechnológiai alapkutatás 

721122 Környezeti, ipari biotechnológiai alkalmazott kutatás 

721123 Környezeti, ipari biotechnológiai kísérleti fejlesztés 

721911 Matematikai alapkutatás 

721912 Matematikai alkalmazott kutatás 

721913 Matematikai kísérleti fejlesztés 

721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás 

721932 Agrártudományi alkalmazott kutatás 

721941 Biológiai alapkutatás 

721942 Biológiai alkalmazott kutatás 

721943 Biológiai kísérleti fejlesztés 

721951 Kémiai alapkutatás 

721952 Kémiai alkalmazott kutatás 

721953 Kémiai kísérleti fejlesztés 

721961 Földtudományi alapkutatás 

721962 Földtudományi alkalmazott kutatás 

721963 Földtudományi kísérleti fejlesztés 

721971 Műszaki tudományi alapkutatás 

721972 Műszaki tudományi alkalmazott kutatás 

721973 Műszaki tudományi kísérleti fejlesztés 

721981 Fizikai alapkutatás 

721982 Fizikai alkalmazott kutatás 

721983 Fizikai kísérleti fejlesztés 

722011 Gazdaságtudományi alapkutatás 

722012 Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás 

722013 Gazdaságtudományi kísérleti fejlesztés 

722024 Pszichológia- és viselkedéstudományi alapkutatás 

722025 Pszichológia- és viselkedéstudományi alkalmazott kutatás 

722026 Pszichológia- és viselkedéstudományi kísérleti fejlesztés 

730000 Reklám, piackutatás 

749010 Igazságügyi szakértői tevékenység 

749040 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció 

749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

770000 Kölcsönzés 

823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

854222 Alapképzés - Informatika képzési terület 

854223 Alapképzés - Műszaki képzési terület 

854225 Alapképzés - Természettudomány képzési terület 

854232 Alapképzés - Gazdaságtudományok képzési terület 

854236 Alapképzés - Pedagógusképzés 

854238 Alapképzés - Társadalomtudomány képzési terület 



854242 Mesterképzés - Informatika képzési terület 

854243 Mesterképzés - Műszaki képzési terület 

854245 Mesterképzés - Természettudomány képzési terület 

854252 Mesterképzés - Gazdaságtudományok képzési terület 

854256 Mesterképzés - Pedagógusképzés 

854258 Mesterképzés - Társadalomtudomány képzési terület 

854263 Osztatlan képzés - Műszaki képzési terület 

854272 Doktori képzés - Informatika képzési terület 

854273 Doktori képzés - Műszaki képzési terület 

854275 Doktori képzés - Természettudomány képzési terület 

854282 Doktori képzés - Gazdaságtudományok képzési terület 

854284 Doktori képzés - Művészet képzési terület 

854288 Doktori képzés - Társadalomtudomány képzési terület 

854292 Kifutó rendszerben egyetemi képzés 

900300 Alkotóművészeti tevékenység 

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek (technikai szakfeladat) 

 

 

 

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 

8431. Anyagok, áruk veszteségjellegű leltárértékelési különbözete 

8432. Kötelezett megszűnése miatt behajthatatlanként leírt követelések 

8433. Más okból behajthatatlanként leírt követelések 

 

8434. Más különféle egyéb ráfordítások 

84341. Különféle egyéb ráfordítások – működési c. adott támogatások, befizetési kötelezettségek  

84342. Különféle egyéb ráfordítások – előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA 

84343. Különféle egyéb ráfordítások – terven felüli értékcsökkenés, elszámolt értékvesztés 

85. Pénzügyi műveletek ráfordításai 

 

851. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 

852. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése és annak visszaírása 

853. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai – árfolyamveszteség  

 

86. Rendkívüli ráfordítások 

 

861. Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont részesedés nyilvántartás szerinti értéke 

862. Megszűnt részesedés nyilvántartás szerinti értéke 



863. Térítés nélkül átadott eszközök értéke 

864. Más 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 

9231. Anyagok, áruk nyereségjellegű leltárértékelési különbözete 

9232. Más 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 –árfolyamnyereség 

 

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 

94231. Gazdasági társaságba, más szervezetbe alapításkor bevitt eszközök létesítő okiratban 

meghatározott értéke 

94232. Gazdasági társaságba, más szervezetbe tőkeemeléskor bevitt eszközök létesítő okiratban 

meghatározott értéke 

94233. Más különféle egyéb rendkívüli eredményszemléletű bevételek 

 

 

 

 

 

 

 



0. Nyilvántartási számlák 
 

01. Befektetett eszközök 

 

011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök 

012. Bérbe vett befektetett eszközök 

013. Letétbe, bizományba. üzemeltetésre átvett befektetett eszközök 

0131. MTA-tól átvett eszközök bekerülési értéke 

0132. MTA-tól átvett eszközök értékcsökkenése 

0133. Más idegen tulajdonú átvett eszközök bekerülési értéke 

0134. MTA-tól átvett eszközök elszámolt értékcsökkenése ellenszámlája 

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 normatív jutalmakra 

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 

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 

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 

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 

 

0547. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 

05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 

05472. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség intézményi ellátottak pénzbeli juttatásaira 

05473. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 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 

055023. Egyéb elvonások, befizetések 

0550231. Egyéb elvonások, befizetések előirányzata 

0550232. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb elvonásokra, befizetésekre 

0550233. Egyéb elvonások, befizetések teljesítése 

05506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 

0550601. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - központi költségvetési szervek 

részére 

0550602. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - központi kezelésű előirányzatok 

részére 

0550603. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - fejezeti kezelésű előirányzatok EU-

s programok és azok hazai társfinanszírozása részére 

0550604. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - egyéb fejezeti kezelésű 

előirányzatok részére 

0550606. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - elkülönített állami pénzalapok 

részére 

0550607. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - helyi önkormányzatok és 

költségvetési szerveik részére 

05506**1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata 

05506**2. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb működési célú támogatásokra 

államháztartáson belülre 

05506**3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre teljesítése 

05511. Működési célú támogatások az Európai Uniónak 

055111. Működési célú támogatások az Európai Uniónak előirányzata 

055112. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú támogatásokra az Európai Uniónak 

055113. Működési célú támogatások az Európai Uniónak teljesítése 

 

05512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 

0551202. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre – nonprofit gazdasági társaságok 

0551203. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre – egyéb civil szervezetek részére 

0551204. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre – háztartások részére 

0551208. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre – egyéb vállalkozások részére 

0551209. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre – kormányok és nemzetközi 

szervezetek részére 

0551210. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre – egyéb külföldiek részére 

05512**1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata 

05512**2. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb működési célú támogatásokra 

államháztartáson kívülre 

05512**3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre teljesítése 

 

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 

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 

 

0584. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 

058401. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre – központi költségvetési szervek 

részére 

058402. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre – központi kezelésű előirányzatok 

részére 

058403. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre – fejezeti kezelésű előirányzatok 

EU-s programok és azok hazai  társfinanszírozása részére 

058404. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre – egyéb fejezeti kezelésű 

előirányzatok részére 

058406. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre – támogatások elkülönített állami 

pénzalapok részére 

058407. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre – helyi önkormányzatok és 

költségvetési szerveik részére 

0584**1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata 

0584**2. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb felhalmozási célú támogatásokra 

államháztartáson belülre 

0584**3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 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. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak 

05881. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak előirányzata 

05882. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú támogatásokra az Európai 

Uniónak 

05883. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak teljesítése 

0589. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 

058902. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre – nonprofit gazdasági társaságok 

részére 

058903. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre – egyéb civil szervezetek részére 

058904. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre – háztartások részére 

058908. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre – egyéb vállalkozások részére 

058909. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre – kormányok és nemzetközi 

szervezetek részére 

058910. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre – egyéb külföldiek részére 

0589**1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata 

0589**2. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb felhalmozási célú támogatásokra 

államháztartáson kívülre 

0589**3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre teljesítése 

 

059. Finanszírozási kiadások 

 

 

 

09. Bevételi előirányzatok, követelések, teljesítés 
 

091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 

 

0916. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 

091601. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről – központi költségvetési 

szervektől 

091602. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről – központi kezelésű 

előirányzatoktól 

091603. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről – fejezeti kezelésű 

előirányzatok EU-s programok és azok hazai  társfinanszírozásától  

091604. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről – egyéb fejezeti kezelésű 

előirányzatoktól 

091606. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről –  támogatások elkülönített 

állami pénzalapoktól 

091607. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről –  helyi önkormányzatok és 

költségvetési szerveiktől 

0916**1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata 

0916**2. Követelés egyéb működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 

0916**3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről teljesítése 

 

092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 

 

0925. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 

092501. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről – központi költségvetési 

szervektől 



092502. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről – központi kezelésű 

előirányzatoktól 

092503. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről – fejezeti kezelésű 

előirányzatok EU-s programok és azok hazai  társfinanszírozásától 

092504. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről – egyéb fejezeti kezelésű 

előirányzatoktól 

092506. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről – támogatások 

elkülönített állami pénzalapoktól 

092507. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről – helyi önkormányzatok 

és költségvetési szerveiktől 

0925**1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata 

0925**2. Követelés egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 

0925**3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről teljesítése 

 

093. Közhatalmi bevételek 

 

0936. Egyéb közhatalmi bevételek 

09361. Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata 

09362. Követelés egyéb közhatalmi bevételekre 

09363. Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése 

 

094. Működési bevételek 

 

09401. Készletértékesítés ellenértéke 

094011. Készletértékesítés ellenértéke előirányzata 

094012. Követelés készletértékesítés ellenértékére 

094013. Készletértékesítés ellenértéke teljesítése 

09402. Szolgáltatások ellenértéke 

094021. Szolgáltatások ellenértéke előirányzata 

094022. Követelés szolgáltatások ellenértékére 

094023. Szolgáltatások ellenértéke teljesítése 

09403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 

094031. Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata 

094032. Követelés közvetített szolgáltatások ellenértékére 

094033. Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése 

09404. Tulajdonosi bevételek 

094041. Tulajdonosi bevételek előirányzata 

094042. Követelés tulajdonosi bevételekre 

094043. Tulajdonosi bevételek teljesítése 

09405. Ellátási díjak 

094051. Ellátási díjak előirányzata 

094052. Követelés ellátási díjakra 

094053. Ellátási díjak teljesítése 

09406. Kiszámlázott általános forgalmi adó 

094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata 

094062. Követelés kiszámlázott általános forgalmi adóra 

094063. Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése 

09407. Általános forgalmi adó visszatérítése 

094071. Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata 

094072. Követelés általános forgalmi adó visszatérítésére 

094073. Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése 

09408. Kamatbevételek 

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. Biztosító által fizetett kártérítés 

094101. Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata 

094102. Követelés biztosító által fizetett kártérítésre 



094103. Biztosító által fizetett kártérítés teljesítése 

09411. Egyéb működési bevételek 

094111. Egyéb működési bevételek előirányzata 

094112. Követelés egyéb működési bevételekre 

094113. Egyéb működési bevételek teljesítése 

 

095. Felhalmozási bevételek 

 

0951. Immateriális javak értékesítése 

09511. Immateriális javak értékesítése előirányzata 

09512. Követelés immateriális javak értékesítéséből 

09513. Immateriális javak értékesítése teljesítése 

0952. Ingatlanok értékesítése 

09521. Ingatlanok értékesítése előirányzata 

09522. Követelés ingatlanok értékesítéséből 

09523. Ingatlanok értékesítése teljesítése 

0953. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 

09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése előirányzata 

09532. Követelés egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből 

09533. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése 

0954. Részesedések értékesítése 

09541. Részesedések értékesítése előirányzata 

09542. Követelés részesedések értékesítéséből 

09543. Részesedések értékesítése teljesítése 

0955. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 

09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek előirányzata 

09552. Követelés részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre 

09553. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek teljesítése 

 

096. Működési célú átvett pénzeszközök 

 

0965. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 

096502. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök – nonprofit gazdasági társaságoktól 

096503. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök – egyéb civil szervezetektől 

096504. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök – háztartásoktól 

096508. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök – egyéb vállalkozásoktól 

096509. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök – Európai Uniótól 

096510. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök – kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 

096511. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök – egyéb külföldiektől 

0965**1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 

0965**2. Követelés egyéb működési célú átvett pénzeszközökre 

0965**3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök teljesítése 

 

097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 

 

0974. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről – 

lakáscélú munkáltatói kölcsön 

0974041. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 

kívülről előirányzata - lakáscélú munkáltatói kölcsön 

0974042. Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére 

államháztartáson kívülről - lakáscélú munkáltatói kölcsön 

0974043. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 

kívülről teljesítése - lakáscélú munkáltatói kölcsön 

0975. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 

097502. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök – nonprofit gazdasági társaságoktól 

097503. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök – egyéb civil szervezetektől 

097504. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök – háztartásoktól 

097508. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök – egyéb vállalkozásoktól 

097509. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök – Európai Uniótól 

097510. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök – kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 

 

 



097511. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök – egyéb külföldiektől 

0975**1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 

0975**2. Követelés egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökre 

0975**3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök teljesítése 

 

098. Finanszírozási bevételek 

 

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 

09816. Központi, irányító szervi támogatás 

098161. Központi, irányító szervi támogatás előirányzata 

098162. Követelés központi, irányító szervi támogatásra 

098163. Központi, irányító szervi támogatás 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 

 

 



A BME szakmai alaptevékenységének  kormányzati funkciók (COFOG) szerinti besorolása 

 
014020  Biotechnológiai alapkutatás 

014030  Természettudományi, műszaki alapkutatás 

014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás 

015010 Általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 

024010 Védelmi tevékenységekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés  

035010 Közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés 

036010  Igazságügyi szakértői tevékenység 

041170 Műszaki vizsgálat, elemzés 

045170  Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 

048010 Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés  

049020  K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció 

055010 Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés  

065010 Lakás- és közműellátással, településfejlesztéssel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés  

075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés  

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 

082042  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082043  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

082044  Könyvtári szolgáltatások 

082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme 

082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység 

085010 Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés  

093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések 

094120 Szakirányú továbbképzés 

094210 Felsőfokú oktatás 

094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás 

094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások 

094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása 

097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés 

108010 Szociális biztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés  

900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei 

 

 

 
 

 



2. számú melléklet 

 

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

1
    

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a)
2
 a köztisztviselők, kormánytisztviselők, közalkalmazottak, rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának tagjai, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjai, a bírák, az ügyészek, az 

igazságügyi és az ügyészségi alkalmazottak - 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, közművelődési, közgyűjteményi dolgozók pótléka) növelt - illetményét, 

b) az állami vezető, a kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, valamint a költségvetési szerv 

választott tisztségviselőnek nem minősülő, az a) pontba nem tartozó vezetőjének illetményét, 

c) egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók kivételével a munka törvénykönyve alapján teljes vagy 

részmunkaidőben foglalkoztatottak bérét, 

d) a közfoglalkoztatásban résztvevők bérét, 

e) a munkavégzésre kötelezett tartalékállományban lévők illetményét, 

f) az ösztöndíjas foglalkoztatottakat megillető díjat, 

g) a különleges foglalkoztatási állományban résztvevők díjazását, 

h) a nevelőszülőkhöz kihelyezett gyermeket ellátók és azokkal foglalkozók díját, 

(az a)-h) pontban nevesítettek a továbbiakban együtt: foglalkoztatottak). 

 

K1102. Normatív jutalmak
3
        

Ezen a rovaton kell elszámolni az előre nem meghatározott követelményekhez kapcsolódóan a 

foglalkoztatottaknak megállapított normatív jutalmakat. 

 

K1103. Céljuttatás, projektprémium
4
      

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, túlszolgálat
5
   

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) a helyettesítés, illetve helyettesítésre szóló megbízás címen folyósítandó juttatásokat, 

b) a készenléti és ügyeleti díj összegét, 

c) a túlóradíjakat, és 

d)
6
 a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának tagját a túlszolgálatért megillető díjazást. 

 

K1105. Végkielégítés
7
        

Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottaknak megállapított végkielégítést. 

 

K1106. Jubileumi jutalom
8
       

Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottaknak megállapított jubileumi jutalmakat és a munkaviszony 

elismerésére szolgáló - például hűségjutalom - jutalmakat. 

 

                                                 
1 Megállapította: 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet 22. § (3) 3., 8. melléklet 1. Hatályos: 2014. XI. 21-től. 
2 Módosította: 157/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet 37. § a). 
3 A 307/2013. (VIII. 14.) Korm. rendelet 39. § (1) e), 12. melléklet 2. szerinti szöveggel lép hatályba. 
4 A 307/2013. (VIII. 14.) Korm. rendelet 39. § (1) e), 12. melléklet 3. szerinti szöveggel lép hatályba. 
5 A 307/2013. (VIII. 14.) Korm. rendelet 39. § (1) e), 12. melléklet 4. szerinti szöveggel lép hatályba. 
6 Módosította: 157/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet 37. § b). 
7 A 307/2013. (VIII. 14.) Korm. rendelet 39. § (1) e), 12. melléklet 5. szerinti szöveggel lép hatályba. 
8 A 307/2013. (VIII. 14.) Korm. rendelet 39. § (1) e), 12. melléklet 6. szerinti szöveggel lép hatályba. 



K1107. Béren kívüli juttatások
9
       

Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottak részére juttatott, a személyi jövedelemadóról szóló törvény 

szerinti béren kívüli juttatásokat és egyes meghatározott juttatásokat, ideértve azt az esetet is, ha azok 

megfelelnek a béren kívüli juttatás feltételeinek, de a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott 

értékhatárt meghaladják. 

 

K1108. Ruházati költségtérítés
10

       

Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottak részére pénzben fizetendő ruházati költségtérítéseket. 

 

K1109. Közlekedési költségtérítés
11

      

Ezen a rovaton kell elszámolni a munkába járással kapcsolatos személygépkocsi használat után fizetendő 

költségtérítést, továbbá a foglalkoztatottaknak megállapított más utazási költségtérítéseket. 

 

K1110. Egyéb költségtérítések
12

       

Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottak részére pénzben fizetendő, más rovaton nem elszámolható 

költségtérítéseket. 

 

K1111. Lakhatási támogatások
13

       

Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottaknak megállapított lakhatási, rezsiköltség, albérleti díj 

hozzájárulásokat. 

 

K1112. Szociális támogatások
14

       

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)
15

 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, 

b) 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 

c) a munkáltató által a foglalkoztatottakkal kapcsolatban kötött biztosítások díját. 

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni: 

a) ebből: biztosítási díjak. 

 

K12. Külső személyi juttatások      
 
K121. Választott tisztségviselők juttatásai

16
     

Ezen a rovaton kell elszámolni a köztársasági elnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és 

tagja, a Kúria elnöke, a Költségvetési Tanács elnöke, a legfőbb ügyész, az alapvető jogok biztosa és helyettesei, 

az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, az országgyűlési képviselő, a nemzetiségi szószóló, a polgármester, 

főpolgármester, a helyi önkormányzati képviselő, megyei közgyűlés tagja, az alpolgármester, a főpolgármester-

helyettes, a megyei közgyűlés elnöke és alelnöke, továbbá a Független Rendészeti Panasztestület tagjai 
számára fizetett, a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai rovatainak megfelelő tartalmú juttatásokat, 

tiszteletdíjakat. 

 

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. 

 

                                                 
9 Megállapította: 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet 22. § (1) 5., 7. melléklet 1. Hatályos: 2015. I. 1-től. 
10 A 307/2013. (VIII. 14.) Korm. rendelet 39. § (1) e), 12. melléklet 7. szerinti szöveggel lép hatályba. 
11 A 307/2013. (VIII. 14.) Korm. rendelet 39. § (1) e), 12. melléklet 8. szerinti szöveggel lép hatályba. 
12 A 307/2013. (VIII. 14.) Korm. rendelet 39. § (1) e), 12. melléklet 9. szerinti szöveggel lép hatályba. 
13 A 307/2013. (VIII. 14.) Korm. rendelet 39. § (1) e), 12. melléklet 10. szerinti szöveggel lép hatályba. 
14 A 307/2013. (VIII. 14.) Korm. rendelet 39. § (1) e), 12. melléklet 11. szerinti szöveggel lép hatályba. 
15 A 307/2013. (VIII. 14.) Korm. rendelet 39. § (1) e), 12. melléklet 12. szerinti szöveggel lép hatályba. 
16 Megállapította: 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet 22. § (3) 3., 8. melléklet 2. Hatályos: 2014. XI. 21-től. 



K123. Egyéb külső személyi juttatások 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) a prémiumévek programban résztvevők juttatásait, 

b)
17

 az egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók részére megállapított juttatásokat, ide értve a 

juttatásaik után a foglalkoztatót terhelő közterheket is, 

c) a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat, az MTA doktori címmel rendelkezők tiszteletdíját, az akadémikusok és a 

Magyar Művészeti Akadémia tagjai tiszteletdíját, 

d) a nem foglalkoztatottaknak adományozott kitüntetésekkel, díjakkal, elismerésekkel járó pénzjutalmat, 

e)
18

 az önkéntes tartalékos szolgálatot teljesítők, a katonai és rendvédelmi tanintézeteknél tisztképzésben és 

tiszthelyettes képzésben részesülők, a honvéd kollégiumok, gimnáziumok és szakközépiskolák növendékeinek, 

valamint a rendészeti szakközépiskolák hallgatói állományának juttatásait, 

f) 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 

g)
19

 mindazon a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai rovatainak megfelelő tartalmú juttatásokat, amelyeket 

nem foglalkoztatottnak és nem választott tisztségviselőnek fizetnek, így különösen az ítélkezésben 

közreműködők - kirendelt védő, szakértő, ülnök - díjazását, a fogvatartottak díjazását és egyéb költségtérítését, a 

munkaterápiában résztvevő betegek díjazását, a házi szociális gondozók díját, a jogsegélyszolgálat, a lelki-segély 

szolgálat díját, és a diákok, hallgatók demonstrátori díját. 

 

K2.
20

 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

 
Ezen a rovaton kell elszámolni        

a) a szociális hozzájárulási adót,          

b) a rehabilitációs hozzájárulást,    

c) a korkedvezmény-biztosítási járulékot,   

d) az egészségügyi hozzájárulást,   

e) a táppénz hozzájárulást,    

f) a munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű 

kötelezettségeket, és 

g) a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadót.  
 

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni. 

                                                 
17 A 307/2013. (VIII. 14.) Korm. rendelet 39. § (1) e), 12. melléklet 13. szerinti szöveggel lép hatályba. 
18 A 307/2013. (VIII. 14.) Korm. rendelet 39. § (1) e), 12. melléklet 14. szerinti szöveggel lép hatályba. 
19 Megállapította: 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet 22. § (3) 3., 8. melléklet 3. Hatályos: 2014. XI. 21-től. 
20 A 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 111. § (1) 5., 16. melléklet 2. szerint módosított szöveggel lép hatályba. 



 

K3. Dologi kiadások 

K31. Készletbeszerzés 

 
K311.

21
 Szakmai anyagok beszerzése 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) a gyógyszerek, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények, tápszerek, vér- és vérkészítmények, a 

gyógyászati diagnosztikai segédanyagok beszerzése után fizetett vételárat, 

b) a gyógyszer alapanyagként használt vegyszerek, valamint a szakmai - termelési, oktatási, kutatási - 

felhasználású vegyszerek beszerzése után fizetett vételárat, 

c) 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, 

d) a 12. § (7) bekezdése szerinti egyéb készletek vételárát, és 

e) az olyan informatikai eszközök, elektronikus könyvek, egyéb információhordozók beszerzése után fizetett 

vételárat, amelyek a tevékenységet legfeljebb egy évig szolgálják. 

 

K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) az élelmiszerek, élelmezési nyersanyagok beszerzése után fizetett vételárat, 

b) 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, 

c) a nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok - így különösen festék, festékpatron - 

beszerzése után fizetett vételárat, 

d) a tüzelőanyagok, folyékony és gáznemű energiahordozók, járművekhez hajtó- és kenőanyagok beszerzése 

után fizetett vételárat, 

e) a fogvatartottak, ellátottak ruházata, valamint a ruházati költségtérítésnél nem szerepeltethető munka- és 

védőruha beszerzése után fizetett vételárat, és 

f)
22

 mindazon anyagok beszerzése után fizetett vételárat, amelyek nem számolhatók el szakmai anyag 

beszerzéseként. 

 

K313. Árubeszerzés 

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

 

K32. Kommunikációs szolgáltatások 

 
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) 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, 

b)
23

 a számítógépes programozásra, így különösen adatbázisok készítésére, szoftverek írására, meglévő 

alkalmazások módosítására és konfigurálására, ezek tesztelésére irányuló szolgáltatás után fizetett vételárat, 

c) az informatikai eszközök, pénzkiadó automaták (ATM), nem mechanikus működésű bolti kártyaleolvasó 

(POS) terminálok kölcsönzése, bérlete, lízingelése, javítása, karbantartása vételárát, díját, 

d) a szoftverek kölcsönzésének, bérletének, lízingelésének vételárát, a felsőoktatási és a köznevelési 

intézmények jogtiszta szoftver licenc biztosításával összefüggésben kifizetett összegeket, 

e) az adatrögzítésre, adatfeldolgozásra, web-hosztingra irányuló szolgáltatás után fizetett vételárat, 

f) a világhálón megjelenő oldalak, internetes portálok tervezésére, elkészítésére, működtetésére irányuló 

szolgáltatás után fizetett vételárat, 

g) a számítógépek között megvalósuló adatátviteli célú távközlési kapcsolatok díjait, és 

h) a számítógépes oktatásra irányuló szolgáltatás után fizetett vételárat. 

 

                                                 
21 A 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 111. § (1) 5., 16. melléklet 3. szerinti szöveggel lép hatályba. 
22 A 307/2013. (VIII. 14.) Korm. rendelet 39. § (1) e), 12. melléklet 16. szerinti szöveggel lép hatályba. 
23 A 307/2013. (VIII. 14.) Korm. rendelet 39. § (1) e), 12. melléklet 17. szerinti szöveggel lép hatályba. 



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. 

 

K33. Szolgáltatási kiadások 

 
K331. Közüzemi díjak 

Ezen a rovaton kell elszámolni a villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatások díjait, a víz- és 

csatornadíjakat. 

 

K332. Vásárolt élelmezés 

Ezen a rovaton kell elszámolni az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával gondoskodó szervnél a konyha, étterem, 

büfé vagy más vendéglátó ipari helyiség üzemeltetésére irányuló szolgáltatásért fizetett vételárat. 

 

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: 

a) ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció. 

 

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. 

 

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: 

a) ebből: államháztartáson belül. 

 

K336.
24

 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) azokat az egyébként jellemzően az államháztartás által kibocsátott komplex szolgáltatások - így különösen 

egészségügyi, oktatási (az informatikai oktatás kivételével), szociális szolgáltatások - vételárát, amelyeket 

államháztartáson kívüli szervezetek, személyek teljesítenek, és 

b) más szellemi jellegű tevékenység szolgáltatásvásárlással történő ellátása miatt fizetett vételárakat, így 

különösen a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, fordító-, közjegyzői, közbeszerzési irodai díjakat. 

 

K337. Egyéb szolgáltatások
25

 

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 közigazgatási alap és szakvizsgáért és a kötelező 

közigazgatási továbbképzésért fizetett munkáltatói térítés ellenértékét, a pénzügyi, befektetési, biztosítóintézeti 

szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő díjakat, jutalékokat és más kiadásokat - ideértve a Kincstár által 

felszámított díjakat is -, ha azokat nem a személyi juttatások között kell megjeleníteni. 

 

 

K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 
 

K341. Kiküldetések kiadásai 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) a foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetéseivel kapcsolatos valamennyi, 

a személyi juttatások között nem elszámolható kiadást, így különösen az utazási- és szállásköltségeket, az 

                                                 
24 Megállapította: 397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. § 2., 8. melléklet 1. Hatályos: 2015. I. 1-től. 
25 Megállapította: 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet 22. § (3) 3., 8. melléklet 4. Hatályos: 2014. XI. 21-től. 



elszámolható élelmezési és egyéb (például poggyászmegőrzés, telefon) kiadásokat, a saját személygépkocsi 

igénybevételével kapcsolatos költségtérítést, 

b) a tartós külszolgálathoz kapcsolódó kiadásokat (például külszolgálatra rendelt ingóságainak szállítási 

költségei), és 

c) a foglalkoztatottakon és a választott tisztségviselőkön 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. 

 

K342. Reklám- és propagandakiadások 

Ezen a rovaton kell elszámolni a tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat 

szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, valamint a közvélemény-kutatások, médiafigyelési és 

médiaelemzési szolgáltatások beszerzése után fizetett vételárat. 

 

K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 
 

K351.
26

 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

Ezen a rovaton kell elszámolni a működési kiadások 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. 

 

K353. Kamatkiadások 

Ezen a rovaton kell elszámolni: 

a) a hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vásárlásakor a vételáron kívüli felhalmozott kamat összegét, 

b) a felvett hitelek, kapott kölcsönök, visszatérítendő támogatások, hitelviszonyt megtestesítő kamatozó 

értékpapírok kibocsátásból fennálló tartozások és az azokhoz kapcsolódó fedezeti ügyletek, a váltótartozások 

után fizetett kamatot, ide értve a Gst. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyletek eladási és visszavásárlási ára 

különbözetét és a kölcsönbe vett értékpapír után fizetendő kölcsönzési díj összegében elszámolt kamatkiadást, 

c) a lezárt kamatfedezeti ügyletek (határidős, opciós, swap és azonnali ügyletek) veszteségét, 

d) a pénzügyi lízing a keretében beszerzett eszközök után a lízingszerződésben kikötött tőkerészen felül 

teljesített törlesztéseket, és 

e) a Kincstár által vezetett fizetési számlákon tartott pénzeszközök után fizetett kamatokat. 

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni: 

a) ebből: államháztartáson belül, 

b) ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai. 

 

K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) év közben a valutakészletek, illetve a devizaszámlán lévő deviza forintra történő átváltása során realizált 

árfolyamveszteséget, 

b) a névérték felett vásárolt hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír névértéke és vételára közötti 

különbözetet, 

c) a névérték felett visszavásárolt hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír névértéke és vételára közötti 

különbözetet, és 

d) a külföldi pénzértékre szóló kötelezettséghez kapcsolódó realizált árfolyamveszteséget. 

 

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni: 

a) ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége, 

b) ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyam-különbözete, 

c) ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége. 

 

K355. Egyéb dologi kiadások 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) a behajthatatlan adott előlegeket, 

                                                 
26 Megállapította: 397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. § 2., 8. melléklet 2. Hatályos: 2015. I. 1-től. 



b) a működési bevételek között elszámolt bevételek bármely okból, a bevétel elszámolását követő években 

történő visszafizetését, 

c) 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, 

d) a tevékenység ellátással kapcsolatban felmerülő adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések, 

hozzájárulások teljesítését, ha azokat nem más rovaton kell elszámolni, 

e) 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 

f)
27

 a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadásokat, így különösen a szerződés megerősítésével, a 

szerződésszegéssel kapcsolatos végleges kiadásokat (például óvadék, foglaló, kötbér, jótállás, szavatosság, 

késedelmi kamat, a késedelmes vagy elmaradt teljesítés miatti kártérítés, behajtási költségátalány), 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, a pénztárhiányt. 

 

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 

K41. Társadalombiztosítási ellátások 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) a Nyugdíjbiztosítási Alapból folyósított nyugellátásokat, és 

b) az Egészségbiztosítási Alapból folyósított egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait. 

K42. Családi támogatások
28

 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) a családi pótlékot, 

b) az anyasági támogatást, 

c) a gyermekgondozási segélyt, 

d) a gyermeknevelési támogatást, 

e) a gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítését, 

f) az életkezdési támogatást, 

g) az otthonteremtési támogatást, 

h) a gyermektartásdíj megelőlegezését, 

i) a GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatását a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti 

támogatás kivételével, 

j) az óvodáztatási támogatást [Gyvt. 20/C. §], 

k) az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatásokat. 

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni. 

 

 

 

K43.
29

 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 

Ezen a rovaton kell elszámolni az állam által szerződésen kívül okozott károkért nemzetközi szerződés, 

jogszabály, vagy bírósági ítélet alapján egyszeri vagy tartós jelleggel pénzben folyósított kárpótlásokat, 

kártalanításokat, kártérítéseket a K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton 

elszámolandó kiadások kivételével. 

K44.
30

 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a)
31

 a fővárosi és megyei kormányhivatalok által folyósított ápolási díjat, 

b) a fogyatékossági támogatást és a vakok személyi járadékát, 

c)
32

 a helyi megállapítású ápolási díjat, 

                                                 
27 Megállapította: 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet 22. § (3) 3., 8. melléklet 6. Hatályos: 2014. XI. 21-től. 
28 Megállapította: 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet 22. § (1) 5., 7. melléklet 2. Hatályos: 2015. I. 1-től. 
29 A 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 111. § (1) 5., 16. melléklet 9. szerinti szöveggel lép hatályba. 
30 Megállapította: 397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. § 2., 8. melléklet 3. Hatályos: 2015. I. 1-től. 
31 A 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 111. § (1) 5., 16. melléklet 10. szerinti szöveggel lép hatályba. 
32 Nem lép hatályba a 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 111. § (1) 5., 16. melléklet 11. alapján. 



d) a mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatását, 

e) a megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítését, 

f) a fővárosi és megyei kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátást [Szoctv. 50. § (1) és (2) bekezdése], 

g)
33

 a cukorbetegek támogatását, 

h)
34

 a helyi megállapítású közgyógyellátását [Szoctv. 50. § (3) bekezdése], 

i)
35

 egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a]. 

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni. 

K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatásokat, így különösen az 

álláskeresési járadékot, a nyugdíj előtti álláskeresési segélyt, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos 

útiköltség-térítést, 

b) a korhatár előtti ellátást és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandóságát, 

c) a munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíjat, 

d) az átmeneti bányászjáradékot, 

e) a szénjárandóság pénzbeli megváltását, 

f) a mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítését, 

g) a mezőgazdasági járadékot, 

h) a foglalkoztatást helyettesítő támogatást [Szoctv. 35. § (1) bek.], és 

i) a polgármesterek korhatár előtti ellátását. 

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni. 

K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) a hozzájárulást a lakossági energiaköltségekhez, 

b) a lakbértámogatást, 

c) a lakásfenntartási támogatást [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok], 

d) az adósságcsökkentési támogatást [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont], 

e) a természetben nyújtott lakásfenntartási támogatást [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont], és 

f) az adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék biztosítását [Szoctv. 55/A. 

§ (3) bek.]. 

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni. 

 

K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) 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, 

b) 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, 

c) a felnőttoktatásban résztvevők részére folyósítható valamennyi pénzbeli juttatást, és 

d) 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: 

a) ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai, 

b) ebből: oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai. 

 

K48.
36

 Egyéb nem intézményi ellátások 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a)
37

 az időskorúak járadékát, 

b)
38

 a volt közjogi méltóságok részére folyósított ellátásokat, 

c)
39

 a szociális alapon nyújtott jövedelempótló és jövedelemkiegészítő támogatásokat, 

d) a művészeti, sportolói ellátásokat, 

e)
40

 a központi költségvetésből folyósított más jövedelem- vagy nyugdíj-kiegészítés jellegű ellátásokat, 

támogatásokat, és 

                                                 
33 A 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 111. § (1) 5., 16. melléklet 12. szerinti szöveggel lép hatályba. 
34 Nem lép hatályba a 307/2013. (VIII. 14.) Korm. rendelet 39. § (1) e), 12. melléklet 18. alapján. 
35 Nem lép hatályba a 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 111. § (1) 5., 16. melléklet 11. alapján. 
36 Megállapította: 397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. § 2., 8. melléklet 4. Hatályos: 2015. I. 1-től. 
37 A 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 111. § (1) 5., 16. melléklet 13. szerinti szöveggel lép hatályba. 
38 Nem lép hatályba a 307/2013. (VIII. 14.) Korm. rendelet 39. § (1) e), 12. melléklet 19. alapján. 
39 A 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 111. § (1) 5., 16. melléklet 14. szerinti szöveggel lép hatályba. 



f) a Szoctv., valamint a Gyvt. alapján a helyi önkormányzat által folyósított ellátásokat, illetve a pénzbeli ellátás 

helyett természetben - így különösen lakásfenntartási támogatás, köztemetés, közgyógyellátás, települési 

támogatás, ingyenes védőoltás - nyújtott ellátásokat. 

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni: 

a) ebből: házastársi pótlék, 

b) ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások, 

c) ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíj-kiegészítése, 

d) ebből: nemzeti gondozotti ellátások, 

e) ebből: nemzeti helytállásért pótlék, 

f) ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés, 

g) ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás, 

h) ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, 

balettművészeti életjáradék, 

i) ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás, 

j) ebből: Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása, 

k) ebből: életjáradék termőföldért, 

l) ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások, 

m) ebből: szépkorúak jubileumi juttatása, 

n) ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése], 

o) ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a)-d) pontja], 

p) ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45. §], 

q)
41

 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás, 

r) ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bekezdés a) pontja], 

s) ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bekezdés c) pontja], 

t) ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §-a], 

u)
42

 ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bekezdése], 

v) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott 

pénzügyi ellátás, 

w) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott 

természetbeni ellátás 

x) ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], 

y) ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja]. 

 

 

K5. Egyéb működési célú kiadások 

 

K501. Nemzetközi kötelezettségek 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) a nemzetközi szervezetekben történő részvétel után fizetendő tagsági díjakat, a tagállami kötelező és önkéntes 

hozzájárulásokat, és 

b) az Európai Uniós költségvetésébe fizetett tagállami hozzájárulásokat, az Európai Fejlesztési Alapba fizetendő 

összegeket, és az uniós támogatások szabálytalan felhasználása miatti visszafizetési kötelezettségeket. 

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni: 

a) ebből: Európai Unió. 

b)  

K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások
43

 

Ezen a rovaton kell elszámolni a helyi önkormányzat, a társulás részére a központi költségvetés Áht. 14. § (3) 

bekezdése szerinti fejezetéből folyósított támogatások jogosulatlan igénybevétele miatt a bevétel elszámolását 

követő években visszafizetett összeget. 

 

K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései
44

 

                                                                                                                                                         
40 A 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 111. § (1) 5., 16. melléklet 15. szerinti szöveggel lép hatályba. 
41 Hatályon kívül helyezve: 23/2014. (II. 6.) Korm. rendelet 10. § 3. alapján. Hatálytalan: 2014. II. 7-től. 
42 Hatályon kívül helyezve: 23/2014. (II. 6.) Korm. rendelet 10. § 4. alapján. Hatálytalan: 2014. II. 7-től. 
43 Megállapította: 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet 22. § (1) 5., 7. melléklet 5. Hatályos: 2015. I. 1-től. 



Ezen a rovaton kell elszámolni a helyi önkormányzatok által a központi költségvetésről szóló törvény alapján 

a) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. §-a szerinti hozzájárulás jogcímen, 

b) a 25 év alatti és az 55 év feletti, a képzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, 

valamint a gyesről visszatérő és tartós munkanélküliség után elhelyezkedő munkavállalók foglalkoztatásához 

kapcsolódóan a szociális hozzájárulási adóból érvényesített, kiadási megtakarítást jelentő adó kedvezmény 

jogcímen 

teljesített befizetéseit. 

A rovaton eredeti előirányzat tervezhető. 

 

K5023. Egyéb elvonások, befizetések
45

 

Ezen a rovaton kell elszámolni: 

a) a költségvetési maradványt és a vállalkozási maradványt terhelő befizetési kötelezettséget, 

b) a tervezettet meghaladó többletbevétel után teljesítendő befizetést, és 

c) az Áht. 47. §-a szerinti befizetési kötelezettséget. 

A rovaton eredeti előirányzat nem tervezhető az Áht. 47. § (2) bekezdése szerinti befizetés kivételével. 

 

K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 

Ezen a rovaton kell elszámolni a működési célból államháztartáson belüli szervezet felé vállalt garanciák, 

kezességek alapján az eredeti kötelezett helyett teljesített kifizetéseket. 

 

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 

Ezen a rovaton kell elszámolni az államháztartáson belüli szervezetek számára visszafizetési kötelezettség 

mellett működési célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket függetlenül attól, hogy azt terheli-e kamat vagy 

más költség, díj. 

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a II. fejezet 1. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni. 

 

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 

Ezen a rovaton kell elszámolni a visszafizetési kötelezettség mellett működési célból kapott támogatások, 

kölcsönök kamatot és más költséget, díjat nem tartalmazó összegének államháztartáson belüli visszafizetésével 

kapcsolatos kiadásokat. 

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a II. fejezet 1. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni. 

 

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) az államháztartáson belüli szervezetek számára működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat és 

más ellenérték nélküli kifizetéseket, a központi, irányító szervi támogatás és az Ávr. 34. §-a alapján előirányzat-

átcsoportosítással teljesítendő ügyletek kivételével, és 

b) a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételként végleges jelleggel kapott támogatások és 

más ellenérték nélküli kifizetések bármely okból a bevétel elszámolását követő években történő visszafizetését a 

K502. Elvonások és befizetések rovaton elszámolandó kiadások kivételével. 

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a II. fejezet 1. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni. 

a) ebből: központi költségvetési szervek, 

b) ebből: központi kezelésű előirányzatok, 

c) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása, 

d) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok, 

e) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai, 

f) ebből: elkülönített állami pénzalapok, 

g) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik, 

h) ebből: társulások és költségvetési szerveik, 

i) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik, 

j) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik. 

 

K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 

Ezen a rovaton kell elszámolni a működési célból államháztartáson kívüli szervezet felé vállalt garanciák, 

kezességek alapján az eredeti kötelezett helyett teljesített kifizetéseket. 

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni: 

a) ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések. 

 

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
46

 

                                                                                                                                                         
44 Megállapította: 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet 22. § (1) 5., 7. melléklet 5. Hatályos: 2015. I. 1-től. 
45 Megállapította: 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet 22. § (1) 5., 7. melléklet 5. Hatályos: 2015. I. 1-től. 



Ezen a rovaton kell elszámolni a K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai rovaton elszámolandó tulajdonosi 

kölcsönök kivételével az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára visszafizetési kötelezettség 

mellett működési célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket függetlenül attól, hogy azt terheli-e kamat vagy 

más költség, díj. 

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a II. fejezet 2. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni. 

 

K509. Árkiegészítések, ártámogatások 

Ezen a rovaton kell elszámolni azokat az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára teljesített 

támogatásokat, amelyek célja, hogy egyes meghatározott termékek vagy szolgáltatások fogyasztói árában 

kedvezményt biztosítsanak, így különösen a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatásokat a gyógyfürdő 

és egyéb gyógyászati támogatásokat és a szociálpolitikai menetdíj-támogatásokat. 

 

K510. Kamattámogatások 

Ezen a rovaton kell elszámolni azokat az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára teljesített 

támogatásokat, amelyek meghatározott rendeltetéssel felvett hitelek kamatfizetési terheinek enyhítését 

szolgálják, így különösen a lakástámogatásokat, a mezőgazdasági hitelek kamattámogatását, a Széchenyi 

Hitelprogramok konstrukciói és a hallgatói hitelrendszer keretében nyújtott kamattámogatásokat, a kötött 

segélyhitelekhez kapcsolódó kamattámogatást. 

 

K511. Működési célú támogatások az Európai Uniónak
47

 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) az Európai Unió számára működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat és más ellenérték nélküli 

kifizetéseket, és 

b) az Európai Uniótól működési célú átvett pénzeszközként kapott bevételek bármely okból, a bevétel 

elszámolását követő években történő visszafizetését. 

 

 

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
48

 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) az Európai Unión kívüli államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára a K509. Árkiegészítések, 

ártámogatások és a K510. Kamattámogatások rovatokba nem besorolható, működési célból végleges jelleggel 

nyújtott támogatásokat és más ellenérték nélküli kifizetéseket, ideértve a közcélú felajánlásokat, adományokat, a 

segélyeket, az agrár és a bűncselekmények áldozatainak fizetett kárenyhítéseket, a bevett egyházaknak átadásra 

nem került ingatlanok utáni járadékot, az életjáradékot, valamint a tanulmányi szerződés díját is, és 

b) az Európai Unión kívüli államháztartáson kívüli szervezetektől, személyektől működési célú átvett 

pénzeszközként vagy működési bevételként kapott bevételek bármely okból, a bevétel elszámolását követő 

években történő visszafizetését. 

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni. 

a) ebből: egyházi jogi személyek, 

b) ebből: nonprofit gazdasági társaságok, 

c) ebből: egyéb civil szervezetek, 

d) ebből: háztartások, 

e) ebből: pénzügyi vállalkozások, 

f) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások, 

g) ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások, 

h) ebből: egyéb vállalkozások, 

i) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek, 

j) ebből: egyéb külföldiek. 

 

K513. Tartalékok
49

 

Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 15. § (3) bekezdése, 21. §-a és 23. § (3) bekezdése szerinti tartalékokat, 

valamint az Egészségbiztosítási Alap esetén a természetbeni ellátások céltartalékát. 

                                                                                                                                                         
46 Megállapította: 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet 22. § (1) 5., 7. melléklet 6. Hatályos: 2015. I. 1-től. 
47 Megállapította: 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet 22. § (1) 5., 7. melléklet 7. Hatályos: 2015. I. 1-től. 
48 Megállapította: 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet 22. § (1) 5., 7. melléklet 8. Hatályos: 2015. I. 1-től. 
49 Beiktatta: 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet 22. § (1) 5., 7. melléklet 9. Hatályos: 2015. I. 1-től. 



 

 

K6. Beruházások 

K61.
50

 Immateriális javak beszerzése, létesítése 

Ezen a rovaton kell elszámolni az immateriális javak vételárát. 

 

K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése
51

 

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: 

a) ebből: termőföld-vásárlás kiadásai. 

 

K63.
52

 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. 

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 

Ezen a rovaton kell elszámolni a felújítások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított 

előzetesen felszámított általános forgalmi adót. 

 

 

                                                 
50 A 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 111. § (1) 5., 16. melléklet 17. szerinti szöveggel lép hatályba. 
51 A 307/2013. (VIII. 14.) Korm. rendelet 39. § (1) e), 12. melléklet 20. szerint módosított szöveggel lép hatályba. 
52 A 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 111. § (1) 5., 16. melléklet 18. szerinti szöveggel lép hatályba. 



K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 

K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 

Ezen a rovaton kell elszámolni a felhalmozási célból államháztartáson belüli szervezet felé vállalt garanciák, 

kezességek alapján az eredeti kötelezett helyett teljesített kifizetéseket. 

 

K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 

Ezen a rovaton kell elszámolni az államháztartáson belüli szervezetek számára visszafizetési kötelezettség 

mellett felhalmozási célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket függetlenül attól, hogy azt terheli-e kamat vagy 

más költség, díj. 

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a II. fejezet 1. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni. 

 

K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 

Ezen a rovaton kell elszámolni a visszafizetési kötelezettség mellett felhalmozási célból kapott támogatások, 

kölcsönök kamatot és más költséget, díjat nem tartalmazó összegének államháztartáson belüli visszafizetésével 

kapcsolatos kiadásokat. 

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a II. fejezet 1. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni. 

 

K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) az államháztartáson belüli szervezetek számára felhalmozási célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat 

és más ellenérték nélküli kifizetéseket, a központi, irányító szervi támogatás és az Ávr. 34. §-a alapján 

előirányzat-átcsoportosítással teljesítendő ügyletek kivételével, és 

b) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételként végleges jelleggel kapott támogatások 

és más ellenérték nélküli kifizetések, valamint a felhalmozási bevételek - államháztartáson belüli - bármely 

okból a bevétel elszámolását követő években történő visszafizetését. 

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a II. fejezet 1. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni. 

a) ebből: központi költségvetési szervek, 

b) ebből: központi kezelésű előirányzatok, 

c) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása, 

d) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok, 

e) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai, 

f) ebből: elkülönített állami pénzalapok, 

g) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik, 

h) ebből: társulások és költségvetési szerveik, 

i) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik, 

j) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik. 

 

K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 

Ezen a rovaton kell elszámolni a felhalmozási célból államháztartáson kívüli szervezet felé vállalt garanciák, 

kezességek alapján az eredeti kötelezett helyett teljesített kifizetéseket. 

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni: 

a) ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések. 

 

K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
53

 

Ezen a rovaton kell elszámolni a K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai rovaton elszámolandó tulajdonosi 

kölcsönök kivételével az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára visszafizetési kötelezettség 

mellett felhalmozási célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket függetlenül attól, hogy azt terheli-e kamat vagy 

más költség, díj. 

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a II. fejezet 2. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni. 

a) ebből: egyházi jogi személyek, 

b) ebből: nonprofit gazdasági társaságok, 

c) ebből: egyéb civil szervezetek, 

d) ebből: háztartások, 

e) ebből: pénzügyi vállalkozások, 

f) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások, 

g) ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások, 

h) ebből: egyéb vállalkozások, 

i) ebből: Európai Unió, 

                                                 
53 Megállapította: 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet 22. § (1) 5., 7. melléklet 10. Hatályos: 2015. I. 1-től. 



j) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek, 

k) ebből: egyéb külföldiek. 

 

K87. Lakástámogatás 

Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottak lakásépítésének, lakásvásárlásának munkáltatói támogatására 

végleges jelleggel juttatott támogatásokat, valamint a helyi önkormányzatok helyi lakásépítési és vásárlási 

támogatását a kamattámogatások kivételével. 

 

K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak
54

 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) az Európai Unió számára felhalmozási célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat és más ellenérték 

nélküli kifizetéseket, és 

b) az Európai Uniótól felhalmozási célú átvett pénzeszközként kapott bevételek bármely okból, a bevétel 

elszámolását követő években történő visszafizetését. 

 

K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
55

 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) a lakástámogatások kivételével az Európai Unión kívüli államháztartáson kívüli szervezetek, személyek 

számára felhalmozási célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat, és 

b) az Európai Unión kívüli államháztartáson kívüli szervezetektől, személyektől felhalmozási célú átvett 

pénzeszközként vagy felhalmozási bevételként kapott bevételek bármely okból, a bevétel elszámolását követő 

években történő visszafizetését. 

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni. 

a) ebből: egyházi jogi személyek, 

b) ebből: nonprofit gazdasági társaságok, 

c) ebből: egyéb civil szervezetek, 

d) ebből: háztartások, 

e) ebből: pénzügyi vállalkozások, 

f) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások, 

g) ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások, 

h) ebből: egyéb vállalkozások, 

i) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek, 

j) ebből: egyéb külföldiek. 

 

K9. Finanszírozási kiadások 

K91. Belföldi finanszírozás kiadásai 

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 

K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
56

 

Ezen a rovaton kell elszámolni a költségvetési éven túlra belföldről felvett hitelek, kölcsönök tőketörlesztését az 

azokhoz kapcsolódó fedezeti ügyletek lezárásával együtt (kivéve a kamatfedezeti ügyleteket). 

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni: 

a) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai. 

 

K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 

Ezen a rovaton kell elszámolni a folyószámla-, rulírozó- és a munkabér-megelőlegezési hitelek, kölcsönök 

tőketörlesztését. 

K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
57

 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) a költségvetési éven belülre felvett hitelek, kölcsönök tőketörlesztését a likviditási célú hitelek, kölcsönök 

kivételével az azokhoz kapcsolódó fedezeti ügyletek lezárásával együtt (kivéve a kamatfedezeti ügyleteket), és 

b) a Gst. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyletek keretében az eszközök visszavásárlásáért fizetett 

visszavásárlási árat a korábban kapott eladási ár mértékéig. 

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni: 

                                                 
54 Megállapította: 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet 22. § (1) 5., 7. melléklet 11. Hatályos: 2015. I. 1-től. 
55 Beiktatta: 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet 22. § (1) 5., 7. melléklet 12. Hatályos: 2015. I. 1-től. 
56 Megállapította: 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet 22. § (1) 5., 7. melléklet 13. Hatályos: 2015. I. 1-től. 
57 Megállapította: 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet 22. § (1) 5., 7. melléklet 14. Hatályos: 2015. I. 1-től. 



a) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai. 

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
58

 

K9121. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 

Ezen a rovaton kell elszámolni a forgóeszközök között kimutatott, belföldön kibocsátott vásárolt hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapírok - ideértve a befektetési jegyeket és a kárpótlási jegyeket is - vételárát, ide nem értve a 

K353. Kamatkiadások rovaton elszámolt vételáron kívüli felhalmozott kamat összegét, valamint a K354. Egyéb 

pénzügyi műveletek kiadásai rovaton elszámolt névérték és vételár közötti különbözetet. 

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni: 

a) ebből: befektetési jegyek, 

b) ebből: kárpótlási jegyek. 

K9122. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 

Ezen a rovaton kell elszámolni a befektetett eszközök között kimutatott, belföldön vásárolt hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapírok vételárát, ide nem értve a K353. Kamatkiadások rovaton elszámolt vételáron kívüli 

felhalmozott kamat összegét, valamint a K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai rovaton elszámolt névérték 

és vételár közötti különbözetet. 

K9123. Kincstárjegyek beváltása 

Ezen a rovaton kell elszámolni a kibocsátott kincstárjegyek beváltásának kiadásait azok névértékéig. 

K9124. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 

Ezen a rovaton kell elszámolni a kincstárjegyeken kívül a belföldön - a kibocsátással megegyező költségvetési 

évben történő lejárattal - kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásának kiadásait azok 

névértékéig az azokhoz kapcsolódó fedezeti ügyletek lezárásával együtt (kivéve a kamatfedezeti ügyleteket). 

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni: 

a) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai, 

b) ebből: befektetési jegyek, 

c) ebből: kárpótlási jegyek. 

K9125. Belföldi kötvények beváltása 

Ezen a rovaton kell elszámolni a belföldön kibocsátott kötvények beváltásának kiadásait azok névértékéig. 

K9126. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 

Ezen a rovaton kell elszámolni a kötvények kivételével a belföldön - a kibocsátást követő költségvetési években 

történő lejárattal - kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásának kiadásait azok névértékéig az 

azokhoz kapcsolódó fedezeti ügyletek lezárásával együtt (kivéve a kamatfedezeti ügyleteket). 

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni: 

a) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai. 

K913.
59

 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 

Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 78. § (4), valamint 83. § (3) bekezdése szerinti megelőlegezések 

folyósítását. 

K914.
60

 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 

Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 78. § (4), valamint 83. § (3) bekezdése szerinti megelőlegezések 

visszafizetésével kapcsolatban felmerülő kiadásokat. 

K915.
61

 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
62

 

Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti központi, irányító szervi 

támogatás, valamint a központi kezelésű előirányzatok kiadásai finanszírozására szolgáló központi pénzellátás 

folyósítását. 

K916.
63

 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 

Ezen a rovaton kell elszámolni a szabad pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezését. 

K917. Pénzügyi lízing kiadásai 

Ezen a rovaton kell elszámolni a pénzügyi lízing keretében beszerzett eszközök lízingszerződésben kikötött 

tőkerésze törlesztését. 

K918. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
64

 

Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 6. § (7) bekezdés b) pont ba)-bb) pontjában foglalt finanszírozási célú 

pénzügyi műveletek kiadásait. 

 

 

 

 

                                                 
58 Megállapította: 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet 22. § (1) 5., 7. melléklet 15. Hatályos: 2015. I. 1-től. 
59 A 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 111. § (1) 5., 16. melléklet 21. szerinti szöveggel lép hatályba. 
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61 Módosította: 175/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 40. § 2. 
62 Megállapította: 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet 22. § (1) 5., 7. melléklet 16. Hatályos: 2015. I. 1-től. 
63 Megállapította: 397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. § 2., 8. melléklet 5. Hatályos: 2015. I. 1-től. 
64 Megállapította: 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet 22. § (1) 5., 7. melléklet 18. Hatályos: 2015. I. 1-től. 



K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai
65

 

K9191. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai 

Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 6. § (7) bekezdés b) pont bc) pontja szerinti, a kölcsön nyújtását követő 

költségvetési években történő lejárattal nyújtott tulajdonosi kölcsönök kiadásait. 

K9192. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai 

Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 6. § (7) bekezdés b) pont bc) pontja szerinti, a kölcsön nyújtásával 

megegyező költségvetési évben történő lejárattal nyújtott tulajdonosi kölcsönök kiadásait. 

 

K92. Külföldi finanszírozás kiadásai
66

 

K921. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 

Ezen a rovaton kell elszámolni a forgóeszközök között kimutatott, külföldön kibocsátott vásárolt hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapírok vételárát, ide nem értve a K353. Kamatkiadások rovaton elszámolt vételáron kívüli 

felhalmozott kamat összegét, valamint a K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai rovaton elszámolt névérték 

és vételár közötti különbözetet. 

K922. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 

Ezen a rovaton kell elszámolni a befektetett eszközök között kimutatott, külföldön kibocsátott vásárolt 

hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vételárát, ide nem értve a K353. Kamatkiadások rovaton elszámolt 

vételáron kívüli felhalmozott kamat összegét, valamint a K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai rovaton 

elszámolt névérték és vételár közötti különbözetet. 

K923. Külföldi értékpapírok beváltása 

Ezen a rovaton kell elszámolni a külföldön kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásának 

kiadásait azok névértékéig az azokhoz kapcsolódó fedezeti ügyletek lezárásával együtt (kivéve a kamatfedezeti 

ügyleteket). 

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni: 

a) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai. 

K924. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 

Ezen a rovaton kell elszámolni a külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől felvett hitelek, kölcsönök 

tőketörlesztését. 

K925. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 

Ezen a rovaton kell elszámolni a külföldi pénzintézetektől felvett hitelek, kölcsönök tőketörlesztését az azokhoz 

kapcsolódó fedezeti ügyletek lezárásával együtt (kivéve a kamatfedezeti ügyleteket). 

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni: 

a) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai. 

 

K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 

Ezen a rovaton kell elszámolni a származékos ügyletek hitelek, kölcsönök, értékpapírok értékében ki nem 

mutatott és a kamatok között el nem számolt kiadásait, így 

a) a lezárt nem kamatfedezeti célú, egyéb fedezeti ügyletek (határidős, opciós, swap és azonnali ügyletek) 

veszteségét, 

b) a nem fedezeti célú határidős, opciós ügyletek és swap ügyletek határidős része esetén az ügylet zárása 

(lejárata, ellenügylet kötése, lejárat előtti megszüntetése) időpontjában érvényes árfolyam és a kötési (határidős) 

árfolyam közötti veszteségjellegű különbözetet, és 

c) a kiírt opcióért fizetett opciós díjat. 

 

K94. Váltókiadások
67

 

Ezen a rovaton kell elszámolni az adott váltók teljesítésétnek kiadásait. 

                                                 
65 Beiktatta: 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet 22. § (1) 5., 7. melléklet 19. Hatályos: 2015. I. 1-től. 
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Bevételek (B) 

B1-7. Költségvetési bevételek 

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 

B11. Önkormányzatok működési támogatásai 

 

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 

Ezen a rovaton kell elszámolni a központi költségvetésről szóló törvényben a települési önkormányzatok és a 

megyei önkormányzatok részére a működés általános támogatására biztosított előirányzatból származó 

bevételeket. 

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 

Ezen a rovaton kell elszámolni a központi költségvetésről szóló törvényben a települési önkormányzatok egyes 

köznevelési feladatainak támogatására biztosított előirányzatból származó bevételeket. 

B113.
68

 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 

Ezen a rovaton kell elszámolni a központi költségvetésről szóló törvényben a települési önkormányzatok 

szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatására biztosított előirányzatból származó 

bevételeket. 

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 

Ezen a rovaton kell elszámolni a központi költségvetésről szóló törvényben a települési önkormányzatok 

kulturális feladatainak támogatására biztosított előirányzatból származó bevételeket. 

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
69

 

Ezen a rovaton kell elszámolni a központi költségvetésről szóló törvényben a helyi önkormányzatok, társulások 

részére működési célra biztosított költségvetési támogatásokat, az önkormányzati adósság előtörlesztését 

szolgáló támogatásokat, továbbá a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetében szereplő 

fejezeti tartalékból 

a) a települési önkormányzatok részére adható rendkívüli támogatások, 

b) a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel 

visszterhes kamattámogatására, a pénzügyi gondnok díjára kapott támogatások, és 

c) a helyi önkormányzatok részére adható egyéb, működési célú támogatások 

bevételeit. 

B116. Elszámolásból származó bevételek
70

 

Ezen a rovaton kell elszámolni a kiadás elszámolását követő évben kapott, valamint a kincstári felülvizsgálat 

alapján járó pótlólagos támogatások bevételeit. 

 

B12. Elvonások és befizetések bevételei 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) a helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat és a társulás részére a központi költségvetés Áht. 14. 

§ (3) bekezdése szerinti fejezetéből folyósított támogatások jogosulatlan igénybevétele miatt a kiadás 

elszámolását követő években visszafizetett összegből származó bevételt, 

b) a költségvetési maradványt és a vállalkozási maradványt terhelő befizetési kötelezettség teljesítéséből 

származó bevételt, 

c) a tervezettet meghaladó többletbevétel utáni befizetésből származó bevételt, és 

d)
71

 az Áht. 47. §-a szerinti, valamint a központi költségvetésről szóló törvényben előírt más befizetési 

kötelezettség teljesítéséből származó bevételt. 

 

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 

Ezen a rovaton kell elszámolni a működési célból államháztartáson belüli szervezet felé vállalt garanciák, 

kezességek alapján az eredeti kötelezett helyett teljesített kifizetések eredeti kötelezett általi megtérítését. 

 

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. 

                                                 
68 A 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 111. § (1) 5., 16. melléklet 23. szerinti szöveggel lép hatályba. 
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71 Megállapította: 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet 22. § (3) 3., 8. melléklet 8. Hatályos: 2014. XI. 21-től. 



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 

a) 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 

b) 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. 

a) ebből: központi költségvetési szervek, 

b) ebből: központi kezelésű előirányzatok, 

c) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása, 

d) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok, 

e) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai, 

f) ebből: elkülönített állami pénzalapok, 

g) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik, 

h) ebből: társulások és költségvetési szerveik, 

i) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik, 

j) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik. 

 

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 

B21.
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 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a)
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 a központi költségvetésről szóló törvényben a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok, 

társulások részére felhalmozási célra biztosított költségvetési támogatásokból és az önkormányzati adósság 

előtörlesztését szolgáló támogatásokból származó bevételeket, 

b) a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből biztosított vis maior támogatást, és 

c) a helyi önkormányzatok részére a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése és 14. § (4) bekezdés d) 

pontja szerinti fejezetéből adott egyéb, felhalmozási célú támogatásokat. 

 

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 

Ezen a rovaton kell elszámolni a felhalmozási célból államháztartáson belüli szervezet felé vállalt garanciák, 

kezességek alapján az eredeti kötelezett helyett teljesített kifizetések eredeti kötelezett általi megtérítését. 

 

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. 

 

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. 
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B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) 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 

b) 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. 

a) ebből: központi költségvetési szervek, 

b) ebből: központi kezelésű előirányzatok, 

c) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása, 

d) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok, 

e) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai, 

f) ebből: elkülönített állami pénzalapok, 

g) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik, 

h) ebből: társulások és költségvetési szerveik, 

i) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik, 

j) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik. 

 

B3. Közhatalmi bevételek 

B31. Jövedelemadók 

 

B311. Magánszemélyek jövedelemadói 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) a személyi jövedelemadót, 

b) a magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadóját, és 

c) a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadót. 

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni. 

B312. Társaságok jövedelemadói 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) a társasági adót, 

b) a társas vállalkozások különadóját, 

c) a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadóját, 

d) a hitelintézeti járadékot, 

e) a pénzügyi szervezetek különadóját, 

f) az energiaellátók jövedelemadóját, 

g) a kisvállalati adót, és 

h) a kisadózó vállalkozások tételes adóját. 

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni. 

 

B32.
74

 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) a szociális hozzájárulási adót, 

b) a nyugdíjjárulékot és az egészségbiztosítási járulékot, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is, 

c) a korkedvezmény-biztosítási járulékot, 

d) az egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékot, 

e) az egészségügyi szolgáltatási járulékot, 

f) az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást, 

g) a biztosítotti nyugdíjjárulékot, egészségbiztosítási járulékot, 

h) a megállapodás alapján fizetők járulékait, és 

i) a munkáltatói táppénz hozzájárulást. 

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni. 
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B33.
75

 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) a szakképzési hozzájárulást, 

b) a rehabilitációs hozzájárulást, 

c) az egészségügyi hozzájárulást, és 

d) az egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterheket. 

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni. 

B34.
76

 Vagyoni típusú adók 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) az építményadót, 

b) az épület után fizetett idegenforgalmi adót, 

c) a magánszemélyek kommunális adóját, 

d) a telekadót, 

e) cégautóadót 

f) a közművezetékek adóját, és 

g) az öröklési és ajándékozási illetéket. 

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni. 

 

B35. Termékek és szolgáltatások adói 

B351.
77

 Értékesítési és forgalmi adók 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) az általános forgalmi adót, 

b) a távközlési ágazatot terhelő különadót, 

c) a kiskereskedői ágazatot terhelő különadót, 

d) az energia ágazatot terhelő különadót, 

e) a bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadót, 

f) a visszterhes vagyonátruházási illetéket, 

g) az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adót, 

h) az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adót, 

i) az innovációs járulékot, 

j) az egyszerűsített vállalkozói adót, 

k) a gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetéseit [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bekezdése], 

l) a gyógyszer nagykereskedést végzők befizetéseit [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bekezdése], 

m)
78

 a gyógyszergyártók 10%-os befizetési kötelezettségét [2006. évi XCVIII. tv. 40/A. § (1) bekezdése], 

n) Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetéseket [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) 

bekezdése], 

o) a Gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételeket [2006. évi XCVIII. tv. 42. 

§-a], 

p) a népegészségügyi termékadót, 

q) a dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulását, 

r) a távközlési adót, 

s) a pénzügyi tranzakciós illetéket, 

t) a biztosítási adót, 

u) a reklámadót, 

v) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 

szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadóját. 

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni. 

B352. Fogyasztási adók 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) a jövedéki adót, 

b) a regisztrációs adót, és 

c) az energiaadót. 

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni. 

B353. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 

Ezen a rovaton a játékadó bevételeit kell elszámolni. 

B354. Gépjárműadók 

Ezen a rovaton kell elszámolni 
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a) a belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető részét, 

b) a belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető részét, 

c) a külföldi gépjárművek adóját, és 

d) a gépjármű túlsúlydíjat. 

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni. 

B355.
79

 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) a kulturális adót, 

b) a baleseti adót, 

c) a nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetéseit, 

d) a környezetterhelési díjat, 

e) a környezetvédelmi termékdíjakat, 

f) a bérfőzési szeszadót, 

g) a szerencsejáték szervezési díjat, 

h) a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adót, 

i) a talajterhelési díjat, 

j) a vízkészletjárulékot, 

k) az állami vadászjegyek díjait, 

l) az erdővédelmi járulékot, 

m) a földvédelmi járulékot, 

n) a halászati haszonbérleti díjat, 

o) a hulladéklerakási járulékot, 

p) a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív 

előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díjat, 

q) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételeket. 

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni. 

 

B36.
80

 Egyéb közhatalmi bevételek 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) a cégnyilvántartás bevételeit, 

b) az eljárási illetékeket, 

c) az igazgatási szolgáltatási díjakat, 

d) a felügyeleti díjakat, 

e) az ebrendészeti hozzájárulást, 

f) a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezelésről szóló törvény szerinti 

kárenyhítési hozzájárulást, 

g) a környezetvédelmi bírságot, 

h) a természetvédelmi bírságot, 

i) a műemlékvédelmi bírságot, 

j) az építésügyi bírságot, 

k) a szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság 

helyi önkormányzatot megillető részét, 

l)
81

 az egyéb bírságokat, 

m)
82

 a vagyoni típusú települési adókat, 

n) a jövedelmi típusú települési adókat, 

o) az egyéb települési adókat, 

p) azokat a bevételeket, amelyek megfizetését közhatalmi tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel kell 

megfizetni, azonban nem számolhatók el a közhatalmi bevételek más rovatain, így különösen a pénzbüntetést és 

elkobzást, a késedelmi és önellenőrzési pótlékot. 

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban az a)-o) pont szerinti bontásban kell szerepeltetni. 
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B4. Működési bevételek 

 

B401.
83

 Készletértékesítés ellenértéke 

Ezen a rovaton kell elszámolni a készletek értékesítésekor kapott eladási árat. 

 

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. 

 

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. 

 

B404. Tulajdonosi bevételek 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) a tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe 

adásából származó bevételeket, 

b) a részesedések után kapott osztalékot, ide értve a kamatozó részvények után fizetett kamatot is, 

c) a bányajáradékot, és 

d) a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételeket, így különösen a vagyoni értékű jogok 

bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási árat és a koncessziós díjakat. 

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni: 

a) ebből: vadászati jog bérbeadásából származó bevétel, 

b) ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel, 

c) ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel, 

d) ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék, 

e) ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék, 

f) ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék. 

 

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. 

 

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. 

 

B408. Kamatbevételek 

Ezen a rovaton kell elszámolni: 

a) a hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok és a pénzeszközök után kapott kamat összegét, 

b) a vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor a vételár és a könyv szerinti érték közötti 

nyereségjellegű különbözetet, 

c) a befektetési jegyek nettó eszközértéke és névértéke közötti különbözet összegében kapott 

eredményszemléletű bevétel összegét, függetlenül attól, hogy az kamatból, osztalékból vagy 

árfolyamnyereségből származik, továbbá eladáskor, beváltáskor a nettó eszközérték és a könyv szerinti érték 
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különbözetében realizált eredményszemléletű bevételt, valamint a kockázati  tőkealap-jegyek után kapott 

eredményszemléletű bevétel összegét, 

d)
84

 az adott kölcsön, visszatérítendő támogatás, a váltókövetelések, a lekötött bankbetétetek, és a pénzeszközök 

után kapott kamatot - ideértve a Gst. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyletek esetén a vásárolt eszköz 

viszonteladásakor a vételárat meghaladóan befolyt viszonteladási összeget is -, a késedelmi kamat kivételével, 

e) a valódi penziós ügyletek és az óvadéki repóügyletek esetén az eszköz vételára és viszonteladási ára közötti 

különbözetet a viszonteladás megtörténtekor, valamint a kölcsönbe adott értékpapír után járó kölcsönzési díj 

összegében elszámolt kamatbevételt, 

f) a lezárt kamatfedezeti ügyletek (határidős, opciós, swap és azonnali ügyletek) nyereségét, és 

g) pénzügyi lízing esetén a lízingdíjban lévő kapott kamat összegét. 

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni: 

a) ebből: államháztartáson belül, 

b) ebből: befektetési jegyek kamatbevételei, 

c) ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei. 

 

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
85

 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) a befektetett pénzügyi eszközök vagy az értékpapírok között kimutatott részesedések értékesítésekor a könyv 

szerinti érték és az eladási ár közötti nyereségjellegű különbözetet, 

b) a vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítésekor a könyv szerinti érték és az eladási ár közötti 

nyereségjellegű különbözetet, 

c) a hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok kibocsátásakor a névérték és a kapott eladási ár közötti 

nyereségjellegű különbözetet, 

d) a vásárolt követelések könyv szerinti értékét meghaladó összegben befolyt bevételt, valamint a követelés 

értékesítésekor a könyv szerinti érték és az eladási ár közötti nyereségjellegű különbözetet, 

e) év közben a valutakészletek, illetve a devizaszámlán lévő deviza forintra történő átváltásakor realizált 

árfolyamnyereséget, 

f) a külföldi pénzértékre szóló követeléshez kapcsolódó realizált árfolyamnyereséget, 

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni: 

a) részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség, 

b) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége, 

c) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége, 

d) valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége. 

 

B410. Biztosító által fizetett kártérítés
86

 

Ezen a rovaton kell elszámolni a káresemények után a biztosítótársaságok által fizetett kártérítéseket. 

 

B411. Egyéb működési bevételek
87

 

Ezen a rovaton kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethető működési jellegű bevételeket, így különösen 

a) a Kincstárnál az általa vezetett fizetési számlák után felszámított díjakat, ideértve a rendelkezésre tartási díjat 

is, 

b) a visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatások, kölcsönök, és a vállalt 

kezességek, garanciák díjait, 

c) az Európai Unió költségvetéséből teljesített költség-visszatérítéseket, így különösen a Tanács üléseire kiutazó 

delegációk utazási költségeinek visszatérítését, a vámbeszedési költségek megtérítését, a cukorágazati 

hozzájárulás beszedési költségének megtérítését, valamint az uniós támogatások utólagos megtérítését, 

d) a közbeszerzésről szóló törvény szerinti ajánlati biztosítékot, pályázati díjat, 

e) a nyelvvizsga kötelezettségi biztosítékot, 

f) az adók módjára behajtandó köztartozás végrehajtási költségének visszatérült összegét, önrevízió végzését, 

g) a foglalkoztatottak, ellátottak által fizetett kártérítéseket, 

h) a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételeket (például óvadék, 

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 

kapott összegeket, a biztosítási bevételeket, 

i) az eredeti követelést engedményezőnél (eladónál) az átruházott (engedményezett) követelésért kapott 

ellenértéket, 
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j) 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 

k) a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a dologi kiadások, 

valamint a beruházások és a felújítások esetén a kiadás elszámolását követő években történő visszatérítéseit, a 

pénztártöbblet. 

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni: 

a) ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a 

szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért 

kapott összegek, 

b) ebből: költségek visszatérítései. 

 

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: 

a) 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: 

b) 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. 

 

B54. Részesedések értékesítése 

Ezen a rovaton kell elszámolni a részesedés - függetlenül attól, hogy azt a befektetett vagy a forgóeszközök 

között mutatják ki - értékesítésekor kapott eladási árat, legfeljebb a részesedés a könyv szerinti értékéig. 

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni: 

a) ebből: privatizációból származó bevétel. 

 

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 

Ezen a rovaton kell elszámolni a meglévő részesedéshez - függetlenül attól, hogy azt a befektetett vagy a 

forgóeszközök között mutatják ki - kapcsolódó tőkekivonásból, tőkeleszállításból származó bevételt. 

 

B6. Működési célú átvett pénzeszközök
88

 

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 

Ezen a rovaton kell elszámolni a működési célból államháztartáson kívüli szervezet felé vállalt garanciák, 

kezességek alapján az eredeti kötelezett helyett teljesített kifizetések eredeti kötelezett általi megtérítését. 

 

B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 

Ezen a rovaton kell elszámolni az Európai Unió számára visszafizetési kötelezettség mellett működési célból 

nyújtott támogatások, kölcsönök kamatot és más költséget, díjat nem tartalmazó törlesztéséből származó 

bevételeket. 
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B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi 

szervezetektől 

Ezen a rovaton kell elszámolni a külföldi kormányok és más nemzetközi szervezetek számára visszafizetési 

kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatások, kölcsönök kamatot és más költséget, díjat nem 

tartalmazó törlesztéséből származó bevételeket. 

 

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 

Ezen a rovaton kell elszámolni a B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei rovaton elszámolandó tulajdonosi 

kölcsönök kivételével az Európai Unión és külföldi kormányokon, más nemzetközi szervezeteken kívüli más 

államháztartáson kívüli szervezetek, személyek 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 következő bontásban kell szerepeltetni. 

a) ebből: egyházi jogi személyek, 

b) ebből: nonprofit gazdasági társaságok, 

c) ebből: egyéb civil szervezetek, 

d) ebből: háztartások, 

e) ebből: pénzügyi vállalkozások, 

f) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások, 

g) ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások, 

h) ebből: egyéb vállalkozások, 

i) ebből: külföldi szervezetek, személyek. 

 

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) az államháztartáson kívüli szervezetektől, személyektől működési célból, ellenérték nélkül kapott bevételeket, 

és 

b) az ellátottak pénzbeli juttatásaiként folyósított ellátások és az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek 

számára működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatások és más ellenérték nélküli kifizetéseknek a 

kiadás elszámolását követő években történő visszafizetéséből származó bevételeket. 

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a II. fejezet 2. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni. 

a) ebből: egyházi jogi személyek, 

b) ebből: nonprofit gazdasági társaságok, 

c) ebből: egyéb civil szervezetek, 

d) ebből: háztartások, 

e) ebből: pénzügyi vállalkozások, 

f) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások, 

g) ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások, 

h) ebből: egyéb vállalkozások, 

i) ebből: Európai Unió, 

j) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek, 

k) ebből: egyéb külföldiek. 

 

 

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
89

 

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 

Ezen a rovaton kell elszámolni a felhalmozási célból államháztartáson kívüli szervezet felé vállalt garanciák, 

kezességek alapján az eredeti kötelezett helyett teljesített kifizetések eredeti kötelezett általi megtérítését. 

 

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 

Ezen a rovaton kell elszámolni az Európai Unió számára visszafizetési kötelezettség mellett felhalmozási célból 

nyújtott támogatások, kölcsönök kamatot és más költséget, díjat nem tartalmazó törlesztéséből származó 

bevételeket. 
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B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi 

szervezetektől 

Ezen a rovaton kell elszámolni a külföldi kormányok és más nemzetközi szervezetek számára visszafizetési 

kötelezettség mellett felhalmozási célból nyújtott támogatások, kölcsönök kamatot és más költséget, díjat nem 

tartalmazó törlesztéséből származó bevételeket. 

 

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 

Ezen a rovaton kell elszámolni a B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei rovaton elszámolandó tulajdonosi 

kölcsönök kivételével az Európai Unión és külföldi kormányokon, más nemzetközi szervezeteken kívüli más 

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 következő bontásban kell szerepeltetni. 

a) ebből: egyházi jogi személyek, 

b) ebből: nonprofit gazdasági társaságok, 

c) ebből: egyéb civil szervezetek, 

d) ebből: háztartások, 

e) ebből: pénzügyi vállalkozások, 

f) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások, 

g) ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások, 

h) ebből: egyéb vállalkozások, 

i) ebből: külföldi szervezetek, személyek. 

 

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) az államháztartáson kívüli szervezetektől, személyektől felhalmozási célból, ellenérték nélkül kapott 

bevételeket, és 

b) az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára felhalmozási célból végleges jelleggel nyújtott 

támogatások és más ellenérték nélküli kifizetéseknek a kiadás elszámolását követő években történő 

visszafizetéséből származó bevételeket. 

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a II. fejezet 2. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni. 

a) ebből: egyházi jogi személyek, 

b) ebből: nonprofit gazdasági társaságok, 

c) ebből: egyéb civil szervezetek, 

d) ebből: háztartások, 

e) ebből: pénzügyi vállalkozások, 

f) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások, 

g) ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások, 

h) ebből: egyéb vállalkozások, 

i) ebből: Európai Unió, 

j) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek, 

k) ebből: egyéb külföldiek. 

 

 

B8. Finanszírozási bevételek 

B81. Belföldi finanszírozás bevételei 

 

B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
90

 

B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 

Ezen a rovaton kell elszámolni a költségvetési éven túlra belföldről felvett hitelek, kölcsönök felvételéből 

befolyó bevételeket. 

B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 

Ezen a rovaton kell elszámolni a folyószámla-, rulírozó- és a munkabér-megelőlegezési hitelek, kölcsönök 

felvételéből befolyó bevételeket. 
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B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) a költségvetési éven belülre belföldről felvett hitelek, kölcsönök felvételéből befolyó bevételeket a likviditási 

célú hitelek, kölcsönök kivételével, és 

b) a Gst. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyletek keretében az eszközök átadásakor kapott eladási árat. 

B812. Belföldi értékpapírok bevételei
91

 

B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 

Ezen a rovaton kell elszámolni a forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok között kimutatott 

értékpapírok beváltásakor kapott, kamatot nem tartalmazó összeget, eladásukkor azok eladási árát a könyv 

szerinti értékig. 

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni: 

a) ebből: befektetési jegyek, 

b) ebből: kárpótlási jegyek. 

B8122. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása 

Ezen a rovaton kell elszámolni a belföldön - a kibocsátással megegyező költségvetési évben történő lejárattal - 

kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és - a lejárat évétől függetlenül - a kincstárjegyek 

kibocsátásakor kapott eladási árat, hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok esetén azok névértékéig. 

B8123. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 

Ezen a rovaton kell elszámolni a befektetett eszközök között kimutatott, belföldön kibocsátott vásárolt 

hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor kapott, kamatot nem tartalmazó összeget, eladásukkor azok 

eladási árát a könyv szerinti értékig. 

B8124. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása 

Ezen a rovaton kell elszámolni a belföldön - a kibocsátást követő költségvetési években történő lejárattal - 

kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátásakor kapott eladási árat azok névértékéig. 

 

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. 

 

B814.
92

 Államháztartáson belüli megelőlegezések 

Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 78. § (4), valamint 83. § (3) bekezdése szerint biztosított 

megelőlegezéseket. 

B815.
93

 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 

Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 78. § (4), valamint 83. § (3) bekezdése szerinti megelőlegezések befolyó 

törlesztését. 

 

B816. Központi, irányító szervi támogatás
94

 

Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ad) pontja szerinti központi, irányító szervi 

támogatás, valamint a központi kezelésű előirányzatok kiadásai finanszírozására szolgáló központi pénzellátás 

beérkezését. 

 

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése
95

 

Ezen a rovaton kell elszámolni a lekötött bankbetétek megszüntetését. 

B818. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
96

 

Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 6. § (7) bekezdés b) pont ba)-bb) pontjában foglalt finanszírozási célú 

pénzügyi műveletek bevételeit. 

B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei
97

 

B8191. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei 

Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 6. § (7) bekezdés b) pont bc) pontja szerinti, a kölcsön nyújtását követő 

költségvetési években történő lejárattal nyújtott tulajdonosi kölcsönök bevételeit. 

                                                 
91 Megállapította: 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet 22. § (1) 5., 7. melléklet 31. Hatályos: 2015. I. 1-től. 
92 A 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 111. § (1) 5., 16. melléklet 37. szerinti szöveggel lép hatályba. 
93 A 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 111. § (1) 5., 16. melléklet 38. szerinti szöveggel lép hatályba. 
94 Megállapította: 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet 22. § (1) 5., 7. melléklet 32. Hatályos: 2015. I. 1-től. 
95 Megállapította: 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet 22. § (1) 5., 7. melléklet 33. Hatályos: 2015. I. 1-től. 
96 Megállapította: 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet 22. § (1) 5., 7. melléklet 34. Hatályos: 2015. I. 1-től. 
97 Beiktatta: 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet 22. § (1) 5., 7. melléklet 35. Hatályos: 2015. I. 1-től. 



B8192. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei 

Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 6. § (7) bekezdés b) pont bc) pontja szerinti, a kölcsön nyújtásával 

megegyező költségvetési évben történő lejárattal nyújtott tulajdonosi kölcsönök bevételeit. 

 

B82. Külföldi finanszírozás bevételei 

B821. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 

Ezen a rovaton kell elszámolni a forgóeszközök között kimutatott, külföldön kibocsátott vásárolt hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapírok beváltásakor kapott, kamatot nem tartalmazó összeget, eladásukkor azok eladási árát a 

könyv szerinti értékig. 

B822. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
98

 

Ezen a rovaton kell elszámolni a befektetett eszközök között kimutatott, külföldön kibocsátott tartós 

hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor kapott, kamatot nem tartalmazó összeget, eladásukkor azok 

eladási árát a könyv szerinti értékig. 

B823. Külföldi értékpapírok kibocsátása 

Ezen a rovaton kell elszámolni a külföldön kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátásakor 

kapott eladási árat azok névértékéig. 

B824. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől
99

 

Ezen a rovaton kell elszámolni a külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől felvett hitelekből, 

kölcsönökből befolyó bevételeket. 

B825. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől
100

 

Ezen a rovaton kell elszámolni a külföldi pénzintézetektől felvett hitelekből, kölcsönökből befolyó bevételeket. 

B84. Váltóbevételek
101

 

Ezen a rovaton kell elszámolni a 44. § (10) bekezdése szerinti, a váltó kibocsátásával együtt nyilvántartásba vett 

bevételt. 

 

B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 

Ezen a rovaton kell elszámolni a származékos ügyletek hitelek, kölcsönök, értékpapírok értékében ki nem 

mutatott és a kamatok között el nem számolt bevételeit, így 

a) a lezárt nem kamatfedezeti célú, egyéb fedezeti ügyletek (határidős, opciós, swap és azonnali ügyletek) 

nyereségét, 

b) a nem fedezeti célú határidős, opciós ügyletek és swap ügyletek határidős része esetén az ügylet zárása 

(lejárata, ellenügylet kötése, lejárat előtti megszüntetése) időpontjában érvényes árfolyam és a kötési (határidős) 

árfolyam közötti nyereségjellegű különbözetet, és 

c) a kiírt opcióért kapott opciós díjat. 

 

 

 

II. KÖTELEZŐ MEGBONTÁS 

1. Ha e melléklet így rendeli, az államháztartáson belüli bevételeket, kiadásokat a következő 

bontásban kell bemutatni: 

a) ebből: központi költségvetési szervek, 

b) ebből: központi kezelésű előirányzatok, 

c) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása, 

d) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok, 

e) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai, 

f) ebből: elkülönített állami pénzalapok, 

g) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik, 

h) ebből: társulások és költségvetési szerveik, 

i) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik, 

j) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik. 

 

                                                 
98 Megállapította: 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet 22. § (1) 5., 7. melléklet 36. Hatályos: 2015. I. 1-től. 
99 Megállapította: 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet 22. § (1) 5., 7. melléklet 37. Hatályos: 2015. I. 1-től. 
100 Beiktatta: 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet 22. § (1) 5., 7. melléklet 38. Hatályos: 2015. I. 1-től. 
101 Beiktatta: 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet 22. § (1) 5., 7. melléklet 39. Hatályos: 2015. I. 1-től. 



2.
102

 Ha e melléklet így rendeli, az államháztartáson kívüli bevételeket, kiadásokat a következő 

bontásban kell bemutatni: 

a) ebből: egyházi jogi személyek, 

b) ebből: nonprofit gazdasági társaságok, 

c) ebből: egyéb civil szervezetek, 

d) ebből: háztartások, 

e) ebből: pénzügyi vállalkozások, 

f) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások, 

g) ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások, 

h) ebből: egyéb vállalkozások, 

i) ebből: Európai Unió, 

j) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek, 

k) ebből: egyéb külföldiek. 

 
 

 

                                                 
102 A 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 111. § (1) 5., 16. melléklet 39. szerinti szöveggel lép hatályba. 



3. számú melléklet 

38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 

az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási 

módjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 1. pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető 

államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) 

pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 

1. § (1) Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező 

elszámolásának könyvelési tételeit, az elszámolás módját e rendelet 1. melléklete állapítja 

meg. Az 1. mellékletben nem szereplő gazdasági eseményeket az államháztartás számviteléről 

szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) általános előírásai szerint kell 

könyvelni. 

(2) Az 1. mellékletben meghatározott elszámolások könyvelési tételeitől abban az esetben 

lehet eltérni, ha az eltérés nem ellentétes jogszabály előírásától, és az a megbízható és valós 

összkép biztosítása érdekében szükséges. 

2. § (1) Az 1. mellékletben a könyvviteli és nyilvántartási számlák száma előtt a T betű az 

érintett számlák tartozik oldalukra, a K betű a követel oldalukra történő könyvelést jelent az 

általános számviteli szabályoknak megfelelően. 

(2) Ha az 1. mellékletben szereplő könyvelési tételeknél csak az érintett könyvviteli vagy 

nyilvántartási számlák nem teljes egészében, csak számlaosztály, számlacsoport mélységben 

vannak megadva, a könyvelést az adott számlaosztályon, számlacsoporton belül, az adott 

gazdasági esemény által érintett könyvviteli vagy nyilvántartási számlán kell elvégezni. 

(3) Ha az 1. mellékletben szereplő könyvelési tételeknél csak az érintett könyvviteli vagy 

nyilvántartási számlák nem teljes egészében, csak számlaosztály, számlacsoport mélységben 

vannak megadva, és a számlaosztály, számlacsoport száma után zárójelben egy adott szám 

szerepel, a könyvelést az adott számlaosztályon, számlacsoporton belül, az adott gazdasági 

esemény által érintett, a zárójelben szereplő szám szerinti végződésű könyvviteli vagy 

nyilvántartási számlán kell elvégezni. 

(4) Ha az 1. mellékletben szereplő könyvelési tételeknél több könyvviteli vagy 

nyilvántartási számla egymással „/” jellel van elválasztva, a könyvelést a megjelölt valamely, 

az adott gazdasági esemény által érintett könyvviteli vagy nyilvántartási számlán kell 

elvégezni. 

(5) Ha az 1. mellékletben szereplő könyvelési tételeknél több könyvviteli vagy 

nyilvántartási számla egymással „-” jellel van elválasztva, a könyvelést a megjelölt 

tartományon belül, az adott gazdasági esemény által érintett könyvviteli vagy nyilvántartási 

számlán kell elvégezni. 

(6) Ha a (2)-(5) bekezdés szerinti jelölések egy tételen belül kerültek feltüntetésre, a (2)-(5) 

bekezdésben foglaltakat együttesen kell alkalmazni. 

3. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba. 

 

1. melléklet a 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelethez 

Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező 

elszámolásának könyvelési tételei 

 



I. FEJEZET 

KÖVETELÉSEKKEL, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOKKAL, MÁS 

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS 

SZABÁLYOK, MAGYARÁZATOK 

A)
103

 A költségvetési és a pénzügyi számvitelben alkalmazott nyilvántartási és könyvviteli 

számlák használata összefoglalóan:  

   Jelleg  Gazdasági események hatása a főkönyvi számlára 

 Számla    Nyitás  Növekedés  Csökkenés  Zárás 

  
 E/F  T/K 

 Ellen- 

számla 
 T/K 

 Ellen- 

számla 
 T/K 

 Ellen- 

számla 
 T/K 

 Ellen- 

számla 

 Nyilvántartási számlák: 

 01  E  T  006  T  006  K  006  K  006 

 02  E  T  006  T  006  K  006  K  006 

 03  E  T  006  T  006  K  006  K  006 

 04  E  T  006  T  006  K  006  K  006 

 05(1)  E  -  -  T  001  K  001  K  001 

 05(2)  F  K  002  K  002  T  002  T  002 

 05(3)  E  -  -  T  003  K  003  K  003 

 09(1)  F  -  -  K  001  T  001  T  001 

 09(2)  E  T  004  T  004  K  004  K  004 

 09(3)  F  -  -  K  005  T  005  T  005 

 Könyvviteli számlák: 

 1. számlaosztály 

 1  E  T  491  T    K    K  493 

 Kivéve:                   

 1(6)  E  T  491  T  415  K  415  K  493 

 1(8)  F  K  491  K    T    T  493 

 1(9)  F  K  491  K    T    T  493 

 2. számlaosztály 

 2  E  T  491  T    K    K  493 

 2(8)  F  K  491  K    T    T  493 

 3. számlaosztály 

 3  E  T  491  T    K    K  493 

 Kivéve:                   

 318  F  K  491  K    T    T  493 

 3318  F  K  491  K    T    T  493 

 3328  F  K  491  K    T    T  493 

 358  F  K  491  K    T    T  493 

 363  E/F  -  -  T/K    T/K    -  - 

 3642  F  -  -  K    T    T  3641 

 36518  F  K  491  K    T    T  493 

 367  F  K  491  K    T    T  493 

 4. számlaosztály 

 4  F  K  491  K    T    T  493 

 Kivéve:                   

 412  F  T/K  491  K    T    T/K  493 

 414  F  T/K  491  K    T    T/K  493 

 416  F  T/K  491  K    T    T/K  493 

 5. számlaosztály 

 5  E  -  -  T    K    K  8 

 Kivéve:                   

 571  F  -  -  K    T    T/K  492 

                                                 
103 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 1. Hatályos: 2015. I. 1-től. 



 572  F  -  -  K    T    T  492 

 6. számlaosztály 

 6  E  -  -  T    K      691-en 

keresztül 

átvezetés a 

7. számla- 

osztályba 

 7. számlaosztály 

 7  E  -  -  T    K      591 

 8. számlaosztály 

 8  E  -  -  T    K      492 

 9. számlaosztály 

 9  F  -  -  K    T    T  492 

 Nyilvántartási ellenszámlák: 

 001    -  -  T/K  05(1)/ 

09(1) 

 T/K  05(1)/ 

09(1) 

 T/K  05(1)/ 

09(1) 

 002  E  T  05(2)  T    K    K  05(2) 

 003  F  -  -  K    T    T  05(3) 

 004  F    09(2)  K    T    T  09(2) 

 005  E  -  -  T    K    K  09(3) 

 006  F  K  01-04  K    T    T  01-04 

B)
104

 A példákban a követelések elszámolása azt feltételezi, hogy azok esedékessége - a 

teljesítés határnapja vagy a teljesítésre rendelkezésre álló határidő kezdő napja - a 

költségvetési évre esik. Ha ez későbbi időpontra esik, a követelést a költségvetési évet 

követően esedékes követelések között kell nyilvántartásba venni, elszámolni: 

 1. Költségvetési évet követően esedékes követelés nyilvántartásba 

vétele a költségvetési számvitel szerint 

 T09(2)  -  K0042 

 2. Költségvetési évet követően esedékes követelés elszámolása a 

pénzügyi számvitel szerint 

 T352  -  K3/9 

C) Ha a pénzügyi számvitelben eredményszemléletű bevételként elszámolt követelés a 

költségvetési évre vonatkozik (pl. a decemberi szolgáltatás, bérbeadás januári kifizetése), 

további könyvelési teendő nincs. Ha az eredményszemléletű bevételként elszámolt követelés a 

költségvetési éven túlra vonatkozik, az eredményszemléletű bevétel elhatárolása szükséges, 

amelyet az esedékesség évében kell megszüntetni: 

 Eredményszemléletű bevétel elhatárolása  T9  -  K441 

D)
105

 Határozatlan idejű vagy több év előirányzatait érintő követelések (pl. több évre adott, 

folyamatosan törlesztett visszatérítendő támogatások, kölcsönök) esetén szükséges azokat 

megosztani a költségvetési évben esedékes követelések és költségvetési évet követően 

esedékes követelések között. 

E) A példákban a kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartásba 

vétele (majd annak véglegessége esetén a pénzügyi számvitelben kötelezettségként 

elszámolása) azt feltételezi, hogy azok esedékessége - a teljesítés határnapja vagy a 

teljesítésre rendelkezésre álló határidő kezdő napja - a költségvetési évre esik. Ha ez későbbi 

időpontra esik, azt a 0023. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalás, más 

fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámlával vagy 0024. Költségvetési évet követően 

esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási 

ellenszámlával szemben kell nyilvántartásba venni: 

                                                 
104 Módosította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 5. § 1. 

105 Módosította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 5. § 1. 



 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalás, más 

fizetési kötelezettség nyilvántartásba vétele a költségvetési számvitel 

szerint 

 T0023/0024  -  K05(2) 

F) A pénzügyi számvitelben a 05. számlacsoportban vezetett nyilvántartási számlákon 

nyilvántartott kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek közül csak a végleges 

kötelezettségvállalásnak, más fizetési kötelezettségnek minősülő tételeket lehet elszámolni 

kötelezettségként a havi feladások (integrált informatikai rendszer) alapján (1. pont). Ha a 

pénzügyi számvitelben el nem számolt kötelezettség után kell pénzügyi teljesítést elszámolni, 

azt a megfelelő követelés (kölcsön, visszatérítendő támogatás) vagy költség, ráfordítás 

könyvviteli számlával szemben kell elszámolni (2. pont). 

 1. Végleges kötelezettség elszámolása a pénzügyi számvitel szerint  T1-8  -  K422 

 2. Ha nem lehet a könyvviteli számlákon kötelezettséget kimutatni  T3/5/8  -  K32/33 

G) Az Áhsz. 43. § (13) bekezdése szerinti rovatokon csak a pénzügyi teljesítéssel 

egyidejűleg lehet követelést vagy kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget 

nyilvántartásba venni. Az ezekhez a rovatokhoz kapcsolódó nyilvántartási számlákon így csak 

a 0022. Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési 

kötelezettség vagy 0041. Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási 

ellenszámlával szemben lehet könyvelni. Ennek megfelelően ezekhez a rovatokhoz 

kapcsolódóan a pénzügyi számvitelben sem lehet előzetesen követelést vagy kötelezettséget 

elszámolni. A pénzügyi teljesítéskor azonban - a kölcsön jellegű (hitel, kölcsön, 

visszatérítendő támogatás, kölcsön, államháztartáson belüli megelőlegezés, hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapír) ügyletek kivételével - a megfelelő mérleg vagy eredményszámlát a 

követelésekkel vagy kötelezettségekkel szemben kell könyvelni, amit a pénzeszközök 

növekedésével vagy csökkenésével szemben kell a következő lépésként kivezetni. 

H) Ha a pénzügyi számvitelben költségként, ráfordításként elszámolt kötelezettség a 

költségvetési évre vonatkozik (pl. a decemberi szállítás januári kifizetése), további könyvelési 

teendő nincs. Ha a költségként, ráfordításként elszámolt kötelezettség a költségvetési éven 

túlra vonatkozik, a költség, ráfordítás elhatárolása szükséges, amelyet az esedékesség évében 

kell megszüntetni: 

 Költség, ráfordítás elhatárolása  T372  -  K5-8 

I)
106

 Határozatlan idejű vagy több év előirányzatait érintő kötelezettségvállalások, más 

fizetési kötelezettségek (pl. több éves hitelek, kölcsönök, szolgáltatások, közüzemi díjak, 

személyi juttatások, ellátások) esetén szükséges azokat megosztani a költségvetési évben 

esedékes kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek és költségvetési évet követően 

esedékes kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek között a megfelelő 

nyilvántartási ellenszámlák használatával. A pénzügyi számvitelben a megosztásnak 

megfelelően kell a követelést, - végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

esetén a - kötelezettséget elszámolni. 

J) Kivételt képeznek az I) pontban foglaltak alól a költségvetési szerv, fejezeti kezelésű 

előirányzat tárgyévi kiadási előirányzatait terhelő olyan határozott idejű 

kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, amelyek esetén valamennyi kifizetés a 

költségvetési évet követő év június 30-áig megtörténik. Ezeket teljes egészében a 0021. 

Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási 

ellenszámlával vagy 0022. Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más 

                                                 
106 Módosította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 5. § 1. 



fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámlával szemben lehet nyilvántartásba venni. A 

pénzügyi számvitelben ennek megfelelően kell kötelezettséget elszámolni, miután az végleges 

kötelezettségvállalásnak, más fizetési kötelezettségnek minősül. 

K)
107

 Ha a költségvetési évet követően esedékes követelések vagy kötelezettségvállalások, 

más fizetési kötelezettségek után kell teljesítést nyilvántartásba venni, azt előbb át kell sorolni 

a költségvetési évben esedékes követelések vagy kötelezettségvállalások, más fizetési 

kötelezettsége közé. Ha a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 

esedékességében változás következik be (például a támogatás kedvezményezettje halasztást 

kap, hogy a következő évben fizesse vissza a támogatást), az átsorolást szintén meg kell tenni. 

Ha a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek összegében változás 

következik be (például a tárgyévre járó személyi juttatás csökkentése szükséges, mivel a 

legutóbb számfejtett időszakra nem vagy kevesebb összegű illetmény jár), azok összegét kell 

módosítani. A pénzügyi számvitelben ennek megfelelően kell a követelést, - végleges 

kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esetén a - kötelezettséget elszámolni:  

 1.
108

 Költségvetési évben esedékes követelések átvezetése a 

költségvetési évet követően esedékes követelések közé a 

költségvetési számvitel szerint 

 T0041 

T09(2) 

 -  K09(2)  

K0042 

 2.
109

 Költségvetési évben esedékes követelések átvezetése a 

költségvetési évet követően esedékes követelések közé a pénzügyi 

számvitel szerint 

 T352  -  K351 

 3.
110

 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalások, más 

fizetési kötelezettségek átvezetése a költségvetési évet követően 

esedékes kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek közé a 

költségvetési számvitel szerint 

 T05(2)  

T0023/0024 

 -  K0021/0022 

K05(2) 

 4.
111

 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek átvezetése a 

költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek közé a 

pénzügyi számvitel szerint 

 T421  -  K422 

L) Ha a költségvetési évben esedékes követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési 

kötelezettségek teljesítése a költségvetési évben nem történt meg, a nem teljesített rész a 

könyvviteli nyitás során változatlanul meg fog jelenni a 3. vagy 4. számlaosztály és a 05. vagy 

09. számlacsoport megfelelő nyilvántartási számláin. A költségvetési évet követő évben 

esedékes követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (kötelezettségek) 

közül azonban az adott költségvetési évben esedékes követelések, kötelezettségvállalások, 

más fizetési kötelezettségek (kötelezettségek) összegét át kell vezetni a költségvetési évben 

esedékes követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (kötelezettségek) 

közé a XIV. Könyvviteli nyitás feladatai fejezetben foglaltak szerint. 

 

 

                                                 
107 Módosította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 5. § 1. 

108 Módosította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 5. § 2. 

109 Módosította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 5. § 2. 

110 Módosította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 5. § 2. 

111 Módosította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 5. § 2. 



 

II. FEJEZET 

IMMATERIÁLIS JAVAK BESZERZÉSÉVEL, ELŐÁLLÍTÁSÁVAL, 

BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 

A) Vásárlás elszámolása 

 1. Kötelezettségvállalás a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint       

 a) Nettó érték  T0021  -  K05612/05622 

/05632/05642 

 b) Általános forgalmi adó  T0021  -  K05672 

 2.
112

 Előleg a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint       

 a) Nettó előleg a kifizetés alapján  T36511/36512  -  K32/33 

 b) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó  T3641  -  K32/33 

 c)
113

 Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó  T8434  -  K32/33 

 3. Szállítói számla a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint       

 a) Nettó érték  T05612/05622/ 

05632/05642 

T0022 

 -  K0021 

K05612/05622 

/05632/05642 

 b) Általános forgalmi adó  T05672 

T0022 

 -  K0021 

K05672 

 c) Nettó előleg teljesítésként  T05613/05623/ 

05633/05643 

 -  K003 

 d) Előleg utáni általános forgalmi adó teljesítésként  T05673  -  K003 

 4.
114

 Szállítói számla a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint       

 a) Nettó összeg (előleggel együtt)  T11/151  -  K4216 

 b) Előleg rendezése  T4216  -  K36511/36512 

 c) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó (előleg 

utáni általános forgalmi adóval) 

 T3641  -  K4216 

 d) Előleg utáni levonható előzetesen felszámított általános forgalmi 

adó rendezése 

 T4216  -  K3641 

 e)
115

 Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

(előleg utáni általános forgalmi adóval) 

 T8434  -  K4216 

 f)
116

 Előleg utáni le nem vonható előzetesen felszámított általános 

forgalmi adó rendezése 

 T4216  -  K8434 

 5. A számla kiegyenlítése a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL 

szerint 

      

 a) Nettó összeg (előleg nélkül)  T05613/05623/ 

05633/05643 

 -  K003 

 b) Általános forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adó 

nélkül) 

 T05673  -  K003 

 6. A számla bruttó összege kiegyenlítése a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint (előleg nélkül) 

 T4216  -  K32/33 

 7. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamveszteség a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 a) Kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként  T0022  -  K053542 

 b) Teljesítésként  T053543  -  K003 

 8.
117

 Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamveszteség a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 a) Kötelezettségként  T853  -  K4213 

 b) Teljesítésként  T4213  -  K32/33 

 9.
118

 Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamnyereség a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint: a 3. pont a) 

                                                 
112

 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 2. szerinti szöveggel lép hatályba. 
113

 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 2. Hatályos: 2015. I. 1-től. 
114

 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 3. szerinti szöveggel lép hatályba. 
115

 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 3. Hatályos: 2015. I. 1-től. 
116

 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 3. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

117 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (1), 1. melléklet 1. Hatályos: 2014. XII. 11-től. 



alpontja szerintiek fordítottjaként 

 10. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamnyereség a 

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T4216  -  K933 

B) Saját előállítás elszámolása 

 1. Költségek a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint       

 Kapcsolódó tétel: kiadásként elszámolandó pénzforgalom esetén a 

KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITELben történő könyvelés 

 T5 

T6/7 

 -  K1-4 

K591 

 2. Előállított eszköz a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T11/151 

T591 

 -  K572 

K6/7 

 3. Saját előállításhoz kapcsolódó általános forgalmi adó elszámolása 

a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T3641  -  K3642 

C)
119

 Idegen eszközön végzett beruházások átadásának elszámolása 

 Beruházás átadás a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T863  -  K151 

D) Beruházások aktiválása 

 Aktiválás a használatbavételkor a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T121-141  -  K151 

III. FEJEZET 

IMMATERIÁLIS JAVAKKAL, TÁRGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS 

EGYÉB ELSZÁMOLÁSOK 

Növekedések 

A)
120

 Térítés nélkül, ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt 

immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása 

 1. Az eszköz átvétele a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T11/121-151  -  K9421/9422 

 2. Időbeli elhatárolás a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint (a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt.) 45. § (1) 

bekezdés c) pontja és az Áhsz. 28. § (4) bekezdése szerint) 

 T9421/9422  -  K443 

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

SZÁMVITEL szerint 

 a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként  T0022  -  K053512 

 b) Teljesítésként  T053513  -  K003 

  

 

 

4. Térítés nélküli átvételhez kapcsolódó általános forgalmi adó átvevőre történő áthárítása a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint 

 a) Kötelezettségként  T3641   -  K4213 

 b) Teljesítésként  T4213  -  K32/33 

B) Új készlet átminősítése tárgyi eszközzé elszámolása 

 Átminősítés a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T151  -  K211/212 

                                                                                                                                                         
118 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (1), 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. XII. 11-től. 

119 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 4. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

120 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 5. szerinti szöveggel lép hatályba. 



C) Tárgyévben használatba vett vásárolt készlet átminősítése tárgyi eszközzé 

elszámolása
121

 

 Átminősítés bekerülési értéken a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T121-141 

T591 

 -  K51 

K6/7 

D) Értékhelyesbítés 

 Értékhelyesbítés a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T116-146  -  K415 

E)
122

 Vagyonkezelésbe vett immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása 

 1. Vagyonkezelésbe vétel bruttó értéken a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint 

 T11/121-151  -  K412 

 2. Átadónál elszámolt terv szerinti értékcsökkenés a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint 

 T412  -  K119-149 

 3. Átadónál elszámolt terven felüli értékcsökkenés a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint 

 T412  -  K118-148 

 4. Az eszközhöz kapcsolódó időbeli elhatárolás átvétele a 

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T412  -  K443 

 5. A vagyonkezelésbe vett immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel 

kapcsolatos sajátos visszapótlási kötelezettség elszámolása a 

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T412  -  K3675 

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

elszámolása 

 1. Kötelezettségvállalás a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 a) Nettó érték  T0021  -  K053332 

 b) Általános forgalmi adó  T0021  -  K053512 

 2. Bérbe vett eszköz bruttó értékének nyilvántartásba vétele a 

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T012  -  K006 

 3. Számlázott bérleti díj a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 a) Nettó érték  T053332 

T0022 

 -  K0021 

K053332 

 b) Általános forgalmi adó  T053512 

T0022 

 -  K0021 

K053512 

 4. Számlázott bérleti díj a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint       

 a) Nettó összeg  T52 

T6/7 

 -  K4213 

K591 

  

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

hogy a 4216 könyvviteli számla helyett a 4213 könyvviteli számlát kell használni 

 5. Számlázott bérleti díj kiegyenlítése a KÖLTSÉGVETÉSI 

SZÁMVITEL szerint 

      

 a) Nettó érték  T053333  -  K003 

 b) Általános forgalmi adó  T053513  -  K003 

 6. Számlázott bérleti díj kiegyenlítése a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 

szerint 

 T4213  -  K32/33 

 7. Bérlet megszűnésekor az eszköz kivezetése a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint 

 T006  -  K012 

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

 1. Kötelezettségvállalás a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint       

                                                 
121 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 7. § szerint módosított szöveggel lép hatályba. 

122 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 6. szerinti szöveggel lép hatályba. 



 a) Tőkeösszeg (eladási ár)  T0021  -  K059172 

 b) Általános forgalmi adó  T0021  -  K053512 

 c) Kamatrész  T0021  -  K053532 

 2.
123

 Szállítói számla a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint       

 a) Tőkeösszeg (eladási ár)  T059172  

T0022 
 - 

 K0021  

K059172 

 b) Általános forgalmi adó  T053512  

T0022 
 - 

 K0021  

K053512 

 c) Kamatrész  T053532  

T0022 
 - 

 K0021  

K053532 

 3.
124

 Szállítói számla a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint       

 a) Tőkeösszeg (eladási ár)  T11/151  -  K4219 

 b) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó  T3641  -  K4213 

 c)
125

 Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó  T8434  -  K4213 

 d) Kamatrész  T851  -  K4213 

 e) Kamatrész elhatárolása  T372  -  K851 

 4. Teljes összegre eső, kiszámlázott általános forgalmi adó 

teljesítése a szállítói számlával egyidejűleg a KÖLTSÉGVETÉSI 

SZÁMVITEL szerint 

 T053513  -  K003 

 5. Teljes összegre eső, kiszámlázott általános forgalmi adó 

teljesítése a szállítói számlával egyidejűleg a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint 

 T4213  -  K32/33 

 6. Tárgyévi kamat az év elején a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T851  -  K372 

 7. Törlesztések a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint       

 a) Tőkeösszegre jutó törlesztés  T059173  -  K003 

 b) Fizetett kamatrész  T053533  -  K003 

 8. Törlesztések a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint       

 a) Tőkeösszegre jutó törlesztés  T4219  -  K32/33 

 b) Fizetett kamatrész  T4213  -  K32/33 

 

H) Tárgyi eszközök idegen kivitelezővel végzett felújítása elszámolása 

 A II. fejezet A) Vásárlás elszámolása cím szerint, azzal az eltéréssel, hogy a 151. könyvviteli számla helyett a 152. 

könyvviteli számlát, az általános forgalmi adó elszámolására a K74. rovathoz kapcsolódó nyilvántartási számlát kell 

használni. 

I) Tárgyi eszközök saját kivitelezésben végzett felújítása elszámolása 

 A II. fejezet B) Saját előállítás elszámolása cím szerint, azzal az eltéréssel, hogy a 151. könyvviteli számla helyett a 

152. könyvviteli számlát kell használni. 

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

elszámolása
126

 

 1. Bérleti díj számlázása a felújítás összegével egyezően a 

KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 T094022  -  K0041 

 2. Bérleti díj számlázása a felújítás összegével egyezően a 

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T3514  -  K913 

 3. Bérlő által elvégzett felújítás a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint: az 1. pont szerintiek fordítottjaként 

 4. Bérlő által elvégzett felújítás a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T121-141  -  K3514 

                                                 
123 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 7. szerinti szöveggel lép hatályba. 

124 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 7. szerinti szöveggel lép hatályba. 

125 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 5. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

126 Módosította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 5. § 3. 



K)
127

 Bérbe adott, használatba adott eszközön a bérlő, használó által ingyenesen 

végzett felújítás elszámolása 

 Az e fejezet Növekedések A) Térítés nélkül, ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt immateriális javak, 

tárgyi eszközök elszámolása cím szerint, azzal az eltéréssel, hogy a 11/121-141. könyvviteli számlák helyett a 152. 

könyvviteli számlát és a K351. rovat helyett a K67. rovatot kell használni. 

L)
128

 Idegen eszközön végzett felújítások átadásának elszámolása 

 Felújítás átadás a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T863  -  K152 

M) Követelés fejében átvett immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása 

 1. Követelés kivezetése az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök 

bekerülési értékéig a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 T0041  -  K09(2) 

 2. Követelés kivezetése az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök 

bekerülési értékéig a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T11-15/221  -  K35 

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

különbözet a költségvetési és a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint: a XII. fejezet D) Behajthatatlan követelés 

elszámolása cím szerint 

 4. Immateriális javak, tárgyi eszközök átadása értékesítésre az MNV Zrt. részére az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 100. §-a szerinti esetben a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 a)
129

 Az átadó oldaláról  T094112  -  K0041 

 b) Az MNV Zrt. oldaláról  T0022  -  K053552 

  

 

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

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 a) Az átadó oldaláról  T3514  -  K221 

 b) Az MNV Zrt. oldaláról  T221  -  K4213 

Csökkenések 

A) Értékhelyesbítés kivezetésének elszámolása 

 Értékhelyesbítés kivezetése a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T415  -  K116-146 

B) Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása 

 Terv szerinti értékcsökkenés a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T56 

T6/7 

 -  K119-149 

K591 

C)
130

 Terven felüli értékcsökkenés elszámolása 

 Terven felüli értékcsökkenés a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T8434  -  K118-158 

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

 1.
131

 Bruttó érték kivezetése a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T841  -  - K11/121-141 

 2.
132

 Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés 

kivezetése a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T118-148  

T119-149 

 -  - K841 

                                                 
127 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (1), 1. melléklet 3. Hatályos: 2014. XII. 11-től. 

128 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 6. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

129 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 7. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

130 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 8. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

131 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 9. szerinti szöveggel lép hatályba. 



 3. Értékhelyesbítés kivezetése a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T415  -  K116-146 

 4. Számlázott eladási ár a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint       

 a) Nettó érték  T09512/09522 

09532 

 -  K0041 

 b) Általános forgalmi adó  T094062  -  K0041 

 5. Számlázott eladási ár a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint       

 a) Nettó érték  T3515  -  K92 

 b) Általános forgalmi adó  T3514  -  K3642 

 6. A számla kiegyenlítése a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL 

szerint 

      

 a) Nettó érték  T005  -  K09513/09523 

/09533 

 b) Általános forgalmi adó  T005  -  K094063 

 7. A számla kiegyenlítése a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T32/33  -  K3514 

K3515 

E)
133

 Apportba adás elszámolása 

 1. Bruttó érték kivezetése a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T864  -  K11/121-151 

 2. Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés 

kivezetése a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T118-158 

T119-149 

 -  K864 

 3. Értékhelyesbítés kivezetése a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T415  -  K116-146 

 

 4. Átadás a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

      

 a) Átadáskor  T36582/36584  -  K9423 

 b) Cégbírósági bejegyzéskor  T161-163  -  K36582/36584 

F) Térítés nélküli átadás elszámolása 

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

 2.
134

 Általános forgalmi adó elszámolása a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint, ha az átadó nem hárítja át az átvevőre 

 T8434  -  K3642 

 3.
135

 Általános forgalmi adó elszámolása a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint, ha az átadó áthárítja az átvevőre 

 a) Követelésként  T094062  -  K004 

 b) Teljesítésként  T005  -  K094063 

 4. Általános forgalmi adó elszámolása a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint, ha az átadó áthárítja az átvevőre 

 a) Követelésként  T3514  -  K3642 

 b) Teljesítésként  T32/33  -  K3514 

G)
136

 Hiányzó, elveszett, eltulajdonított, megsemmisült, kiselejtezett tárgyi 

eszközök elszámolása 

 1. Terven felüli értékcsökkenés (a visszanyert értékkel csökkentett 

könyv szerinti értékben) elszámolása a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 

szerint 

 T842  -  K118-158 

 2. Visszanyert érték elszámolása  T21-22  -  K11/121-151 

 3.
137

 Eszköz kivezetése a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T118-158  -  K11/121-151 

   T119-149     

 4. Értékhelyesbítés kivezetése a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T415  -  K116-146 

 5. Járó, kapott kártérítések (biztosító térítése) elszámolása a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITELben 

 a) Követelésként  T094102  -  K004 

 b) Teljesítésként  T005  -  K094103 

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

                                                                                                                                                         
132 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 9. szerinti szöveggel lép hatályba. 

133 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 9. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

134 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 10. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

135 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (1), 1. melléklet 4. Hatályos: 2014. XII. 11-től. 

136 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 13. szerinti szöveggel lép hatályba. 

137 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (1), 1. melléklet 5. Hatályos: 2014. XII. 11-től. 



PÉNZÜGYI SZÁMVITELben 

 a)
138

 Követelésként  T3514  -  K9232 

 b) Teljesítésként  T32/33  -  K3514 

H) Használatba nem vett eszköz átminősítése készletté elszámolása 

 Átminősítés a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T21-22  -  K11/151 

I)
139

 Használatba vett eszköz átminősítése készletté elszámolása
140

 

 1. Tárgyévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás 

visszavezetése a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T139-149  

T591 

 -  K56 

K6/7 

 2. Eszköz kivezetése a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T138-148  

T139-149 
 -  K131-141 

 3. Értékhelyesbítés kivezetése a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint   T415  -  K136-146 

 4. Átminősítés a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint   T21-22  -  K131-141 

J) Koncesszióba, vagyonkezelésbe adás elszámolása államháztartáson kívüli 

szervezetnek, személynek 

 1. Bruttó érték átvezetése a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T181-185  -  K11/121-141 

 2. Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés 

átvezetése a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T118-148 

T119-149 

 -  K188-189 

 3.
141

 Értékhelyesbítés átvezetése a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 

szerint 

 T415  

T186 

 -  K116-146  

K415 

 4.
142

 A vagyonkezelésbe adott immateriális javakkal, tárgyi 

eszközökkel kapcsolatos sajátos visszapótlási követelés elszámolása 

a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T3655  -  K412 

K)
143

 Vagyonkezelésbe adás elszámolása államháztartáson belüli szervezetnek 

(tulajdonosnál, tulajdonosi joggyakorló szervezetnél) 

 1. Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés 

visszavezetése a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T118-158  

T119-149 
 -  K412 

 2. Értékhelyesbítés kivezetése a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T415  -  K116-146 

 3. Bruttó érték kivezetése a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T412  -  K11/121-151 

 4. Az eszközhöz kapcsolódó időbeli elhatárolás kivezetése a 

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T443  -  K412 

 5. Bruttó érték nyilvántartásba vétele a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 

szerint 

 T011  -  K006 

 6. Vagyonkezelésbe adott immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel 

kapcsolatos sajátos visszapótlási követelés elszámolása a 

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T3655  -  K412 

L)
144

 Vagyonkezelői jog átruházása (vagyonkezelő másik vagyonkezelőnek) 

 1. Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés 

visszavezetése a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T118-158  

T119-149 
 -  K412 

 2. Értékhelyesbítés kivezetése a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T415  -  K116-146 

 3. Bruttó érték kivezetése a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T412  -  K11/121-151 

                                                 
138 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 11. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

139 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 14. szerinti szöveggel lép hatályba. 

140 Módosította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 5. § 4. 

141 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 12. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

142 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 15. szerinti szöveggel lép hatályba. 

143 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 16. szerinti szöveggel lép hatályba. 

144 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 17. szerinti szöveggel lép hatályba. 



 4. Az eszközhöz kapcsolódó időbeli elhatárolás kivezetése a 

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T443  -  K412 

Tárgyi eszközök fenntartása 

A) Idegen kivitelezésben elvégzett karbantartás elszámolása 

 1. Kötelezettségvállalás a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint       

 a) Nettó összeg  T0021  -  K053342 

 b) Általános forgalmi adó  T0021  -  K053512 

 

 

 2.
145

 Számlázott karbantartási, kisjavítási szolgáltatási díj a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 a) Nettó összeg  T053342  

T0022 
 - 

 K0021  

K053342 

 b) Általános forgalmi adó  T053512  

T0022 
 - 

 K0021  

K053512 

 3.
146

 Számlázott karbantartási, kisjavítási szolgáltatási díj a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 a) Nettó összeg  T52  

T6/7 
 - 

 K4213  

K591 

 b) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó  T3641  -  K4213 

 c)
147

 Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó  T8434  -  K4213 

 4. Számlázott karbantartási, kisjavítási szolgáltatási díj kiegyenlítése a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 a) Nettó összeg  T053343  -  K003 

 b) Általános forgalmi adó  T053513  -  K003 

 5. Számlázott karbantartási, kisjavítási szolgáltatási díj kiegyenlítése 

a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T4213  -  K32/33 

B) Saját kivitelezésben elvégzett karbantartás elszámolása 

 Költségek a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  

Kapcsolódó tétel: kiadásként elszámolandó pénzforgalom esetén a 

KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITELben történő könyvelés 

 T5 

T6/7 

 -  K1-4 

K591 

IV. FEJEZET 

RÉSZESEDÉSEKKEL, ÉRTÉKPAPÍROKKAL KAPCSOLATOS 

ELSZÁMOLÁSOK 

Növekedések 

A) Részesedések vásárlásának elszámolása 

 1. Kötelezettségvállalás a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint  T0021  -  K05652 

 2.
148

 Vásárlás esedékessé válása a KÖLTSÉGVETÉSI 

SZÁMVITEL szerint 

 T05652  -  K0021 

   T0022    K05652 

 3.
149

 Vásárlás esedékessé válása a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 

szerint 

 T161-163/165/241  -  K4216/4219 

 4. Részesedés megvásárlása a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL 

szerint 

 T05653  -  K003 

 5. Részesedés megvásárlása a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  K4216/4219  -  K32/33 

                                                 
145 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 18. szerinti szöveggel lép hatályba. 

146 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 18. szerinti szöveggel lép hatályba. 

147 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 13. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

148 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (1), 1. melléklet 6. Hatályos: 2014. XII. 11-től. 

149 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 14. Hatályos: 2015. I. 1-től. 



B) Részesedések elszámolása alapításkor, tőkeemeléskor 

 1. Kötelezettségvállalás a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint  T0021  -  K05652/05662 

 2.
150

 Befizetés esedékessé válása a KÖLTSÉGVETÉSI 

SZÁMVITEL szerint 

 T05652/05662  

T0022 
 - 

 K0021  

K05652/05662 

 3.
151

 Befizetés esedékessé válása a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 

szerint 

 T36581/36583  -  K4216 

 4. Részesedésszerzés a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint  T05653/05663  -  K003 

 5. Részesedésszerzés a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T4216  -  K32/33 

 6.
152

 Állományba vétel a cégbírósági bejegyzéskor a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint 

 T161-163/165  -  K36581/36583 

C) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása elszámolása 

 1.
153

 Kötelezettségvállalás a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint    K059121/ 

   T0021  -  059123/05921/059 

 a)
154

 A névértékig  T0021  -  K059121/059122/ 

05921/059  

22(2) 

 b) A névérték és a vételár különbözete  T0021  -  K053542 

 2.
155

 Vásárlás esedékessé válása a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

   T059121/  -  K0021 

 a)
156

 A felhalmozott kamat nélkül  T059121/059122/  

05921/059  

22(2)  

T0022 

 -  K0021  

K059121/059122/  

05921/059  

22(2) 

 b) A névérték és a vételár különbözete a kötelezettségvállalás, más 

fizetési kötelezettség csökkenésként 

 T053542  -  K0021 

 c) A névérték és a vételár különbözete végleges 

kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

 T0022  -  K053542 

 d) A vételáron kívüli felhalmozott kamat végleges 

kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

 T0022  -  K053532 

 3.
157

 Vásárlás esedékessé válása a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 a) A felhalmozott kamat nélkül  T17/24  -  K4219 

 b) A névérték és a vételár különbözete  T853  -  K4213 

 c) A vételáron kívüli felhalmozott kamat  T851  -  K4213 

 4.
158

 Értékpapír megvásárlása a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 a)
159

 A felhalmozott kamat nélkül  T059121/059122/  

05921/059  

22(3) 

 -  K003 

   059123/05921/059  -  K003 

   22(3)     

 b) A névérték és a vételár különbözete  T053543  -  K003 

 c) A vételáron kívüli felhalmozott kamat  T053533  -  K003 

 5.
160

 Értékpapír megvásárlása a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint       

 a) A felhalmozott kamat nélkül  T4219  -  K32/33 

 b) A névérték és a vételár különbözete  T4213  -  K32/33 

 c) A vételáron kívüli felhalmozott kamat  T4213  -  K32/33 

                                                 
150 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 19. szerinti szöveggel lép hatályba. 

151 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 15. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

152 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 16. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

153 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (1), 1. melléklet 7. Hatályos: 2014. XII. 11-től. 

154 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 17. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

155 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (1), 1. melléklet 7. Hatályos: 2014. XII. 11-től. 

156 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 18. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

157 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (1), 1. melléklet 7. Hatályos: 2014. XII. 11-től. 

158 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (1), 1. melléklet 7. Hatályos: 2014. XII. 11-től. 
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 6.
161

 A megvásárolt értékpapír után kapott kamat elszámolása a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 a) Követelésként  T094082  -  K0041 

 b) Teljesítésként  T005  -  K094083 

 7.
162

 A megvásárolt értékpapír után kapott kamat elszámolása a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 a) Követelésként  T3514  -  K932 

 b) Teljesítésként  T32/33  -  K3514 

 8. A megvásárolt értékpapír után tárgyidőszakot illető, de még nem 

esedékes kamat elhatárolása a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T371  -  K932 

D) Követelés fejében átvett részesedések, értékpapírok elszámolása 

 1. Követelés kivezetése az átvett részesedés, értékpapír bekerülési 

értékéig a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 T0041  -  K09(2) 

 2. Követelés kivezetése az átvett részesedés, értékpapír bekerülési 

értékéig a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T17/221/24  -  K35 

 3. Az átvett részesedés, értékpapír bekerülési értéke és a követelés értéke között veszteségjellegű különbözet a 

költségvetési és a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint: a XII. fejezet D) Behajthatatlan követelés elszámolása cím 

szerint 

 4. Részesedés, értékpapírt átadása értékesítésre az MNV Zrt. részére az Áht. 100. §-a szerinti esetben: a III. fejezet 

Növekedések M) Követelés fejében átvett immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása 4. és 5. pontja szerint 

E)
163

 Térítés nélküli átvett, ajándékba kapott, hagyatékként átvett részesedések, 

értékpapírok elszámolása 

 1. Az eszköz átvétele a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T16/17/24  -  K9421/9422 

 2. Időbeli elhatárolás a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint (az Szt. 

45. § (1) bekezdés c) pontja és az Áhsz. 28. § (4) bekezdése szerint) 

 T9421/9422  -  K443 

F) Tartós részesedés értékhelyesbítése elszámolása 

 Értékhelyesbítés a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T166  -  K415 

Csökkenések 

A) Részesedések, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítése 

elszámolása 

 1.
164

 Értékvesztés kivezetése a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T168/178/  

2481/2482 
 -  K16/17/24 

 2.
165

 Értékesítés a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint       

 a) Értékesítés bevétele (hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnál 

könyv szerinti értékig) követelésként 

 T0954/098121/ 

098123/09821/ 

09822(2) 

 -  K0041 

 b) Értékesítés bevétele (legfeljebb a könyv szerinti értékig) 

teljesítésként 

 

 T005  -  K0954/ 

098121/ 

098123/09821/ 

09822(3) 

 

 c) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén az eladási árban 

elismert kamat követelésként 

 T094082  -  K0041 

 d) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén az eladási árban  T005  -  K094083 

                                                 
161 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (1), 1. melléklet 7. Hatályos: 2014. XII. 11-től. 
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165 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (1), 1. melléklet 8. Hatályos: 2014. XII. 11-től. 



elismert kamat teljesítésként 

 e) A könyv szerinti érték és az eladási árban elismert kamat feletti 

nyereség jellegű különbözet követelésként 

 T094092  -  K0041 

 f) A könyv szerinti érték és az eladási árban elismert kamat feletti 

nyereség jellegű különbözet teljesítésként 

 T005  -  K094093 

 3.
166

 Értékesítés a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint       

 a) Értékesítés bevétele (legfeljebb a könyv szerinti értékig) 

követelésként 

 T3515/3518  -  K16/17/24 

 b) Értékesítés bevétele (legfeljebb a könyv szerinti értékig) 

teljesítésként 

 T32/33  -  K3515/3518 

 c) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén az eladási árban 

elismert kamat követelésként 

 T3514  -  K932 

 d) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén az eladási árban 

elismert kamat teljesítésként 

 T32/33  -  K3514 

 e) A könyv szerinti érték és az eladási árban elismert kamat feletti 

nyereség jellegű különbözet követelésként 

 T3514  -  K933 

 f) A könyv szerinti érték és az eladási árban elismert kamat feletti 

nyereség jellegű különbözet teljesítésként 

 T32/33  -  K3514 

 g) A könyv szerinti érték és az értékesítési bevétel közötti veszteség 

jellegű különbözet elszámolása 

 T853  -  K16/17/24 

B)
167

 Részesedés, értékpapír térítés nélküli átadásának elszámolása 

 1. Átadás a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T863  -  K16/17/24 

 2. Az átadott részesedés, értékpapír elszámolt értékvesztésének 

kivezetése a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 

T168/178/2481/248

2 

 -  K863 

C)
168

 Részesedések, értékpapírok apportba adása elszámolása 

 1.
169

 Könyv szerinti érték kivezetése a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 

szerint 

 T864  -  K16/17/24 

 2. Az átadott részesedés, értékpapír elszámolt értékvesztésének kivezetése a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint: e 

fejezet B) Részesedés, értékpapír térítés nélküli átadásának elszámolása cím 2. pontja szerint 

 3. Az átadott részesedések értékhelyesbítése kivezetése a 

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T415  -  K166 

 4. Átadás a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint: a III. fejezet Csökkenések E) Apportba adás elszámolása cím 4. pontja 

szerint 

D)
170

 Részesedések, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése 

elszámolása 

 Értékvesztés a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 
 T852  - 

 K168/178/  

2481/2482 

Egyéb gazdasági események 

A) Nem tartós részesedések, értékpapírok átminősítése tartós részesedéssé, 

tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírrá elszámolása 

 Átminősítés a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T16/17  -  K24 
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170 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 26. szerinti szöveggel lép hatályba. 



B)
171

 Átalakuláskor a részesedések növekedése elszámolása 

 1. Régi részesedés könyv szerinti értéke kivezetése a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint 

 T862  -  K16/241 

 2. Új részesedés bekerülési értéke  T16/241  -  K94231 

C)
172

 Külföldi pénzeszközben fennálló részesedések, értékpapírok év végi 

értékelésének elszámolása 

 1. Árfolyamveszteség a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T494  -  K16/17/24 

 2. Árfolyamnyereség a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T16/17/24  -  K494 

 3. Árfolyamveszteség a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint, ha a 

494. számla egyenlege veszteség jellegű 

 T853  -  K494 

 4. Árfolyamnyereség a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint, ha a 494. 

számla egyenlege nyereség jellegű 

 T494  -  K933 

D)
173

 Részesedések után járó, kapott osztalék elszámolása 

 1. Járó osztalék elszámolása a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL 

szerint 

      

 a) Követelésként  T094042  -  K004 

 b) Teljesítésként  T005  -  K094043 

 2. Járó osztalék elszámolása a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint       

 a) Követelésként  T3514/3524  -  K931 

 b) Teljesítésként  T32/33  -  K3514/3524 

V. FEJEZET 

VÁSÁROLT KÉSZLETEKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 

Növekedések 

A) Anyagok, áruk vásárlása elszámolása 

 1. Kötelezettségvállalás a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint       

 a) Nettó érték  T0021  -  K053112/ 

053122/ 

053132 

 b) Általános forgalmi adó  T0021  -  K053512 

 2. Előleg: a II. fejezet A) Vásárlás elszámolása cím 2. pontja szerint       

 3. Szállítói számla a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint       

  

a) Nettó érték 

 T053112/ 

053122/ 

053132 

T0022 

   

- 

 K0021  

K053112/ 

053122/ 

053132 

  

b) Általános forgalmi adó 

   

T053113/  

T0022 

   

- 

   

K0021  

K053512 

  

c) Nettó előleg teljesítésként 

   

T053113/  

053123/ 

   

  

- 

   

  

K003 

   053133     

  

d) Előleg utáni általános forgalmi adó teljesítésként 

   

T053513 

   

- 

   

K003 
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 4.
174

 Szállítói számla a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint       

 a) Készletre vétel nettó összegben (előleggel együtt)  T211/212  -   K4213 

 b) Beszerzéssel egyidejű anyagfelhasználás elszámolása nettó 

összegben (előleggel együtt) 

 T51  

T6/7 

 -  K4213  

K591 

 c) Előleg rendezése  T4213  -  K36513 

 d) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó (előleg 

utáni általános forgalmi adóval) 

 T3641  -  K4213 

 e) Előleg utáni levonható előzetesen felszámított általános forgalmi 

adó rendezése 

 T4213  -  K3641 

 f)
175

 Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

(előleg utáni általános forgalmi adóval) 

 T8434  -  K4213 

 g)
176

 Előleg utáni le nem vonható előzetesen felszámított általános 

forgalmi adó rendezése 

 T4213  -  K8434 

 5. A számla kiegyenlítése a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 a) Nettó összeg (előleg nélkül)  T053113/ 

053123/ 

053133 

 -  K003 

 b) Általános forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adó 

nélkül) 

 T053513  -  K003 

 6. A számla bruttó összege kiegyenlítése a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint (előleg nélkül) 

 T4213  -  K32/33 

 7.
177

 Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyam-különbözet a költségvetési és a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint: a 

II. fejezet A) Vásárlás elszámolása 7-10. pontja szerint 

B)
178

 Raktári többlet elszámolása 

 1. Anyagok raktári többlete a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T211  -  K9423 

 2. Áruk raktári többlete a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T212  -  K9423 

 3. Időbeli elhatárolás a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T9423  -  K443 

C)
179

 Térítés nélkül átvett, ajándékként, hagyatékként kapott készletek 

elszámolása 

 1. Átvétel a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T211/212  -  K9421/9422 

 2. Időbeli elhatárolás a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint (az Szt. 

45. § (1) bekezdés c) pontja és az Áhsz. 28. § (4) bekezdése szerint) 

 T9421/9422  -  K443 

D) Követelés fejében átvett készletek elszámolása csődeljárás, felszámolási 

eljárás, végrehajtási eljárás során
180

 

 1. Követelés kivezetése az átvett készlet bekerülési értékéig a 

KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 T0041  -  K09(2) 

 2. Követelés kivezetése az átvett készlet bekerülési értékéig a 

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T221  -  K35 

 3. Az átvett készlet bekerülési értéke és a követelés értéke között veszteségjellegű különbözet a költségvetési és a 

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint: a XII. fejezet D) Behajthatatlan követelés elszámolása cím szerint 

 4. Készletek átadása értékesítésre az MNV Zrt. részére: a III. fejezet Növekedések M) Követelés fejében átvett 

immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása 4. és 5. pontja szerint 
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Csökkenések 

A) Anyagfelhasználás elszámolása 

 Anyagfelhasználás a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T51 

T6/7 

 -   K211 

K591 

B) Anyag-, áruértékesítés elszámolása 

 1.
181

 Könyv szerinti érték kivezetése a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 

szerint 

 T813  -  K211/212 

 2. Számlázott eladási ár a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint       

 a) Nettó érték  T094012  -  K0041 

 b) Általános forgalmi adó  T094062  -  K0041 

 3. Számlázott eladási ár a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint       

 a)
182

 Nettó érték  T3514  -  K912/9232 

 b) Általános forgalmi adó  T3514  -  K3642 

 4. A számla kiegyenlítése a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL 

szerint 

      

 a) Nettó érték   T005  -  K094013 

 b) Általános forgalmi adó   T005  -  K094063 

 5. A számla kiegyenlítése a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint   T32/33  -  K3514 

C) Visszáru elszámolása 

 E fejezet Növekedések A) Anyagok, áruk vásárlása elszámolása cím 1-5. pontja szerintiek fordítottjaként 

D)
183

 Hiányzó, elveszett, eltulajdonított, megsemmisült, selejtezett anyagok, áruk 

elszámolása 

 1. Kivezetés a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T842  -  K211/212 

 

 

 2. A kapott, járó kártérítések (biztosító kártérítése) elszámolása: a 

III. fejezet Csökkenések G) Hiányzó, elveszett, eltulajdonított, 

megsemmisült, kiselejtezett tárgyi eszközök elszámolása cím 5-6. 

pontja szerint 

      

E) Apportba adás elszámolása 

 1.
184

 Könyv szerinti érték kivezetése a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 

szerint 

 T864  -  K211/212 

 2. Átadás a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint: a III. fejezet Csökkenések E) Apportba adás elszámolása 4. pontja 

szerint 

F)
185

 Anyagok, áruk térítés nélküli átadásának elszámolása 

 1.
186

 Átadás a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T863  -  K211/212 

 2. Az átadáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó elszámolása: a 

III. fejezet Csökkenések F) Térítés nélküli átadás elszámolása cím 2-

4 pontja szerint 

      

                                                 
181 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (1), 1. melléklet 14. Hatályos: 2014. XII. 11-től. 

182 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 24. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

183 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 31. szerinti szöveggel lép hatályba. 

184 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 25. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

185 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 32. szerinti szöveggel lép hatályba. 

186 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 26. Hatályos: 2015. I. 1-től. 



G)
187

 Értékvesztés elszámolása 

 Értékvesztés a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T8434  -  K218/228 

VI. FEJEZET 

SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEKKEL KAPCSOLATOS 

ELSZÁMOLÁSOK 

Növekedések 

A) Késztermékek készletre vétele elszámolása 

 1. Termelési költségek a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  

Kapcsolódó tétel: kiadásként elszámolandó pénzforgalom esetén a 

KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITELben történő könyvelés 

 T51-56  

T6/7 

 -  K1-4  

K591 

 2. Késztermék készletre vétele a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T232  

T591 

 -  K571  

K6/7 

B) Félkész termékek állományba vételének elszámolása 

 1. Termelési költségek a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  

Kapcsolódó tétel: kiadásként elszámolandó pénzforgalom esetén a 

KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITELben történő könyvelés 

 T5  

T6/7 

 -  K1-4  

K591 

 2. Félkész termék állományba vétele a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 

szerint 

 T231  

T591 

 -  K571  

K6/7 

 

Csökkenések 

A) Késztermékek értékesítésének elszámolása 

 1.
188

 Késztermék kivezetése a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T571  -  K232 

   T6/7    K591 

 2. További elszámolások: az V. fejezet Csökkenések B) Anyag-, áruértékesítés elszámolása cím 2-5. pontja szerint 

B)
189

 Hiányzó, elveszett, eltulajdonított, megsemmisült, selejtezett késztermékek 

elszámolása 

 1. Készletcsökkenés közvetlen önköltségen a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint  

 T842  -  K232 

 2. Állományváltozás elszámolása saját előállítású eszközök aktivált 

értékeként a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  

 T571  -  K572 

 3. A kapott, járó kártérítések (biztosító kártérítése) elszámolása: a III. fejezet Csökkenések G) Hiányzó, elveszett, 

eltulajdonított, megsemmisült, kiselejtezett tárgyi eszközök elszámolása cím 5-6. pontja szerint 

 

 

                                                 
187 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 27. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

188 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (1), 1. melléklet 15. Hatályos: 2014. XII. 11-től. 

189 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 35. szerinti szöveggel lép hatályba. 



C)
190

 Raktáron levő saját termelésű készlet átminősítése tárgyi eszközzé 

elszámolása 

 1. Beruházásként nyilvántartásba vétel a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 

szerint 

 T151  -  K572 

 2. Saját termelésű készlet állománycsökkenésének elszámolása a 

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  

 T571  -  K232 

E) Apportba adás elszámolása 

 1.
191

 Könyv szerinti érték kivezetése a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 

szerint 

      

 a)
192

 Ráfordítás elszámolása  T864  -  K232 

 b) Állományváltozás elszámolása saját előállítású eszközök aktivált 

értékeként 

 T571  -  K572 

 2. Átadás a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint: a III. fejezet Csökkenések E) Apportba adás elszámolása cím 4. pontja 

szerint 

F)
193

 Késztermékek térítés nélküli átadásának elszámolása 

 1.
194

 Ráfordítás elszámolása a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T863  -   K232 

 2. Állományváltozás elszámolása saját előállítás eszközök aktivált 

értékeként a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T571  -  K572 

 3. A térítés nélküli átadáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó elszámolása: a III. fejezet Csökkenések F) Térítés 

nélküli átadás elszámolása cím 2-4 pontja szerint 

 

G)
195

 Értékvesztés elszámolása 

 1.
196

 Ráfordítás elszámolása a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T8434  -   K238 

 2. Állományváltozás elszámolása saját előállítású eszközök aktivált 

értékeként a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T571  -  K572 

VII. FEJEZET 

PÉNZESZKÖZÖKKEL, FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS 

ELSZÁMOLÁSOK 

A)
197

 Lekötött bankbetétek elszámolása 

 1. Lekötött bankbetét elhelyezése a KÖLTSÉGVETÉSI 

SZÁMVITEL szerint 

 T059163  -   K003 

 2. Lekötött bankbetét elhelyezése a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 

szerint 

 T311/312  -   K32/33 

 3. A kamat jóváírása a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint       

 a) Követelésként (amennyiben korábban nem került előírásra)  T094082  -   K0041 

 b) Teljesítésként  T005  -   K094083 

 4. A kamat jóváírása a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint       

                                                 
190 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 36. szerinti szöveggel lép hatályba. 

191 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 37. szerinti szöveggel lép hatályba. 

192 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 28. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

193 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 38. szerinti szöveggel lép hatályba. 

194 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 29. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

195 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 39. szerinti szöveggel lép hatályba. 

196 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 30. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

197 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 31. Hatályos: 2015. I. 1-től. 



 a) Követelésként  T3514  -  K932 

 b) Teljesítésként  T311/312  -  K3514 

 5. A jóváírt és tőkésített kamat könyvelése betétnövekményként: az 1. pont szerint. 

 6. Lekötött bankbetét megszüntetése a KÖLTSÉGVETÉSI 

SZÁMVITEL szerint 

 T005  -  K098173 

 7. Lekötött bankbetét megszüntetése a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 

szerint 

 T32/33  -  K311/312 

AB)
198

 

B) Központi, irányító szervi támogatás elszámolása 

 1.
199

 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (az államháztartás központi alrendszerében a Magyar 

Államkincstárnál (a továbbiakban: Kincstár), társadalombiztosítás pénzügyi alapjánál, az államháztartás 

önkormányzati alrendszerében az irányító szervnél) a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként  T0022  -  K059152 

 b) Teljesítésként  T059153  -  K003 

 2.
200

 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (az államháztartás központi alrendszerében a Kincstárnál, 

társadalombiztosítás pénzügyi alapjánál, az államháztartás önkormányzati alrendszerében az irányító szervnél) a 

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 a)
201

 Kötelezettségként  T8434  -   K4219 

 b) Teljesítésként  T4219  -  K33 

 

 3.
202

 Központi, irányító szervi támogatás elszámolása a fejezeti elszámolási számlán (kincstári körben) a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint 

 a) Jóváírásként  T331  -  K361 

 b) Teljesítésként  T361  -  K331 

 4. Központi, irányító szervi támogatás jóváírása a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 a) Követelésként  T098162  -  K0041 

 b) Teljesítésként  T005  -  K098163 

 5. Központi, irányító szervi támogatás jóváírása a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint 

      

 a) Követelésként  T3518  -  K921 

 b) Teljesítésként   T33  -  K3518 

C) Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása 

 1. Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása a Kincstárnál a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként  T0022  -  K059132 

 b) Teljesítésként  T059133  -  K003 

 c) Visszafizetési követelésként  T098152  -  K0041 

 2. Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása a Kincstárnál 

a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T3518  -  K33 

 3. Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása a megelőlegezés kedvezményezettjénél a KÖLTSÉGVETÉSI 

SZÁMVITEL szerint 

 a) Követelésként   T098142  -  K0041 

 b) Teljesítésként  T005  -  K098143 

 c) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként  T0022  -  K059142 

 4. Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása a megelőlegezés kedvezményezettjénél a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint 

 a) Ha a fizetési számlán jóváírásra kerül  T33  -  K4219 

 b) Ha a megelőlegezés jogosultja kötelezettségei kiegyenlítésére a 

jogosultnak utalják közvetlenül 

 T42  -  K4219 

 5. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése a  T059143  -  K003 

                                                 
198 Hatályon kívül helyezte: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 6. § (2). Hatálytalan: 2015. I. 1-től. 

199 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 41. szerinti szöveggel lép hatályba. 

200 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 41. szerinti szöveggel lép hatályba. 

201 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 32. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

202 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 33. Hatályos: 2015. I. 1-től. 



megelőlegezés kedvezményezettjénél a KÖLTSÉGVETÉSI 

SZÁMVITEL szerint 

 6. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése a megelőlegezés kedvezményezettjénél a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint 

 a) Fizetési számla terhére átutalásra kerül  T4219  -  K33 

 b) A megelőlegezés kedvezményezettjét megillető bevételből kerül 

levonásra 

      

 Kapcsolódó tétel lehet: a XI. fejezet szerinti elszámolások  T4219  -  K91 

 7. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése a 

Kincstárnál a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 T005  -  K098153 

 8. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése a 

Kincstárnál a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T33  -  K3518 

 9. Zárszámadás során a megelőlegezés összege elengedésének elszámolása a költségvetési és PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint: a Kincstárnál a XII. fejezet E) Követelés elengedése cím, a megelőlegezés jogosultjánál a XII. 

fejezet I) Kötelezettségek elengedése elszámolása cím szerint 

 

D)
203

 Hitel, kölcsön, valódi penziós ügylet felvételének elszámolása 

 1. Kötelezettségvállalás a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 a)
204

 Tőkeösszeg (eladási ár)  T0021  -  K05911/05924/  

05925(2) 

 b) Kamatrész (amennyiben ismert és meghatározható a kamat 

összege, illetve az eladási és visszavásárlási ár különbsége valódi 

penziós ügyletnél) 

 T0021  -  K053532 

 2.
205

 Hitel, kölcsön jóváírása (eladás valódi penziós ügyletnél) a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 a) Tőkeösszeg (eladási ár) végleges kötelezettségvállalásként, más 

fizetési kötelezettségként 

 T05911/05924/  

05925(2)  

T0022 

 -  K0021  

K05911/05924/  

05925(2) 

 b) Kamatrész (amennyiben korábban nyilvántartásba vételre került a 

kamat összege, illetve az eladási és visszavásárlási ár különbsége 

valódi penziós ügyletnél) végleges kötelezettségvállalásként, más 

fizetési kötelezettségként 

 T053532  

T0022 

 -  K0021  

K053532 

 c) Követelésként  T09811/09824/  

09825(2) 

 -  K0041 

 d) Teljesítésként  T005  -  K09811/09824/  

09825(3) 

 3. Hitel, kölcsön jóváírása (eladás valódi penziós ügyletnél) a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 a) Tőkeösszeg (eladási ár)  T32/33  -  K4219 

 b) Kamatrész (amennyiben korábban nyilvántartásba vételre került a 

kamat összege, illetve az eladási és visszavásárlási ár különbsége 

valódi penziós ügyletnél) 

 T851  -  K4213 

 c)
206

 Kamatrész (amennyiben korábban nyilvántartásba vételre 

került a kamat összege, illetve az eladási és visszavásárlási ár 

különbsége valódi penziós ügyletnél) elhatárolása 

 T372  -  K851 

 4. Kamatrész (amennyiben korábban nem került nyilvántartásba vételre) elszámolása a kamat ismertté válásakor (pl. 

negyedéves, éves kamatperiódus elején a hitelt, kölcsönt nyújtó értesítése alapján) 

 a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 T0022  -  K053532 

 b) Kötelezettségként a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T851  -  K4213 

 c) Kamatrész elhatárolása a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T372  -  K851 

 5. Tárgyévi kamat (eladási és visszavásárlási ár különbsége valódi 

penziós ügyletnél) az év elején a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T851  -  K372 

 6. Hitel, kölcsön visszafizetése (visszavásárlás valódi penziós ügyletnél) a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 a)
207

 Visszafizetés (visszavásárlás valódi penziós ügyletnél) a  T05911/05924/   -  K003 

                                                 
203 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 42. szerinti szöveggel lép hatályba. 

204 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 34. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

205 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 35. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

206 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (1), 1. melléklet 18. Hatályos: 2014. XII. 11-től. 



tőkeösszegig (eredeti eladási árig) 05925(3) 

 b) Visszafizetéskor (visszavásárláskor valódi penziós ügyletnél) 

fizetett kamat (eladási és visszavásárlási ár különbsége valódi 

penziós ügyletnél) 

 T053533  -  K003 

 7. Hitel, kölcsön visszafizetése (visszavásárlás valódi penziós ügyletnél) a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 a) Visszafizetés (visszavásárlás valódi penziós ügyletnél) a 

tőkeösszegig (eredeti eladási árig valódi penziós ügyletnél) 

 T4219  -  K32/33 

 b) Visszafizetéskor (visszavásárláskor valódi penziós ügyletnél) 

fizetett kamat (eladási és visszavásárlási ár különbsége valódi 

penziós ügyletnél) 

 T4213  -  K32/33 

E) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátása, törlesztése, 

beváltása elszámolása 

 1.
208

 Kötelezettségvállalás a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL 

szerint 

      

 a)
209

 Visszafizetendő névérték  T0021  -  K059123/  

059124/  

059125/  

059126/  

05923(2) 

 b) Fizetendő kamat  T0021  -  K053532 

 2. Lejegyzés, ha a befolyt összeg nagyobb a névértéknél a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 a) Lejegyzés névértéken követelésként  T098122/ 

098124/ 

09823(2) 

 -  K0041 

 b) Lejegyzés névértéken teljesítésként  T005  -  K098122/ 

098124/ 

09823(3) 

 c) Befolyt összeg és a névérték különbsége követelésként  T094092  -  K0041 

 d) Befolyt összeg és a névérték különbsége teljesítésként  T005  -  K094093 

 e)
210

 Névérték végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési 

kötelezettségként 

 T059123/  

059124/  

059125/  

059126/  

05923(2)  

T0022 

 -  K0021  

K059123/  

059124/  

059125/  

059126/  

05923(2) 

 f) Fizetendő kamat végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési 

kötelezettségként 

 T053532 

T0022 

 -  K0021 

K053532 

 3.
211

 Lejegyzés, ha a befolyt összeg nagyobb a névértéknél a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 a) Lejegyzés névértéken  T32/33  -  K4219 

 b) Befolyt összeg és a névérték különbsége követelésként  T3514  -  K933 

 c) Befolyt összeg és a névérték különbsége teljesítésként  T32/33  -  K3514 

 d) Fizetendő kamat  T851  -  K4213 

 e) Kamatrész elhatárolása  T372  -  K851 

 4. Lejegyzés, ha a befolyt összeg kisebb a névértéknél a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 a) Lejegyzés névértéken követelésként  T098122/ 

098124/ 

09823(2) 

 -  K0041 

 b) Lejegyzés névértéken teljesítésként  T005  -  K098122/ 

098124/ 

09823(3) 

 c) Névérték, fizetendő kamat kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként: a 2. pont e) és f) alpontja 

szerint 

 5. Lejegyzés, ha a befolyt összeg kisebb a névértéknél a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

                                                                                                                                                         
207 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 36. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

208 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 43. szerinti szöveggel lép hatályba. 

209 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 37. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

210 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 38. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

211 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (1), 1. melléklet 19. Hatályos: 2014. XII. 11-től. 



 a) Lejegyzés névértéken  T32/33  -  K4219 

 b) Befolyt összeg és a névérték különbsége  T853  -  K4219 

 c) Fizetendő kamat, kamatrész elhatárolása: a 3. pont c) és d) alpontja szerint 

 6. Tárgyévi kamat az év elején a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T851  -  K372 

 7. Kamatfizetés a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint  T053533  -  K003 

 8. Kamatfizetés a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T4213  -  K32/33 

 9.
212

 Értékpapír beváltásának elszámolása a KÖLTSÉGVETÉSI 

SZÁMVITEL szerint 

 T059123/ 

059124/  

059125/ 

059126/  

05923(3) 

 -  K003 

 10. Értékpapír beváltásának elszámolása a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint 

 T4219  -  K32/33 

F)
213

 Forint készpénzfelvétel elszámolása 

 1. Felvett pénzösszeg a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T321  -  K361 

 2. Felvett pénzösszeg terhelési értesítő alapján a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint  

 T361  -  K331 

G)
214

 Forint elektronikus pénzeszköz feltöltés elszámolása 

 1. Elektronikus pénzeszköz feltöltése a számlakivonat alapján a 

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T361  -  K33 

 2. Feltöltött pénzösszeg az elektronikus pénzeszköz kibocsátója 

értesítése alapján a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T323  -  K361 

H) Deviza átutalás elszámolása devizaszámláról forintszámlára 

 1.
215

 Átutalt pénzösszeg nyilvántartási árfolyamon a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint 

 T361  -  K332 

 2.
216

 Átutalt pénzösszeg jóváírási értesítő alapján a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint 

 T331  -  K361 

 3. Árfolyamnyereség elszámolása a KÖLTSÉGVETÉSI 

SZÁMVITEL szerint 

      

 a) Követelésként  T094092  -  K0041 

 b) Teljesítésként  T005  -  K094093 

 4. Árfolyamnyereség elszámolása a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 

szerint 

      

 a) Követelésként  T3514  -  K933 

 b) Teljesítésként  T361  -  K3514 

 5. Árfolyamveszteség elszámolása a KÖLTSÉGVETÉSI 

SZÁMVITEL szerint 

      

 a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként  T0022  -  K053542 

 b) Teljesítésként  T053543  -  K003 

 6. Árfolyamveszteség elszámolása a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 

szerint 

      

 a) Kötelezettségként  T853  -  K4213 

 b) Teljesítésként  T4213  -  K361 
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I) Számlán jóváírt kamat elszámolása 

 1. Számlán jóváírt kamat a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL 

szerint 

      

 a) Követelésként  T094082  -  K0041 

 b) Teljesítésként  T005  -  K094083 

 2.
217

 Számlán jóváírt kamat a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint       

 a) Követelésként  T3514  -  K932 

 b) Teljesítésként  T33  -  K3514 

J) Számlát terhelő díjak, jutalékok elszámolása 

 1.
218

 Számlát terhelő díjak, jutalékok a KÖLTSÉGVETÉSI 

SZÁMVITEL szerint 

      

 a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként  T0022  -  K053372 

 b) Teljesítésként  T053373  -  K003 

 2. Számlát terhelő díjak, jutalékok a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 

szerint 

      

 a) Kötelezettségként  T52  -  K4213 

 b) Teljesítésként  T4213  -  K33 

K)
219

 Letétekkel, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközökkel, 

biztosítékokkal kapcsolatos elszámolások 

 1. Letétek, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, 

biztosítékok jóváírása, befizetése a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 

szerint 

 T32/33  -  K3678 

 2. Letétek, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, 

biztosítékok kifizetése a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T3678  -  K32/33 

 3. Letétek, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok bevételként történő átvezetésének 

elszámolása a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 a) Követelésként  T09(2)  -  K0041 

 b) Teljesítésként  T005  -  K09(3) 

 4. Letétek, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok bevételként történő átvezetésének 

elszámolása a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 a) Követelésként  T351  -  K9 

 b) Teljesítésként  T3678  -  K351 

L)
220

 Likviditási célú hitel napi záró egyenlegével kapcsolatos elszámolások 

 1. A likviditási célú hitel napi záró állománya növekedésének elszámolása a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL 

szerint 

 a) Igénybe vett napi likviditási célú hitel végleges 

kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

 T0022  -  K0591122 

 b) Követelésként  T0981122  -  K0041 

 c) Teljesítésként  T005  -  K0981123 

 2. A likviditási célú hitel napi záró állománya növekedésének 

elszámolása a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T3311  -  K4219 

 3. A likviditási célú hitel napi záró állománya csökkenésének 

elszámolása a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 T0591123  -  K003 

 4.
221

 A likviditási célú hitel napi záró állománya csökkenésének  T4219  -  K3311 
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elszámolása a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 5. A likviditási hitel kamatának elszámolása a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 a) Végeleges kötelezettségvállalásként, más fizetési 

kötelezettségként 

 T0022  -  K053532 

 b) Teljesítésként  T053533  -  K003 

 6. A likviditási hitel kamatának elszámolása a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 a) Kötelezettségként  T851  -  K4213 

 b) Teljesítésként  T4213  -  K3311 

 7. Kapcsolódó díjak, jutalékok elszámolása: e fejezet J) Számlát terhelő díjak, jutalékok elszámolása cím szerint 

VIII. FEJEZET 

SZEMÉLYI JUTTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 

A)
222

 Illetményelőleg folyósítása 

 Illetményelőleg a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T36515  -  K32/33 

B)
223

 A személyi juttatásokkal és a kapcsolódó közterhekkel kapcsolatos 

gazdasági események elszámolásai 

 1. Kötelezettségvállalás a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint  T0021  -  K051(2)/0522 

 2. Esedékes személyi juttatások a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL 

szerint a bérszámfejtés alapján 

 T051(2)  

T0022 
 - 

 K0021  

K051(2) 

 3. Esedékes személyi juttatások a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

a bérszámfejtés alapján 

 T53/54  

T6/7 
 - 

 K4211  

K591 

 4. Illetményelőleg rendezése a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL 

szerint 

 T051(3)  -  K003 

 5.
224

 Illetményelőleg rendezése a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T4211  -  K36515 

 6. Munkáltató követelései rendezése a KÖLTSÉGVETÉSI 

SZÁMVITEL szerint 

      

 a)
225

 Követelés teljesítéseként  T005  -  K094113 

 a) Kötelezettség teljesítéseként  T051(3)  -  K003 

 7. Munkáltató követelései rendezése a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 

szerint 

 T4211  -  K3514 

 8. Nettó személyi juttatások kifizetése a KÖLTSÉGVETÉSI 

SZÁMVITEL szerint 

 T051(3)  -  K003 

 9. Nettó személyi juttatások kifizetése a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 

szerint 

 T4211  -  K32/33 

 10. A munkáltatót terhelő közterhek elszámolása a 

KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 T0522  

T0022 
 - 

 K0021  

K0522 

 11. A munkáltatót terhelő közterhek elszámolása a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint 

 T55  

T6/7 
 - 

 K4212  

K591 

 

 12. A levont személyi jövedelemadó és más levonások átutalása a 

KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 T051(3)  -  K003 

 13. A levont személyi jövedelemadó és más levonások átutalása a 

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T4211  -  K33 

 14. A munkáltatót terhelő közterhek átutalása a KÖLTSÉGVETÉSI 

SZÁMVITEL szerint 

 T0523  -  K003 

 15. A munkáltatót terhelő közterhek átutalása a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint 

 T4212  -  K33 
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C) Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások 

elszámolása 

 1.
226

 Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási 

ellátások a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T3657  -  K32/33 

 2.
227

 Az Egészségbiztosítási Pénztártól elszámolás alapján a 

következő hónapban érkezett megtérítés a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint (kifizetőhelyi költségtérítés + megelőlegezett 

ellátások -munkáltatót terhelő táppénz hozzájárulás) 

 T33  -  K3657 

 3.
228

 Kifizetőhelyi költségtérítés elszámolása KÖLTSÉGVETÉSI 

SZÁMVITEL szerint 

      

 a) Követelésként  T094112  -  K0041 

 b) Teljesítésként  T005  -  K094113 

 4.
229

 Kifizetőhelyi költségtérítés elszámolása a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint 

      

 a) Követelésként  T3514  -  K9232 

 b) Teljesítésként  T3657  -  K3514 

 5. Pénzforgalomban nem jelentkező munkáltatót terhelő táppénz hozzájárulás elszámolása a KÖLTSÉGVETÉSI 

SZÁMVITEL szerint 

 a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési 

kötelezettségként 

 T0022  -  K0522 

 b) Teljesítésként  T0523  -  K003 

 6.
230

 Pénzforgalomban nem jelentkező munkáltatót terhelő táppénz hozzájárulás elszámolása a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint 

 a) Kötelezettségként  T55  

T6/7 
 - 

 K4212  

K591 

 b) Teljesítésként  T4212  -  K3657 

 7. A dolgozó(k) illetményének csökkentésének (le nem dolgozott személyi juttatások) elszámolása a 

KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint: e fejezet B) A személyi juttatásokkal és a kapcsolódó közterhekkel 

kapcsolatos gazdasági események elszámolásai cím 1. pontja szerintiek fordítottjaként 

 8. A dolgozó(k) illetményének csökkentése (le nem dolgozott személyi juttatások) a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 

szerint: e fejezet B) A személyi juttatásokkal és a kapcsolódó közterhekkel kapcsolatos gazdasági események 

elszámolásai cím 3. pontja szerintiek fordítottjaként 

 

D) December havi személyi juttatásokkal és közterheikkel kapcsolatos 

elszámolások 

 1. December havi személyi juttatások elhatárolása a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint 

 T53/54 

T6/7 

 -  K442 

K591 

 2.
231

 December havi személyi juttatások decemberi kifizetése a 

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T3661  -  K32/33 

 3. December havi személyi juttatások után a munkáltatót terhelő 

közterhek, pénzforgalomban nem jelentkező munkáltatót terhelő 

táppénz hozzájárulás elhatárolása a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 

szerint 

 T55 

T6/7 

 -  K442 

K591 

 4.
232

 December havi kifizetőhelyi költségtérítés elhatárolása a 

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T371  -  K9232 

 5. December havi, pénzforgalomban nem jelentkező táppénzhez 

kapcsolódó, a dolgozó(k) illetménye csökkentésének (le nem 

dolgozott személyi juttatások) elhatárolása a PÉNZÜGYI 

 T442 

T591 

 -  K53/54 

K6/7 
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SZÁMVITEL szerint 

 6. December havi személyi juttatások elszámolása januárban a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint: e fejezet B) 

A személyi juttatásokkal és a kapcsolódó közterhekkel kapcsolatos gazdasági események elszámolásai cím 2. pontja 

szerint (kapcsolódó tétel lehet a cím 5. pontja szerint elszámolás) 

 7.
233

 December havi személyi juttatások elszámolása januárban a 

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint (kapcsolódó tétel lehet az e fejezet 

B) A személyi juttatásokkal és a kapcsolódó közterhekkel kapcsolatos 

gazdasági események elszámolásai cím 5. és 7. pontjai szerint 

elszámolások) 

 T442  -  K4211 

 8.
234

 December havi személyi juttatások decemberi kifizetése 

rendezése a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T4211  -  K3661 

 9.
235

 December havi nettó személyi juttatások kifizetése: e fejezet B) A személyi juttatásokkal és a kapcsolódó 

közterhekkel kapcsolatos gazdasági események elszámolásai cím 8. és 9. pontja szerint 

 10.
236

 December havi személyi juttatások után a munkáltatót terhelő közterhek, pénzforgalomban nem jelentkező 

munkáltatót terhelő táppénz hozzájárulás elszámolása januárban a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint: e fejezet 

B) A személyi juttatásokkal és a kapcsolódó közterhekkel kapcsolatos gazdasági események elszámolásai cím 10. 

pontja és a C) Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása cím 5. pontja szerint 

 11. December havi személyi juttatások után a munkáltatót terhelő 

közterhek, pénzforgalomban nem jelentkező munkáltatót terhelő 

táppénz hozzájárulás elszámolása januárban a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint 

  

T442 

  

- 

  

K4212 

 12. December havi kifizetőhelyi költségtérítés elszámolása a következő évben a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL 

szerint: e fejezet C) Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása cím 3. pontja 

szerint 

 13. December havi kifizetőhelyi költségtérítés elszámolása a 

következő évben a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T3514  -  K371 

 14. December havi, pénzforgalomban nem jelentkező táppénzhez kapcsolódó, a dolgozó(k) illetménye 

csökkentésének (le nem dolgozott személyi juttatások) elszámolása januárban a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL 

szerint: e fejezet C) Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása cím 7. pontja 

szerint 

 

 

 15. December havi, pénzforgalomban nem jelentkező táppénzhez 

kapcsolódó, a dolgozó(k) illetménye csökkentésének (le nem 

dolgozott személyi juttatások) elszámolása januárban a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint 

  

T4211 

  

- 

  

K442 

E) A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti reprezentáció és üzleti 

ajándék elszámolása 

 1.
237

 Munkavállalónak utólagos elszámolásra kiadott előleg 

elszámolása a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T36515  -  K32/33 

 2.
238

 Az előleggel való elszámolás a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 

szerint 

 T32/33  -  K36515 

 3.
239

 Az elszámoláskor benyújtott szállítói számla a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 a) Nettó összeg kötelezettségvállalásként, más fizetési 

kötelezettségként 

 T0022  -  K051232 

 b) Általános forgalmi adó kötelezettségvállalásként, más fizetési 

kötelezettségként 

 T0022  -  K053512 

 c) Kifizetőt terhelő közterhek kötelezettségvállalásként, más fizetési 

kötelezettségként 

 T0022  -  K0522 

 d) Nettó összeg teljesítésként  T051233  -  K003 

 e) Általános forgalmi adó teljesítésként  T053513  -  K003 

                                                 
233 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 55. szerinti szöveggel lép hatályba. 

234 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 50. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

235 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 56. szerinti szöveggel lép hatályba. 

236 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 56. szerinti szöveggel lép hatályba. 

237 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 51. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

238 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 51. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

239 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (1), 1. melléklet 22. Hatályos: 2014. XII. 11-től. 



 4.
240

 Az elszámoláskor benyújtott szállítói számla alapján a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  

 a) Nettó összeg kötelezettségként  T54/211  

T6/7 

 -  K4211  

K591 

 b) Levonható általános forgalmi adó kötelezettségként  T3641  -  K4213 

 c)
241

 Le nem vonható általános forgalmi adó kötelezettségként  T8434  -  K4213 

 d) Kifizetőt terhelő közterheket kötelezettségként  T55  

T6/7 

 -  K4212  

K591 

 e) Nettó összeg teljesítésként  T4211  -  K32/33 

 f) Általános forgalmi adó teljesítésként  T4213  -  K32/33 

 5. A munkáltatót terhelő közterhek kifizetésének elszámolása a 

KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 T0523  -  K003 

 6. A munkáltatót terhelő közterhek kifizetésének elszámolása a 

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T4212  -  K33 

 7.
242

 Kapcsolódó tétel: az esetleges árfolyam-különbözetek, készletfelhasználás elszámolása. 

F) Az utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minősülő eszközök beszerzésével kapcsolatos elszámolás 

 1. Kötelezettségvállalás a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint  T0021  -  K051(2) 

 2. Megrendelés leadása az utalvány, bérlet és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő 

eszközök forgalmazójának: csak a részletező nyilvántartásokban kerül rögzítésre 

 3.
243

 Szállítói számla kiegyenlítése a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 

szerint 

 T3662  -  K32/33 

 4. Esedékes személyi juttatások a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL 

szerint a bérszámfejtés alapján 

 T051(2) 

T0022 

 -  K0021 

K051(2) 

 5. Esedékes személyi juttatások a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

a bérszámfejtés alapján 

 T54 

T6/7 

 -  K4211 

K591 

 6.
244

 Munkavállalónak kiadás elszámolása a számfejtéssel együtt a 

KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 T051(3)  -  K003 

 7.
245

 Munkavállalónak kiadás elszámolása a számfejtéssel együtt a 

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T4211  -  K3662 

 8. A munkáltatót terhelő közterhek elszámolása a 

KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 T0022  -  K0522 

 9. A munkáltatót terhelő közterhek elszámolása a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint 

 T55 

T6/7 

 -  K4212 

K591 

 10. A munkáltatót terhelő közterhek átutalása a KÖLTSÉGVETÉSI 

SZÁMVITEL szerint 

 T0523  -  K003 

 11. A munkáltatót terhelő közterhek átutalása a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint 

 T4212  -  K33 

IX. FEJEZET 

ÖNKORMÁNYZATI NETTÓ FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS 

ELSZÁMOLÁSOK 

A) Az önkormányzatnál 

 1. Önkormányzatnak járó havi központi támogatás elszámolása a Kincstár értesítése alapján a KÖLTSÉGVETÉSI 

SZÁMVITEL szerint 

 a) Követelésként (teljes összeg)  T0911(2)  -  K0041 

 b)
246

 Teljesítésként (a ténylegesen kiutalt összeg, amely nem 

tartalmazza a kifizető által teljesített társadalombiztosítási és 

 T005  -  K0911(3) 

                                                 
240 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (1), 1. melléklet 22. Hatályos: 2014. XII. 11-től. 

241 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 52. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

242 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (1), 1. melléklet 23. Hatályos: 2014. XII. 11-től. 

243 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 53. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

244 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (1), 1. melléklet 24. Hatályos: 2014. XII. 11-től. 

245 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 54. Hatályos: 2015. I. 1-től. 



családtámogatási ellátások összegét) 

 2.
247

 Önkormányzatnak járó havi központi támogatás elszámolása a Kincstár értesítése alapján a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint 

 a) Követelésként (teljes összeg)  T3511  -  K921 

 b)
248

 Teljesítésként (a ténylegesen kiutalt összeg, amely nem 

tartalmazza a kifizető által teljesített társadalombiztosítási és 

családtámogatási ellátások összegét) 

 T331  -  K3511 

 c) A kifizető (önkormányzat) által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összegének 

jóváírásának elszámolása: a VIII. fejezet C) Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások 

elszámolása cím 2. pontja szerint 

 3. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) önkormányzati törzsszámon számfejtett személyi juttatások 

munkavállalót terhelő levonásainak elszámolása a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint (végleges 

kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként elszámolása már megtörtént) 

 a) Kiadás teljesítéseként  T051(3)  -  K003 

 b) Bevétel teljesítéseként (a kiadás fedezetét szolgáló havi központi 

támogatás) 

 T005  -  K0911(3) 

 4.
249

 Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) önkormányzati 

törzsszámon számfejtett személyi juttatások munkavállalót terhelő 

levonásainak elszámolása a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

(kötelezettségként elszámolása már megtörtént) 

 T4211  -  K3511 

 5. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) önkormányzati törzsszámon számfejtett személyi juttatások 

munkaadót terhelő közterhei elszámolása a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint (végleges 

kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként elszámolása már megtörtént) 

 a) Kiadás teljesítéseként  T0523  -  K003 

 b) Bevétel teljesítéseként (a kiadás fedezetét szolgáló havi központi 

támogatás) 

 T005  -  K0911(3) 

 6.
250

 Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) önkormányzati 

törzsszámon számfejtett személyi juttatások munkaadót terhelő 

közterhei elszámolása a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

(kötelezettségként elszámolása már megtörtént) 

 T4212  -  K3511 

 7. Irányító szervi támogatás átutalása a költségvetési szerveknek: a VII. fejezet B) Központi, irányító szervi támogatás 

elszámolása cím 1. és 2. pontja szerint 

 8. Költségvetési szervi törzsszámon számfejtett nettó személyi juttatások átutalása a foglalkoztatottnak az 

önkormányzat fizetési számlájáról: a VII. fejezet B) Központi, irányító szervi támogatás elszámolása cím 1. és 2. 

pontja szerint 

 9.
251

 Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatások 

munkavállalót terhelő levonásainak elszámolása a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint: a VII. fejezet B) 

Központi, irányító szervi támogatás elszámolása cím 1. pontja és e cím 5. pont b) alpontja szerint 

 10.
252

 Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatások 

munkavállalót terhelő levonásainak elszámolása a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 a)
253

 Kötelezettségként (irányító szervi támogatás)  T8434  -  K4219 

 b) A kötelezettség és követelés összevezetéseként  T4219  -  T3511 

 11.
254

 Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatások 

munkaadót terhelő közterhei elszámolása a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint: a VII. fejezet B) Központi, 

irányító szervi támogatás elszámolása cím 1. pontja és e cím 5. pont b) alpontja szerint 

 12.
255

 Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatások 

munkaadót terhelő közterhei elszámolása a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint: a 10. pont szerint 

 12a.
256

 Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatások 

egyéb befizetési kötelezettségének elszámolása a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint: a VII. fejezet B) Központi, 

irányító szervi támogatás elszámolása cím 1. pontja szerint 

                                                                                                                                                         
246 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (1), 1. melléklet 25. Hatályos: 2014. XII. 11-től. 

247 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 59. szerinti szöveggel lép hatályba. 

248 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 55. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

249 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 60. szerinti szöveggel lép hatályba. 

250 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 61. szerinti szöveggel lép hatályba. 

251 Módosította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 5. § 5. 

252 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 62. szerinti szöveggel lép hatályba. 

253 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 56. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

254 Módosította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 5. § 6. 

255 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 63. szerinti szöveggel lép hatályba. 



 12b.
257

 Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatások 

egyéb befizetési kötelezettségének elszámolása a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint: a 10. pont szerint 

 13.
258

 Pénzforgalomban nem jelentkező önkormányzatot terhelő egyéb levonások (befizetési kötelezettségek) 

elszámolása a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 a) Kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként  T0022  -  K05(2) 

 b) Kiadás teljesítésként  T05(3)  -  K003 

 c) Bevétel teljesítésként  T005  -  K0911(3) 

 14.
259

 Pénzforgalomban nem jelentkező önkormányzatot terhelő egyéb levonások (befizetési kötelezettségek) 

elszámolása a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 a) Kötelezettségként  T5/8  

T6/7 
 - 

 K42  

K591 

 b) A kötelezettség és követelés összevezetéseként  T42  -  K3511 

 

B) Az önkormányzat költségvetési szervénél 

 1. Irányító szervi támogatás jóváírása a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint: a VII. fejezet B) Központi, irányító 

szervi támogatás elszámolása cím 4. és 5. pontja szerint 

 2. Pénzforgalomban nem jelentkező (önkormányzat által kiutalt) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett nettó 

személyi juttatások elszámolása a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint (végleges kötelezettségvállalásként, más 

fizetési kötelezettségként elszámolása már megtörtént) 

 a) Kiadás teljesítéseként  T051(3)  -  K003 

 b) Követelésként (a kiadás fedezetét szolgáló irányító szervi 

támogatás) 

 T098162  -  K0041 

 c) Bevétel teljesítéseként (a kiadás fedezetét szolgáló irányító szervi 

támogatás) 

 T005  -  K098163 

 3. Pénzforgalomban nem jelentkező (önkormányzat által kiutalt) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett nettó 

személyi juttatások elszámolása a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint (kötelezettségként elszámolása már megtörtént) 

 a) Követelésként (a kiadás fedezetét szolgáló irányító szervi 

támogatás) 

 T3518  -  K921 

 b) A kötelezettség és követelés összevezetéseként  T4211  -  K3518 

 4. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatások 

munkavállalót terhelő levonásainak elszámolása a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint (végleges 

kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként elszámolása már megtörtént): a 2. pont szerint 

 5. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatások 

munkavállalót terhelő levonásainak elszámolása a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint (kötelezettségként elszámolása 

már megtörtént): a 3. pont szerint 

 6. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatások 

munkaadót terhelő közterhei elszámolása a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint (végleges 

kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként elszámolása már megtörtént) 

 a) Kiadás teljesítéseként  T0523  -  K003 

 b) Követelésként (a kiadás fedezetét szolgáló irányító szervi 

támogatás) 

 T098162  -  K0041 

 c) Bevétel teljesítéseként (a kiadás fedezetét szolgáló irányító szervi 

támogatás) 

 T005  -  K098163 

 7. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatások 

munkaadót terhelő közterhei elszámolása a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint (kötelezettségként elszámolása már 

megtörtént) 

 a) Követelésként (a kiadás fedezetét szolgáló irányító szervi 

támogatás) 

 T3518  -  K921 

 b) A kötelezettség és követelés összevezetéseként  T4212  -  K3518 

 8.
260

 Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatások 

egyéb befizetési kötelezettségének elszámolása a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint: a 6. pont szerint azzal, 

hogy az a) alpontban a K2. helyett a K502. rovat használata szükséges 

                                                                                                                                                         
256 Beiktatta: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (1), 1. melléklet 26. Hatályos: 2014. XII. 11-től. 

257 Beiktatta: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (1), 1. melléklet 26. Hatályos: 2014. XII. 11-től. 

258 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (1), 1. melléklet 27. Hatályos: 2014. XII. 11-től. 

259 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 64. szerinti szöveggel lép hatályba. 



 9.
261

 Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatások 

egyéb befizetési kötelezettségének elszámolása a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint: a 7. pont szerint 

C)
262

 Nettó finanszírozás elszámolása 

 1.
263

 Nettó finanszírozás elszámolása a Kincstárnál a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint 

      

 a) A helyi önkormányzatokat megillető támogatások lebonyolítási 

számlán történő jóváírásának elszámolása 

 T3312  -  K3672 

 b) Megelőlegezett, kifizetőt terhelő társadalombiztosítási és 

családtámogatási ellátások elszámolása 

 T3312  -  K3657 

 c) Közteher és egyéb fizetési kötelezettség (munkáltatót terhelő, 

munkavállalótól levont adó és járulékok stb.) teljesítése 

 T3672  -  K3312 

 d) A nettósítás során a helyi önkormányzatokat megillető 

támogatásból levont forgótőke visszapótlás kiutalása a megyei 

igazgatóságok lebonyolítási számláira 

 T3672  -  K3312 

 e) Megelőlegezett, kifizetőt terhelő társadalombiztosítási és 

családtámogatási ellátások részének kiutalása a megyei 

igazgatóságok lebonyolítási számláira 

 T3657  -  K3312 

 f) Megelőlegezett, kifizetőt terhelő társadalombiztosítási és 

családtámogatási ellátások részének kiutalása a helyi 

önkormányzatok fizetési számláira 

 T3657  -  K3312 

 g) A helyi önkormányzatokat megillető nettósított támogatás 

kiutalása a helyi önkormányzatok fizetési számláira 

 T3672  -  K3312 

 2. Kapcsolódó tétel: Amennyiben az önkormányzatok közteher és egyéb fizetési kötelezettség (munkáltatót terhelő, 

munkavállalótól levont adó és járulékok stb.) teljesítéséhez megelőlegezés szükséges, annak elszámolása a VII. fejezet 

C) Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása cím szerint történik. 

 3.
264

 Nettó finanszírozás elszámolása a megyei igazgatóságoknál PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 a) Megelőlegezett, kifizetőt terhelő társadalombiztosítási és 

családtámogatási ellátások lebonyolítási számlán történő 

jóváírásának elszámolása (megyei igazgatóság által teljesített rész) 

 T3312  -  K3657 

 b) Megelőlegezett, kifizetőt terhelő társadalombiztosítási és 

családtámogatási ellátások kifizetésének elszámolása jogosult felé 

(megyei igazgatóság által teljesített rész) 

 T3657  -  K3312 

D)
265

 Nettó finanszírozáshoz kapcsolódó forgótőke elszámolása 

 1.
266

 Nettó finanszírozáshoz kapcsolódó forgótőke elszámolása a megyei igazgatóságoknál a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint 

 a) Forgótőke feltöltési kötelezettség jóváírása   T3312  -  K3674 

 b) A havi nettósítás során a helyi önkormányzatokat megillető 

támogatásból levont forgótőke visszapótlás átutalása a megyei 

igazgatóságok lebonyolítási számláira 

 T3312  -  K3674 

 c) A helyi önkormányzat, helyi önkormányzat irányítása alá tartozó 

költségvetési szerv (OEP nettó kör) által a megyei igazgatóságok 

lebonyolítási számláira beutalt (havi vagy negyedéves) forgótőke 

összegének jóváírása 

 T3312  -  K3674 

 d) Visszajáró forgótőke helyi önkormányzat, helyi önkormányzat 

irányítása alá tartozó költségvetési szerv (OEP nettó kör) részére 

történő átutalásának elszámolása 

 T3674  -  K3312 

 e) A forgótőke havi felhasználásának (munkabér, levonások, 

letiltások stb. elutalása jogosult részére) elszámolása 

 T3674  -  K3312 

                                                                                                                                                         
260 Beiktatta: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (1), 1. melléklet 28. Hatályos: 2014. XII. 11-től. 

261 Beiktatta: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (1), 1. melléklet 28. Hatályos: 2014. XII. 11-től. 

262 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 65. szerinti szöveggel lép hatályba. 

263 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 57. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

264 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 58. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

265 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 65. szerinti szöveggel lép hatályba. 

266 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 59. Hatályos: 2015. I. 1-től. 



 f) Év végén a forgótőke összegének visszautalása a helyi 

önkormányzat, helyi önkormányzat irányítása alá tartozó 

költségvetési szerv (OEP nettó kör) részére 

 T3674  -  K3312 

 2. Nettó finanszírozáshoz kapcsolódó forgótőke elszámolása a helyi önkormányzatnál, helyi önkormányzat irányítása 

alá tartozó költségvetési szerveknél a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 a) Feltöltési kötelezettség átutalása a Kincstárnak év elején  T3654  -  K33 

 b) A Kincstár értesítése, illetve a forgótőke megállapodás alapján a 

többletigény átutalása a Kincstárnak 

 

 T3654  -  K33 

 c) A Kincstár értesítése, illetve a forgótőke megállapodás alapján 

visszajáró forgótőke jóváírásának elszámolása 

 T33  -  K3654 

 d)
267

 A havi nettósításban a helyi önkormányzatokat megillető támogatásból levont forgótőke visszapótlás 

elszámolása 

 da) Kötelezettség teljesítéseként  T421  -  K3654 

 db) Követelés teljesítéseként  T3654  -  K3511/3518 

 dc) Kapcsolódó tétel: a forgótőkével fedezett kiadások kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként és 

annak teljesítéseként történő elszámolása a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 e) Év végén a forgótőke Kincstártól történő visszaérkezésének 

elszámolása 

 T33    K3654 

X. FEJEZET 

TÁMOGATÁSOKKAL, ELLÁTÁSOKKAL KAPCSOLATOS 

ELSZÁMOLÁSOK 

A) Államháztartáson belüli vissza nem térítendő támogatások nyújtása 

elszámolásai 

 1. Kötelezettségvállalás a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint  T0021  -  K05506/ 

0584(2) 

 2.
268

 Kifizetés esedékessége a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL 

szerint (támogatási előlegnél a támogatói okirat/támogatási szerződés 

szerint, egyébként a beszámoló elfogadásakor) 

 T05506/0584(2) 

T0022 

 -  K0021 

K05506/ 0584(2) 

 3.
269

 Kifizetés esedékessége a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

(támogatási előlegnél a támogatói okirat/támogatási szerződés 

szerint, egyébként a beszámoló elfogadásakor) 

 T8434/864  -  K4215/4218 

 4.
270

 Kifizetés a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint       

 a) Teljesítésként  T05506/0584(3)  -  K003 

 b) Támogatási előlegnél elszámolási kötelezettségként  T031  -  K006 

 5.
271

 Kifizetés a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T4215/4218  -  K32/33 

 6.
272

 Támogatási előlegnél az elszámoláskor az elszámolási 

kötelezettség kivezetése a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 T006  -  K031 

 7. Visszafizetési követelés előírása a KÖLTSÉGVETÉSI 

SZÁMVITEL szerint 

      

 a) Adott (a folyósítás) évén belül: a 2. pont és a 4. pont a) alpontja szerintiek fordítottjaként 

 b) Adott (a folyósítás) évén túl  T0912/0916/ 

0925(2) 

 -  K0041 

 8.
273

 Visszafizetési követelés előírása a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 

szerint 

      

 a)
274

 Adott (a folyósítás) évén belül  T36516  -  K8434/864 

                                                 
267 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (1), 1. melléklet 29. Hatályos: 2014. XII. 11-től. 

268 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 66. szerinti szöveggel lép hatályba. 

269 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 60. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

270 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 66. szerinti szöveggel lép hatályba. 

271 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 66. szerinti szöveggel lép hatályba. 

272 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 66. szerinti szöveggel lép hatályba. 

273 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 67. szerinti szöveggel lép hatályba. 

274 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 61. Hatályos: 2015. I. 1-től. 



 b) Adott (a folyósítás) évén túl  T3511/3512  -  K922/941 

 

 

 9. Visszafizetés a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

      

 a) Adott (a folyósítás) évén belül: nincs könyvelési teendő       

 b) Adott (a folyósítás) évén túl  T005  -  K0912/0916/ 

0925(3) 

 10.
275

 Visszafizetés a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint       

 a)
276

 Adott (a folyósítás) évén belül  T32/33  -  K36516 

 b) Adott (a folyósítás) évén túl  T32/33  -  K3511/3512 

B) Államháztartáson belüli vissza nem térítendő támogatások fogadása 

elszámolásai 

 1. Támogatói okirat, támogatási szerződés megkötésekor előirányzatként (ha tárgyévben nem került megtervezésre) a 

KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 a) Bevételi előirányzatként (ha tárgyévi és nem került 

megtervezésre) 

 T001  -  K0911/0916/ 

0921/0925(1) 

 b) Kiadási előirányzatként (ha tárgyévi és nem került 

megtervezésre) 

 T05(1)  -  K001 

 2.
277

 Támogatás folyósítása a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL 

szerint 

      

 a) Követelésként  T0911/0916/  

0921/0925(2) 
 - 

 K0041 

 b) Teljesítésként  T005 
 - 

 K0911/0916/  

0921/0925(3) 

 c) Támogatási előlegnél elszámolási kötelezettségként  T044  -  K006 

 3.
278

 Támogatás folyósítása a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint       

 a) Követelésként  T3511/3512  -  K922/941 

 b) Teljesítésként  T32/33  -  K3511/3512 

 4.
279

 Időbeli elhatárolás fejlesztési célú támogatás esetén a 

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint (az Szt. 45. § (1) bekezdés a) 

pontja és az Áhsz. 28. § (4) bekezdése szerint) 

 T941  -  K443 

 5.
280

 A folyósított (támogatási előleg nélküli támogatásnál, szállítói finanszírozásnál a megállapított) támogatási 

előleg terhére kötelezettségvállalás, nem szállítói finanszírozásnál a teljesítés elszámolása a költségvetési és a 

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint: az általános kötelezettségvállalási, kiadás teljesítési szabályok szerint 

 6. Szállítói finanszírozásnál a szállítói számlák kifizetéséről szóló támogatói értesítést követően a számlák 

megtérítésének elszámolása a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 a) Követelésként  T0916/0925(2)  -  K0041 

 b) Teljesítésként  T005  -  K0916/0925(3) 

 c)
281

 Az 5. pont szerint korábban elszámolt végleges 

kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek teljesítéseként 

 T05(3)  -  K003 

 7. A Szállítói finanszírozásnál a szállítói számlák kifizetéséről szóló támogatói értesítést követően a számlák 

megtérítésének elszámolása a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 a) Követelésként  T3511/3512  -  K922/941 

 b)
282

 Teljesítésként (az 5. pont szerint korábban elszámolt 

kötelezettségek és a követelés összevezetése) 

 T421  -  K3511/3512 

 8.
283

 Támogatási előlegnél az elszámoláskor az elszámolási 

kötelezettség kivezetése a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 T006  -  K044 

 9. Visszafizetési kötelezettség előírása a KÖLTSÉGVETÉSI 

SZÁMVITEL szerint 

      

                                                 
275 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 68. szerinti szöveggel lép hatályba. 

276 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 62. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

277 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 69. szerinti szöveggel lép hatályba. 

278 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 69. szerinti szöveggel lép hatályba. 

279 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 69. szerinti szöveggel lép hatályba. 

280 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 69. szerinti szöveggel lép hatályba. 

281 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (1), 1. melléklet 30. Hatályos: 2014. XII. 11-től. 

282 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (1), 1. melléklet 31. Hatályos: 2014. XII. 11-től. 

283 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 70. szerinti szöveggel lép hatályba. 



 a) Adott (a folyósítás) évén belül: az 1. pont a) és a 2. pont a) és b) 

alpontja vagy a 6. pont szerintiek fordítottjaként 

      

 b) Adott (a folyósítás) évén túl  T0022  -  K05502/ 

05506/0584(2) 

 10.
284

 Visszafizetési kötelezettség előírása a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint 

      

 a) Adott (a folyósítás) évén belül  T922/941  -  K367113 

 b) Adott (a folyósítás) évén túl  T8434/864  -  K4215/4218 

 11. Visszafizetés a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint       

 a) Adott (a folyósítás) évén belül: nincs könyvelési teendő       

 b) Adott (a folyósítás) évén túl  T05502/05506/ 

0584(3) 

 -  K003 

 12.
285

 Visszafizetés a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint       

 a)
286

 Adott (a folyósítás) évén belül  T367113  -  K32/33 

 b) Adott (a folyósítás) évén túl  T4215/4218  -  K32/33 

C) Államháztartáson kívüli vissza nem térítendő támogatások, ellátottak 

pénzbeli juttatásai elszámolásai 

 1.
287

 Kötelezettségvállalás (jogosultság megállapítása) a 

KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 T0021  -  K054/05509/  

05511/05512/  

0587/0588/0589(2) 

 2.
288

 Kifizetés esedékessége a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL 

szerint (támogatási előlegnél a támogatói okirat/támogatási 

szerződés szerint, egyébként a beszámoló elfogadásakor) 

 

T054/05509/05511/  

05512/0587/0588/  

0589(2)  

T0022 

 -  K0021  

K054/05509/  

05511/05512/  

0587/0588/0589(2) 

 3.
289

 Kifizetés esedékessége a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

(támogatási előlegnél a támogatói okirat/támogatási szerződés 

szerint, egyébként a beszámoló elfogadásakor) 

 T8434/864  -  K4214/4215/4218 

 4.
290

 Kifizetés a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint       

 a) Teljesítésként  

T054/05509/05511/  

05512/0587/0588/  

0589(3) 

 -  K003  

 b) Támogatási előlegnél elszámolási kötelezettség  T031  -  K006 

 5.
291

 Kifizetés a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T4214/4215/ 4218    K32/33 

 6.
292

 Támogatási előlegnél az elszámoláskor az elszámolási 

kötelezettség kivezetése a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 T006    K031 

 

 

 7. Visszafizetési követelés előírása a KÖLTSÉGVETÉSI 

SZÁMVITEL szerint 

      

 a) Adott (a folyósítás) évén belül: a 2. pont és a 4. pont a) alpontja szerintiek fordítottjaként 

 b)
293

 Adott (a folyósítás) évén túl  T0965/0975(2)  -  K0041 

 8.
294

 Visszafizetési követelés előírása a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 

szerint 

      

 a)
295

 Adott (a folyósítás) évén belül  T36516  -  K8434/864 

                                                 
284 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 63. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

285 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 72. szerinti szöveggel lép hatályba. 

286 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 64. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

287 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 65. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

288 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 65. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

289 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 65. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

290 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 65. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

291 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 73. szerinti szöveggel lép hatályba. 

292 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 73. szerinti szöveggel lép hatályba. 

293 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 66. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

294 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 74. szerinti szöveggel lép hatályba. 

295 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 67. Hatályos: 2015. I. 1-től. 



 b) Adott (a folyósítás) évén túl  T3516/3517  -  K922/941 

 9. Visszafizetés a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint       

 a) Adott (a folyósítás) évén belül: nincs könyvelési teendő       

 b)
296

 Adott (a folyósítás) évén túl  T005  -  K0965/0975(3) 

 10.
297

 Visszafizetés a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint       

 a)
298

 Adott (a folyósítás) évén belül  T32/33  -  K36516 

 b) Adott (a folyósítás) évén túl  T32/33  -  K3516/3517 

 11.
299

 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainál a nem 

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai forrásaiból finanszírozott 

ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás között 

történő elszámolásnál a nem finanszírozónál kifizetett ellátások 

kifizetéseinek elszámolása a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T3656  -  K3312 

 12.
300

 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainál a nem 

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai forrásaiból finanszírozott 

ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás között 

történő elszámolásnál a nem finanszírozónál kifizetett ellátások 

megtérítésének elszámolása a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T3312  -  K3656 

 13.
301

 Finanszírozó szervezetnél a nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjai forrásaiból finanszírozott, de általuk 

folyósított ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás között történő elszámolásnál a finanszírozónál, 

a másik alap által kifizetett ellátások elszámolása a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 a) Kötelezettségvállalás (jogosultság megállapítása) a 

KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 T0021  -  K054(2) 

 b) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési 

kötelezettségként 

 T054(2)  

T0022 

 -  - K0021  

K054(2) 

 c) A megtérítendő kifizetések elszámolása a társadalombiztosítás 

pénzügyi alapjai által küldött értesítő alapján teljesítésként 

 T054(3)  -  K003 

 14.
302

 Finanszírozó szervezetnél a nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjai forrásaiból finanszírozott, de általuk 

folyósított ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás között történő elszámolásnál a finanszírozónál, 

a másik alap által kifizetett ellátások elszámolása a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 a) Kötelezettségként  T8434  -  K4214 

 b) A megtérítendő kifizetések elszámolása a társadalombiztosítás 

pénzügyi alapjai által küldött értesítő alapján a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint 

 T4214  -  K3676 

 c) A megtérítendő kifizetések társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 

felé történő megtérítése a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T3676    K3312 

D) Erzsébet utalványok formájában nyújtott önkormányzati segélyek, 

szociális támogatások, ellátások elszámolása 

 1. Önkormányzatnál az utalványok megérkezésekor a bevétel elszámolása a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL 

szerint 

 a) Követelésként  T09162  -  K0041 

 b) Teljesítésként  T005  -  K09163 

 2. Önkormányzatnál az utalványok megérkezésekor a bevétel elszámolása a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 a) Követelésként  T3511  -  K92 

 b)
303

 Teljesítésként  T3662  -  K3511 

 3.
304

 Önkormányzatnál az utalványok átadásának elszámolása az 

ellátottaknak a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 T054(3)  -  K003 

 4.
305

 Önkormányzatnál az utalványok átadásának elszámolása az 

ellátottaknak a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T4214  -  K3662 

                                                 
296 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 68. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

297 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 75. szerinti szöveggel lép hatályba. 

298 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 69. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

299 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 70. Hatályos: 2015. I. 1-től. 
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 5. Kapcsolódó tételek: az ellátásokkal kapcsolatos további elszámolások (kötelezettségvállalás, stb.) az e fejezet C) 

Államháztartáson kívüli vissza nem térítendő támogatások, ellátottak pénzbeli juttatásai elszámolásai címe szerint 

 6.
306

 A központi költségvetésben az önkormányzatoknak utalványban adott támogatás elszámolása: az A) 

Államháztartáson belüli vissza nem térítendő támogatások nyújtása elszámolásai cím 1-3. pontja szerint, az alábbi 

kiegészítésekkel 

 a) Pénzügyi teljesítés elszámolása az utalvány forgalmazója felé a 

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T3662  -  K32/33 

 b) Az önkormányzatok részére az utalványok kiadásának 

elszámolása a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 T055063  -  K003 

 c) Az önkormányzatok részére az utalványok kiadásának 

elszámolása a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T4215  -  K3662 

E) Dolgozóknak lakáskölcsön nyújtása elszámolása 

 1.
307

 A lakáskölcsön számlára pénzeszköz átvezetés a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint 

 T361  -  K33 

 2.
308

 A lakáskölcsön számlán pénzeszköz jóváírás a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint 

 T331  -  K361 

 3.
309

 Kötelezettségvállalás a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL 

szerint 

 T0021  -  K05862 

 4.
310

 Kölcsön folyósítása, ide értve a kezelési költség dolgozót érintő részét is a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL 

szerint 

 a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként  T05862  

T0022 

 -  K0021  

K05862 

 b) Teljesítésként  T05863  -  K003 

 c)
311

 Követelés tőkeösszege  T09742  -  K0041 

 d) Követelés kamatrésze  T094082  -  K0041 

 5. Kölcsön folyósítása, ide értve a kezelési költség dolgozót érintő részét is a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 a)
312

 Követelés tőkeösszege  T3517  -  K331 

 b) Követelés kamatrésze  T3514  -  K932 

 c) Követelés kamatrésze elhatárolása  T932  -  K441 

 6.
313

 Kölcsön visszafizetése a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL 

szerint 

 T005  -  K09743 

 7.
314

 Kölcsön visszafizetése a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T331  -  K3517 

 8. Tárgyévi kamat elhatárolása az év elején a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint 

 T441  -  K932 

 9. Kapott kamat a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint       

 a) Követelésként  T094082  -  K0041 

 b) Teljesítésként  T005  -  K094083 

 10.
315

 Kapott kamat a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T331  -  K3514 

 11.
316

 Késedelmi kamat a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint       

 a) Követelésként  T094112  -  K0041 

 b) Teljesítésként  T005  -  K094113 

 12.
317

 Késedelmi kamat a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint       

 a) Követelésként  T3514  -  K9232 

 b) Teljesítésként  T331  -  K3514 

 13. Kezelési költség munkáltatót terhelő részének elszámolása a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként  T0022  -  K053372 
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 b) Teljesítésként  T053373  -  K003 

 14. Kezelési költség munkáltatót terhelő részének elszámolása a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 a) Kötelezettségként  T52 

T6/7 

 -  K4213 

K591 

 b)
318

 Teljesítésként  T4213  -  K331 

F) Visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtásának elszámolása 

 1. Kötelezettségvállalás a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint  T0021  -  K05504/ 

05508/ 

0582/ 

0586(2) 

 2. Adott kölcsön, visszatérítendő támogatás folyósítása a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként  T05504/05508/ 

0582/0586(2) 

T0022 

   K0021 

K05504/ 

05508/ 

0582/0586(2) 

 b) Teljesítésként  T05504/05508/ 

0582/0586(3) 

 -  K003 

 c)
319

 Követelés tőkeösszege  T0914/0923/0962/  

0963/0964/0972/  

0973/0974(2) 

 -  K0041 

 d) Követelés kamatrésze  T094082  -  K0041 

 

 

 3. Adott kölcsön, visszatérítendő támogatás folyósítása a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 a) Követelés tőkeösszege  T3511/3512/ 

3516/3517 

 -  K32/33 

 b) Követelés kamatrésze  T3514  -  K932 

 c) Követelés kamatrésze elhatárolása  T932  -  K441 

 4. Tárgyévi kamat a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint az év elején  T441  -  K932 

 5. Adott kölcsön, visszatérítendő támogatás visszafizetése a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 a)
320

 A tőkeösszeg visszafizetése  T005  -  K0914/0923/0962/  

0963/0964/0972/  

0973/0974(3) 

 b) A kamatrész visszafizetése  T005  -  K094083 

 6. Adott kölcsön, visszatérítendő támogatás visszafizetése a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 a) A tőkeösszeg visszafizetése  T32/33  -  K3511/3512/ 

3516/3517 

 b) A kamatrész visszafizetése  T32/33  -  K3514 

G) Visszatérítendő támogatás, kölcsön fogadásának elszámolása 

 1. Kötelezettségvállalás a visszafizetésre a KÖLTSÉGVETÉSI 

SZÁMVITEL szerint 

      

 a) Visszafizetendő összeg tőkerésze  T0021  -  K05505/ 

0583(2) 

 b) Visszafizetendő összeg kamatrésze  T0021  -  K053532 

 2. Kapott kölcsön, visszatérítendő támogatás folyósítása a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 a) Követelésként  T0915/0924(2)  -  K0041 

 b) Teljesítésként  T005  -  K0915/0924(3) 

 c) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

(tőkerész) 

 T05505/ 

0583(2) 

T0022 

 -  K0021 

K05505/ 

0583(2) 

 d) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési  T053532  -  K0021 

 kötelezettségként (kamatrész)  T0022  -  K053532 
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 3. Kapott kölcsön, visszatérítendő támogatás folyósítása a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 a) Kapott kölcsön, visszatérítendő támogatás tőkeösszege  T32/33  -  K4215/4218 

 b) Kapott kölcsön, visszatérítendő támogatás kamatrésze  T851  -  K4213 

 c) Kamatrész elhatárolása  T372  -  K851 

 4. Tárgyévi kamat az év elején a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T851  -  K372 

 5. Kapott kölcsön, visszatérítendő támogatás visszafizetése a 

KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

      

 a) A tőkerész visszafizetése  T05505/0583(3)  -  K003 

 b) A kamatrész visszafizetése  T053533  -  K003 

 6. Kapott kölcsön, visszatérítendő támogatás visszafizetése a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 a) A tőkerész visszafizetése  T4215/4218  -  K32/33 

 b) A kamatrész visszafizetése  T4213  -  K32/33 

H) Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől közvetlenül kapott 

támogatás elszámolása (Áht. 20. § (1) bek.) 

 1.
321

 Támogatásról való értesítés a KÖLTSÉGVETÉSI 

SZÁMVITEL szerint 

      

 a) Bevételi előirányzatként (ha tárgyévi és nem került 

megtervezésre) 

 T001  -  K0965/0975(1) 

 b) Kiadási előirányzatként (ha tárgyévi és nem került 

megtervezésre) 

 T05(1)  -  K001 

 c) Követelésként  T0965/0975(2)  -  K0041 

 2. Támogatásról való értesítés a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T3516/3517  -  K922/941 

 3.
322

 Támogatás jóváírása a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T33  -  K36791 

 4. Időbeli elhatárolás fejlesztési célú támogatás esetén a 

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint (az Szt. 45. § (1) bekezdés a) 

pontja és az Áhsz. 28. § (4) bekezdése szerint) 

  

T941 

  

- 

  

K443 

 5.
323

 Kötelezettségvállalás, kötelezettség a kapott támogatás terhére       

 a) A KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint kötelezettségvállalás  T0021  -  K05(2) 

 b) A KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint végleges 

kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

 T05(2)  

T0022 

 -  K0021  

K05(2) 

 c) A PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint kötelezettség  T1-8  -  K42 

 6. Támogatás felhasználása (kifizetés) a KÖLTSÉGVETÉSI 

SZÁMVITEL szerint 

      

 a) Kiadási előirányzat teljesítéseként  T05(3)  -  K003 

 b)
324

 Bevételi előirányzat teljesítéseként  T005  -  K0965/0975(3) 

 6a.
325

 Támogatás felhasználása (kifizetés) a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint 

      

 a) A kötelezettség és a követelés összevezetéseként  T42  -  K3516/3517 

 b)
326

 A nemzetközi támogatási program pénzeszközeinek 

kivezetéseként 

 T36791  -  K33 

 7. Visszafizetési kötelezettség előírása a KÖLTSÉGVETÉSI 

SZÁMVITEL szerint 

      

 a) Adott (a folyósítás) évén belül: az 1. pont c) alpontja és a 6. pont b) alpontja szerintiek fordítottjaként 

 b) Adott (a folyósítás) évén túl  T0022  -  K05511/ 

0588(2) 

 8.
327

 Visszafizetési kötelezettség előírása a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint 

      

 a) Adott (a folyósítás) évén belül  T9232/9423  -  K367113 

 b) Adott (a folyósítás) évén túl  T8434/864  -  K4215/4218 

 9. Visszafizetés a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint       

 a) Adott (a folyósítás) évén belül: nincs könyvelési teendő       

                                                 
321 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 83. Hatályos: 2015. I. 1-től. 
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 b) Adott (a folyósítás) évén túl  T05511/ 

0588(3) 

 -  K003 

 10.
328

 Visszafizetés a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint       

 a)
329

 Adott (a folyósítás) évén belül  T367113  -  K32/33 

 b) Adott (a folyósítás) évén túl  T4215/4218  -  K32/33 

I) Garanciák, kezességek elszámolásai 

 1. Garancia, kezesség nyilvántartásba vétele a KÖLTSÉGVETÉSI 

SZÁMVITEL szerint 

 T041  -  K006 

 2. Jogosult felszólítása a teljesítésre KÖLTSÉGVETÉSI 

SZÁMVITEL szerint 

      

 a) Kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként  T0022  -  K05503/ 

05507/0581/ 

0585(2) 

 b) Eredeti kötelezettel szembeni követelésként  T0913/0922/ 

0961/0971(2) 

 -  K0041 

 c) Garancia, kezesség kivezetés  T006  -  K041 

 3.
330

 Jogosult felszólítása a teljesítésre a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 

szerint 

      

 a) Kötelezettségként  T8434/864  -  K4215/4218 

 b) Eredeti kötelezettel szembeni követelésként  T3511/3512/3516/  

3517 

 -  K9232/9423 

 4. Jogosultnak teljesítés a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint  T05503/05507/ 

0581/0585(3) 

 -  K003 

 5. Jogosultnak teljesítés a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T4215/4218  -  K32/33 

 6. Eredeti kötelezett teljesítése a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL 

szerint 

 T005  -  K0913/0922/ 

0961/0971(3) 

 7. Eredeti kötelezett teljesítése a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T32/33  -  K3511/3512/ 

3516/3517 

XI. FEJEZET 

KÖZHATALMI BEVÉTELEKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 

A) A beszedő szervezetet megillető közhatalmi bevételek elszámolása 

 1. A közhatalmi bevétel követelésként való előírása a 

KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 T093(2)  -  K0041 

 2. A közhatalmi bevétel követelésként való előírása a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint 

 T3513  -  K911 

 3. Teljesítés a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint  T005  -  K093(3) 

 4. Teljesítés a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T33  -  K3513 

 5. Visszatérítési kötelezettség ismertté válásakor elszámolás a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 a) Követelés csökkenésként  T0041  -  K093(2) 

 b) Teljesítés csökkenésként  T093(3)  -  K005 

 6.
331

 Visszatérítési kötelezettség ismertté válásakor elszámolás a 

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T911  -  K36711 

 7.
332

 Visszatérítési kötelezettség teljesítése a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint 

 T36711  -  K33 

 8. A visszatérítés miatti negatív közhatalmi bevételek nullára módosítása év végén a KÖLTSÉGVETÉSI 

SZÁMVITEL szerint: az 5. pont szerintiek fordítottjaként 

 9.
333

 A visszatérítés miatti negatív közhatalmi bevételek nullára 

módosítása év végén a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T3513  -  K911 
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 10.
334

 A visszatérítés miatt a nulla és a negatív egyenleg közötti különbözet elszámolása (év végén) a 

KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként  T0022  -  K053552 

 b) Teljesítésként  T053553  -  K003 

 11.
335

 A visszatérítés miatt a nulla és a negatív egyenleg közötti különbözet elszámolása (év végén) PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint 

 a)
336

 Kötelezettségként  T8434  -  K4213 

 b) Teljesítésként a kötelezettség és követelés összevezetésével  T4213  -  K3513 

B)
337

 A bevételt beszedő és a központi költségvetés/más szervezet között 

megosztott közhatalmi bevételek elszámolása 

 1. A bevételt beszedő szervezetet megillető közhatalmi bevétel követelésként való előírása: e fejezet A) A beszedő 

szervezetet megillető közhatalmi bevételek elszámolása cím 1. és 2. pontja szerint 

 2. A bevételt beszedő szervezetet nem megillető közhatalmi bevétel követelésként való előírása: csak a részletező 

nyilvántartásokban 

 3. A közhatalmi bevétel beérkezésekor a beszedő szervezetnek járó bevételi rész elszámolása a költségvetési és a 

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint e fejezet A) A beszedő szervezetet megillető közhatalmi bevételek elszámolása cím 

3. és 4. pontja szerint 

 4. A közhatalmi bevétel beérkezésekor a beszedő szervezetnek nem 

járó bevételi rész elszámolása a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T33  -  K3673 

 5. A közhatalmi bevétel beérkezését követően a bevételt beszedő 

szervezetet nem megillető közhatalmi bevétel továbbutalása a 

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T3673  -  K33 

 6. Visszatérítési kötelezettség elszámolása (csak a bevételt beszedő szervezet által beszedett hányadot érintő részre): e 

fejezet A) A beszedő szervezetet megillető közhatalmi bevételek elszámolása cím 5-7. pontja szerint 

 7. A visszatérítés miatti negatív bevételi egyenleg módosításának elszámolása (év végén): e fejezet A) A beszedő 

szervezetet megillető közhatalmi bevételek elszámolása cím 8-11. pontja szerint 

C) A beszedő szervezetet nem megillető közhatalmi bevételek elszámolása 

 1.
338

 Bevétel beérkezése a beszedő szerv számlájára a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint 

 T33  -  K3673 

 2.
339

 Bevétel továbbutalása a beszedő szerv számlájáról a 

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T3673  -  K33 

 3. Bevétel beérkezése, ha az nem a saját számlájára érkezik a költségvetési és a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint: 

csak a részletező nyilvántartásokban 

 4. Egyéb gazdasági események elszámolása a költségvetési és a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint: csak a részletező 

nyilvántartásokban 

D)
340

 Az e fejezet B) A bevételt beszedő és a központi költségvetés/más 

szervezet között megosztott közhatalmi bevételek elszámolása és C) A 

beszedő szervezetet nem megillető közhatalmi bevételek elszámolása cím 

szerinti közhatalmi bevételek elszámolása a jogosult szervnél 

 1. Bevétel beérkezése a beszedő szervezet Áhsz. 44. § (2a) 

bekezdése szerinti adatszolgáltatása alapján a KÖLTSÉGVETÉSI 

SZÁMVITEL szerint (követelésként elszámolása már megtörtént) 

 T005  -  K093(3) 

 2. Bevétel beérkezése a beszedő szervezet Áhsz. 44. § (2a)  T3653  -  K3513 

                                                                                                                                                         
333 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 86. szerinti szöveggel lép hatályba. 

334 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 86. szerinti szöveggel lép hatályba. 

335 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 86. szerinti szöveggel lép hatályba. 

336 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 91. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

337 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 87. szerinti szöveggel lép hatályba. 

338 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 88. szerinti szöveggel lép hatályba. 

339 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 88. szerinti szöveggel lép hatályba. 

340 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 89. szerinti szöveggel lép hatályba. 



bekezdése szerinti adatszolgáltatása alapján a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint (követelésként elszámolása már megtörtént) 

 3. Bevétel beérkezése a beszedő szervezet általi átutalást követően  T33  -  K3653 

 4.
341

 

XII. FEJEZET 

EGYÉB GAZDASÁGI ESEMÉNYEK ELSZÁMOLÁSAI 

A) Szolgáltatás vásárlás elszámolása 

 1. Kötelezettségvállalás a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint       

 a) Nettó érték  T0021  -  K053(2) 

 b) Általános forgalmi adó  T0021  -  K053512 

 2.
342

 Előleg: a II. fejezet A) Vásárlás elszámolása cím 2. pontja szerint, azzal az eltéréssel, hogy a 36511/36512. 

könyvviteli számlák helyett a 36514. (kiküldetési előleg esetén a 36515.) könyvviteli számlát kell használni 

 3. Szállítói számla a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint       

 a) Nettó érték  T053(2) 

T0022 

 -  K0021 

K053(2) 

 b) Általános forgalmi adó  T053512 

T0022 

 -  K0021 

K053512 

 c) Nettó előleg teljesítésként  T053(3)  -  K003 

 d) Előleg utáni általános forgalmi adó teljesítésként  T053513  -  K003 

 4.
343

 Szállítói számla a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint       

 a) Nettó összeg (előleggel együtt)  T52  

T6/7 
 - 

 K4213  

K591 

 b)
344

 Előleg rendezése  T4213  -  K36514 

 c) Általános forgalmi adó: a II. fejezet A) Vásárlás elszámolása 4. 

pont c)-f) alpontja szerint, azzal az eltéréssel, hogy a 4216. 

könyvviteli számla helyett a 4213. könyvviteli számlát kell használni 

      

 5. A számla kiegyenlítése a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL 

szerint 

      

 a) Nettó összeg (előleg nélkül)  T053(3)  -  K003 

 b) Általános forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adó 

nélkül) 

 T053513  -  K003 

 6. A számla bruttó összege kiegyenlítése a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint (előleg nélkül) 

 

 T4213  -  K32/33 

 7. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyam különbözet a költségvetési és a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint: a II. 

fejezet A) Vásárlás elszámolása 7-10. pontja szerint, azzal az eltéréssel, hogy a 4216. könyvviteli számla helyett a 

4213. könyvviteli számlát kell használni 

B) Szolgáltatás nyújtás elszámolása 

 1. Számlázott eladási ár a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint       

 a) Nettó érték  T094022/ 

094032/ 

094052 

 -  K0041 

 b) Általános forgalmi adó  T094062  -  K0041 

 2. Számlázott eladási ár a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint       

 a) Nettó érték  T3514  -  K912 

 b) Általános forgalmi adó  T3514    K3642 

 3. A számla kiegyenlítése a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL 

szerint 

      

 a) Nettó érték  T005  -  K094023/ 

                                                 
341 Hatályon kívül helyezte: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 6. § (1). Hatálytalan: 2014. XII. 11-től. 

342 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 92. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

343 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 91. szerinti szöveggel lép hatályba. 

344 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 93. Hatályos: 2015. I. 1-től. 



094033/ 

094053 

 b) Általános forgalmi adó  T005  -  K094063 

 4. A számla kiegyenlítése a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T32/33  -  K3514 

C) Általános forgalmi adó elszámolás 

 1. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó a számla 

beérkezésekor a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 T053512/ 

05672/05742 

T0022 

 -  K0021 

K053512/ 

05672/05742 

 2.
345

 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó a számla beérkezésekor a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 a) Levonható általános forgalmi adó   T3641  -  K4213/4216/ 4217 

 b)
346

 Nem levonható általános forgalmi adó  T8434  -  K4213/4216/4217 

 3. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése a 

KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 T053513/ 

05673/05743 

 -  K003 

 4. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése a 

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T4213/4216/ 

4217 

 -  K32/33 

 5. Kiszámlázott általános forgalmi adó a KÖLTSÉGVETÉSI 

SZÁMVITEL szerint 

 T094062  -  K0041 

 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 

szerint 

 T3514  -  K3642 

 7. Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése a 

KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 T005  -  K094063 

 8. Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint 

 T32/33  -  K3514 

 9.
347

 Fordított általános forgalmi adó elszámolás a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 a) Fizetendő levonható általános forgalmi adó  T3641  -  K3642 

 b)
348

 Fizetendő nem levonható általános forgalmi adó  T8434  -  K3642 

 9a.
349

 Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó 

összevezetése 

 T3642  -  K3641 

 10.
350

 Adóbevallás szerint fizetendő általános forgalmi adó a 

KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 T0022  -  K053522 

 11. Adóbevallás szerint fizetendő általános forgalmi adó a 

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T3642  -  K4213 

 12.
351

 Adóbevallás szerint fizetendő általános forgalmi adó 

teljesítése a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 T053523  -  K003 

 13. Adóbevallás szerint fizetendő általános forgalmi adó teljesítése a 

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T4213  -  K33 

 14. Adóbevallás szerint visszaigényelhető általános forgalmi adó a 

KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint, ha az általános forgalmi 

adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa. tv.) 

szerinti visszafizetésre való jogosultság megnyílik 

 T094072  -  K0041 

 15. Adóbevallás szerint visszaigényelhető általános forgalmi adó a 

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint, ha az Áfa. tv. szerinti 

visszafizetésre való jogosultság megnyílik 

 T3514  -  K3641 

 16. Adóbevallás szerint visszaigényelhető általános forgalmi adó 

teljesítése a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 T005  -  K094073 

 17. Adóbevallás szerint visszaigényelhető általános forgalmi adó 

teljesítése a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint (amennyiben az Áfa. 

tv. szerinti visszafizetésre való jogosultság megnyílik) 

 T33  -  K3514 

 18.
352

 Az általános forgalmi adó arányosítása miatt az előzetesen 

felszámított általános forgalmi adó vissza nem igényelhető részének 

elszámolása a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T8434  -  K3641 

                                                 
345 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 92. szerinti szöveggel lép hatályba. 

346 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 94. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

347 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 93. szerinti szöveggel lép hatályba. 

348 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 95. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

349 Beiktatta: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (1), 1. melléklet 38. Hatályos: 2014. XII. 11-től. 

350 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 93. szerinti szöveggel lép hatályba. 

351 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 94. szerinti szöveggel lép hatályba. 



D) Behajthatatlan követelés elszámolása 

 1. Behajthatatlan követelés a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL 

szerint 

 T0041  -  K09(2) 

 2.
353

 Behajthatatlan követelés a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T8432/8433  -  K35 

E) Követelés elengedése 

 1. Követelés elengedése a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint  T0041  -  K09(2) 

 2.
354

 Követelés elengedése a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T864  -  K351 

F)
355

 Követelés értékvesztésének és értékvesztés visszaírásának elszámolása 

 1. Értékvesztés a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint  T0041  -  K09(2) 

 2.
356

 Értékvesztés a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T8434  -  K358 

 3. Értékvesztés visszaírása a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL 

szerint 

 T09(2)  -  K0041 

 4.
357

 Értékvesztés visszaírása a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T358  -  K9232 

G) Utólagos elszámolásra kiadott összeg elszámolása 

 1.
358

 Az elszámolásra kiadott összeg a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 

szerint 

 T36515  -  K32/33 

 2.
359

 Az elszámoláskor a visszavett összeg a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint 

 T32/33  -  K36515 

 3. A felhasznált összeg a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint       

 a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként  T0022  -  K05(2) 

 b) Teljesítésként  T05(3)  -  K003 

 4. A felhasznált összeg a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint       

 a)
360

 Kötelezettségként  T1-2/3641/5/8  

T6/7 

 -  K4213/4215-4218  

K591 

 b) Teljesítésként  T4213/4215- 

4218 

 -  K32/33 

H)
361

 Adott előlegek értékvesztésének és visszaírásának elszámolása 

 1.
362

 Értékvesztés a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T8434  -  K36518 

 2. Előleg értékvesztésének elszámolása kiadásként a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 a)
363

 Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési 

kötelezettségként 

 T0022  -  K053552 

 b) Teljesítésként  T053553  -  K003 

 3.
364

 Értékvesztés visszaírásának elszámolása a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint 

 T36518  -  K9232 

 4.
365

 Értékvesztés visszaírásának elszámolása a 

KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

      

                                                                                                                                                         
352 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 96. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

353 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 97. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

354 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 98. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

355 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (1), 1. melléklet 39. Hatályos: 2014. XII. 11-től. 

356 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 99. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

357 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 100. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

358 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 101. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

359 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 101. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

360 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (1), 1. melléklet 40. Hatályos: 2014. XII. 11-től. 

361 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 99. szerinti szöveggel lép hatályba. 

362 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 102. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

363 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (1), 1. melléklet 41. Hatályos: 2014. XII. 11-től. 

364 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 103. Hatályos: 2015. I. 1-től. 



 a) Követelésként  T094112  -  K004 

 b) Teljesítésként  T005  -  K094113 

I) Kötelezettségek elengedése elszámolása 

 1. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség elengedése a 

KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 T05(2)  -  K0022 

 2.
366

 Kötelezettség elengedése a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T42  -  K9423 

 3.
367

 Időbeli elhatárolás, ha a kötelezettség az annak terhére 

beszerzett eszközökhöz kapcsolódik, legfeljebb a kapcsolódó 

eszközök nyilvántartás szerinti értékében a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint (az Szt. 45. § (1) bekezdés b) pontja szerint) 

 T9423  -  K443 

J) Adott engedmény elszámolása 

 1. Konkrét számlához kapcsolódó adott engedmény a 

KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 T0041  -  K09(2) 

 2.
368

 Konkrét számlához kapcsolódó adott engedmény a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 

szerint 

    

 a) Nettó eladási ár  T912/9232  -  K3514/3515 

 b) Kiszámlázott általános forgalmi adó  T3642  -  K3514 

 3. Konkrét számlához nem kapcsolódó adott engedmény a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint: az 1. pontban 

foglaltak szerint 

 4.
369

 Konkrét számlához nem kapcsolódó adott engedmény a 

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T8434  -  K35 

K) Tartozásátvállalás (kötelezettség átvállalása) elszámolása 

 1. Átvállalt kötelezettségek a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL 

szerint kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

 T0021/0022  -  K05(2) 

 2.
370

 Átvállalt kötelezettségek a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  T864  -  K42 

 3.
371

 Időbeli elhatárolás a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint  

[az Szt. 33. § (1) bekezdése és az Áhsz. 13. § (10) bekezdése szerint] 

 T373  -  K864 

L) Származékos ügyletek (fedezeti célú ügyletek) elszámolása 

 1. A fedezeti ügylet a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint       

 a) Függő követelésként  T032  -  K006 

 b) Függő kötelezettségként  T045  -  K006 

 2. Mérlegforduló napjáig lezárt fedezeti ügylet nyereségének elszámolása a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 a) Követelésként  T094082  -  K0041 

 b) Teljesítésként  T005  -  K094083 

 3.
372

 Mérlegforduló napjáig lezárt fedezeti ügylet nyereségének 

elszámolása a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

      

 a) Követelésként  T3514  -  K932 

 b) Teljesítésként  T32/33  -  K3514 

 4. Mérlegforduló napjáig le nem lezárt fedezeti ügylet nyereségének 

elszámolása a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint (időarányos 

nyereség, legfeljebb a fedezett alapügylet időarányos veszteségének 

összegéig) 

 T371  -  K932 

                                                                                                                                                         
365 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 103. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

366 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 100. szerinti szöveggel lép hatályba. 

367 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 100. szerinti szöveggel lép hatályba. 

368 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 104. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

369 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 105. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

370 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 106. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

371 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 106. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

372 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 102. szerinti szöveggel lép hatályba. 



 5. Mérlegforduló napjáig lezárt fedezeti ügylet veszteségének elszámolása a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL 

szerint 

 a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként  T0022  -  K053542 

 b) Teljesítésként  T053543  -  K003 

 6.
373

 Mérlegforduló napjáig lezárt fedezeti ügylet veszteségének elszámolása a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 a) Kötelezettségként  T851  -  K4213 

 b) Teljesítésként  T4213  -  K32/33 

 7. Mérlegforduló napjáig le nem lezárt fedezeti ügylet 

veszteségének (időarányos veszteség) elszámolása a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint, legfeljebb a fedezett alapügylet időarányos 

veszteségének összegéig 

 T442  -  K851 

 8. A fedezeti ügylet kivezetése a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL 

szerint 

      

 a) Függő követelésként  T006  -  K032 

 b) Függő kötelezettségként  T006  -  K045 

M) Előirányzatok elszámolása 

 1. Eredeti előirányzat (elemi költségvetés alapján)  T05(1) 

T001 

 -  K001 

K09(1) 

 2.
374

 Kiadási előirányzatok zárolása  T001  -  K05(1) 

 3.
375

 Előirányzatok módosítása (átcsoportosítása)       

 a) Csökkenés  T001  

T09(1) 
 - 

 K05(1)  

K001 

 b) Növekedés  T05(1)  

T001 
 - 

 K001  

K09(1) 

N)
376

 Maradvány elszámolása 

 1. Költségvetési maradvány elszámolása a KÖLTSÉGVETÉSI 

SZÁMVITEL szerint 

      

 a) Bevételi előirányzatként  T001  -  K0981311 

 b) Kiadási előirányzatként  T05(1)  -  K001 

 c) Követelésként  T0981312  -  K0041 

 d) Teljesítésként  T005  -  K0981313 

 2. Vállalkozási maradvány elszámolása a KÖLTSÉGVETÉSI 

SZÁMVITEL szerint 

      

 a) Bevételi előirányzatként  T001  -  K0981321 

 b) Kiadási előirányzatként  T05(1)  -  K001 

 c) Követelésként  T0981322  -  K0041 

 d) Teljesítésként  T005  -  K0981323 

O)
377

 Kerekítési különbözet elszámolása 

 1. Kerekítési különbözet elszámolása KÖLTSÉGVETÉSI 

SZÁMVITEL szerint 

      

 a) Követelésként  T094112  -  K0041 

 b) Teljesítésként  T005  -  K094113 

 c) Kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként  T0022  -  K053552 

 d) Kiadás teljesítéseként  T053553  -  K003 

 2. Kerekítési különbözet elszámolása PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 

szerint 

      

 a) Követelésként  T3514  -  K9232 

 b) Teljesítésként  T32/33  -  K3514 

                                                 
373 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 103. szerinti szöveggel lép hatályba. 

374 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 104. szerinti szöveggel lép hatályba. 

375 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 104. szerinti szöveggel lép hatályba. 

376 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 105. szerinti szöveggel lép hatályba. 

377 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 107. Hatályos: 2015. I. 1-től. 



 c) Kötelezettségként  T843  -  K4213 

 d) Kiadás teljesítésként  T4213  -  K32/33 

P)
378

 Költségvetési évben nyilvántartásba vett tévesen, hibásan teljesített 

költségvetési bevételeknek és kiadásoknak a költségvetési évben történő 

visszatérülésének elszámolása 

 1. Költségvetési bevételek visszatérítésének elszámolása a téves, hibás nyilvántartásba vétel, teljesítés ismertté 

válásakor a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 a) Teljesítés csökkentéseként  T09(3)  -  K005 

 b) Követelés korrigálásaként  T004  -  K09(2) 

 2.
379

 Költségvetési bevételek visszatérítésének elszámolása a téves, hibás nyilvántartásba vétel, teljesítés ismertté 

válásakor a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 a) Bevétel csökkentésként  T9  -  K351 

 b) Követelés átvezetéseként kapott előlegbe  T351  -  K36711 

 3.
380

 Visszatérítés pénzforgalmi teljesítése  T36711  -  K32/33 

 4. Költségvetési kiadások visszatérülésének elszámolása a téves, hibás nyilvántartásba vétel, teljesítés ismertté 

válásakor a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 a) Teljesítés csökkentéseként  T003  -  K05(3) 

 b) Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség csökkentéseként  T05(2)  -  K0022 

 5.
381

 Költségvetési kiadások visszatérülésének elszámolása a téves, hibás nyilvántartásba vétel, teljesítés ismertté 

válásakor a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 a) Költség, ráfordítás, eszköz csökkentéseként  T42  -  K1/2/5/8 

 b) Kötelezettség átvezetéseként  T36516  -  K42 

 6.
382

 Visszatérítés pénzforgalmi teljesítése   T32/33  -  K36516 

Q)
383

 Költségvetési évben nyilvántartásba vett tévesen, hibásan teljesített 

költségvetési bevételeknek és kiadásoknak a költségvetési évet követően 

történő visszatérülésének elszámolása 

 1. Költségvetési bevételek visszatérítésének elszámolása a téves, 

hibás nyilvántartásba vétel, teljesítés ismertté válásakor a 

KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 T0022  -  K053552 

 2.
384

 Költségvetési bevételek visszatérítésének elszámolása a téves, 

hibás nyilvántartásba vétel, teljesítés ismertté válásakor a 

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T8434  -  K4213 

 3. Költségvetési bevételek pénzforgalmi visszatérítésének 

elszámolása a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 T053553  -  K003 

 4. Költségvetési bevételek pénzforgalmi visszatérítésének 

elszámolása a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T4213  -  K32/33 

 5.
385

 Költségvetési kiadások visszatérülésének elszámolása a téves, 

hibás nyilvántartásba vétel, teljesítés ismertté válásakor a 

KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 T094112  -  K004 

 6.
386

 Költségvetési kiadások visszatérülésének elszámolása a téves, 

hibás nyilvántartásba vétel, teljesítés ismertté válásakor a 

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T3514  -  K9232 

 7.
387

 Költségvetési kiadások pénzforgalmi visszatérülésének 

elszámolása a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 T005  -  K094113 

                                                 
378 Beiktatta: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (1), 1. melléklet 43. Hatályos: 2014. XII. 11-től. 

379 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 108. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

380 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 108. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

381 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 109. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

382 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 109. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

383 Beiktatta: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (1), 1. melléklet 43. Hatályos: 2014. XII. 11-től. 

384 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 110. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

385 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 111. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

386 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 111. Hatályos: 2015. I. 1-től. 

387 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 111. Hatályos: 2015. I. 1-től. 



 8. Költségvetési kiadások pénzforgalmi visszatérülésének 

elszámolása PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T32/33  -  K3514 

XIII. FEJEZET 

KÖNYVVITELI ZÁRLAT SAJÁTOS FELADATAI 

 1. Záró befejezetlen termelés  T231 

T591 

 -  K571 

K6/7 

 2. 6-os számlaosztály számláinak átvezetése  T7  -  K691 

 3. 6-os számlaosztály számláinak lezárása  T691  -  K6 

 4.7. számlaosztály számláinak zárása  T591  -  K7 

 5. 51-56. számlacsoport számláinak átvezetése  T81-83  -  K51-56 

 6. 57. számlacsoport számláinak átvezetése (egyenlegtől függően)  T492/57  -  K57/492 

 7. 8. számlaosztály számláinak zárása  T492  -  K8 

 8. 9. számlaosztály számláinak zárása  T9  -  K492 

 9.
388

 492-es számla átvezetése (egyenlegtől függően)  T416/492  -  K492/416 

 10.
389

 Mérlegszámlák zárása  T493/1-4  -  K1-4/493 

 11. Pénzügyi teljesítés nyilvántartási számláinak zárása  T003 

T09(3) 

 -  K05(3) 

K005 

 12. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, követelés 

nyilvántartási számláinak zárása 

 T05(2) 

T0041 

 -  K0022 

K09(2) 

 13. Előirányzatok nyilvántartási számláinak zárása  T001 

T09(1) 

 -  K05(1) 

K001 

XIV. FEJEZET
390

 

KÖNYVVITELI NYITÁS FELADATAI 

 1.
391

 A mérleg számlák nyitása  T1-4/491    K491/1-4 

 2. Mérleg szerinti eredmény átvezetése (egyenlegtől függően)  T416/414  -  K414/416 

 3. Befejezetlen termelés költségeinek visszavezetése  T571  

T6/7 

 -  K231  

K591 

 4. Költségvetési évben esedékes követelések átvezetése a 

KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 T09(2)  

T0042 

 -  K0041  

K09(2) 

 5. Költségvetési évben esedékes követelések átvezetése a 

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T351  -  K352 

 6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalások, más 

fizetési kötelezettségek átvezetése a KÖLTSÉGVETÉSI 

SZÁMVITEL szerint 

 T0021/0022  

T05(2) 

 -  K05(2)  

K0023/0024 

 7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek átvezetése a 

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T422  -  K421 

 

 

 

XV. FEJEZET
392

 

                                                 
388 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (1), 1. melléklet 44. Hatályos: 2014. XII. 11-től. 

389 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (1), 1. melléklet 44. Hatályos: 2014. XII. 11-től. 

390 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 106. szerinti szöveggel lép hatályba. 

391 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (1), 1. melléklet 45. Hatályos: 2014. XII. 11-től. 

392 A 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 8. §, 5. melléklet 106. szerinti szöveggel lép hatályba. 



A MEGSZÜNÉS SAJÁTOS KÖNYVVITELI FELADATAI 

A) A megszűnő költségvetési szervnél 

A megszűnő költségvetési szervnél a megszűnés fordulónapjára vonatkozóan el kell végezni 

az éves könyvviteli zárással kapcsolatos számviteli feladatokat a XIII. fejezetben leírtak 

szerint. A vagyonelemeket nem kell kivezetni a mérlegből, mivel az Áhsz.-ben a megszűnéshez 

nem kapcsolódik „0”-s beszámoló elkészítési kötelezettség, azonban el kell végezni az 1-4. 

pontban foglalt feladatokat. 
 1. A nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak, tárgyi eszközök 

megszűnőnél elszámolt értékhelyesbítésének kivezetése a 

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T415  -  K116-146 

 2. A befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítésének kivezetése 

a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T415  -  K166 

 3. Az aktív időbeli elhatárolások kivezetése a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint 

 T414  -  K37 

 4. A passzív időbeli elhatárolások kivezetése a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint 

 T44  -  K414 

B) Beolvadás illetve jogutód nélküli megszűnés esetén a jogutód, illetve az 

Áht. 11. § (5) bekezdése szerinti szervnél 

 1. A nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak, tárgyi eszközök 

megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba vétele 

a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T11/121-141  -  K495 

 2. A nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak, tárgyi eszközök 

megszűnőnél elszámolt terv szerinti értékcsökkenésének 

nyilvántartásba vétele a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T495  -  K119-149 

 3. A nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak, tárgyi eszközök 

megszűnőnél elszámolt terven felüli értékcsökkenés nyilvántartásba 

vétele a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T495  -  K118-148 

 4. A nemzeti vagyonba tartozó beruházások, felújítások 

megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének állományba vétele a 

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T151/152  -  K495 

 5. A nemzeti vagyonba tartozó beruházások, felújítások 

megszűnőnél elszámolt terven felüli értékcsökkenésének 

nyilvántartásba vétele a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T495  -  K158 

 6. A befektetett pénzügyi eszközök megszűnőnél kimutatott 

bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint 

 T16-17  -  K495 

 7. A befektetett pénzügyi eszközök megszűnőnél elszámolt 

értékvesztésének nyilvántartásba vétele a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 

szerint 

 T495  -  K168/178 

 8. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök megszűnőnél 

kimutatott bekerülési értékének állományba vétele a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint 

 T21//24  -  K495 

 9. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök megszűnőnél 

elszámolt értékvesztésének állományba vétele a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint 

 T495  -  K218-248 

 10. A nemzeti vagyon induláskori értéke megszűnőnél kimutatott 

könyv szerinti értékének nyilvántartásba vétele a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint 

 T495  -  K411 

 11. A nemzeti vagyon változása megszűnőnél kimutatott könyv 

szerinti értékének nyilvántartásba vétele a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint 

 T495/412  -  K412/495 



 12.
393

 Az egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 

megszűnőnél kimutatott könyv szerinti értékének nyilvántartásba 

vétele a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T495  

T413 

 -  K413  

K495 

 13. A mérleg szerinti eredmény és a felhalmozott eredmény 

megszűnőnél kimutatott könyv szerinti érétkének nyilvántartásba 

vétele az egyéb eszközök induláskori értéke és változásaként a 

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T495/413  -  K413/495 

 14. A követelés jellegű sajátos elszámolások megszűnőnél 

kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint 

 T365  -  K495 

 15. Az adott előlegek megszűnőnél elszámolt értékvesztésének 

nyilvántartásba vétele a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T495  -  K36518 

 16. Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások megszűnőnél 

kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint 

 T366  -  K495 

 17. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások megszűnőnél 

kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint 

 T495  -  K367 

 18. Követelések és kötelezettségek (kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek) állományba vétele 

 a) Követelések nyilvántartásba vétele a KÖLTSÉGVETÉSI 

SZÁMVITEL szerint 

 T09(2)  -  K004 

 b) Követelések megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének 

nyilvántartásba vétele a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T35  -  K495 

 c) Követelések megszűnőnél elszámolt értékvesztésének 

nyilvántartásba vétele a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T495  -  K358 

 d) Kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 

nyilvántartásba vétele a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 T002  -  K05(2) 

 e) Kötelezettségek megszűnőnél kimutatott érétkének bekerülési 

értékének nyilvántartásba vétele a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T495  -  K42 

 19. Mérlegrendezési számla egyenlegének átvezetése  T495/413  -  K495/413 

 20.
394

 Megszűnt költségvetési szerv záró pénzkészleteinek átvétele  T31-33  -  K413 

 21. Kapcsolódó tételek: a XII. fejezet N) Maradvány elszámolása cím szerint, annak függvényében, hogy mi az átvétel 

fordulónapja 

C) Összeolvadás, illetve különválás esetén a jogutód szervnél 

 1. A nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak, tárgyi eszközök 

megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba vétele 

a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T11/121-141  -  K491 

 2. A nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak, tárgyi eszközök 

megszűnőnél elszámolt terv szerinti értékcsökkenésének 

nyilvántartásba vétele a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T491  -  K119-149 

 3. A nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak, tárgyi eszközök 

megszűnőnél elszámolt terven felüli értékcsökkenés nyilvántartásba 

vétele a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 

 T491  -  K118-148 

 4. A nemzeti vagyonba tartozó beruházások, felújítások 

megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének állományba vétele a 

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T151/152  -  K491 

 5. A nemzeti vagyonba tartozó beruházások, felújítások 

megszűnőnél elszámolt terven felüli értékcsökkenésének 

nyilvántartásba vétele a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T491  -  K158 

 6. A befektetett pénzügyi eszközök megszűnőnél kimutatott 

bekerülési értékének nyilvántartásba vétele – PÉNZÜGYI SZVITEL 

 T16-17  -  K491 

 7. A befektetett pénzügyi eszközök megszűnőnél elszámolt 

értékvesztésének nyilvántartásba vétele - PÉNZÜGYI SZÁMVITEL  

 T491  -  K168/178 

 8. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök megszűnőnél 

kimutatott bekerülési értékének állományba vétele a PÉNZÜGYI 

 T21-24  -  K491 

                                                 
393 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (1), 1. melléklet 46. Hatályos: 2014. XII. 11-től. 

394 Megállapította: 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 4. § (2), 2. melléklet 112. Hatályos: 2015. I. 1-től. 



SZÁMVITEL szerint 

 9. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök megszűnőnél 

elszámolt értékvesztésének állományba vétele a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint 

 T491  -  K218-248 

 10. A nemzeti vagyon induláskori értéke megszűnőnél kimutatott 

könyv szerinti értékének nyilvántartásba vétele a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint 

 T491  -  K411 

 11 A nemzeti vagyon változása megszűnőnél kimutatott könyv 

szerinti értékének nyilvántartásba vétele a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint 

 T412/491  -  K412/491 

 12 Az egyéb eszközök induláskori értéke és változásai megszűnőnél 

kimutatott könyv szerinti értékének nyilvántartásba vétele a 

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T413/491  -  K413/491 

 13. A mérleg szerinti eredmény és a felhalmozott eredmény 

megszűnőnél kimutatott könyv szerinti értékének nyilvántartásba 

vétele az egyéb eszközök induláskori értéke és változásaként a 

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T413/491  -  K413/491 

 14. A követelés jellegű sajátos elszámolások megszűnőnél 

kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint 

 T365  -  K491 

 15. Az adott előlegek megszűnőnél elszámolt értékvesztésének 

nyilvántartásba vétele a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T491  -  K36518 

 16. Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások megszűnőnél 

kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint 

 T366  -  K491 

 17. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások megszűnőnél 

kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a PÉNZÜGYI 

SZÁMVITEL szerint 

 T491  -  K367 

 18. Követelések és kötelezettségek (kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek) állományba vétele 

 a) Követelések nyilvántartásba vétele a KÖLTSÉGVETÉSI 

SZÁMVITEL szerint 

 T09(2)  -  K004 

 b) Követelések megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének 

nyilvántartásba vétele a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T35  -  K491 

 c) Követelések megszűnőnél elszámolt értékvesztésének 

nyilvántartásba vétele a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T491  -  K358 

 d) Kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 

nyilvántartásba vétele a KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL szerint 

 T002  -  K05(2) 

 e) Kötelezettségek megszűnőnél kimutatott értékének bekerülési 

értékének nyilvántartásba vétele a PÉNZÜGYI SZÁMVITEL szerint 

 T491  -  K42 

 19.
395

 Megszűnt költségvetési szerv záró pénzkészletének átvétele  T31-33  -  K413 

 20. Kapcsolódó tételek: a XII. fejezet N) Maradvány elszámolása cím szerint, annak függvényében, hogy mi az átvétel 

fordulónapja 
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4. számú melléklet 

 

Tételkód – MGR keret – ERA kapcsolat 

 

TÉTELKÓD TÉTELKÓD MEGNEVEZÉSE 
MGR 

KERET 
ERA ERA MEGNEVEZÉSE 

T05/11 
Szállítóknak fizetett biztosítékok (függő 

kiadás) 
K3 K3651 Adott előlegek  

T05/121 Munkaváll.kapcs.kiegy.kiad.(ill.előleg/ K2 K3651 Adott előlegek  

T05/1211 
Munkaváll.kapcs.kiad.(ill.előleg 

törlesztés) 
K2 K3651 Adott előlegek  

T05/1212 Munkaváll.kapcs.kiad.(ill.előleg) K2 K3651 Adott előlegek  

T05/123 Kiskassza ellátmány /kiadás/ K3 K3651 Adott előlegek  

T05/1231 Kiskassza ellátmány DOLOGI K3 K3651 Adott előlegek  

T05/1232 Kiskassza ellátmány SZEMÉLYI K11 K3651 Adott előlegek  

T05/1233 Kiskassza ellátmány BERUHÁZÁS K7 K3651 Adott előlegek  

T05/1234 
Kiskassza ellátmány EGYÉB (132) folyó 

kiad. 
K3 K3651 Adott előlegek  

T05/124 Kiskassza ellátmány visszavét K3 K3651 Adott előlegek  

T05/129 Vevő visszautalás - technikai K3     

T05/1299 Önálló kieg.szelvény / ERA-rendezés K3     

T05/131 
Kiegyenlítő kiadások (pénz és bankszla. 

közötti átvezetés 
K3 K36111 

Számlák és házipénztár 

közötti pénzforgalom 

T05/132 
Rendezendő tételek átvezetési számlája 

(témászaám módosítás, keretmozgatás) 
K3 K36101 

Pénzeszközök átvezetési 

számla 

T05/133 
Építtetői fedezetbiztosítási számlák 

közötti keretátadás-átvétel 
K7 K36101 

Pénzeszközök átvezetési 

számla 

T05/135 költségvetési kiegy.kiad.(uti előlegek) K3 K3651 Adott előlegek  

T05/1352 Uti előlegdifferencia K3 K3651 Adott előlegek  

T05/136 
költségvetési kiegy.kiad.(kiskassza 

előlegek) 
K3 K3651 Adott előlegek  

T05/1361 
Ktgv.kiegyenl.kiad.(kiskassza 

előleg)OMIKK bankkártya 
K3 K3651 Adott előlegek  

T05/1363 Dolgozói előleg pénztárból K3 K3651 Adott előlegek  

T05/138 kv.kiegy.kiad.(devizában kifiz.előleg) K3 K3651 Adott előlegek  

T05/139 kv.egyéb kiegy.kiad.(szállitói előlegek) K3 K3651 Adott előlegek  

T05/1391 Ktgv. átfutó száll. előleg (személyi) K11 K3651 Adott előlegek  

T05/1392 Száll. adott előleg differencia K3 K3651 Adott előlegek  

T05/1398 
kv.egyéb kiegy.kiad. fordított ÁFÁ-s 

(szállitói előlegek) 
K3 K3651 Adott előlegek  



T05/141 Költségvetési függő kiadások forg (szja) K1 K3662 

Utalványok, bérletek és 

más hasonló, készpénz-

helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minösülő 

elszámolásai 

T05/1414 Magánszemélyek különadója K1 K3662 

Utalványok, bérletek és 

más hasonló, készpénz-

helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minösülő 

elszámolásai 

T05/142 Költségvetési függő kiadások forgalma K3 K363 
Azonosítás alatt álló -

kiadás 

T05/149 Költségvetési függő kiadások forg mv jár K3 K3662 

Utalványok, bérletek és 

más hasonló, készpénz-

helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minösülő 

elszámolásai 

T05/1501 SZÉP kártya átfutó K1 K3662 

Utalványok, bérletek és 

más hasonló, készpénz-

helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minösülő 

elszámolásai 

T05/151 Átfutó kiadások bérből, egyéb K1 K3662 

Utalványok, bérletek és 

más hasonló, készpénz-

helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minösülő 

elszámolásai 

T05/1511 Átfutó kiadások bérből K1 K3662 

Utalványok, bérletek és 

más hasonló, készpénz-

helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minösülő 

elszámolásai 

T05/15111 Üdülési csekk TECHNIKAI K11 K3662 

Utalványok, bérletek és 

más hasonló, készpénz-

helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minösülő 

elszámolásai 

T05/15112 Isk.kezd.támogatás TECHNIKAI K11 K3662 

Utalványok, bérletek és 

más hasonló, készpénz-

helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minösülő 

elszámolásai 

T05/15113 Helyi utazási b. TECHNIKAI K11 K3662 

Utalványok, bérletek és 

más hasonló, készpénz-

helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minösülő 

elszámolásai 

T05/15114 Étkezési ut. TECHNIKAI K11 K3662 

Utalványok, bérletek és 

más hasonló, készpénz-

helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minösülő 

elszámolásai 

T05/15115 Isk.rendsz,Képz.TECHNIKAI K11 K3662 

Utalványok, bérletek és 

más hasonló, készpénz-

helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minösülő 

elszámolásai 



T05/15116 Csekély ér.aj.TECHNIKAI K11 K3662 

Utalványok, bérletek és 

más hasonló, készpénz-

helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minösülő 

elszámolásai 

T05/15117 Műv.Int.Szolg.TECHNIKAI K11 K3662 

Utalványok, bérletek és 

más hasonló, készpénz-

helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minösülő 

elszámolásai 

T05/15118 Nyugdíjba von.TECHNIKAI K11 K3662 

Utalványok, bérletek és 

más hasonló, készpénz-

helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minösülő 

elszámolásai 

T05/15119 Internet szolg.TECHNIKAI K11 K3662 

Utalványok, bérletek és 

más hasonló, készpénz-

helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minösülő 

elszámolásai 

T05/151199 nettó bér technikai számla K1 K3662 

Utalványok, bérletek és 

más hasonló, készpénz-

helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minösülő 

elszámolásai 

T05/1512 Tartásdíj letiltás bérből K1 K3662 

Utalványok, bérletek és 

más hasonló, készpénz-

helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minösülő 

elszámolásai 

T05/15120 Sport belépőjegy, bérlet TECHNIKAI K11 K3662 

Utalványok, bérletek és 

más hasonló, készpénz-

helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minösülő 

elszámolásai 

T05/15121 
ÖNKÉNTES NYUGDÍJBIZTOSÍTÓ 

PÉNZTÁRI BEFIZETÉS-TECHNIKAI 
K11 K3662 

Utalványok, bérletek és 

más hasonló, készpénz-

helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minösülő 

elszámolásai 

T05/15122 

ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÓ, 

ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁRI 

BEFIZETÉS-TECHNIKAI 

K11 K3662 

Utalványok, bérletek és 

más hasonló, készpénz-

helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minösülő 

elszámolásai 

T05/1513 Szakszervezeti tagdíj bérből K1 K3662 

Utalványok, bérletek és 

más hasonló, készpénz-

helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minösülő 

elszámolásai 

T05/1514 Önkéntes nyugdíjpénztári befiz K1 K3662 

Utalványok, bérletek és 

más hasonló, készpénz-

helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minösülő 

elszámolásai 

T05/1515 Egyéb levonások bérből 1 (TL) K1 K3662 

Utalványok, bérletek és 

más hasonló, készpénz-

helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minösülő 

elszámolásai 



T05/1516 Munkabér tartozás levonása K1 K3662 

Utalványok, bérletek és 

más hasonló, készpénz-

helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minösülő 

elszámolásai 

T05/1517 Egyéb levonások bérből 2 (TL) K1 K3662 

Utalványok, bérletek és 

más hasonló, készpénz-

helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minösülő 

elszámolásai 

T05/1518 Szakszervezeti tagdíj bérből KKDSZ K1 K3662 

Utalványok, bérletek és 

más hasonló, készpénz-

helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minösülő 

elszámolásai 

T05/1519 Levonások bérből K11 K3662 

Utalványok, bérletek és 

más hasonló, készpénz-

helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minösülő 

elszámolásai 

T05/152 Dolgozói TB juttatás és visszatérülése K1 K3662 

Utalványok, bérletek és 

más hasonló, készpénz-

helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minösülő 

elszámolásai 

T05/1521 Családi pótlék és visszatérülése K1 K3662 

Utalványok, bérletek és 

más hasonló, készpénz-

helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minösülő 

elszámolásai 

T05/1522 Anyasági támogatás és visszat. K1 K3662 

Utalványok, bérletek és 

más hasonló, készpénz-

helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minösülő 

elszámolásai 

T05/1523 GYES és visszat. K1 K3657 
Folyósított, tb, családtám. 

ellátások 

T05/1524 Szociális támogatás és visszat. K1 K3662 

Utalványok, bérletek és 

más hasonló, készpénz-

helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minösülő 

elszámolásai 

T05/1525 Apa m.idő kedv. és visszat. K1 K3657 
Folyósított, tb, családtám. 

ellátások 

T05/1526 Egészségpénztár K1 K3657 
Folyósított, tb, családtám. 

ellátások 

T05/15271 GYED és visszatérülése K1 K3657 
Folyósított, tb, családtám. 

ellátások 

T05/15272 Terhes GYÁS és visszatérülése K1 K3657 
Folyósított, tb, családtám. 

ellátások 

T05/15273 Táppénz 2/3 és visszatérülése K1 K3657 
Folyósított, tb, családtám. 

ellátások 

T05/15274 Passzív TP K1 K3657 
Folyósított, tb, családtám. 

ellátások 

T05/15275 Baleseti TP K1 K3657 
Folyósított, tb, családtám. 

ellátások 

T05/15276 Üzemi baleseti TP K1 K3657 
Folyósított, tb, családtám. 

ellátások 



T05/15277 Gyermekápolási TP K1 K3657 
Folyósított, tb, családtám. 

ellátások 

T05/153 Egyéb átfutó tételek K3 K3651 Adott előlegek  

T05/1541 Étkezési utalvány adómentes K1 K3662 

Utalványok, bérletek és 

más hasonló, készpénz-

helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minösülő 

elszámolásai 

T05/1542 Üdülési csekk term.jutt. K11 K3662 

Utalványok, bérletek és 

más hasonló, készpénz-

helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minösülő 

elszámolásai 

T05/1543 Helyi utazási bérlet term.jutt. K1 K3662 

Utalványok, bérletek és 

más hasonló, készpénz-

helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minösülő 

elszámolásai 

T05/1544 Csekély ért. ajándék term.jutt. K11 K3662 

Utalványok, bérletek és 

más hasonló, készpénz-

helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minösülő 

elszámolásai 

T05/1545 Műv.int. szolgáltatás term.jutt. K11 K3662 

Utalványok, bérletek és 

más hasonló, készpénz-

helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minösülő 

elszámolásai 

T05/1546 Internet haszn.kltsg. term.jutt. K1 K3662 

Utalványok, bérletek és 

más hasonló, készpénz-

helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minösülő 

elszámolásai 

T05/1547 Iskolakezdési tám. term.jutt. K1 K3662 

Utalványok, bérletek és 

más hasonló, készpénz-

helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minösülő 

elszámolásai 

T05/1548 Iskolarendszerű képzés   K3662 

Utalványok, bérletek és 

más hasonló, készpénz-

helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minösülő 

elszámolásai 

T05/155 Átfutó kiadások bérből, jövedelemadó K1 K3662 

Utalványok, bérletek és 

más hasonló, készpénz-

helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minösülő 

elszámolásai 

T05/1551 Átf.kiadások, bérből szolidaritásiadó K1 K3662 

Utalványok, bérletek és 

más hasonló, készpénz-

helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minösülő 

elszámolásai 

T05/1552 Átfutó kiadások - munkáltatói SZJA K2 K3662 

Utalványok, bérletek és 

más hasonló, készpénz-

helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minösülő 

elszámolásai 



T05/1555 Átfutó kiadások bérből, forrásadó K1 K3662 

Utalványok, bérletek és 

más hasonló, készpénz-

helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minösülő 

elszámolásai 

T05/1556 
Átfutó kiadások bérből, ebédjegy utáni 

adó 
K3 K3662 

Utalványok, bérletek és 

más hasonló, készpénz-

helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minösülő 

elszámolásai 

T05/1558 
Átfutó kiadások (előző évi SZJA tartozás 

levonás) 
K1 K3662 

Utalványok, bérletek és 

más hasonló, készpénz-

helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minösülő 

elszámolásai 

T05/1559 Átfutó kiadások K1 K3662 

Utalványok, bérletek és 

más hasonló, készpénz-

helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minösülő 

elszámolásai 

T05/156 Átfutó kiadások bérből, mvállalói jár. K1 K3662 

Utalványok, bérletek és 

más hasonló, készpénz-

helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minösülő 

elszámolásai 

T05/157 Átfutó kiadások bérből, nyugdijjárulék K1 K3662 

Utalványok, bérletek és 

más hasonló, készpénz-

helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minösülő 

elszámolásai 

T05/15711 Magánnyugdíj tagdíj 6% K1 K3662 

Utalványok, bérletek és 

más hasonló, készpénz-

helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minösülő 

elszámolásai 

T05/15712 Magánnyugdíj munkavállalói kiegészítés K1 K3662 

Utalványok, bérletek és 

más hasonló, készpénz-

helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minösülő 

elszámolásai 

T05/1573 Átfutó kiadások bérből, term.beni eb. j. K1 K3662 

Utalványok, bérletek és 

más hasonló, készpénz-

helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minösülő 

elszámolásai 

T05/1574 
Átfutó kiad bérből, EB jár. és mkerőpiaci 

jár. levont 
K1 K3662 

Utalványok, bérletek és 

más hasonló, készpénz-

helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minösülő 

elszámolásai 

T05/1575 
Átfutó kiadások bérből, nyugdíjbizt. 

járulék levont 
K1 K3662 

Utalványok, bérletek és 

más hasonló, készpénz-

helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minösülő 

elszámolásai 

T05/1576 Átfutó kiadások bérből, nyugdíjj. 1,5% K1 K3662 

Utalványok, bérletek és 

más hasonló, készpénz-

helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minösülő 

elszámolásai 



T05/158 Átfutó kiadások bérből, tb K2 K3662 

Utalványok, bérletek és 

más hasonló, készpénz-

helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minösülő 

elszámolásai 

T05/1581 
Ingatlanbérbeadásból származó 

jövedelem utáni 14%-os EHO 
K2 K3662 

Utalványok, bérletek és 

más hasonló, készpénz-

helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minösülő 

elszámolásai 

T05/159 
Átfutó kiadások bérből, SZOCHO 

kedvezmény 
K2 K3662 

Utalványok, bérletek és 

más hasonló, készpénz-

helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minösülő 

elszámolásai 

T05/17 Deviza-valuta árfolyamkülönbözetek K3 K3633 
Azonosítás alatt álló 

tételek-TECHNIKAI 

T05/733 
Non-profit sz.-től kapott továbbadási 

lebonyolit.célú működési kiadások 
K9 B3672 

Továbbadási célból 

folyosított támogatások , 

ellátások elszámolása 

(fogad) 

T05/73301 
Non-profit sz.-től kapott továbbadási 

lebonyolit.célú működési kiadások 
K4 B3672 

Továbbadási célból 

folyosított támogatások , 

ellátások elszámolása 

(fogad) 

T06/300 
MÁK-tól kapott pénzeszközök (bankból 

pénztárba) 
B2 K36111 

Számlák és házipénztár 

közötti pénzforgalom 

T06/301 Költségvetési kiegy.bevételek forg./bank B2 K36111 
Számlák és házipénztár 

közötti pénzforgalom 

T06/302 Költségv.kiegy.bevételek forg./többl.bev B2 B3671 Kapott előlegek 

T06/303 Váll.tev. árbevét. előlegei B9 B3671 Kapott előlegek 

T06/303B 
Vállalkozási tevékenység árbevétel 

átengedése 
B2 B3671 Kapott előlegek 

T06/3030 Vállalk.tev.árbevétel előlegei 2008 B9 B3671 Kapott előlegek 

T06/3030B 
Vállalkozási tev. árbev.előlegei 2008 

(belső) alvállalkozó 
B2 B3671 Kapott előlegek 

T06/3035 
Váll.tev. árbevét. előlegei 2005-02-16 

után 
B9 B3671 Kapott előlegek 

T06/3035B 
Váll.tev.árbevét.előlegei 2005.02.16 után 

(Belső alváll.) 
B2 B3671 Kapott előlegek 

T06/3036 Vállalkozási tev.árbev.előlegei 2006. B9 B3671 Kapott előlegek 

T06/3036B Váll.tev.árbev.előlegei 2006. (Belső alv.) B2 B3671 Kapott előlegek 

T06/3037 Vállalk.tev.árbevétel előlegei 2007. B9 B3671 Kapott előlegek 

T06/3037B 
Vállalk.tev.árbev.előlegei 2007 (Belső 

alvállalk.) 
B2 B3671 Kapott előlegek 

T06/3038 Vállalk.tev.árbevétel előlegei 2008 B9 B3671 Kapott előlegek 

T06/3038B 
Vállalk.tev.árbev.előlegei 2008 (Belső) 

allvállalkozó 
B2 B3671 Kapott előlegek 

T06/3039 Váll.tev.árbevétel előlegei 2009. B9 B3671 Kapott előlegek 



T06/304 Költségv.kiegy.bevét.idegenforg. adó B2 B3671 Kapott előlegek 

T06/305 Váll.tev. alvállalkozó K3 B3671 Kapott előlegek 

T06/305B 
Vállalkozói tevékenység belső 

alvállalkozónak kifizetett díj 
K3 B3671 Kapott előlegek 

T06/305K 
Vállalkozási tevékenység külső 

alvállalkozónak kifizetett díj 
K3 B3671 Kapott előlegek 

T06/306 Deviza számlák közötti átvezetés /kiadás/ K3 K36101 
Pénzeszközök átvezetési 

számla 

T06/3071 Vevőktől kapott előleg B2 B3671 Kapott előlegek 

T06/3072 Pályázati támogatásra kapott előleg B2 B3671 Kapott előlegek 

T06/31 Költségvetési függő bevétek forgalma B2 B363 
Azonosítás alatt álló -

bevétel 

T06/311 Technikai   B363 
Azonosítás alatt álló -

bevétel 

T06/312 Technikai B2 B363 
Azonosítás alatt álló -

bevétel 

T06/313 Technikai B2 B363 
Azonosítás alatt álló -

bevétel 

T06/321 Átfutó bevételek B2 B3672 

Továbbadási célból 

folyosított támogatások , 

ellátások elszámolása 

(fogad) 

T06/322 Ajánlati biztosíték B2 B3671 Kapott előlegek 

T06/323 Kaució B2 B3671 Kapott előlegek 

T06/361 
Deviza számláról  átvezetés forint 

számlára 
B2 K36101 

Pénzeszközök átvezetési 

számla 

T06/368 
Technikai ERÁ-hoz egyéb forrás oldali 

elszámolások 
  B368 

Egyéb sajátos forrásoldali 

elszámolások 

T06/733 
Non-profit szervezetektől kapott 

(lebonyolítási)célu müködési bevételek 
B2 B3672 

Továbbadási célból 

folyosított támogatások , 

ellátások elszámolása 

(fogad) 

T0916053 

Tech ERA rend 

Egy.műk.c.tám.bev.TB.pü.alaptól 

teljesítése 

      

T11/121 
könyvtári könyv használati jog beszerzés 

- nagyértékű imm. 
K7 K61 

Immateriális javak 

beszerzése, létesítése  

T11/122 
könyvtári könyv használati jog beszerzés 

- kisértékű imm. 
K7 K61 

Immateriális javak 

beszerzése, létesítése  

T11/123 
könyvtári folyóirat  használati jog 

beszerzés - nagyértékű imm. 
K7 K61 

Immateriális javak 

beszerzése, létesítése  

T11/124 
könyvtári folyóirat  használati jog 

beszerzés - kisértékű imm. 
K7 K61 

Immateriális javak 

beszerzése, létesítése  

T11/311 
A&v tev.ellát.szolg.vagyoni ért jogok 

vásárlása 
K7 K61 

Immateriális javak 

beszerzése, létesítése  

T11/313 
Alap és váll.tev.e.szolg.vagyon ért. jogok 

vásárlására adott előlegek 
K7 K3651 Adott előlegek  

T11/319 Kisértékű vagyoni ért jogok vásárlása K7 K61 
Immateriális javak 

beszerzése, létesítése  

T11/321 A&v tev.ellát.szolg.szellemi term.vásár K7 K61 
Immateriális javak 

beszerzése, létesítése  



T11/3212 
Alap és váll.t.ell.szolg.szellemi term. 

folyamatban lévő beruházási kiadásai 
K7 K61 

Immateriális javak 

beszerzése, létesítése  

T11/323 
A$V tev.ellát.szolg.szellemi termékek 

vásárlására adott előlegek 
K7 K3651 Adott előlegek  

T11/329 Kisértékű szellemi termék vásárlása K7 K61 
Immateriális javak 

beszerzése, létesítése  

T11/331 A&v tev.kapcs.egyéb immat.javak vás.m K7 K61 
Immateriális javak 

beszerzése, létesítése  

T12/321 A&v tev.ellát.szolg. telkek vásárlása K7 K62 
Ingatlanok beszerzése, 

létesítése  

T12/322 
Alap és váll.t.ellát.szolg.épületek 

folyamatban lévő beruh.-nak kiadásai 
K7 K62 

Ingatlanok beszerzése, 

létesítése  

T12/323 
A&v tev. ellát.szolg.telkek vás.adott 

előlegek 
K7 K3651 Adott előlegek  

T12/331 A&v tev.ellát.szolg.épületek vásárlása K7 K62 
Ingatlanok beszerzése, 

létesítése  

T12/3318 Épületek vásárlása, létesítése (for.a.) K7 K62 
Ingatlanok beszerzése, 

létesítése  

T12/332 
Alap és váll.t.ellát.szolg.épületek 

folyamatban lévő beruh.-nak kiadásai 
K7 K62 

Ingatlanok beszerzése, 

létesítése  

T12/3328 
Épületek foly.l.vásárlása, létesítése 

(for.a.) 
K7 K62 

Ingatlanok beszerzése, 

létesítése  

T12/333 
A&v tev.ellát.szolg.épület vás.adott 

előleg 
K7 K3651 Adott előlegek  

T12/3338 
A&v tev.ellát.szolg.épület vás.adott 

előleg (Ford,ÁFA-s) 
K7 K3651 Adott előlegek 

T12/341 A&v tev.hez vás.lét.egyéb épm.ért.m K7 K62 
Ingatlanok beszerzése, 

létesítése  

T12/342 
Alap és váll. tev.ellátását szolgáló 

építm.folymatban lévő beruh. 
K7 K62 

Ingatlanok beszerzése, 

létesítése  

T12/3428 
Alap és váll. tev.ellátását szolgáló 

építm.folymatban lévő beruh.Ford.adó 
K7 K62 

Ingatlanok beszerzése, 

létesítése  

T12/343 A&v tev.hez vás.lét.egyéb épm.adott elől K7 K3651 Adott előlegek  

T12/431 A&v tev.épületeinek felújítása K6 K71 Ingatlanok felújítása 

T12/4318 Épületek felújítása (fordított a.) K6 K71 Ingatlanok felújítása 

T12/432 Folyamatban lévő felújítás K6 K71 Ingatlanok felújítása 

T12/4328 Folyamatban lévő felújítás (fordított a.) K6 K71 Ingatlanok felújítása 

T12/433 Felújításra adott előlegek K6 K3651 Adott előlegek  

T12/4338 
Felújításra adott előlegek (mentes 

ford.áfás) 
K6 K3651 Adott előlegek  

T12/441 
A&v tev.egyéb építményeinek felújítása 

m 
K6 K71 Ingatlanok felújítása 

T12/4418 Építmények felújítása (fordított adózás) K6 K71 Ingatlanok felújítása 



T13/125 
könyvtári muzeális dokumentumok 

beszerzése – nagy értékű tárgyie. 
K7 K64 

Egyéb tárgyi eszközök 

beszerzése, létesítése  

T13/126 
könyvtári muzeális dokumentumok 

beszerzése – kis-értékű tárgyie. 
K7 K64 

Egyéb tárgyi eszközök 

beszerzése, létesítése 

T13/311 A&v tev.ellát szolg.számt.és ügyv.eszk.v K7 K64 
Egyéb tárgyi eszközök 

beszerzése, létesítése  

T13/3111 Számítástechnikai eszk. vásárlása K7 K63 
Informatikai eszközök 

beszerzése, létesítése 

T13/3112 Ügyviteli eszk.vásárlása K7 K64 
Egyéb tárgyi eszközök 

beszerzése, létesítése  

T13/312 
Alap és váll.tev.szolg.ügyv.és 

számt.eszk.foly.lévő beruh.kiadásai 
K7 K64 

Egyéb tárgyi eszközök 

beszerzése, létesítése  

T13/3121 
Számítástechnikai eszk.folyamatban 

l.beruh.kiad. 
K7 K63 

Informatikai eszközök 

beszerzése, létesítése 

T13/3122 Ügyviteli eszk.folyamatban l.berzh.kia K7 K64 
Egyéb tárgyi eszközök 

beszerzése, létesítése  

T13/313 A&v tev.ellát.szolg.számt.eszk.vás.előle K7 K3651 Adott előlegek  

T13/3131 
Számítástechnikai eszk.vásárlására adott 

előlegek 
K7 K3651 Adott előlegek  

T13/3132 Ügyvilteli eszk.vásárlására adott előlegek K7 K3651 Adott előlegek 

T13/319 Kisértékű informatikai eszk. vásárlása K7 K63 
Informatikai eszközök 

beszerzése, létesítése 

T13/321 A&v tev.hez vás.lét.e.gép.ber.felsz.v. K7 K64 
Egyéb tárgyi eszközök 

beszerzése, létesítése  

T13/3212 
Alap és váll.tev.ellát.szolg.egyéb gép 

berend.folyamatban lévő beruh.kiadásai 
K7 K64 

Egyéb tárgyi eszközök 

beszerzése, létesítése  

T13/32128 
Egyéb gép, berendezés foly. lévő beruh. 

Ford ÁFA 
K7 K64 

Egyéb tárgyi eszközök 

beszerzése, létesítése  

T13/3218 Egyéb gép, berend.,felsz.vásár.(ford.áfa K7 K64 
Egyéb tárgyi eszközök 

beszerzése, létesítése  

T13/322 Bútor beszerzés K7 K64 
Egyéb tárgyi eszközök 

beszerzése, létesítése  

T13/3222 
Alap és váll.tev.ellát.szolg.egyéb gép 

berend.folyamatban lévő beruh.(bútor) 
K7 K64 

Egyéb tárgyi eszközök 

beszerzése, létesítése  

T13/323 A&v tev.hez vás.lét.e.gép.ber.vás.előleg K7 K3651 Adott előlegek  

T13/329 Kisértékű szakmai eszk. vásárlása K7 K64 
Egyéb tárgyi eszközök 

beszerzése, létesítése  

T13/331 Képzőművészeti alkotások vásárlása K7 K64 
Egyéb tárgyi eszközök 

beszerzése, létesítése  

T13/339 Kisértékű kommunikációs eszk. vásárlása K7 K64 
Egyéb tárgyi eszközök 

beszerzése, létesítése  

T13/349 Kisértékű irodai gépek vásárlása K7 K64 
Egyéb tárgyi eszközök 

beszerzése, létesítése  

T13/359 Kisértékű bútorok vásárlása K7 K64 
Egyéb tárgyi eszközök 

beszerzése, létesítése  



T13/369 
Kisértékű háztartási gépek, berendezések 

vásárlása 
K7 K64 

Egyéb tárgyi eszközök 

beszerzése, létesítése  

T13/379 Kisértékű egyéb tárgyi eszk. vásárlása K7 K64 
Egyéb tárgyi eszközök 

beszerzése, létesítése  

T13/411 A&v tev.szolg.számt.és ügyv.eszk.felújít K6 K72 
Informatikai eszközök 

felújítása 

T13/4111 Informatikai eszk.felújítása K6 K72 
Informatikai eszközök 

felújítása 

T13/4112 Ügyviteli eszk.felújítása K6 K73 
Egyéb tárgyi eszközök 

felújítása 

T13/421 A&v tev.ellát.egyéb gép.berend.felújítása K6 K73 
Egyéb tárgyi eszközök 

felújítása 

T13/422 
A&V tev.ellát.szolgáló egyéb 

gép,berendezések felújítása(bútorok) 
K6 K73 

Egyéb tárgyi eszközök 

felújítása 

T13/423 
Gépek, berend.,felsz.,felújítására adott 

előlegek 
K6 K3651 Adott előlegek 

T14/321 A&v tev.ellátását szolg.jármű vásárlása K7 K64 
Egyéb tárgyi eszközök 

beszerzése, létesítése  

T14/323 A&v tev.ellát.szolg.jármű vás.adott elől K7 K3651 Adott előlegek  

T14/411 A&v tev.ellát.szolg.járművek felújítása K6 K73 
Egyéb tárgyi eszközök 

felújítása 

T17/1311 
Nem pénzügyi vállalkozások 

részesedéseinek vásárlása 
K7 K66 

Meglévő részesedések 

növeléséhez kapcsolódó 

kiadások 

T18/111 Felújít.előz.felszám.áfa /mentes tev.hez K6 K74 
Felújítási célú előzetes 

ÁFA 

T18/1113 
Felújításra adott előlegek előzetesen 

felszámított ÁFA-ja (mentes) 
K6 K74 

Felújítási célú előzetes 

ÁFA 

T18/11131 
Felújításra adott előlegek előzetesen 

felszámított ÁFA-ja (mentes) 
K6 K74 

Felújítási célú előzetes 

ÁFA 

T18/111318 
Felújításra adott előlege mentes ford. 

ÁFA 
K6 K74 

Felújítási célú előzetes 

ÁFA 

T18/11132 
Felújításra adott előlegek előzetesen 

felszámított ÁFA-ja (tételes) 
K6 K74 

Felújítási célú előzetes 

ÁFA 

T18/11133 
Felújításra adott előlegek előzetesen 

felszámított ÁFA-ja (arányos) 
K6 K74 

Felújítási célú előzetes 

ÁFA 

T18/112 Felújít.előz.felszám.áfa/tételes tevhez/ K6 K74 
Felújítási célú előzetes 

ÁFA 

T18/113 Felújít.előz.felszám.áfa/arányos tev./ K6 K74 
Felújítási célú előzetes 

ÁFA 

T18/114 Felújít.áfa /áfa körön kív.tev./ K6 K74 
Felújítási célú előzetes 

ÁFA 

T18/1181 
Felújítások előz.felszám ÁFÁ-ja/EU 

tagállamból devizában - MENTES 
K6 K74 

Felújítási célú előzetes 

ÁFA 

T18/1182 
Felújítások előz.felszám ÁFÁ-ja/EU 

tagállamból devizában - TÉTELES 
K6 K74 

Felújítási célú előzetes 

ÁFA 



T18/1183 
Felújítások előz.felszám ÁFÁ-ja/EU 

tagállamból devizában - ARÁNYOS 
K6 K74 

Felújítási célú előzetes 

ÁFA 

T18/1191 
Felújítások előz.felszám ÁFÁ-ja/Nem 

EU tagállamból devizában - MENTES 
K6 K74 

Felújítási célú előzetes 

ÁFA 

T18/1192 
Felújítások előz.felszám ÁFÁ-ja/Nem 

EU tagállamból devizában - TÉTELES 
K6 K74 

Felújítási célú előzetes 

ÁFA 

T18/1193 
Felújítások előz.felszám ÁFÁ-ja/Nem 

EU tagállamból devizában - ARÁNYOS 
K6 K74 

Felújítási célú előzetes 

ÁFA 

T18/211 Intézm.beruh.előz.felszám.áfa /mentes/ K7 K67 
Beruházási célú előzetes 

ÁFA 

T18/21111 
Int.beruh.immat.jav. besz.árba 

beszámítandó áfa(egyenes) mentes 
K7 K67 

Beruházási célú előzetes 

ÁFA 

T18/21112 
Int.beruh.ingatlan besz.árba 

beszámítandó áfa(egyenes) mentes 
K7 K67 

Beruházási célú előzetes 

ÁFA 

T18/21113 
Int.beruh.gép.ber. besz.árba 

beszámítandó áfa(egyenes) mentes 
K7 K67 

Beruházási célú előzetes 

ÁFA 

T18/21114 
Int.beruh.jármű besz.árba beszámítandó 

áfa(egyenes) mentes 
K7 K67 

Beruházási célú előzetes 

ÁFA 

T18/21121 
Int.beruh.immat.jav. beszerzési árba 

beszámítandó áfa(fordított) mentes 
K7 K67 

Beruházási célú előzetes 

ÁFA 

T18/21122 
Int.beruh.ingatlan beszerzési árba 

beszámítandó áfa(fordított) mentes 
K7 K67 

Beruházási célú előzetes 

ÁFA 

T18/21123 
Int.beruh.gép.ber. beszerzési árba 

beszámítandó áfa(fordított) mentes 
K7 K67 

Beruházási célú előzetes 

ÁFA 

T18/2113 
Intézményi beruházásra adott előlegek 

előzetesen felszámított ÁFA-ja(mentes t) 
K7 K67 

Beruházási célú előzetes 

ÁFA 

T18/21131 
Intézményi beruh. adott előlegek ÁFÁ-ja 

mentes tev. (immateriális javak) 
K7 K67 

Beruházási célú előzetes 

ÁFA 

T18/21132 
Intézményi beruh. adott előlegek áfája 

mentes tev. (épületek) 
K7 K67 

Beruházási célú előzetes 

ÁFA 

T18/211328 
Intézményi beruh. adott előleg Ford.áfa 

mentes tev.épületek 
K7 K67 

Beruházási célú előzetes 

ÁFA 

T18/21133 
Intézményi beruh. adott előlegek áfája 

mentes tev. (gép, berendezés) 
K7 K67 

Beruházási célú előzetes 

ÁFA 

T18/21134 
Intézményi beruh. adott előlegek áfája 

mentes tev. (járművek) 
K7 K67 

Beruházási célú előzetes 

ÁFA 

T18/212 Intézm.beruh.áfa /tételes tev.hez/ K7 K67 
Beruházási célú előzetes 

ÁFA 



T18/21211 
Int.beruh.immat.jav. besz.árba be nem 

számítandó áfa(egyenes) tételes 
K7 K67 

Beruházási célú előzetes 

ÁFA 

T18/21212 
Int.beruh.ingatlan besz.árba be nem 

számítandó áfa(egyenes) tételes 
K7 K67 

Beruházási célú előzetes 

ÁFA 

T18/21213 
Int.beruh.gép.ber. besz.árba be nem 

számítandó áfa(egyenes) tételes 
K7 K67 

Beruházási célú előzetes 

ÁFA 

T18/21214 
Int.beruh.jármű besz.árba be nem 

számítandó áfa(egyenes) tételes 
K7 K67 

Beruházási célú előzetes 

ÁFA 

T18/21221 
Int.beruh.immat.jav. beszerzési árba nem 

beszámítandó áfa(fordított) tételes 
K7 K67 

Beruházási célú előzetes 

ÁFA 

T18/21222 
Int.beruh.ingatlan beszerzési árba nem 

beszámítandó áfa(fordított) tételes 
K7 K67 

Beruházási célú előzetes 

ÁFA 

T18/21223 
Int.beruh.gép.ber. beszerzési árba nem 

beszámítandó áfa(fordított) tételes 
K7 K67 

Beruházási célú előzetes 

ÁFA 

T18/213 Intézm.beruh.áfa /arányos tev.hez/ K7 K67 
Beruházási célú előzetes 

ÁFA 

T18/21311 
Int.beruh.immat.jav. besz.árba be nem 

számítandó áfa(egyenes) arányos 
K7 K67 

Beruházási célú előzetes 

ÁFA 

T18/21312 
Int.beruh.ingatlan besz.árba be nem 

számítandó áfa(egyenes) arányos 
K7 K67 

Beruházási célú előzetes 

ÁFA 

T18/21313 
Int.beruh.gép.ber. besz.árba be nem 

számítandó áfa(egyenes) arányos 
K7 K67 

Beruházási célú előzetes 

ÁFA 

T18/21314 
Int.beruh.jármű besz.árba be nem 

számítandó áfa(egyenes) arányos 
K7 K67 

Beruházási célú előzetes 

ÁFA 

T18/21321 
Int.beruh.immat.jav. beszerzési árba nem 

beszámítandó áfa(fordított) arányos 
K7 K67 

Beruházási célú előzetes 

ÁFA 

T18/21322 
Int.beruh.ingatlan beszerzési árba nem 

beszámítandó áfa(fordított) arányos 
K7 K67 

Beruházási célú előzetes 

ÁFA 

T18/21323 
Int.beruh.gép.ber. beszerzési árba nem 

beszámítandó áfa(fordított) arányos 
K7 K67 

Beruházási célú előzetes 

ÁFA 

T18/214 Intézm.beruh.áfa /áfa körön kív.tevhez/ K7 K67 
Beruházási célú előzetes 

ÁFA 

T18/215 Int.beruh.ÁFA-ja (törv.al.visszanem ig.) K7 K67 
Beruházási célú előzetes 

ÁFA 

T18/2181 

Intézményi beruh. ÁFÁ-ja/EU 

tagorsz.ból devizában beszerezve-

MENTES 

K7 K67 
Beruházási célú előzetes 

ÁFA 

T18/2182 

Intézményi beruh. ÁFÁ-ja/EU 

tagorsz.ból devizában beszerezve-

TÉTELES 

K7 K67 
Beruházási célú előzetes 

ÁFA 



T18/2183 

Intézményi beruh. ÁFÁ-ja/EU 

tagorsz.ból devizában beszerezve-

ARÁNYOS 

K7 K67 
Beruházási célú előzetes 

ÁFA 

T18/2185 

Intézményi beruh. előleg ÁFÁ-ja/EU 

tagorsz.ból devizában beszerezve-

MENTES 

K7 K67 
Beruházási célú előzetes 

ÁFA 

T18/2191 

Intézményi beruh. ÁFÁ-ja/Nem EU 

tagorsz.ból devizában beszerezve-

MENTES 

K7 K67 
Beruházási célú előzetes 

ÁFA 

T18/2192 

Intézményi beruh. ÁFÁ-ja/Nem EU 

tagorsz.ból devizában beszerezve-

TÉTELES 

K7 K67 
Beruházási célú előzetes 

ÁFA 

T18/2193 

Intézményi beruh. ÁFÁ-ja/Nem EU 

tagorsz.ból devizában beszerezve-

ARÁNYOS 

K7 K67 
Beruházási célú előzetes 

ÁFA 

T18/221 Közp.beruh.előz.felszám.áfa/mentes tev. K8 K67 
Beruházási célú előzetes 

ÁFA 

T18/2213 
Közp.beruházásra adott előlegek 

előzetesen felszámított ÁFA-ja (mentes) 
K8 K67 

Beruházási célú előzetes 

ÁFA 

T18/222 Közp.beruh.áfa /tételes tev.hez./ K8 K67 
Beruházási célú előzetes 

ÁFA 

T18/223 Közp.beruh.áfa /arányos tev.hez./ K8 K67 
Beruházási célú előzetes 

ÁFA 

T18/224 Közp.beruh.áfa /áfa körön kiv tev./ K8 K67 
Beruházási célú előzetes 

ÁFA 

T18/227 Intézményi beruh. áfa /phare,cost,stb./ K7 K67 
Beruházási célú előzetes 

ÁFA 

T18/2281 
Egyéb beruh. ÁFÁ-ja/EU tagországból 

devizában beszerezve - MENTES 
K7 K67 

Beruházási célú előzetes 

ÁFA 

T18/2282 
Egyéb beruh. ÁFÁ-ja/EU tagországból 

devizában beszerezve - TÉTELES 
K7 K67 

Beruházási célú előzetes 

ÁFA 

T18/2283 
Egyéb beruh. ÁFÁ-ja/EU tagországból 

devizában beszerezve - ARÁNYOS 
K7 K67 

Beruházási célú előzetes 

ÁFA 

T18/2291 

Egyéb beruh. ÁFÁ-ja/Nem EU 

tagországból devizában beszerezve-

MENTES 

K7 K67 
Beruházási célú előzetes 

ÁFA 

T18/2292 

Egyéb beruh. ÁFÁ-ja/Nem EU 

tagországból devizában beszerezve-

TÉTELES 

K7 K67 
Beruházási célú előzetes 

ÁFA 

T18/2293 

Egyéb beruh. ÁFÁ-ja/Nem EU 

tagországból devizában beszerezve-

ARÁNYOS 

K7 K67 
Beruházási célú előzetes 

ÁFA 

T18/28811 Felújítás fordított ÁFA-ja mentes tev. K6 K74 
Felújítási célú előzetes 

ÁFA 

T18/28812 Felújítás fordított ÁFa-ja tételes tev. K6 K74 
Felújítási célú előzetes 

ÁFA 

T18/28813 Felújítás fordított ÁFA-ja arányos tev. K6 K74 
Felújítási célú előzetes 

ÁFA 

T18/28821 
Beruházások fordított ÁFA-ja mentes 

tev. 
K7 K67 

Beruházási célú előzetes 

ÁFA 



T18/28822 Beruházások fordított ÁFA-ja tételes t. K7 K67 
Beruházási célú előzetes 

ÁFA 

T18/28823 
Beruházások fordított ÁFA-ja arányos 

tev 
K7 K67 

Beruházási célú előzetes 

ÁFA 

T19/4411 Dolgozóknak nyújtott lakáskölcsönök K7 K8604 

Felhalmozási célú 

visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök 

nyújtása háztartások részére 

T19/4511 
Dolgozóknak adott kölcsönök 

visszatérülése 
K7 B7404 

Felhalmozási célú 

visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök 

visszatérülése 

háztartásoktól 

T29/3211 Belföldi államkötvények forgalma K5 B8121 

Forgatási célú belföldi 

értékpapírok beváltása, 

értékesítése 

T37/211 Működ.célú pénzeszk.átad.fejezeten belül K5 K50601 

Egyéb működési célú 

támogatások központi 

költségvetési szervek 

részére  

T37/2111 
Előző évi működ.c.ei.maradvány átadás 

központi ktgv. szervnek 
K5 K50601 

Egyéb működési célú 

támogatások központi 

költségvetési szervek 

részére  

T37/2112 
Előző évi működ.c.ei.maradvány átad. 

fejezeti kez.ei.-nak 
K5 K50604 

Fej.kez.ei-Egyéb működési 

célú támogatások ÁH 

belülre 

T37/2113 
Előző évi működ.c.ei.maradvány átadás 

elkülönített állami pénzalap 
K5 K50606 

Elk-Áll.Pénzalap-Egyéb 

működési célú támogatások 

ÁH belülre 

T37/2115 
Előző évi m.célú ei.maradvány átadás 

helyi önk. és ktgv.szerveknek 
K5 K50607 

Önkorm.és kv.sz.-e-Egyéb 

működési célú támogatások 

ÁH belülre 

T37/212 E.évi felhalm.c.ei.-maradv.átad.ei.telj. K5 K8401 

Egyéb felhalmozási célú 

támogatások központi 

költségvetési szervek 

részére  

T37/221 
Műk.c.tám.ért.kiadások kp.ktgv.szervnek 

(visszautalás) 
K5 K50601 

Egyéb működési célú 

támogatások központi 

költségvetési szervek 

részére  

T37/2211 Műk.c.támog.ért. kiad.kp. ktgv.szervnek K5 K50601 

Egyéb működési célú 

támogatások központi 

költségvetési szervek 

részére  

T37/2221 
Műk.c.tám.ért.kiadások fej.kez.ei. hazai 

programokra 
K5 K50604 

Fej.kez.ei-Egyéb működési 

célú támogatások ÁH 

belülre 

T37/2222 
Műk.c.tám.ért.kiad.fejeueti k. ei. EU-s 

programokra és hazai társ finansz. 
K5 K50603 

Fej.kez.ei-EU-s pr.-Egyéb 

működési célú támogatások 

ÁH belülre 

T37/2223 
Műk.c.tám.ért.kiadások fejezeti kez.ei. 

egyéb célra 
K5 K50604 

Fej.kez.ei-Egyéb működési 

célú támogatások ÁH 

belülre 

T37/231 Működ.c.tám.ért.kiad.önk.és ktgv.szerv K5 K50607 

Önkorm.és kv.sz.-e-Egyéb 

működési célú támogatások 

ÁH belülre 



T37/251 Működ.c.tám.ért.kiad.elkül.áll.pénza. K5 K50606 

Elk-Áll.Pénzalap-Egyéb 

működési célú támogatások 

ÁH belülre 

T37/311 Felhalm.célú tám.ért.kiad.közp.ktgv.szer K5 K8401 

Egyéb felhalmozási célú 

támogatások központi 

költségvetési szervek 

részére  

T37/3121 
Előző évi felhalm.c.ei.maradvány átad. 

központi ktgv. szervnek 
K5 K8401 

Egyéb felhalmozási célú 

támogatások központi 

költségvetési szervek 

részére  

T37/3122 
Előző évi felhalm.c.ei.maradvány átad. 

fejezeti kez.előir. 
K5 K8404 

Fej.kez.ei-ra-Egyéb 

felhalmozási célú 

támogatások ÁH belülre 

T37/3123 
Élőző évi felhalm.c.ei.maradv.átadása 

elkülönített állami pénzalapnak 
K5 K8406 

Fej.kez.ei és EU-s pr.-ra-

Egyéb felhalmozási célú 

támogatások ÁH belülre 

T37/321 Felhalm.c.tám.ért.kiad.fejezeti kez.ei. K5 K8404 

Fej.kez.ei-ra-Egyéb 

felhalmozási célú 

támogatások ÁH belülre 

T37/322 
Beruh.c. tárm.ért.kiad. fej.kez.ei. EU-s 

programokra és azok hazai társ.fin. 
K5 K8403 

Fej.kez.ei és EU-s pr.-ra-

Egyéb felhalmozási célú 

támogatások ÁH belülre 

T37/323 
Beruh.c.tám.ért. kiadások fejezeti kez. ei. 

egyéb célra 
K5 K8404 

Fej.kez.ei-ra-Egyéb 

felhalmozási célú 

támogatások ÁH belülre 

T37/331 
Felh.célú pénzeszk.átad.más fejezet kv-

i.szervnek 
K5 K8401 

Egyéb felhalmozási célú 

támogatások központi 

költségvetési szervek 

részére  

T37/351 Felh.c.tám.ért.kiad.elkül.állami pénza. K5 K8406 

Elk.áll.Pénzalap-Egyéb 

felhalmozási célú 

támogatások ÁH belülre 

T37/411 Működési c.pénzeszk.áta.non-profit sz?a K5 K51202 

Egyéb működési célú 

támogatások nonprofit 

gazdasági társaságok 

részére 

T37/412 
Működési c.pénzeszk.áta.civil 

szervezeteknek 
K5 K51203 

Egyéb működési célú 

támogatások egyéb civil 

szervezetek részére 

T37/421 Működési c.p.eszk.átad.ÁHT.-n kiv.házt. K5 K51204 

Egyéb működési célú 

támogatások háztartások 

részére 

T37/431 Műk.c.p.eszk.átad.ÁHT.-n kivül vállalk. K5 K51208 

Egyéb működési célú 

támogatások egyéb 

vállalkozások részére 

T37/451 
Működ.c.peszk.átad.ÁHT-n kiv.egyéb 

külf. 
K5 K51210 

Egyéb működési célú 

támogatások egyéb 

külföldiek részére 

T37/471 
Műk.c.pénzeszk.átad.ÁHT.-n kiv.külf.k. 

nemz.szervezet 
K5 K51209 

Egyéb működési célú 

támogatások kormányok és 

nemzetközi szervezetek 

részére 

T37/481 Műk.c. pénzeszk átad.EU kltsgvetésnek K5 K511 
Működési célú támogatások 

az Európai Uniónak 



T37/516 
Felhalm.c.peszk.áta.ÁHT.-n kiv.külf.kor 

nemz.szerv. 
K5 K8909 

Egyéb felhalmozási célú 

támogatások kormányok és 

nemzetközi szervezetek 

részére 

T37/517 Felhalm.c.pe.áta.ÁHT.-n kiv.egyéb külf. K5 K8910 

Egyéb felhalmozási célú 

támogatások egyéb 

külföldiek részére 

T37/523 
Felhalm.c.pénzeszk.áta.ÁHT.-n 

kiv.házta. 
K5 K8904 

Egyéb felhalmozási célú 

támogatások háztartások 

részére 

T37/531 
Felhalm.c.peszk.átad.ÁHT.-n kiv.nem 

pü. vállalk. 
K5 K8908 

Egyéb felhalmozási célú 

támogatások egyéb 

vállalkozások részére 

T37/551 Felhalm.c.p.eszk.átad.ÁHT.-n kiv.e.váll. K5 K8908 

Egyéb felhalmozási célú 

támogatások egyéb 

vállalkozások részére 

T38/224 
Lakáshoz jutás támogatása végleges 

jelleggel 
K5 K87 Lakástámogatás-végleges 

T38/411 
Egyéb pénzbeli juttatások 

korenged.nyugd 
K5 K50606 

Elk-Áll.Pénzalap-Egyéb 

működési célú támogatások 

ÁH belülre 

T39/714 
Elkül.áll.p.alap kapott t.(lebony.)célú 

működési kiadás 
K5 B3672 

Továbbadási célból 

folyosított támogatások , 

ellátások elszámolása 

(fogad) 

T46/11 Előző évi kp.költségv.kieg. és visszatér. B2 B1601 

Egyéb működési célú 

támogatások bevételei 

központi költségvetési 

szervektől 

T46/12 Előző évi egyéb ktgv.kieg.és visszatér. B2 B1601 

Egyéb működési célú 

támogatások bevételei 

központi költségvetési 

szervektől  

T46/121 
Fejezettől(OTKA)rezsimentes El.évi 

műk.c. ei.maradv.átv.e 
B2 B1604 

Fej.kez.ei-tól-ÁH belülről-

Egyéb működési célú 

támogatások bevételei 

T46/122 TESZT_ERA       

T46/123 
Fejezettől(OTKA)rezsis El.évi műk.c. 

ei.maradv.átv.e. 
B2 B1604 

Fej.kez.ei-tól-ÁH belülről-

Egyéb működési célú 

támogatások bevételei 

T46/211 Műk.c.tám.ért.bev.fejezeti kez.ei.(OM-t) B2 B1604 

Fej.kez.ei-tól-ÁH belülről-

Egyéb működési célú 

támogatások bevételei 

T46/213 Műk.ctám.ért.bev.fejez.kez.ei.(OM.-től) B2 B1604 

Fej.kez.ei-tól-ÁH belülről-

Egyéb működési célú 

támogatások bevételei 

T46/2141 Műk.c.tám.ért.bev.fejezeti kez.ei.OM-EU B2 B1603 

Fej.kez.ei. EU-s 

programoktól-ÁH belülről-

Egyéb működési célú 

támogatások bevételei 

T46/2143 
Műk.c.tám.bev.fejez.kez.ei. OM,EU 

(rezs) 
B2 B1603 

Fej.kez.ei. EU-s 

programoktól-ÁH belülről-

Egyéb működési célú 

támogatások bevételei 

T46/221 Műkőd.c.tám.ért.bev.közp.ktgv.szervtől B2 B1601 

Egyéb működési célú 

támogatások bevételei 

központi kv. szervektől 



T46/2213 Műk.c.tám.bev.fejez.kez.ei. EU -NFÜ B2 B1603 

Fej.kez.ei. EU-s 

programoktól-ÁH belülről-

Egyéb működési célú 

támogatások bevételei 

T46/222 Műk.c.tám.ért.bev.fej. k.ei.áll.mb.OTKA B2 B1604 

Fej.kez.ei-tól-ÁH belülről-

Egyéb működési célú 

támogatások bevételei 

T46/223 OTKA pályázatok (14% elvonással) B2 B1604 

Fej.kez.ei-tól-ÁH belülről-

Egyéb működési célú 

támogatások bevételei 

T46/2234 OTKA Közreműködői T12,T13,T14 B2 B1604 

Fej.kez.ei-tól-ÁH belülről-

Egyéb működési célú 

támogatások bevételei 

T46/2235 
Egyéb közreműködői célra étvett p.eszk. 

közvetlenül EU szervezeteitől 
B2 B6509 

Egyéb működési célú átvett 

pénzeszközök Európai 

Uniótól 

T46/226 Műk.c.tám.ért.bev.helyi önkormányzatok B2 B1607 

Önkorm.és ktgv.szerveitől-

ÁH belülről-Egyéb 

működési célú támogatások 

bevételei 

T46/2511 
Műk.c.pénze.átvét elkül.állami 

p.alapoktól (rezsi mentes) 
B2 B1606 

Elkül.áll.pénza.-tóll-ÁH 

belülről-Egyéb működési 

célú támogatások bevételei 

T46/2513 
Műk.c.p.eszk. átvét elkülönített állami 

pénzalapoktól (rezsis9 
B2 B1606 

Elkül.áll.pénza.-tóll-ÁH 

belülről-Egyéb működési 

célú támogatások bevételei 

T46/2613 OTKA 2007.évi pályázatok (működési) B2 B1604 

Fej.kez.ei-tól-ÁH belülről-

Egyéb működési célú 

támogatások bevételei 

T46/311 Felh.c.tám.ért.bev.fejezeti kez.önk B2 B2504 

Fej.kez-ei.-ból-ÁH 

belülről-Egyéb 

felhalmozási célú 

támogatások bevételei 

T46/312 Felhalm.c.tám.ért.bev.fejez.kez.ei.EU-s B2 B2503 

Fej.kez-EU-s pr.-tól-ÁH 

belülről-Egyéb 

felhalmozási célú 

támogatások bevételei 

T46/313 Felhalm.c.tám.ért.bev.fejez.kez.ei-. B2 B2504 

Fej.kez-ei.-ból-ÁH 

belülről-Egyéb 

felhalmozási célú 

támogatások bevételei 

T46/321 Felhalm.c.tám.ért.bev.kp.ktgv.szervtől B2 B2501 

Egyéb felhalmozási célú 

támogatások bevételei  

központi költségvetési 

szervektől  

T46/3213 Felh..c.tám.bev.fejez.kez.ei. EU -NFÜ B2 B2503 

Fej.kez-EU-s pr.-tól-ÁH 

belülről-Egyéb 

felhalmozási célú 

támogatások bevételei 

T46/3214 
Felhalm.c.tám.ért.bev. fejezeti kez.ei-tól - 

közreműk. OTKA T12,T14 
B2 B2504 

Fej.kez-ei.-ból-ÁH 

belülről-Egyéb 

felhalmozási célú 

támogatások bevételei 

T46/322 
Előző év.felhalm c. maradv.átv.fej.kez. 

OTKA 
B2 B2504 

Fej.kez-ei.-ból-ÁH 

belülről-Egyéb 

felhalmozási célú 

támogatások bevételei 



T46/3221 
Előző évi felh.c.ei.maradv.átvét kp. 

kltsgvetéstől 
B2 B2501 

Egyéb felhalmozási célú 

támogatások bevételei  

központi költségvetési 

szervektől  

T46/3224 
Előző évi felhalm.c.ei. maradv.átv. elk. 

állami pénzalapoktól 
B2 B2506 

Elkül.áll.pénza-ból-ÁH 

belülről-Egyéb 

felhalmozási célú 

támogatások bevételei 

T46/331 Felhalm.c.tám.ért.bev.helyi önkormányz. B2 B2507 

Helyi Önkorm.-tól-ÁH 

belülről-Egyéb 

felhalmozási célú 

támogatások bevételei 

T46/3511 Felhalm.c.tám.ért.bev.elkül.áll.pénza. B2 B2506 

Elkül.áll.pénza-ból-ÁH 

belülről-Egyéb 

felhalmozási célú 

támogatások bevételei 

T46/3513 Felhalm.c.tám.ért.bev.elkül.állami pénza B2 B2506 

Elkül.áll.pénza-ból-ÁH 

belülről-Egyéb 

felhalmozási célú 

támogatások bevételei 

T46/3613 
OTKA 2007.évi pályázatok 

(felhalmozási) 
B2 B2504 

Fej.kez-ei.-ból-ÁH 

belülről-Egyéb 

felhalmozási célú 

támogatások bevételei 

T46/411 
Vállalk.működ.célú 

pénzeszk.átv.(10+1%) 
B2 B6508 

Egyéb működési célú átvett 

pénzeszközök egyéb 

vállalkozásoktól 

T46/412 
Vállalk.működ.célú 

pénzeszk.átv.megh.cél 
B2 B6508 

Egyéb működési célú átvett 

pénzeszközök egyéb 

vállalkozásoktól 

T46/413 
Műk.célra átvett p.eszk.vállalkozásoktól 

(szakképz.hozzáj.)-szerz.félnél 
B2 B6508 

Egyéb működési célú átvett 

pénzeszközök egyéb 

vállalkozásoktól 

T46/414 
Műk.célra váll-tól átvett p.eszk. 

(szakképz.hozzáj.) 
B2 B6508 

Egyéb működési célú átvett 

pénzeszközök egyéb 

vállalkozásoktól 

T46/415 Vállalk.műk.c.pénze.átv.szakképz.hj.15% B2 B6508 

Egyéb működési célú átvett 

pénzeszközök egyéb 

vállalkozásoktól 

T46/431 Non-profit szerv.működ.c.pénzeszk.átv. B2 B6502 

Egyéb működési célú átvett 

pénzeszközök nonprofit 

gazdasági társaságoktól 

T46/432 Non-profit szerv.működ.c.pézeszk.átv.öd. B2 B6502 

Egyéb működési célú átvett 

pénzeszközök nonprofit 

gazdasági társaságoktól 

T46/433 
Non-profit szerv.műk.c.pénze.átv.ödíj 

rezsimentes 
B2 B6502 

Egyéb működési célú átvett 

pénzeszközök nonprofit 

gazdasági társaságoktól 

T46/435 
Non-profit sz.Műk.c.pénzeszk.átv. 

(rezsimentes) 
B2 B6502 

Egyéb működési célú átvett 

pénzeszközök nonprofit 

gazdasági társaságoktól 

T46/436 
Civil szerv.műk.c.pénzeszk.átv. 

(rezsimentes) 
B2 B6503 

Egyéb működési célú átvett 

pénzeszközök egyéb civil 

szervezetektől 

T46/441 
Működési célú pénzeszköz átvétel egyéb 

vállalkozástól 
B2 B6508 

Egyéb működési célú átvett 

pénzeszközök egyéb 

vállalkozásoktól 



T46/451 Működési célra kapott jutt.EU-tól B2 B6509 

Egyéb működési célú átvett 

pénzeszközök Európai 

Uniótól 

T46/453 Működési célra kapott jutt.EU ktgv.-ből B2 B6509 

Egyéb működési célú átvett 

pénzeszközök Európai 

Uniótól 

T46/461 
Működ.célú pénzeszk.átv.nemzetközi 

szerv 
B2 B6510 

Egyéb működési célú átvett 

pénzeszközök 

kormányoktól és 

nemzetközi szervezetektől 

T46/471 Működ.célú pénzeszk.átv.külföldi korm. B2 B6510 

Egyéb működési célú átvett 

pénzeszközök 

kormányoktól és 

nemzetközi szervezetektől 

T46/481 
Működ.célú pénzeszk.átv.külföldi magán 

forrásból 
B2 B6511 

Egyéb működési célú átvett 

pénzeszközök egyéb 

külföldiektől 

T46/521 
Non-profit szervez.től felhalm.c.p.eszk 

átvétel 
B2 B7502 

Egyéb felhalmozási célú 

átvett pénzeszközök 

nonprofit gazdasági 

társaságoktól 

T46/522 Felhalmozási.c.pénze.átv. háztartásoktól B2 B7504 

Egyéb felhalmozási célú 

átvett pénzeszközök 

háztartásoktól 

T46/5221 
Felhalmozási.c.támogatásért.bev.kp.kltsg. 

szevtől 
B2 B2501 

Egyéb felhalmozási célú 

támogatások bevételei  

központi költségvetési 

szervektől visszautalása 

T46/52221 
Felhalmozási.c.tám.ért.bevétel, fejezeti 

kez. ei.-toktól hazai programokra 
B2 B2504 

Fej.kez-ei.-ból-ÁH 

belülről-Egyéb 

felhalmozási célú 

támogatások bevételei 

T46/52222 
Felhalmozási.c.tám.ért. bevétel 

fejez.kezel. ei. EU-s programokra 
B2 B2503 

Fej.kez-EU-s pr.-tól-ÁH 

belülről-Egyéb 

felhalmozási célú 

támogatások bevételei 

T46/52223 
Felhalmozási.c.tám.ért. bevétel 

fejez.kez.ei.-tól egyéb célra 
B2 B2504 

Fej.kez-ei.-ból-ÁH 

belülről-Egyéb 

felhalmozási célú 

támogatások bevételei 

T46/5224 
Felhalmozási c.támogatásért.bev.elkül. 

állami pénzalapktól 
B2 B2506 

Elkül.áll.pénza-ból-ÁH 

belülről-Egyéb 

felhalmozási célú 

támogatások bevételei 

T46/5225 
Felhalmozási c.támogatás árt. bevétel 

helyi önkormányzatoktól 
B2 B2507 

Helyi Önkorm.-tól-ÁH 

belülről-Egyéb 

felhalmozási célú 

támogatások bevételei 

T46/531 Vállalk.felhalm.c.pénzeszk.átv. B2 B7508 

Egyéb felhalmozási célú 

átvett pénzeszközök egyéb 

vállalkozásoktól 

T46/533 Vállalk.felhalm.c.pénzeszk.átv.(szakk.hj B2 B7508 

Egyéb felhalmozási célú 

átvett pénzeszközök egyéb 

vállalkozásoktól 

T46/551 EU ktgv.-től felhalm.c.pénzeszk.átv. B2 B7509 

Egyéb felhalmozási célú 

átvett pénzeszközök 

Európai Uniótól 



T46/561 Külf.korm.nemzetk.sz.beruh.pe.átvétel B2 B7510 

Egyéb felhalmozási célú 

átvett pénzeszközök 

kormányoktól és 

nemzetközi szervezetektől 

T46/571 Beruh. c. kapott jutt. kormányoktól B2 B7510 

Egyéb felhalmozási célú 

átvett pénzeszközök 

kormányoktól és 

nemzetközi szervezetektől 

T46/581 Külf.magánforr.beruh.c.pénzeszk.átvétel B2 B7511 

Egyéb felhalmozási célú 

átvett pénzeszközök egyéb 

külföldiektől 

T47/2221 Felhalmozási c. pénzeszk.átv.vállalk.-tól B2 B7508 

Egyéb felhalmozási célú 

átvett pénzeszközök egyéb 

vállalkozásoktól 

T47/2223 
Felhalmozási c. pénzeszk. átv.non-profit 

szervezetektől 
B2 B7502 

Egyéb felhalmozási célú 

átvett pénzeszközök 

nonprofit gazdasági 

társaságoktól 

T47/2224 
Felhalmozási c. kapott átvett juttatások 

külf. kormányoktól nemzetk.szer.-től 
B2 B7510 

Egyéb felhalmozási célú 

átvett pénzeszközök 

kormányoktól és 

nemzetközi szervezetektől 

T47/2225 
Felhalmozási c. kapott juttatások külföldi 

magánforrásból 
B2 B7511 

Egyéb felhalmozási célú 

átvett pénzeszközök egyéb 

külföldiektől 

T47/2226 
Felhalmozási c. kapott juttatások EU 

kltsgvetéstől 
B2 B7509 

Egyéb felhalmozási célú 

átvett pénzeszközök 

Európai Uniótól 

T48/714 
Elkül.áll.pénza.kapott t.(lebony.)célú 

működési bevétel 
B2 B3672 

Továbbadási célból 

folyosított támogatások , 

ellátások elszámolása 

(fogad) 

T51/1131 OTKA 1% kezelési költség K1 K1110 Egyéb költségtérítések 

T51/331 Belföldi napidíj K11 K1110 Egyéb költségtérítések 

T51/332 Külföldi napidíj K11 K1110 Egyéb költségtérítések 

T51/334 Külföldi napidíj árfolyamkülönbözet K11 K1110 Egyéb költségtérítések 

T51/335 Külföldi napidíj(Volks Bank) K11 K1110 Egyéb költségtérítések 

T51/3921 
Adómentes továbbtanulás (Kifiz.által) 

átvállalt költsége 
K11 K1110 Egyéb költségtérítések 

T51/39219 
Adómentes továbbtanulás (Kifiz.által) 

átvállalt költsége (ÁFA része) 
K11 K1110 Egyéb költségtérítések 

T51/3922 
Adóköteles továbbtanulás kifizető által 

átvállalt költsége 
K11 K1110 Egyéb költségtérítések 

T51/39229 
Adóköteles továbbtanulás kifizető által 

átvállalt költsége (ÁFA része) 
K11 K1110 Egyéb költségtérítések 

T51/4111 Adómentes ruházati költségtér.(Pl. talár) K11 K1110 Egyéb költségtérítések 

T51/41119 
Adómentes ruházati költségtér.(Pl. talár) 

(ÁFA része) 
K11 K1110 Egyéb költségtérítések 

T51/4112 Adóköteles ruházati költségtérítés K11 K1110 Egyéb költségtérítések 



T51/41129 
Adóköteles ruházati költségtérítés (ÁFA 

része) 
K11 K1110 Egyéb költségtérítések 

T51/4211 Adómentes üdülési csekk K11 K1110 Egyéb költségtérítések 

T51/42119 Adómentes üdülési csekk (ÁFA része) K11 K1110 Egyéb költségtérítések 

T51/4212 Üdülési csekk adóköteles K11 K1110 Egyéb költségtérítések 

T51/42129 Adóköteles üdülési csekk (ÁFA része) K1 K1110 Egyéb költségtérítések 

T51/4213 Üdülési csekk 25% adóval terhelt K11 K1110 Egyéb költségtérítések 

T51/431 Munkába járás közl.ktg. K11 K1110 Egyéb költségtérítések 

T51/4321 Helyi utazási bérlet (BKV) K11 K1110 Egyéb költségtérítések 

T51/43219 Helyi utazási bérlet (BKV) (ÁFA része) K11 K1110 Egyéb költségtérítések 

T51/441 Étkezési hozzájárulás,jegy K1 K1110 Egyéb költségtérítések 

T51/491 Egyéb költségtérités,kártér.,hozzájár. K1 K1110 Egyéb költségtérítések 

T51/4921 
Védőszemüveg (Képernyő előtti 

munkav.) 
K11 K1110 Egyéb költségtérítések 

T51/49219 
Védőszemüveg (Képernyő előtti 

munkav.) (ÁFA része) 
K11 K1110 Egyéb költségtérítések 

T51/4931 
Adómentes nyugdíjbavon.ajándék 1 x 

15.000 Ft-ig. 
K11 K1110 Egyéb költségtérítések 

T51/49319 
Adómentes nyugdíjbavon.ajándék 1 x 

15.000 Ft-ig. (ÁFA részen) 
K11 K1110 Egyéb költségtérítések 

T51/4932 
Adóköteles nyujgdijbavon.ajándék 

15.000 ft felett 
K11 K1110 Egyéb költségtérítések 

T51/49329 
Adóköteles nyujgdijbavon.ajándék 

15.000 ft felett (ÁFa része) 
K11 K1110 Egyéb költségtérítések 

T51/4941 
Adómentes csekély össz.ajándék (évente 

3 szor) 
K11 K1110 Egyéb költségtérítések 

T51/49419 
Adómentes csekély össz.ajándék (évente 

3 szor) (ÁFA része) 
K11 K1110 Egyéb költségtérítések 

T51/4942 Adóköteles csekély össz. ajándék K11 K1110 Egyéb költségtérítések 

T51/49429 
Adóköteles csekély össz. ajándék (ÁFA 

része) 
K11 K1110 Egyéb költségtérítések 

T51/4951 
Adómentes kúltúra (utalvány, színház, 

mozi, műv.-i int szolg. 
K11 K1110 Egyéb költségtérítések 

T51/4951K CAF Műküd.intézm.szolg.további jogv. K11 K1110 Egyéb költségtérítések 

T51/49511 
AM Sport eseménre sz.belépőjegy és 

bérlet 
K11 K1110 Egyéb költségtérítések 

T51/49512 
AM Sport verseny nyeremény érme, 

trófeák 
K11 K1110 Egyéb költségtérítések 

T51/49519 
Adómentes kúltúra (utalvány, színház, 

mozi, műv.-i int szolg. (ÁFA része) 
K11 K1110 Egyéb költségtérítések 



T51/4952 
Adóköteles kultúra (utalvány, színház, 

mozi, műv.int. szolg. 
K11 K1110 Egyéb költségtérítések 

T51/49529 
Adóköteles kultúra (utalvány, színház, 

mozi, műv.int. szolg. ( 
K11 K1110 Egyéb költségtérítések 

T51/4961 Internethasználat díja K11 K1110 Egyéb költségtérítések 

T51/4961K Internet haszn. kltsg. további jogv. K11 K1110 Egyéb költségtérítések 

T51/4961R Internet haszn.kltsg.részmunkaidős K11 K1110 Egyéb költségtérítések 

T51/49619 Internethasználat díja (ÁFA része) K11 K1110 Egyéb költségtérítések 

T51/5261 Adómentes iskolakezdési támogatás K11 K1110 Egyéb költségtérítések 

T51/52619 
Adómentes iskolakezdési támogatás 

(ÁFA része) 
K11 K1110 Egyéb költségtérítések 

T51/71 
Hiv.utazáshoz-étkezés, e.szolg.(nem 

napidíj) 
K11 K1107 Béren kívüli juttatások 

T51/72 Továbbképzésen vendéglátás ktg K11 K1107 Béren kívüli juttatások 

T51/73 Repinek nem min.vendéglátás ktg K11 K1107 Béren kívüli juttatások 

T51/74 
Elism.adott emlékérem, trófea-saját 

mvállaló 
K11 K1107 Béren kívüli juttatások 

T51/75 Magáncélú mobiltelefon használat K11 K1107 Béren kívüli juttatások 

T51/76 Konferencia,e.rendezv.-vendéglátás K11 K1107 Béren kívüli juttatások 

T51/77 Reprezentációs célú beszerzés K11 K1107 Béren kívüli juttatások 

T52/255 Adómentes átalány költségtérítés K11 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

T52/31 Reprezentációs ktg-külföldi vendég K11 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

T52/32 Reprezentációs ktg-belföldi vendég K11 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

T52/33 Üzleti ajándék (csak külsősnek adható) K11 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

T52/34 Elism.adott emlékérem, trófea-külsős K11 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

T53/112 Szociális hozzájárulási adó (27 %) K2 K2 
Munkáltatót terhelő 

járulékok, adók 

T53/22 Rehabilitációs hozzájárulás K2 K2 
Munkáltatót terhelő 

járulékok, adók 

T53/26 Munkáltatót terhelő szja K2 K2 
Munkáltatót terhelő 

járulékok, adók 

T53/342 
Nem rendszeres juttatások utáni 

százalékos EHO 27% 
K2 K2 

Munkáltatót terhelő 

járulékok, adók 

T53/36 

Nem rendszeres juttatások utáni 

százalékos egészségügyi hozzájárulás 

EHO 14% 

K2 K2 
Munkáltatót terhelő 

járulékok, adók 

T53/41 Táppénz hozzájárulás K2 K2 
Munkáltatót terhelő 

járulékok, adók 

T53/51 Munkaerőpiaci Alap járulék teljesítés K2 K2 
Munkáltatót terhelő 

járulékok, adók 



T53/82 Korkedvezmény biztosítási járulék (telj) K2 K2 
Munkáltatót terhelő 

járulékok, adók 

T54/111 Szállítói előlegek K3 K3651 Adott előlegek  

T54/121 Élelmiszer beszerzés K3 K312 
Üzemeltetési anyagok 

beszerzése 

T54/211 Gyógyszer,vegyszer K3 K311 
Szakmai anyagok 

beszerzése 

T54/2111 Szervetlen vegyszerek K3 K311 
Szakmai anyagok 

beszerzése 

T54/2112 Szerves vegyszerek K3 K311 
Szakmai anyagok 

beszerzése 

T54/2113 Oldószerek K3 K311 
Szakmai anyagok 

beszerzése 

T54/2114 Reagens minőségű oldószerek K3 K311 
Szakmai anyagok 

beszerzése 

T54/2115 Kromatográfiás anyagok K3 K311 
Szakmai anyagok 

beszerzése 

T54/2116 Hűtőanyagok és gázok K3 K311 
Szakmai anyagok 

beszerzése 

T54/2117 Biokémiai reagansek K3 K311 
Szakmai anyagok 

beszerzése 

T54/2118 Egyéb vegyszerek K3 K311 
Szakmai anyagok 

beszerzése 

T54/2119 Gyógyszerek K3 K311 
Szakmai anyagok 

beszerzése 

T54/2121 Ritka földfém vegyületek K3 K311 
Szakmai anyagok 

beszerzése 

T54/311 
Irodai és univerzális felh. c. papirok 

(átütő, fax, rovatolt, stb.) 
K3 K312 

Üzemeltetési anyagok 

beszerzése 

T54/312 Nyomtatványok K3 K311 
Szakmai anyagok 

beszerzése 

T54/313 
(Papíralapú) Iratgyűjtők, borítékok 

(tasakok, dossziék, okm.tart., előrend.) 
K3 K312 

Üzemeltetési anyagok 

beszerzése 

T54/314 
Sokszorosítási anyagagok, kellékek 

(tonerek, patronok, festékszalagok) 
K3 K312 

Üzemeltetési anyagok 

beszerzése 

T54/315 
Számitástechnikai papíranyag (leporelló, 

etikett cimke) 
K3 K312 

Üzemeltetési anyagok 

beszerzése 

T54/316 
Egyéb irodai készletek (ceruza, toll, 

cellux, jegyzett.,müa.dossz., genotherm) 
K3 K312 

Üzemeltetési anyagok 

beszerzése 

T54/317 Számitástechnikai segédanyag alkar.vás. K3 K312 
Üzemeltetési anyagok 

beszerzése 

T54/4211 
Könyvbeszerzés 

ált.műk.szüks.inf.hordozó 
K3 K311 

Szakmai anyagok 

beszerzése 

T54/4212 
Folyóirat beszerzés 

ált.műk.szüks.inf.hordozó 
K3 K311 

Szakmai anyagok 

beszerzése 

T54/42121 
Folyóirat beszerzésált.műk. 

szüks.inf.hordozó (5% taneszköz fejl.) 
K3 K311 

Szakmai anyagok 

beszerzése 

T54/4213 
Jegyzetbeszerzés ált.műk.szüks.inf. 

hordozó 
K3 K311 

Szakmai anyagok 

beszerzése 

T54/4214 Szakmai könyv rezsiből K3 K311 
Szakmai anyagok 

beszerzése 

T54/422 Egyéb információ hordozók K3 K311 Szakmai anyagok besz. 



T54/4221 
Egyéb információ hordozók (5% 

taneszköz fejlesztés) 
K3 K311 

Szakmai anyagok 

beszerzése 

T54/423 Elektronikus jogszolgálat K3 K311 
Szakmai anyagok 

beszerzése 

T54/511 Tüzelőanyagok beszerzése K3 K312 
Üzemeltetési anyagok 

beszerzése 

T54/611 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése K3 K312 
Üzemeltetési anyagok 

beszerzése 

T54/621 
Gépek, berend. NEM BENZIN hajtó- és 

kenőanyaga 
K3 K312 

Üzemeltetési anyagok 

beszerzése 

T54/631 
Szakmai célokat 

szolg.járm.hajtó,kenőany 
K3 K311 

Szakmai anyagok 

beszerzése 

T54/716 Szakmai anyagbeszerzés K3 K311 
Szakmai anyagok 

beszerzése 

T54/7168 Szakmai anyagbsz. fordított ÁFÁ-s K3 K311 
Szakmai anyagok 

beszerzése 

T54/7169 Szakmai anyagbesz. üzemanyag K3 K311 
Szakmai anyagok 

beszerzése 

T54/811 Munka, forma, védöruha K3 K312 
Üzemeltetési anyagok 

beszerzése 

T54/911 
Járművekhez kapcsolódó egyéb 

beszerzés 
K3 K312 

Üzemeltetési anyagok 

beszerzése 

T54/9111 Személygk.tartozó egyéb beszerzés K3 K312 
Üzemeltetési anyagok 

beszerzése 

T54/9112 Egyéb gépjárművekhez kapcs.beszerzés K3 K312 
Üzemeltetési anyagok 

beszerzése 

T54/921 Karbantart.anyagok,alkatr.,szersz.besz. K3 K312 
Üzemeltetési anyagok 

beszerzése 

T54/9218 
Ford. ÁFÁ-s Karbantartási anyagok, 

alkatrészek 
K3 K312 

Üzemeltetési anyagok 

beszerzése 

T54/931 Tisztítószerek,tisztálkodási szer.besz. K3 K312 
Üzemeltetési anyagok 

beszerzése 

T54/941 Egyéb készletbeszerzés K3 K312 
Üzemeltetési anyagok 

beszerzése 

T54/961 Textília beszerzése K3 K312 
Üzemeltetési anyagok 

beszerzése 

T54/971 Egyéb berendezési tárgyak beszerzése K3 K312 
Üzemeltetési anyagok 

beszerzése 

T54/981 Jóléti,sport,kultúrális célú készletbesz. K3 K312 
Üzemeltetési anyagok 

beszerzése 

T55/111 Nem adatátviteli célú távközlési dij K3 K322 
Egyéb kommunikációs 

szolgáltatások 

T55/112 Mobil telefon távközlési díja K3 K322 
Egyéb kommunikációs 

szolgáltatások 

T55/121 Adatátviteli távközlési dijak K3 K321 
Informatikai szolgáltatások 

igénybevétele 

T55/122 Egyéb postai szolgáltatások kiadásai K3 K337 Egyéb szolgáltatások 

T55/191 Postai levél,csomag, feladott távirat K3 K337 Egyéb szolgáltatások 

T55/192 Számitástechnikai okt,szolgált.dija K3 K321 
Informatikai szolgáltatások 

igénybevétele 

T55/193 
Egyéb számítástechnikai működtetési 

kiad 
K3 K321 

Informatikai szolgáltatások 

igénybevétele 

T55/211 Vásárolt élelmezés K3 K332 Vásárolt élelmezés 



T55/221 Bérleti és lízing díj K3 K333 Bérleti és lízing díjak 

T55/222 Bérleti és lízing díjak K3 K321 
Informatikai szolgáltatások 

igénybevétele 

T55/2222 PPP konstrukcióhoz kapcs.szolg.díjak K3 K333 Bérleti és lízing díjak 

T55/229 
BELSŐ IGÉNYBEVÉTEL - Bérleti ? 

helyiség, eszköz -  szolgáltatás  AM 
K3 K333 Bérleti és lízing díjak 

T55/231 Szállítási szolgáltatások (Taxi) K3 K337 Egyéb szolgáltatások 

T55/232 Szállítási szolgáltatások K3 K337 Egyéb szolgáltatások 

T55/2328 Szállítási szolg. Fordított ÁFA K3 K337 Egyéb szolgáltatások 

T55/233 Egyéb személyszállítás K3 K337 Egyéb szolgáltatások 

T55/234 
AM-munkavégzéshez biztosított bérlet, 

jegy 
K3 K337 Egyéb szolgáltatások 

T55/241 Gázenergia szolgáltatás igénybevétele K3 K331 Közüzemi díjak 

T55/2411 Energiaadó (gázenergia szolgáltatás) K3 K331 Közüzemi díjak 

T55/251 Villamos energia szolgáltatás igénybevét K3 K331 Közüzemi díjak 

T55/2511 Energiaadó (villamosenergia) K3 K331 Közüzemi díjak 

T55/261 Távhő-és melegviz szolgáltatás igénybev. K3 K331 Közüzemi díjak 

T55/271 Víz és csatorna dijak K3 K331 Közüzemi díjak 

T55/272 Szippantás K3 K337 Egyéb szolgáltatások 

T55/281 Irodatechnikai eszk.karbantart.kisjav. K3 K334 
Karbantartási, kisjavítási 

szolgáltatások 

T55/282 
Kommunikációs eszközök 

karbantart.kisjav. 
K3 K334 

Karbantartási, kisjavítási 

szolgáltatások 

T55/283 Számítástechn.eszk.karbantart.kisjavit. K3 K321 
Informatikai szolgáltatások 

igénybevétele 

T55/284 Járművek karbantartása,kisjavitása K3 K334 
Karbantartási, kisjavítási 

szolgáltatások 

T55/2841 Személygk.karbantartása, kisjav. K3 K334 
Karbantartási, kisjavítási 

szolgáltatások 

T55/2842 Egyéb gépjárművek karbant. kisjav. K3 K334 
Karbantartási, kisjavítási 

szolgáltatások 

T55/285 Ingatlanok karbantartása,kisjavitása K3 K334 
Karbantartási, kisjavítási 

szolgáltatások 

T55/286 Gépek berendezések karbantart. kisjav. K3 K334 
Karbantartási, kisjavítási 

szolgáltatások 

T55/287 Szakmai célokat szolg.járm.karbantartása K3 K334 
Karbantartási, kisjavítási 

szolgáltatások 

T55/288 Jóléti tárgyi eszközök karbantart.kisjav. K3 K334 
Karbantartási, kisjavítási 

szolgáltatások 

T55/2888 
Jóléti tárgyieszk.karb.kisj. ing.kapcs 

(Ford.a.) 
K3 K334 

Karbantartási, kisjavítási 

szolgáltatások 

T55/291 Szemétszállítási díj K3 K337 Egyéb szolgáltatások 

T55/292 Kéményseprési díj K3 K337 Egyéb szolgáltatások 

T55/293 Takarítás,rovarirtás K3 K337 Egyéb szolgáltatások 

T55/294 
Egyéb üzemeltetési, fenntartási 

szolgáltatási kiadások 
K3 K337 Egyéb szolgáltatások 



T55/29510 Rezsi 10% Egyetemi K3 K337 Egyéb szolgáltatások 

T55/29511 Kezelési költség 1 % (egyetemire) K3 K337 Egyéb szolgáltatások 

T55/29512 Ktstér. (EU) 2% levonás K3 K337 Egyéb szolgáltatások 

T55/29513 Egyetemi elvonás K3 K337 Egyéb szolgáltatások 

T55/29514 Rezsi 14% Kari és tanszéki elvonás K3 K337 Egyéb szolgáltatások 

T55/29515 Nem kari 14% rezsitérítés K3 K337 Egyéb szolgáltatások 

T55/29516 
Vállalk.tev.kari közvetett kiadások 

megtérítése 
K3 K337 Egyéb szolgáltatások 

T55/29517 
Vállalk.tev.kari közvetve résztvevők 

díjazása 
K3 K337 Egyéb szolgáltatások 

T55/29518 
Vállalk.tev.tanszéki közvetett kiadások 

megtérítése 
K3 K337 Egyéb szolgáltatások 

T55/29519 Egyetemi közvetett kiadás 19% K3 K337 Egyéb szolgáltatások 

T55/29520 Vállalkozási 8.5. sora K3 K337 Egyéb szolgáltatások 

T55/29521 Vállalk.tev.kari értékcsökk.hozzájár. K3 K337 Egyéb szolgáltatások 

T55/29522 Vállalk.tev.tanszéki értékcsökk hozzájár. K3 K337 Egyéb szolgáltatások 

T55/29523 
Vállalk.tev.felajánlás tanszéki 

értékcsökk.hozzájár. 
K3 K337 Egyéb szolgáltatások 

T55/29524 
Felajánlás kari alptevékenységi 

kiadásokra 
K3 K337 Egyéb szolgáltatások 

T55/29525 Pályázati tev.rezsi előleg K3 K337 Egyéb szolgáltatások 

T55/29530 Vállalk.tev. rezsi előleg K3 K337 Egyéb szolgáltatások 

T55/29531 
OTKA 5% tudományos információk 

beszerzése 
K3 K337 Egyéb szolgáltatások 

T55/29532 OTKA Open Access költségek K3 K337 Egyéb szolgáltatások 

T55/29540 Költségtérítés (2005.02.01.-től) K3 K337 Egyéb szolgáltatások 

T55/29541 Költségtérítés (visszaadott) K3 K337 Egyéb szolgáltatások 

T55/29549 Rezsi előleg K9 K337 Egyéb szolgáltatások 

T55/29560 
Felj.célú elvon.(tandíj, vizsgaism., 

különeljárási d.) 
K3 K337 Egyéb szolgáltatások 

T55/29561 TANOK elvonás K3 K337 Egyéb szolgáltatások 

T55/29590 
Amortizációs költségek elszámolás 

(EU6) 
K3 K337 Egyéb szolgáltatások 

T55/29591 EU6 közvetett költségek elszámolása K3 K337 Egyéb szolgáltatások 

T55/296 Tűzvédelem K3 K337 Egyéb szolgáltatások 

T55/299 Elvonás korrekció (306-os szervezet) K3 K337 Egyéb szolgáltatások 

T55/321 
Vásárolt kőzszolgáltatások kiadásainak 

teljesítése 
K3 K337 Egyéb szolgáltatások 

T55/421 
Továbbszámlázott (közvetített) 

szolg.kiadásai ÁHT- belülre 
K3 K335 Közvetített szolgáltatások 

T55/521 
Továbbszámlázott (közvetített) 

szolg.kiadásai ÁHT-n kívülre 
K3 K335 Közvetített szolgáltatások 

T55/621 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai K3 K337 Egyéb szolgáltatások 

T55/721 Szakmai szolg.kiad.előir.telj. K3 K336 
Szakmai tevékenységet 

segítő szolgáltatások 



T56/111 Alaptevékenység áfa /mentes tev.hez/ K3 K351 

Működési célú előzetesen 

felszámított általános 

forgalmi adó 

T56/1111 
Alaptevékenység áfa /mentes tev.hez/ - 

OTKA rezsi 
K3 K351 

Működési célú előzetesen 

felszámított általános 

forgalmi adó 

T56/1112 
Alaptevékenység áfa /mentes tev.hez/ 

(5% taneszköz fejlesztés) 
K3 K351 

Működési célú előzetesen 

felszámított általános 

forgalmi adó 

T56/11181 
Fordított adózás ÁFA-ja mentes 

tev.(AM) 
K3 K351 

Működési célú előzetesen 

felszámított általános 

forgalmi adó 

T56/11182 Fordított adózás ÁFA-ja tételes tev.(AK) K3 K351 

Működési célú előzetesen 

felszámított általános 

forgalmi adó 

T56/11183 Fordított adózás ÁFA-ja arányos tev. K3 K351 

Működési célú előzetesen 

felszámított általános 

forgalmi adó 

T56/11185 

Ford.adózás ÁFA-ja törv.alapján vissza 

nem igényelhető ÁFA esetén (Le nem 

von.) 

K3 K351 

Működési célú előzetesen 

felszámított általános 

forgalmi adó 

T56/1119 
Adószámos magánszemély ÁFA (mentes 

tev.hez) 
K3 K351 

Működési célú előzetesen 

felszámított általános 

forgalmi adó 

T56/112 Előzetesen felszám.áfa /tételes tev./ K3 K351 

Működési célú előzetesen 

felszámított általános 

forgalmi adó 

T56/113 Előzetesen felszám.áfa/arányos tev.hez/ K3 K351 

Működési célú előzetesen 

felszámított általános 

forgalmi adó 

T56/114 Előzetesen felszám.áfa/áfa körön kiv.tev K3 K351 

Működési célú előzetesen 

felszámított általános 

forgalmi adó 

T56/115 
Törvény alapján vissza nem igényelhető 

ÁFA 
K3 K351 

Működési célú előzetesen 

felszámított általános 

forgalmi adó 

T56/1151 
Törvény alapján vissza nem igényelhető 

ÁFA 
K11 K351 

Működési célú előzetesen 

felszámított általános 

forgalmi adó 

T56/116 Vámáfa K3 K351 

Működési célú előzetesen 

felszámított általános 

forgalmi adó 

T56/117 Devizából vásárolt term.és szolg.áfá-ja K3 K351 

Működési célú előzetesen 

felszámított általános 

forgalmi adó 

T56/1181 
EU tagállamból devizában vásárolt term. 

és szolg. ÁFÁ-ja - MENTES 
K3 K351 

Működési célú előzetesen 

felszámított általános 

forgalmi adó 

T56/1182 
EU tagállamból devizában vásárolt term. 

és szolg. ÁFÁ-ja - TÉTELES 
K3 K351 

Működési célú előzetesen 

felszámított általános 

forgalmi adó 

T56/1183 
EU tagállamból devizában vásárolt term. 

és szolg. ÁFÁ-ja - ARÁNYOS 
K3 K351 

Működési célú előzetesen 

felszámított általános 

forgalmi adó 



T56/1191 
Nem EU tagállamból devizában vásárolt 

term. és szolg. ÁFÁ-ja - MENTES 
K3 K351 

Működési célú előzetesen 

felszámított általános 

forgalmi adó 

T56/1192 
Nem EU tagállamból devizában vásárolt 

term. és szolg. ÁFÁ-ja - TÉTELES 
K3 K351 

Működési célú előzetesen 

felszámított általános 

forgalmi adó 

T56/1193 
Nem EU tagállamból devizában vásárolt 

term. és szolg. ÁFÁ-ja - ARÁNYOS 
K3 K351 

Működési célú előzetesen 

felszámított általános 

forgalmi adó 

T56/121 Áfa befizetések K3 K352 Fizetendő ÁFA - NAV felé 

T56/1213 
Fordított általános forgalmi adó miatti 

befizetés teljesítése 
K3 K351 

Működési célú előzetesen 

felszámított általános 

forgalmi adó 

T56/1219 ÁFA Befizetés 45 napot meghaladó tét.) K3 K351 

Működési célú előzetesen 

felszámított általános 

forgalmi adó 

T56/123 Értékesített tárgyi eszközök áfa befiz. K3 K351 

Működési célú előzetesen 

felszámított általános 

forgalmi adó 

T56/128 
EU-s tagországból devizában vás. term és 

szolg ÁFA befizetése 
K3 K351 

Működési célú előzetesen 

felszámított általános 

forgalmi adó 

T56/129 
Nem EU-s tagországból devizában vás. 

term és szolg ÁFA befizetése 
K3 K351 

Működési célú előzetesen 

felszámított általános 

forgalmi adó 

T56/211 Szgk.főáll.közalk.üzemanyag K3 K341 Kiküldetések kiadásai 

T56/2111 
Szgk.járulék mentes ktg. /matrica, 

park.díj/ 
K3 K341 Kiküldetések kiadásai 

T56/2112 Szgk.járulék köt. ktg. /matrica/ K3 K341 Kiküldetések kiadásai 

T56/212 Szgk.fáll.közalk.amortizáció K3 K341 Kiküldetések kiadásai 

T56/214 Szgk.nem főáll.közalk.üzemanyag K3 K341 Kiküldetések kiadásai 

T56/215 Szgk.nem főáll.közalk.amortizáció K3 K341 Kiküldetések kiadásai 

T56/216 Utazási ktg. menetjegy K3 K341 Kiküldetések kiadásai 

T56/217 Utazási ktg.szállás K3 K341 Kiküldetések kiadásai 

T56/221 Külf.kk./szgk.bizt.kez.ktg./ K3 K341 Kiküldetések kiadásai 

T56/2211 Külf.kk.szállás K3 K341 Kiküldetések kiadásai 

T56/22111 Külf.kiküld.szállásdíj előleg K3 K3651 Adott előlegek  

T56/2212 Külf.kk.repjegy K3 K341 Kiküldetések kiadásai 

T56/2213 Külf.kk.menetjegy K3 K341 Kiküldetések kiadásai 

T56/222 Külföldiek vendéglátása SZÁLLÁS K3 K341 Kiküldetések kiadásai 

T56/2251 HRG szállás kltsg. K3 K341 Kiküldetések kiadásai 

T56/2252 HRG repülőjegy K3 K341 Kiküldetések kiadásai 

T56/2253 HRG menetjegy (vasút, busz, stb.) K3 K341 Kiküldetések kiadásai 

T56/2254 HRG tranzakciós díj K3 K341 Kiküldetések kiadásai 

T56/2255 HRG dologi kltsg.(Gk., bizt.) K3 K341 Kiküldetések kiadásai 

T56/2261 szállás kltsg. K3 K341 Kiküldetések kiadásai 

T56/2262 repülőjegy K3 K341 Kiküldetések kiadásai 



T56/2263 menetjegy (vasút, busz, stb.) K3 K341 Kiküldetések kiadásai 

T56/2264 tranzakciós díj K3 K341 Kiküldetések kiadásai 

T56/2265 dologi kltsg.(Gk., bizt.) K3 K341 Kiküldetések kiadásai 

T56/2325 Nem adóköteles reprezentáció (külsős) K3 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

T56/2372 Külf.dologi kltsg.térítés K3 K341 Kiküldetések kiadásai 

T56/241 Reklám,propaganda kiadások K3 K342 
Reklám- és 

propagandakiadások 

T56/311 Belföldi konferencia részvételi díja K3 K336 
Szakmai tevékenységet 

segítő szolgáltatások 

T56/3111 Külföldi konferencia részvételi díja K3 K336 
Szakmai tevékenységet 

segítő szolgáltatások 

T56/3112 Előleg külföldi konferenciára K3 K3651 Adott előlegek  

T56/3121 Képzési költség K3 K336 
Szakmai tevékenységet 

segítő szolgáltatások 

T56/321 Közbeszerzési díj K3 K355 Egyéb dologi kiadások 

T56/331 NEM SZAKMAI - Egyéb szolgáltatás K3 K337 Egyéb szolgáltatások 

T56/3318 
Ford. ÁFÁ-s NEM SZAKMAI munkaerő 

kölcsönzés 
K3 K337 Egyéb szolgáltatások 

T56/332 OTKA Open Access költségek 2,5% K3 K337 Egyéb szolgáltatások 

T56/351 Alaptev. személy K3 K336 
Szakmai tevékenységet 

segítő szolgáltatások 

T56/35101 Nyelvvizsgadíj visszatérítése K4 K355 Egyéb dologi kiadások 

T56/352 Alaptev.szolg. adó levonással K3 K336 
Szakmai tevékenységet 

segítő szolgáltatások 

T56/353 SZAKMAI - Egyéb szolgáltatás K3 K336 
Szakmai tevékenységet 

segítő szolgáltatások 

T56/3531 Egyéb szellemi tevékenység kiad.telj. K3 K336 
Szakmai tevékenységet 

segítő szolgáltatások 

T56/3532 Tananyagfejlesztés kiad.ei. teljesítése K3 K336 
Szakmai tevékenységet 

segítő szolgáltatások 

T56/355 Alaptev. jogi személy K3 K336 
Szakmai tevékenységet 

segítő szolgáltatások 

T56/359 
Bmeti oktatás, vizsgáztatás(ha személy 

törszszám kell) 
K3 K336 

Szakmai tevékenységet 

segítő szolgáltatások 

T56/3591 
Bmeti oktatás, vizsgáztatás(egyetemi 

alkalmazott) 
K3 K336 

Szakmai tevékenységet 

segítő szolgáltatások 

T56/3592 Bmeti oktatás,vizsgáztatás(külsős) K3 K336 
Szakmai tevékenységet 

segítő szolgáltatások 

T56/361 
Munkahelyi baleset miatt TB-nek megtér. 

kltsg. 
K3 K355 Egyéb dologi kiadások 

T57/111 Előző évi pénzmaradvány visszafizetése K3 K5023 
Egyéb elvonások, 

befizetések 

T57/121 Vállalkozási tev.eredménye utáni befiz. K3 K5023 
Egyéb elvonások, 

befizetések 

T57/127 Munkahelyvédelmi befizetés K2 K355 Egyéb dologi kiadások 

T57/131 Felügyeleti szerv javára telj.egy.befiz. K3 K5023 
Egyéb elvonások, 

befizetések 

T57/141 Módositott előir.megh.bev.utáni befizet. K3 K5023 
Egyéb elvonások, 

befizetések 



T57/151 OM felújítási alapképzés K3 K355 Egyéb dologi kiadások 

T57/161 Befektetett eszk. kapcs.bef. kötelezetts K3 K355 Egyéb dologi kiadások 

T57/191 Egyéb befiz. kötelezettségek befiz. K3 K5023 
Egyéb elvonások, 

befizetések 

T57/214 
Illetékek, és adójellegű befizetések 

teljesítése 
K3 K355 Egyéb dologi kiadások 

T57/223 Nemzetközi tagsági dij K3 K501 
Nemzetközi 

kötelezettségek 

T57/2231 Belföldi tagsági díjak K3 K355 Egyéb dologi kiadások 

T57/231 Járművek hatósági díjai, adók biztosítás K3 K337 Egyéb szolgáltatások 

T57/2311 Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás K3 K337 Egyéb szolgáltatások 

T57/2312 Járművek hatósági díjai CASCO bizt. K3 K337 Egyéb szolgáltatások 

T57/2313 
VAGYONBIZTOSÍTÁS nem jármű, 

nem személy 
K3 K337 Egyéb szolgáltatások 

T57/232 Kötbér, bírság, késedelmi kamat K3 K355 Egyéb dologi kiadások 

T57/233 
Egyéb hatősági díjak, perktg, felszámolói 

ktgtér. 
K3 K355 Egyéb dologi kiadások 

T57/2331 Elszámolt árfolyam veszteség K3 K354 
Egyéb pénzügyi műveletek 

kiadásai 

T57/235 Helyi adók befizetése K3 K355 Egyéb dologi kiadások 

T57/236 Vám befizetés K3 K355 Egyéb dologi kiadások 

T57/237 Általános kártérítés K3 K355 Egyéb dologi kiadások 

T57/2381 Forint kerekítés kiadásai K3 K355 Egyéb dologi kiadások 

T57/2382 Forint kerekítés térítmény K3 K355 Egyéb dologi kiadások 

T57/423 Ért.papír. árf. veszteség(forg.célú) K3 K354 
Egyéb pénzügyi műveletek 

kiadásai 

T57/711 
Működési bevételek visszautalása ? 

bevétel évét követően 
K3 K355 Egyéb dologi kiadások 

T58/311 Tanulmányi ösztöndíj K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/311VK Tanulmányi ösztöndíj (visszaKTK-s) K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/31101 Tanulmányi ösztöndíj K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/312 Kari bme ösztöndíj K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/31201 Kari BME ösztöndíj K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/313 Rendszeres szoc.ösztöndíj K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/313VK Rendszeres szoc. ösztöndíj K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/31301 Lakhatási támogatás K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/31302 DIK Lakhatási támogatás K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/31303 Rendszeres szociális ösztöndíj K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/314 Rendkívüli szociális ösztöndíj K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 



T58/31401 Rendkívüli segély K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/315 Egyéb egyszeri ösztöndíj K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/31501 Egyéb egyszeri ösztöndíj K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/31502 Tankönyv és jegyzettámogatás K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/31503 Sporttevékenység támogatása K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/31504 Kultúrális tevékenység támogatása K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/31505 Intézményi támogatás K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/3151 Hallgatói jegyzet, tankönyv támogatás K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/316 Sporttevékenység támogatása K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/31601 Alaptámogatás K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/317 Bme ösztöndíj K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/31701 BME ösztöndíj K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/318 Kulturális tevékenység támogatása K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/319 Külföldi hallgatók normatív támogatása K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/31901 A/1 normatív támogatás K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/31902 A/2 normatív támogatás K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/31903 A/3 kat. Határon túli normatí támogatás K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/31904 B. kat. normatív támogatás K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/31905 C. kat. normatív támogatás K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/31906 A/3 részképzés HTM normatív támogatás K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/3191 A/1 Kategóriás normatív támogatás K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/3192 A/2 Kategóriás normatív támogatás K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/3193 A/3 Kategóriás normatív támogatás K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/321 Akkreditált doktoranduszok ösztöndíja K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/321VK 
Akkreditált doktoranduszok ösztöndíja 

(visszaKTK-s) 
K4 K47 

Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/32101 Akkreditált doktorandusz K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/32102 HTM akkreditált doktorandusz ösztöndíj K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/3211 Akkreditált doktorandusz ösztöndíj K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 



T58/3212 
H.T.M. Akkreditált doktorandusz 

ösztöndíj 
K4 K47 

Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/331 Külföldi hallgatók ösztöndíja K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/33101 A/1 kat. külf.hallgatók miniszteri ö.díj K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/33102 A/2 kat.külf.hallgatók miniszteri ö.díj K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/33103 A/3 kat. miniszteri ösztöndíj K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/33104 Minsizteri ösztöndíj K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/33105 C. kat. miniszteri ösztöndíj K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/33106 
STIPENDIUM HUNGARICUM  

miniszteri ösztöndíj 
K4 K47 

Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/33107 Magyar Sportcsillag Ösztöndíj K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/3311 Külföldi hallgató miniszteri ösztöndíj K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/3312 Külföldi hallgató miniszteri ösztöndíj K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/332 Külf.hallg.étkezési kiadása K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/333 Külf.hallg.pályázati támogatása K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/334 Külföldi hallgatók termelési gyakorlata K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/335 Külf.hallg.oklevél költsége K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/336 Külföldi hallgatók jutalma K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/337 Külf.hallg.rendkívüli segélye K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/3371 A/1 Kategóriás segély K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/3372 A/2 Kategóriás segély K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/341 Lakhatási támogatás K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/34101 BURSA önkormányzati ösztöndíj K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/34102 
BURSA intézményi ösztöndíj 

(támogatásból) 
K4 K47 

Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/3411 BURSA önkormányzati ösztöndíj K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/3412 BURSA intézményi ösztöndíj K4 K47 Int. ellátottak pénzbeli j. 

T58/342 Egyetemi ösztöndíj támogatás K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/343 Hallgatók jutalma K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/345 Tanulmányi kirándulás K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/352 Köztársasági ösztöndíj K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/35201 Köztársasági ösztöndíj K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 



T58/361 Doktoranduszok alapítványi ösztöndíja K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/362 Nappali hallgatók alapítványi ösztöndíja K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/36201 Esély a tanulásra alapítvány K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/371 ETIK ösztöndíj K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/372 
Külföldi tanulmányutak támogatása 

(TEMPUS) 
K4 K47 

Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/373 
Gazd.egys.döntése alapján fizetett egyéb 

támogatás 
K4 K47 

Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/37301 Gazdálkodó egység ösztöndíja K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/374 Pályázati ösztöndíj K4 K47 Int. ellátottak pénzbeli j.  

T58/375 Külföldi pályázattal elnyert ösztöndíj K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/376 
Demján Sándor alapítvány ösztöndíj-

kiegészítése 
K4 K47 

Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/37601 Demján Sándor alapítvány K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/37602 Demján S ÖDIJ 2010 K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/377 Doktorjelölt ösztöndíj K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/37701 Doktorjelölt ösztöndíj K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T58/391 Felnőtt oktatáshoz kapcs.kltsg.térítések K4 K47 
Int. ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

T59/85 
Gazd. társ. megszűnés részesedés 

kivezetése 
  K3633 

Azonosítás alatt álló 

tételek-TECHNIKAI 

T88/888 Technikai tételkód K9 K3633 
Azonosítás alatt álló 

tételek-TECHNIKAI 

T91/111 Hallg.kltsg.térítés (Tandíj) B2 B405 Ellátási díjak 

T91/11111 Hallg.kltsg.térítés alaptev, Bsc B2 B405 Ellátási díjak 

T91/11112 Hallg.kltsg.térítés alaptev, Msc B2 B405 Ellátási díjak 

T91/11113 Hallg.kltsg.térítés alaptev, doktori B2 B405 Ellátási díjak 

T91/11114 Hallg.kltsg.térítés alaptev, kifutó B2 B405 Ellátási díjak 

T91/11115 Hallg.kltsg.térítés alaptev, felsőfokú B2 B405 Ellátási díjak 

T91/11116 Hallg.kltsg.térítés alaptev, szakirányú B2 B405 Ellátási díjak 

T91/11121 Hallg.kltsg.térítés kiegtev, Bsc B2 B405 Ellátási díjak 

T91/11122 Hallg.kltsg.térítés kiegtev, Msc B2 B405 Ellátási díjak 

T91/11123 Hallg.kltsg.térítés kiegtev, doktori B2 B405 Ellátási díjak 

T91/11124 Hallg.kltsg.térítés kiegtev, kifutó B2 B405 Ellátási díjak 

T91/11125 Hallg.kltsg.térítés kiegtev, felsőfokú B2 B405 Ellátási díjak 

T91/11126 Hallg.kltsg.térítés kiegtev, szakirányú B2 B405 Ellátási díjak 



T91/11131 
Hallg.ktg.tér.-DIÁKHITEL-2-alaptev, 

Bsc 
B2 B405 Ellátási díjak 

T91/11199 Hallg.kltsg.térités régi kirovások B2 B405 Ellátási díjak 

T91/112 Hallg. koll. tér. díj B2 B405 Ellátási díjak 

T91/11217 Hallg.koll téritésdíj, alaptev B2 B405 Ellátási díjak 

T91/11218 Hallg.koll téritésdíj, alaptev, PPP B2 B405 Ellátási díjak 

T91/11227 Hallg.koll téritésdíj, kiegtev B2 B405 Ellátási díjak 

T91/11228 Hallg.koll téritésdíj, kiegtev, PPP B2 B405 Ellátási díjak 

T91/11299 Hallg.koll térítésdíj régi kirovások B2 B405 Ellátási díjak 

T91/116 
Kollégiumi átfutó szállásdíj Intézményi 

ell.díj bev.ei.teljesítése 
B2 B405 Ellátási díjak 

T91/118 
Iskoláskort megelőző óvodai nev.tér 

Intézményi ell.díj bev.ei.teljesítése 
B2 B405 Ellátási díjak 

T91/119 
Kollégiumi kiegészítő térítési díjak 

Intézményi ell.díj bev.ei.teljesítése 
B2 B405 Ellátási díjak 

T91/11917 Hallg.koll.Különeljárási díj, alaptev B2 B405 Ellátási díjak 

T91/11918 Hallg.koll.Különeljárási díj, alaptev PPP B2 B405 Ellátási díjak 

T91/11927 Hallg.koll.Különeljárási díj, kiegtev B2 B405 Ellátási díjak 

T91/11928 Hallg.koll.Különeljárási díj, kiegtev PPP B2 B405 Ellátási díjak 

T91/11999 
Hallg.koll.Különeljárási díj, régi 

kirovások 
B2 B405 Ellátási díjak 

T91/123 
Egyetemi szolg.lakásban lakók lakbére 

Alkalmazottak térítése bev.ei.teljesít. 
B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/126 Üdülést igénybevevők térítése B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/129 Hallg.szolg.díj (Áfa-s) B2 B405 Ellátási díjak 

T91/12911 Hallg.szolg.díj (Áfa-s), alaptev, Bsc B2 B405 Ellátási díjak 

T91/12912 Hallg.szolg.díj (Áfa-s), alaptev, Msc B2 B405 Ellátási díjak 

T91/12913 Hallg.szolg.díj (Áfa-s), alaptev, doktori B2 B405 Ellátási díjak 

T91/12914 Hallg.szolg.díj (Áfa-s), alaptev, kifutó B2 B405 Ellátási díjak 

T91/12915 Hallg.szolg.díj (Áfa-s), alaptev, felsőfokú B2 B405 Ellátási díjak 

T91/12916 
Hallg.szolg.díj (Áfa-s), alaptev, 

szakirányú 
B2 B405 Ellátási díjak 

T91/12921 Hallg.szolg.díj (Áfa-s), kiegtev, Bsc B2 B405 Ellátási díjak 

T91/12922 Hallg.szolg.díj (Áfa-s), kiegtev, Msc B2 B405 Ellátási díjak 



T91/12923 Hallg.szolg.díj (Áfa-s), kiegtev, doktori B2 B405 Ellátási díjak 

T91/12924 Hallg.szolg.díj (Áfa-s), kiegtev, kifutó B2 B405 Ellátási díjak 

T91/12925 Hallg.szolg.díj (Áfa-s), kiegtev, felsőfokú B2 B405 Ellátási díjak 

T91/12926 
Hallg.szolg.díj (Áfa-s), kiegtev, 

szakirányú 
B2 B405 Ellátási díjak 

T91/12999 Hallg.szolg.díj (Áfa-s) régi kirovások B2 B405 Ellátási díjak 

T91/130 Hallg.szolg.díj (Áfa mentes) B2 B405 Ellátási díjak 

T91/13011 Hallg.szolg.díj Áfamentes, alaptev, Bsc B2 B405 Ellátási díjak 

T91/13012 Hallg.szolg.díj Áfamentes, alaptev, Msc B2 B405 Ellátási díjak 

T91/13013 
Hallg.szolg.díj Áfamentes, alaptev, 

doktori 
B2 B405 Ellátási díjak 

T91/13014 Hallg.szolg.díj Áfamentes, alaptev, kifutó B2 B405 Ellátási díjak 

T91/13015 
Hallg.szolg.díj Áfamentes, alaptev, 

felsőfokú 
B2 B405 Ellátási díjak 

T91/13016 
Hallg.szolg.díj Áfamentes, alaptev, 

szakirányú 
B2 B405 Ellátási díjak 

T91/13021 Hallg.szolg.díj Áfamentes, kiegtev, Bsc B2 B405 Ellátási díjak 

T91/13022 Hallg.szolg.díj Áfamentes, kiegtev, Msc B2 B405 Ellátási díjak 

T91/13023 
Hallg.szolg.díj Áfamentes, kiegtev, 

doktori 
B2 B405 Ellátási díjak 

T91/13024 
Hallg.szolg.díj Áfamentes, kiegtev, 

kifutó 
B2 B405 Ellátási díjak 

T91/13025 
Hallg.szolg.díj Áfamentes, kiegtev, 

felsőfokú 
B2 B405 Ellátási díjak 

T91/13026 
Hallg.szolg.díj Áfamentes, kiegtev, 

szakirányú 
B2 B405 Ellátási díjak 

T91/13099 Hallg.szolg.díj Áfamentes régi kirovások B2 B405 Ellátási díjak 

T91/131 Hallg. ismétlő jav.vizsga díj B2 B405 Ellátási díjak 

T91/13111 Hallg.ismétlő javvizsga, alaptev, Bsc B2 B405 Ellátási díjak 

T91/13112 Hallg.ismétlő javvizsga, alaptev, Msc B2 B405 Ellátási díjak 

T91/13113 Hallg.ismétlő javvizsga, alaptev, doktori B2 B405 Ellátási díjak 

T91/13114 Hallg.ismétlő javvizsga, alaptev, kifutó B2 B405 Ellátási díjak 

T91/13115 Hallg.ismétlő javvizsga, alaptev, felsőf. B2 B405 Ellátási díjak 

T91/13116 Hallg.ismétlő javvizsga, alaptev, szakir. B2 B405 Ellátási díjak 

T91/13121 Hallg.ismétlő javvizsga, kiegtev, Bsc B2 B405 Ellátási díjak 

T91/13122 Hallg.ismétlő javvizsga, kiegtev, Msc B2 B405 Ellátási díjak 



T91/13123 Hallg.ismétlő javvizsga, kiegtev, doktori B2 B405 Ellátási díjak 

T91/13124 Hallg.ismétlő javvizsga, kiegtev, kifutó B2 B405 Ellátási díjak 

T91/13125 
Hallg.ismétlő javvizsga, kiegtev, 

felsőfokú 
B2 B405 Ellátási díjak 

T91/13126 
Hallg.ismétlő javvizsga, kiegtev, 

szakirányú 
B2 B405 Ellátási díjak 

T91/13199 Hallg.ismétlő javvizsga régi kirovások B2 B405 Ellátási díjak 

T91/132 
Felvételi eljárási díjak Inztézményi 

ellátás díj bev.ei.teljesít. 
B2 B405 Ellátási díjak 

T91/133 
Igazságügyi szakértői díj Szolgáltatások 

ellené.bev.ei.teljesít. 
B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/134 Hallg.dokt.bírálati díj B2 B36 
Egyéb közhatalmi 

bevételek 

T91/135 
Egyéb szakértői díjak 

Szolg.ellenért.bev.ei.teljesítése 
B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/136 Hallg. habilitásiós elj.díj B2 B36 
Egyéb közhatalmi 

bevételek 

T91/137 Hallg. külön elj. díj B2 B405 Ellátási díjak 

T91/13711 Hallg. különelj dij,alaptev, Bsc B2 B405 Ellátási díjak 

T91/13712 Hallg. különelj dij,alaptev, Msc B2 B405 Ellátási díjak 

T91/13713 Hallg. különelj dij,alaptev, doktori B2 B405 Ellátási díjak 

T91/13714 Hallg. különelj dij,alaptev, kifutó B2 B405 Ellátási díjak 

T91/13715 Hallg. különelj dij,alaptev, felsőfokú B2 B405 Ellátási díjak 

T91/13716 Hallg. különelj dij,alaptev, szakirányú B2 B405 Ellátási díjak 

T91/13721 Hallg. különelj dij,kiegtev, Bsc B2 B405 Ellátási díjak 

T91/13722 Hallg. különelj dij,kiegtev, Msc B2 B405 Ellátási díjak 

T91/13723 Hallg. különelj dij,kiegtev, doktori B2 B405 Ellátási díjak 

T91/13724 Hallg. különelj dij,kiegtev, kifutó B2 B405 Ellátási díjak 

T91/13725 Hallg. különelj dij,kiegtev, felsőfokú B2 B405 Ellátási díjak 

T91/13726 Hallg. különelj dij,kiegtev, szakirányú B2 B405 Ellátási díjak 

T91/13799 Hallg. különelj díj régi kirovások B2 B405 Ellátási díjak 

T91/138 Hallg.okmányok díjai (Diák ig., oklev.) B2 B405 Ellátási díjak 

T91/13811 Hallg.okmányok díjai, alaptev, Bsc B2 B405 Ellátási díjak 

T91/13812 Hallg.okmányok díjai, alaptev, Msc B2 B405 Ellátási díjak 

T91/13813 Hallg.okmányok díjai, alaptev, doktori B2 B405 Ellátási díjak 



T91/13814 Hallg.okmányok díjai, alaptev, kifutó B2 B405 Ellátási díjak 

T91/13815 Hallg.okmányok díjai, alaptev, felsőfokú B2 B405 Ellátási díjak 

T91/13816 Hallg.okmányok díjai, alaptev, szakir. B2 B405 Ellátási díjak 

T91/13821 Hallg.okmányok díjai, kiegtev, Bsc B2 B405 Ellátási díjak 

T91/13822 Hallg.okmányok díjai, kiegtev, Msc B2 B405 Ellátási díjak 

T91/13823 Hallg.okmányok díjai, kiegtev, doktori B2 B405 Ellátási díjak 

T91/13824 Hallg.okmányok díjai, kiegtev, kifutó B2 B405 Ellátási díjak 

T91/13825 Hallg.okmányok díjai, kiegtev, felsőfokú B2 B405 Ellátási díjak 

T91/13826 Hallg.okmányok díjai, kiegtev,szakirány B2 B405 Ellátási díjak 

T91/13899 Hallg.okmányok díjai régi kiróvások B2 B405 Ellátási díjak 

T91/139 Hallg. állami és nyelvvizsga díjak B2 B405 Ellátási díjak 

T91/13901 Nyelvvizsgadíjak alap tevékenység B2 B405 Ellátási díjak 

T91/13902 Nyelvvizsgadíjak kieg. tevékenység   B405 Ellátási díjak 

T91/1391 
MTI nemzetközi vizsgadíjak Intézményi 

ell.díj bev.ei.teljesítése 
B2 B405 Ellátási díjak 

T91/1392 
Közp.vizsgáztató sz.bef.reg.díj(Pl.ECDL) 

Intézményi ell.díj bev.ei.teljesítése 
B2 B405 Ellátási díjak 

T91/140 Műszaki szakértői és egyéb tevékenység B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/141 Versenydokumentáció díja B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/150 Kutatás fejlesztési szolgáltatás B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/191 
CD-ROM adatbázis szolgáltatás 

Szolg.ellenért.bev.ei.teljesítése 
B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/192 
OMIKK nemzetközi kölcsönzés 

Szolg.ellenért.bev.ei.teljesítése 
B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/193 
OMIKK nemzetközi másolatszolgálat 

Szolg.ellenért.bev. ei. teljesítése 
B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/211 
Könyvtári sokszorosítás és posta kltg. 

Szolg.ellenért.bev.ei.teljesítése 
B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/212 
Tankönyvek, jegyzettek térítési díja Árú-

és készletértékesítés bev.ei.teljes. 
B2 B401 

Áru- és készletértékesítés 

ellenértéke 

T91/213 
Periodica politechnika kiadvány Ár-és 

készletértékesités bev.ei.teljes. 
B2 B401 

Áru- és készletértékesítés 

ellenértéke 



T91/214 
Tanszéki sokszorosítás, xerox Árú-és 

készletértékesítés bev.ei.teljes. 
B2 B401 

Áru- és készletértékesítés 

ellenértéke 

T91/215 
Reklám bevétel Bérleti és lízingdíj 

bev.ei.teljesítése 
B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/217 
Jegyzetértékesítés (bmeti) Árú-és 

készletért.bev.ei.teljesítése 
B2 B401 

Áru- és készletértékesítés 

ellenértéke 

T91/218 
Tanskönyv, jegyzet értékesítés Árú-és 

készletért.bev.ei. teljesítése 
B2 B401 

Áru- és készletértékesítés 

ellenértéke 

T91/2191 
Saját előállítású kiadványok Árú-és 

készletért.bev.ei.teljesítése 
B2 B401 

Áru- és készletértékesítés 

ellenértéke 

T91/2192 
OMIKK külföldi folyóirat értékesítés 

Árú-és készletért. bev.ei. teljesítése 
B2 B401 

Áru- és készletértékesítés 

ellenértéke 

T91/221 
Szakfordítás bevétele (Nyelvi Intézet) 

Szolg.ellenért.bev.ei.teljesítése 
B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/2211 
OMIKK fordítási tevékenység bevételei 

Szolg.ellenért.bev.ei. teljesítése 
B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/222 
Önkölts.felvét.elők.bev.(speciális és 

intenz.)Szolg.ellenért.bev.ei. teljesítése 
B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/223 
Önkölts.szakmérn.képzéssel kapcs.bevét 

Szolg.ellenért. bev.ei. teljesítése 
B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/224 
Önkölts.nyelvtanfolyamok bevétele 

Szolg.ellenért. bev.ei. teljesítése 
B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/226 
Idegen nyelvű képzés tandíjbevétele 

Szolg.ellenért. bev.ei. teljesítése 
B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/2262 Idegen nyelvű képzés tandíj B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/22621 Idegen nyelvű képzés tandíj Bsc B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/22622 Idegen nyelvű képzés tandíj Msc B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/22623 Idegen nyelvű képzés tandíj doktori B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/22624 Idegen nyelvű képzés tandíj kifutó B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/22625 Idegen nyelvű képzés tandíj felsőfokú B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/22626 Idegen nyelvű képzés tandíj szakirányú B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/227 
Szkéné szinház jegybevétele 

Szolg.ellenért. bev. ei. teljesítése 
B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/228 
Konferencia részvételi díjbevétele 

Szolg.ellenért.bev. ei. teljesítése 
B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 



T91/229 
Egyéb térítéses képz.bev.(MBA, ped.tk. 

stb) Szolg.ellenért. bev. ei. teljesít. 
B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/2291 Egyéb térítéses képzés B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/22911 Egyéb térítéses képzés Bsc B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/22912 Egyéb térítéses képzés Msc B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/22913 Egyéb térítéses képzés doktori B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/22914 Egyéb térítéses képzés kifutó B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/22915 Egyéb térítéses képzés felsőfokú B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/22916 Egyéb térítéses képzés szakirányú   B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/230 
Könyvtári beíratk.díj, mágneskártya bet 

díja OMIKK Szolg.ellenért.bev.ei.telj. 
B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/231 
Doktoranduszok felv.eljár.díjbev. 

Szolg.ellenért.bev.ei.teljesítése 
B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/235 
Kltsg.térítéses első alapk.tandíjbev. 

Szolg.ellenért. bev.ei. teljesítése 
B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/2352 Kltsg.térítéses képzés tandíj B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/23521 Kltsg.térítéses képzés tandíj Bsc B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/23522 Kltsg.térítéses képzés tandíj Msc B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/23523 Kltsg.térítéses képzés tandíj doktori B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/23524 Kltsg.térítéses képzés tandíj kifutó B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/23525 Kltsg.térítéses képzés tandíj felsőfokú B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/23526 Kltsg.térítéses képzés tandíj szakirányú B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/236 
Kltsg.térítéses doktarand.képz.tand.bev 

(MTI) Szolg.ellenért. bev. ei. teljes. 
B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/237 Szolg.ellenért.bev.ei. teljesítése B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/238 
Mérnöki továbbképz.vizsgadíjbev.(MTI) 

Szolg.ellenért.bev.ei.teljesítése 
B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/239 Egyéb szolg.árbev.(sportszolgáltatás) B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/23919 
Egyéb szolg.árbev állami 

(sportszolgáltatás) 
B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/23929 
Egyéb szolg.árbev önkölt 

(sportszolgáltatás) 
B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/240 
Alaptev.sajátos szolg.ellenért.(TB1%) 

Szolg.ellenért.bev.ei.teljesítése 
B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/241 
Egyéb sajátos bevételek (vám, vámpótlék 

visszatérűlése 
B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/242 Hallgatók jogi képviselete   B402 Szolgáltatások ellenértéke 



T91/311 
Helyiségek, bérleti díjbevétele Bérleti és 

lízing díjbev.ei.teljesítése 
B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/312 
Kollégiumok nyári hasznosít.bevétele 

Bérleti és lízing díjbev.ei.teljesítése 
B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/313 
Prof.Háza bérbeadásának bevétele Bérleti 

és lízing díjbevétel ei.teljes. 
B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/314 
Gépek, berendez. bérbeadásának bevétele 

Bérleti és lízing díjbev.ei.teljesítése 
B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/315 Kízing díjbevétl B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/316 
Tansz.terület díjbev.-ből egyetemi hány 

Bérleti és lízing díjbevétel ei.teljes. 
B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/317 
Parkolási díjbevételek Bérleti és lízing 

díjbev.ei.teljesítése 
B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/318 
Üdülő szállodai haszn.bev.(B.Kenese) 

Bérleti és lízing díjbev.ei.teljesítése 
B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/319 
BELSŐ IGÉNYBEVÉTEL - Bérleti  díj 

bevétel AM 
B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/321 
Egy.-i gk. magáncélú igénybevétele 

ÁHT-n kiv.továbbszáml.szolg.ei.teljes. 
B2 B403 

Közvetített szolgáltatások 

ellenértéke 

T91/323 

Egyetemi dolgozók magánc.beszélg. 

ÁHT-

nkív.továbbsz.belf.szolg.műk.bev.ei.tel 

B2 B403 
Közvetített szolgáltatások 

ellenértéke 

T91/324 

Helységek,berend.,magánc.igv. ÁHT-n 

kív. 

továbbsz.belf.szolg.működ.bev.ei.telj. 

B2 B403 
Közvetített szolgáltatások 

ellenértéke 

T91/325 Beléptetőkártya díja B2 B403 
Közvetített szolgáltatások 

ellenértéke 

T91/331 
Vendéglátóipari váll.-k bérleti díja 

Bérleti és lízing díjbev.ei.teljesítése 
B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/332 
Büfék bérleti díja Bérleti és lízing 

díjbev.ei.teljesítése 
B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/341 
Felesleges készlet és selejt értékesít. Árú-

és készletért.bev.ei.teljesítése 
B2 B401 

Áru- és készletértékesítés 

ellenértéke 

T91/342 
Hulladék értékesítése Árú-és 

készletért.bev.ei.teljesítése 
B2 B401 

Áru- és készletértékesítés 

ellenértéke 

T91/351 
Dolg.szersz.munkaruh Alkalm.hallg.tan. 

kárt.és egyéb térítés bev.ei.teljesít. 
B2 B411 Egyéb működési bevételek 

T91/352 
Dolgozók leltárhi. Alk.hallg.tan. és egyéb 

térítéses.bevételi ei. telj. 
B2 B411 Egyéb működési bevételek 

T91/353 
Könyvhiányok Alk.hallg.tan.kárt.és 

egyéb térítés bev.ei.telj. 
B2 B411 Egyéb működési bevételek 



T91/354 Hallg. kártér. labor kár B2 B411 Egyéb működési bevételek 

T91/35401 Hallg. kártér. labor kár B2 B411 Egyéb működési bevételek 

T91/35402 Hallg. kártér. koll. kár B2 B411 Egyéb működési bevételek 

T91/35411 Hallg. kártér. alaptev., BSC B2 B411 Egyéb működési bevételek 

T91/35412 Hallg. kártér. alaptev., MSC 
B2 

B411 Egyéb működési bevételek 

T91/35413 Hallg. kártér. alaptev., Doktori 
B2 

B411 Egyéb működési bevételek 

T91/35414 Hallg. kártér. alaptev., Kifutó 
B2 

B411 Egyéb működési bevételek 

T91/35415 Hallg. kártér. alaptev., Felsőfokú 
B2 

B411 Egyéb működési bevételek 

T91/35416 Hallg. kártér. alaptev., Szakirányú 
B2 

B411 Egyéb működési bevételek 

T91/35417 Hallg. kártér. alaptev., Kollégiumi 
B2 

B411 Egyéb működési bevételek 

T91/35418 Hallg. kártér. alaptev., PPP diákotthon 
B2 

B411 Egyéb működési bevételek 

T91/35421 Hallg. kártér. kieg. tev., BSC 
B2 

B411 Egyéb működési bevételek 

T91/35422 Hallg. kártér. kieg. tev., MSC 
B2 

B411 Egyéb működési bevételek 

T91/35423 Hallg. kártér. kieg. tev., Doktori 
B2 

B411 Egyéb működési bevételek 

T91/35424 Hallg. kártér. kieg. tev., Kifutó 
B2 

B411 Egyéb működési bevételek 

T91/35425 Hallg. kártér. kieg. tev., Felsőfokú 
B2 

B411 Egyéb működési bevételek 

T91/35426 Hallg. kártér. kieg. tev., Szakirányú 
B2 

B411 Egyéb működési bevételek 

T91/35427 Hallg. kártér. kieg. tev., Kollégiumi 
B2 

B411 Egyéb működési bevételek 

T91/35428 Hallg. kártér. kieg. tev., PPP diákotthon 
B2 

B411 Egyéb működési bevételek 

T91/35499 Hallg.koll. kártéríités régi kirovások B2 B411 Egyéb működési bevételek 

T91/355 
Hallg.egyéb kárt.kltsgt. Alkalm.hallg. 

tan. kárt.és egyéb tér. bev.ei.telj. 
B2 B411 Egyéb működési bevételek 

T91/356 
Tanulm.öd.visszaf.Alkalm.hallg.tan. kárt. 

és egyébtér.bev ei.teljesítése 
B2 B411 Egyéb működési bevételek 

T91/357 
Hallg.tiris kár.Alkalm.hallg.tan.kárt. és 

egyéb tér. bev. ei.teljes. 
B2 B411 Egyéb működési bevételek 

T91/358 
Nem egy.d.és váll.egyéb tér.(Bel.kár.) 

Alk.hallg.tan.kárt.és egyéb tér.bev.ei.t 
B2 B411 Egyéb működési bevételek 

T91/359 
Dolg.egyéb kárt. Alk.hallg.tan.kárt.és 

egyéb tér.bev. ei. teljesítése 
B2 B411 Egyéb működési bevételek 

T91/361 
Kötbér, bírság, késedelmi kamat 

Kötbér,egyéb kárt.,bánatp.,bev.ei.telj. 
B2 B411 Egyéb működési bevételek 



T91/362 
Biztosító által fizetett kártérítés 

Kötbér,egyéb kárt.,bánatp.,bev.ei.telj. 
B2 B410 

Biztosító által fizetett 

kártérítés 

T91/363 
Bánatpénz Kötbér,egyéb 

kárt.,bánatp.,bev.ei.telj. 
B2 B411 Egyéb működési bevételek 

T91/391 
Egyéb bevétel 

Szolg.ellenért.bev.ei.teljesítése 
B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/3911 
Egyéb devizás bevétel (rezsi 

nélkül).ei.teljesítése 
B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/3912 MTA kutatóhelyek rezsi térítése B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/392 
Oktatás egyéb bevételei 

Szolg.ellenért.bev.ei.teljesítése 
B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/393 
Számlázási díjbevétel (továbbsz.szolg.e) 

Szolg.ellenért.bev.ei.teljesítése 
B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/394 
K+F adatbáz. értékesítési bev.(OMIKK) 

Szolg.ellenért.bev.ei.teljesítése 
B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/395 

NA Ügynökség INIS 

adatb.ért.bev.(OMIKK) 

Szolg.ellenért.bev.ei.teljesítése 

B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/396 
Elsz.árf.nyereség Valutakészl.dev.szlán 

lévő dev.forintra történő átvált. 
B2 B409 

Egyéb pénzügyi műveletek 

bevételei  

T91/397 Forint kerekítés bevételei B2 B411 Egyéb működési bevételek 

T91/421 Továbbszámlázott egyéb szolgáltatás B2 B403 
Közvetített szolgáltatások 

ellenértéke 

T91/422 
Egyetemi helys.bérbead.kapcs.telef.tér 

ÁHT-n kiv.továbbszáml.szolg.bev.ei.telj. 
B2 B403 

Közvetített szolgáltatások 

ellenértéke 

T91/4231 
Egyetemi dolgozók magáncélú vezetékes 

telefon beszélgetés tovább száml.szolg. 
B2 B403 

Közvetített szolgáltatások 

ellenértéke 

T91/4232 
Egyetemi dolg.magán célú mobil telefom 

beszélgetés tovább számlázott szolg. 
B2 B403 

Közvetített szolgáltatások 

ellenértéke 

T91/426 
Egy.helys.bérbea.kap.áram d.tér. ÁHT-n 

kív.továbbsz.belf.szolg.műk.bev.ei.telj. 
B2 B403 

Közvetített szolgáltatások 

ellenértéke 

T91/427 
Egy.helys.bérbea.k.víz,csat,szemét sz. 

ÁHT-n k.tov.száml.belf.sz.műk.bev.ei.tel 
B2 B403 

Közvetített szolgáltatások 

ellenértéke 

T91/428 
Egy.helys.bérbead.kapcs.távhő térítés 

ÁHT-n k.továbbsz.belf.sz.műk.bev.ei.telj 
B2 B403 

Közvetített szolgáltatások 

ellenértéke 

T91/429 
Egy.helys.bérbea.kapcs.gáz tér. ÁHT-n 

kiv továbbsz.belf.szolg.műk.bev.ei.telj 
B2 B403 

Közvetített szolgáltatások 

ellenértéke 



T91/51 
Áruértékesítés 

Szolg.ellenért.bev.ei.teljesítése 
B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/511 
Áruért. (techn.alváll.elszámoláshoz) 

Szolg.ellenért.bev.ei.teljesítése 
K3 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/515 
Áruért. 2005.02.16. után 

Szolg.ellenért.bev.ei.teljesítése 
B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/5153 Áruértékesítés (Építész) B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/5156 Áruértékesítés (Közlek.) B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/516 Vállalkozási tevékenység áruértékesítése B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/52 
Szolgáltatás 

Szolg.ellenért.bev.ei.teljesítése 
B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/521 
Szolgált.(technikai alváll.elszámol.) 

Szolg.ellenért.bev.ei.teljesítése 
K3 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/5211 
Szolg.(belső alváll. elszámoláshoz) 

Szolg.ellenért.bev.ei.teljesítése 
B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/525 
Szolgáltatás 2005.02.16 után 

Szolg.ellenért.bev.ei.teljesítése 
B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/5253 Szolgáltatás (Építész) B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/5256 Szolgáltatás (Közlek) B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/526 
Vállalkozási tevékenység szolgáltatás 

értékesítése 
B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/53 
Árúértékesítés alváll.-ra jutó értéke 

Szolg.ellenért.bev.ei.teljesítése 
B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/54 
Szolg.alvállalkozóra jutó értéke 

Szolg.ellenért.bev.ei.teljesítése 
B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/55 
Beépített anyageszköz elszámolása 

Szolg.ellenért.bev.ei.teljesítése 
B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/561 
Tervezett árbev. 5 %-a (amiből a rezsit 

vonjuk) Szolg.ellenért.bev.ei.teljesít. 
B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/562 
Tervezett árbev.15%-a (amiből a rezsit 

vonjuk) Szolg.ellenért.bev.ei.teljesít. 
B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/57 
Tervezett árbev.5%-a (nem vonunk rezsit 

belőle) Szolg.ellenért.bev.ei.teljesít. 
B2 B402 Szolgáltatások ellenértéke 

T91/61 
Kamat bev. ÁHT-n belülről szár.értékp. 

eladásakor kapott kamat 
B2 B40801 

Kamatbevételek 

államháztartáson belülről  

T91/612 
ÁHT-n belülről származó ért.papírok 

vételárában lévő kamat 
B2 B40801 

Kamatbevételek 

államháztartáson belülről  

T91/62 
ÁHT-n belülről származó egyéb 

kamatbevételek 
B2 B40801 

Kamatbevételek 

államháztartáson belülről  

T91/63 
ÁHT-n kívülről származó banki 

kamatbevételek 
B2 B40802 

Kamatbevételek 

államháztartáson kívülről  



T91/7232 

Áht. belülről származó forg. célú hitelv. 

megt. értékp. eladásakor realizált 

árfolyam nyereség 

B2 B409 
Egyéb pénzügyi műveletek 

bevételei  

T91/911 

Alaptev.-t illető ÁFA visszatérülés 

Működési kiadásokhoz kapcs.ÁFA 

visszatér 

B2 B407 
Általános forgalmi adó 

visszatérítése 

T91/912 
Váll.-i tev.illető ÁFA visszatérülés 

Vállalkozási tev.-get illető ÁFA visszat 
B2 B407 

Általános forgalmi adó 

visszatérítése 

T91/924 Tárgyi eszközök értékesítésének áfá-ja B21 B406 
Kiszámlázott általános 

forgalmi adó 

T91/931 Alaptev. termékei,szolgáltatásai áfá-ja B21 B406 
Kiszámlázott általános 

forgalmi adó 

T91/932 
Váll. tevékenység termékek és szolg. áfá-

ja 
B21 B406 

Kiszámlázott általános 

forgalmi adó 

T91/933 Magántelefonok áfa befizetése B21 B406 
Kiszámlázott általános 

forgalmi adó 

T91/9381 
Alaptev.termékek szolg.bev.ÁFA-ja 

fordított adózás esetén 
B21 B406 

Kiszámlázott általános 

forgalmi adó 

T91/9382 
Vállalk.tev.termékei, szolg.-i bev. ÁFA-

ja fordított adózás esetén 
B21 B406 

Kiszámlázott általános 

forgalmi adó 

T93/11 
Ingatlanok értékesítése (adómentes) 

Ingatlanok és kapcs.vagy.ért.jogok ért. 
B2 B52 Ingatlanok értékesítés 

T93/12 
Gépek,ber.,felszerelések értékesítése 

(adóköteles) 
B2 B53 

Egyéb tárgyi eszközök 

értékesítése 

T93/13 Járművek értékesítése(adóköteles) B2 B53 
Egyéb tárgyi eszközök 

értékesítése 

T93/14 
Immateriális javak értékesít.(adóköteles 

Immateriális javakértékesítésének bev. 
B2 B51 

Immateriális javak 

értékesítése 

T93/31 Osztalékok és hozamok bevétele B2 B404 Tulajdonosi bevételek 

T94/121 Intézményfinanszírozás B1 B816 
Központi, irányító szervi 

támogatás 

T94/1211 Intézményfinanszírozás B1 B816 
Központi, irányító szervi 

támogatás 

T94/1213 
Intézményfinanszírozás rezsitérítéssel  

Intézményfinanszírozás 
B1 B816 

Központi, irányító szervi 

támogatás 

T94/1214 
Intézményfinanszírozás OTKA 2%-os 

kezelési kltsg. működési 
B1 B816 

Központi, irányító szervi 

támogatás 

T94/1219 
Működ. ktg.vetés támogatása OM-OTKA 

ÁFA 
B21 B816 

Központi, irányító szervi 

támogatás 

T94/122 Intézményi felhalmozási kiadások támog. B1 B816 
Központi, irányító szervi 

támogatás 

T94/1221 Intézményi felhalm.kiad.tám. B1 B816 
Központi, irányító szervi 

támogatás 

T94/1223 Intézményi felhalm.kiad.tám.ktg.tér.-sel B1 B816 
Központi, irányító szervi 

támogatás 



T94/12231 
Intézményi felhalm. kiad.tám.(kezelési 

kts.-el) 
B1 B816 

Központi, irányító szervi 

támogatás 

T94/1224 
Intézményi finanszírozás OTKA 2% kez. 

kltsg. felhalmozási 
B1 B816 

Központi, irányító szervi 

támogatás 

T94/1229 
Int.felhalm.kiad.támogatás OM-OTKA 

ÁFA 
B21 B816 

Központi, irányító szervi 

támogatás 

T94/123 
Kormányzati felhalmozási kiadások 

támogatása 
B1 B816 

Központi, irányító szervi 

támogatás 

T94/1241 Intézményfinanszírozás (EU) B1 B816 
Központi, irányító szervi 

támogatás 

T94/1243 Intézményfinanszírozás (EU) - rezsis B1 B816 
Központi, irányító szervi 

támogatás 

T94/151 Intézm. felhalm. kiad. tám. (EU) B1 B816 
Központi, irányító szervi 

támogatás 

T94/155 OTKA 2007. évi pályázatok (működési) B1 B816 
Központi, irányító szervi 

támogatás 

T94/156 Feladatfinansz/proramfinansz/p.eszk.átad B1 B816 
Központi, irányító szervi 

támogatás 

T94/159 
OTKA 2007. évi pályázatok 

(Felhalmozás) 
B1 B816 

Központi, irányító szervi 

támogatás 

T98/57 Gazd. társ. megszűnésekor átvett eszköz   K3633 
Azonosítás alatt álló 

tételek-TECHNIKAI 

TB51101K Alapbér (Külsős) K1 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51101N Alapbér (További jogviszonyban álló) K1 K1101 
Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 

TB51101P Alapbér (Prémium évek program) K1 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51101R Alapbér (Részmunkaidős) K1 K1101 
Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 

TB51101T Alapbér (Teljes munkaidős) K1 K1101 
Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 

TB51102K Keresetkiegészítés (Külsős) K1 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51102N 
Keresetkiegészítés (További 

jogviszonyban álló) 
K1 K1101 

Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 

TB51102R Keresetkiegészítés (Részmunkaidős) K1 K1101 
Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 

TB51102T Keresetkiegészítés (Teljes munkaidős) K1 K1101 
Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 

TB51102X Keresetkiegészítés (Passzív) K1 K1101 
Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 

TB51103K 13. havi bér (Külsős) K1 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51103N 
13. havi bér (További jogviszonyban 

álló) 
K1 K1101 

Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 

TB51103R 13. havi bér (Részmunkaidős) K1 K1101 
Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 

TB51103T 13. havi bér (Teljes munkaidős) K1 K1101 
Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 

TB51104K Határozott idejű alapbér emelés (Külsős) K1 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51104N 
Határozott idejű alapbér emelés (További 

jogviszonyban álló) 
K1 K1101 

Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 



TB51104R 
Határozott idejű alapbér emelés 

(Részmunkaidős) 
K1 K1101 

Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 

TB51104T 
Határozott idejű alapbér emelés (Teljes 

munkaidős) 
K1 K1101 

Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 

TB51105K Keresetkiegészítés (eseti) (Külsős) K1 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51105N 
Keresetkiegészítés (eseti) (További 

jogviszonyban álló) 
K1 K1101 

Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 

TB51105R 
Keresetkiegészítés (eseti) 

(Részmunkaidős) 
K1 K1101 

Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 

TB51105T 
Keresetkiegészítés (eseti) (Teljes 

munkaidős) 
K1 K1101 

Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 

TB51105X Keresetkiegészítés (eseti) (Passzív) K1 K1101 
Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 

TB51106T 
Egyéni kutatói keresetkiegészítés (eseti) 

(Teljes munkaidős) 
K1 K1101 

Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 

TB51107K 
Eseti keresetkiegészítés (2008.06 hó) 

(Külsős) 
K1 K123 

Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51107N 
Eseti keresetkiegészítés (2008.06 hó) 

(További jogviszonyban álló) 
K1 K1101 

Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 

TB51107P 
Eseti keresetkiegészítés (2008.06 hó) 

(Prémium évek program) 
K1 K123 

Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51107R 
Eseti keresetkiegészítés (2008.06 hó) 

(Részmunkaidős) 
K1 K1101 

Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 

TB51107T 
Eseti keresetkiegészítés (2008.06 hó) 

(Teljes munkaidős) 
K1 K1101 

Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 

TB51107X 
Eseti keresetkiegészítés (2008.06 hó) 

(Passzív) 
K1 K1101 

Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 

TB51108K Havi kereset-kiegészítés (Külsős) K1 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51108N 
Havi kereset-kiegészítés (További 

jogviszonyban álló) 
K1 K1101 

Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 

TB51108R 
Havi kereset-kiegészítés 

(Részmunkaidős) 
K1 K1101 

Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 

TB51108T 
Havi kereset-kiegészítés (Teljes 

munkaidős) 
K1 K1101 

Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 

TB51108X Havi kereset-kiegészítés (Passzív) K1 K1101 
Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 

TB51110P 
PÉP-ben résztvevők juttatása (Prémium 

évek program) 
K1 K123 

Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51113K 
13. havi illetmény (hóközi kifizetés) 

(Külsős) 
K1 K123 

Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51113N 
13. havi illetmény (hóközi kifizetés) 

(További jogviszonyban álló) 
K1 K1101 

Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 

TB51113P 
13. havi illetmény (hóközi kifizetés) 

(Prémium évek program) 
K1 K123 

Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51113R 
13. havi illetmény (hóközi kifizetés) 

(Részmunkaidős) 
K1 K1101 

Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 

TB51113T 
13. havi illetmény (hóközi kifizetés) 

(Teljes munkaidős) 
K1 K1101 

Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 



TB51121K Illetménykiegészítés (Külsős) K1 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51121N 
Illetménykiegészítés (További 

jogviszonyban álló) 
K1 K1101 

Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 

TB51121R Illetménykiegészítés (Részmunkaidős) K1 K1101 
Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 

TB51121T Illetménykiegészítés (Teljes munkaidős) K1 K1101 
Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 

TB51121X Illetménykiegészítés (Passzív) K1 K1101 
Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 

TB51210K Jutalom (Külsős) K1 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51210N Jutalom (További jogviszonyban álló) K1 K1102 Normatív jutalmak 

TB51210R Jutalom (Részmunkaidős) K1 K1102 Normatív jutalmak 

TB51210T Jutalom (Teljes munkaidős) K1 K1102 Normatív jutalmak 

TB51210X Jutalom (Passzív) K1 K1102 Normatív jutalmak 

TB51211K Kitüntetés (Külsős) K1 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51211N Kitüntetés (További jogviszonyban álló) K1 K1103 Céljuttatás, projektprémium 

TB51211R Kitüntetés (Részmunkaidős) K1 K1103 Céljuttatás, projektprémium 

TB51211T Kitüntetés (Teljes munkaidős) K1 K1103 Céljuttatás, projektprémium 

TB51211X Kitüntetés (Passzív) K1 K1103 Céljuttatás, projektprémium 

TB51212K 
Közalkalmazottak teljesítményhez kötött 

jutalma (Külsős) 
K1 K123 

Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51212N 
Közalkalmazottak teljesítményhez kötött 

jutalma (További jogviszonyban álló) 
K1 K1103 Céljuttatás, projektprémium 

TB51212R Közalkalmazottak teljes K1 K1103 Céljuttatás, projektprémium 

TB51212T 
Közalkalmazottak teljesítményhez kötött 

jutalma (Teljes munkaidős) 
K1 K1103 Céljuttatás, projektprémium 

TB51212X 
Közalkalmazottak teljesítményhez kötött 

jutalma (Passzív) 
K1 K1103 Céljuttatás, projektprémium 

TB51221K Túlóra (Külsős) K1 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51221N Túlóra (További jogviszonyban álló) K1 K1104 

Készenléti, ügyeleti, 

helyettesítési díj, túlóra, 

túlszolgálat 

TB51221R Túlóra (Részmunkaidős) K1 K1104 

Készenléti, ügyeleti, 

helyettesítési díj, túlóra, 

túlszolgálat 

TB51221T Túlóra (Teljes munkaidős) K1 K1104 

Készenléti, ügyeleti, 

helyettesítési díj, túlóra, 

túlszolgálat 

TB51221X Túlóra (Passzív) K1 K1104 

Készenléti, ügyeleti, 

helyettesítési díj, túlóra, 

túlszolgálat 

TB51222K Helyettesítés (Külsős) K1 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 



TB51222N 
Helyettesítés (További jogviszonyban 

álló) 
K1 K1104 

Készenléti, ügyeleti, 

helyettesítési díj, túlóra, 

túlszolgálat 

TB51222R Helyettesítés (Részmunkaidős) K1 K1104 

Készenléti, ügyeleti, 

helyettesítési díj, túlóra, 

túlszolgálat 

TB51222T Helyettesítés (Teljes munkaidős) K1 K1104 

Készenléti, ügyeleti, 

helyettesítési díj, túlóra, 

túlszolgálat 

TB51222X Helyettesítés (Passzív) K1 K1104 

Készenléti, ügyeleti, 

helyettesítési díj, túlóra, 

túlszolgálat 

TB51230K Készenléti díj (Külsős) K1 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51230N 
Készenléti díj (További jogviszonyban 

álló) 
K1 K1104 

Készenléti, ügyeleti, 

helyettesítési díj, túlóra, 

túlszolgálat 

TB51230R Készenléti díj (Részmunkaidős) K1 K1104 

Készenléti, ügyeleti, 

helyettesítési díj, túlóra, 

túlszolgálat 

TB51230T Készenléti díj (Teljes munkaidős) K1 K1104 

Készenléti, ügyeleti, 

helyettesítési díj, túlóra, 

túlszolgálat 

TB51230X Készenléti díj (Passzív) K1 K1104 

Készenléti, ügyeleti, 

helyettesítési díj, túlóra, 

túlszolgálat 

TB51240K Ügyeleti díj átalány (Külsős) K1 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51240N 
Ügyeleti díj átalány (További 

jogviszonyban álló) 
K1 K1104 

Készenléti, ügyeleti, 

helyettesítési díj, túlóra, 

túlszolgálat 

TB51240R Ügyeleti díj átalány (Részmunkaidős) K1 K1104 

Készenléti, ügyeleti, 

helyettesítési díj, túlóra, 

túlszolgálat 

TB51240T Ügyeleti díj átalány (Teljes munkaidős) K1 K1104 

Készenléti, ügyeleti, 

helyettesítési díj, túlóra, 

túlszolgálat 

TB51240X Ügyeleti díj átalány (Passzív) K1 K1104 

Készenléti, ügyeleti, 

helyettesítési díj, túlóra, 

túlszolgálat 

TB51291K Szabadságra jutó átlagkereset (Külsős) K1 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51291N 
Szabadságra jutó átlagkereset (További 

jogviszonyban álló) 
K1 K1101 

Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 

TB51291R 
Szabadságra jutó átlagkereset 

(Részmunkaidős) 
K1 K1101 

Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 

TB51291T 
Szabadságra jutó átlagkereset (Teljes 

munkaidős) 
K1 K1101 

Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 

TB51291X Szabadságra jutó átlagkereset (Passzív) K1 K1101 
Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 

TB51292K Felmentésre jutó átlagbér (Külsős) K1 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51292N 
Felmentésre jutó átlagbér (További 

jogviszonyban álló) 
K1 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 



TB51292R 
Felmentésre jutó átlagbér 

(Részmunkaidős) 
K1 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51292T 
Felmentésre jutó átlagbér (Teljes 

munkaidős) 
K1 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51292X Felmentésre jutó átlagbér (Passzív) K1 K1113 
Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51293K Szabadidő megváltás (Külsős) K1 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51293N 
Szabadidő megváltás (További 

jogviszonyban álló) 
K1 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51293R Szabadidő megváltás (Részmunkaidős) K1 K1113 
Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51293T Szabadidő megváltás (Teljes munkaidős) K1 K1113 
Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51293X Szabadidő megváltás (Passzív) K1 K1113 
Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51294K 
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó 

juttatás (Külsős) 
K1 K123 

Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51294N 
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó 

juttatás (További jogviszonyban álló) 
K1 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51294R 
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó 

juttatás (Részmunkaidős) 
K1 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51294T 
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó 

juttatás (Teljes munkaidős) 
K1 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51294X 
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó 

juttatás (Passzív) 
K1 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51295K 
Közös megegyezés alapján juttatás 

(Külsős) 
K1 K123 

Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51295N 
Közös megegyezés alapján juttatás 

(További jogviszonyban álló) 
K1 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51295R 
Közös megegyezés alapján juttatás 

(Részmunkaidős) 
K1 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51295T 
Közös megegyezés alapján juttatás 

(Teljes munkaidős) 
K1 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51295X 
Közös megegyezés alapján juttatás 

(Passzív) 
K1 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51300K Nyelvpótlék (Külsős) K1 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51300N 
Nyelvpótlék (További jogviszonyban 

álló) 
K1 K1101 

Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 

TB51300P Nyelvpótlék (Prémium évek program) K1 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51300R Nyelvpótlék (Részmunkaidős) K1 K1101 
Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 

TB51300T Nyelvpótlék (Teljes munkaidős) K1 K1101 
Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 

TB51300X Nyelvpótlék (Passzív) K1 K1101 
Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 

TB51310R Végkielégítés (Részmunkaidős) K1 K1105 Végkielégítés 

TB51310T Végkielégítés (Teljes munkaidős) K1 K1105 Végkielégítés 



TB51320K Jubileumi jutalom (Külsős) K1 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51320N 
Jubileumi jutalom (További 

jogviszonyban álló) 
K1 K1106 Jubileumi jutalom 

TB51320P 
Jubileumi jutalom (Prémium évek 

program) 
K1 K123 

Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51320R Jubileumi jutalom (Részmunkaidős) K1 K1106 Jubileumi jutalom 

TB51320T Jubileumi jutalom (Teljes munkaidős) K1 K1106 Jubileumi jutalom 

TB51320X Jubileumi jutalom (Passzív) K1 K1106 Jubileumi jutalom 

TB51321N 
Törzsgárda Jutalom (További 

jogviszonyban álló) 
K1 K1106 Jubileumi jutalom 

TB51321T Törzsgárda Jutalom (Teljes munkaidős) K1 K1106 Jubileumi jutalom 

TB51331K Belföldi napidíj (Külsős) K11 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51331N 
Belföldi napidíj (További jogviszonyban 

álló) 
K11 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51331R Belföldi napidíj (Részmunkaidős) K11 K1113 
Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51331T Belföldi napidíj (Teljes munkaidős) K11 K1113 
Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51331X Belföldi napidíj (Passzív) K11 K1113 
Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51332K Külföldi napidíj (Külsős) K11 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51332N 
Külföldi napidíj (További jogviszonyban 

álló) 
K11 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51332R Külföldi napidíj (Részmunkaidős) K11 K1113 
Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51332T Külföldi napidíj (Teljes munkaidős) K11 K1113 
Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51332X Külföldi napidíj (Passzív) K11 K1113 
Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51333T 
Számlával igazolt étkezési költség (110Ft 

feletti része) (Teljes munkaidős) 
K1 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51334N 
Külföldi napidíj árfolyam különbözet 

(További jogviszonyban álló) 
K11 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51334R 
Külföldi napidíj árfolyam különbözet 

(Részmunkaidős) 
K11 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51334T 
Külföldi napidíj árfolyam különbözet 

(Teljes munkaidős) 
K11 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51334X 
Külföldi napidíj árfolyam különbözet 

(Passzív) 
K11 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51341N 
Nyugdíjbiztosítási hozzájárulás önkéntes 

(További jogviszonyban álló) 
K1 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51341R 
Nyugdíjbiztosítási hozzájárulás önkéntes 

(Részmunkaidős) 
K1 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51341T 
Nyugdíjbiztosítási hozzájárulás önkéntes 

(Teljes munkaidős) 
K1 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 



TB51341X 
Nyugdíjbiztosítási hozzájárulás önkéntes 

(Passzív) 
K1 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51342K Egyéb biztosítási díjak (Külsős) K1 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51342N 
Egyéb biztosítási díjak (További 

jogviszonyban álló) 
K1 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51342R Egyéb biztosítási díjak (Részmunkaidős) K1 K1113 
Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51342X Egyéb biztosítási díjak (Passzív) K1 K1113 
Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51391K Betegszabadság idejére járó bér (Külsős) K1 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51391N 
Betegszabadság idejére járó bér (További 

jogviszonyban álló) 
K1 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51391R 
Betegszabadság idejére járó bér 

(Részmunkaidős) 
K1 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51391T 
Betegszabadság idejére járó bér (Teljes 

munkaidős) 
K1 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51391X Betegszabadság idejére járó bér (Passzív) K1 K1113 
Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51392T Egyéb sajátos juttatás (Teljes munkaidős) K1 K1113 
Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51393T 
Társadalmi tanulmányi ösztöndíj (Teljes 

munkaidős) 
K1 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51401K Vezetői pótlékok (Külsős) K1 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51401N 
Vezetői pótlékok (További 

jogviszonyban álló) 
K1 K1101 

Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 

TB51401R Vezetői pótlékok (Részmunkaidős) K1 K1101 
Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 

TB51401T Vezetői pótlékok (Teljes munkaidős) K1 K1101 
Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 

TB51401X Vezetői pótlékok (Passzív) K1 K1101 
Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 

TB51402K Címpótlékok (Külsős) K1 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51402N 
Címpótlékok (További jogviszonyban 

álló) 
K1 K1101 

Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 

TB51402P Címpótlékok (Prémium évek program) K1 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51402R Címpótlékok (Részmunkaidős) K1 K1101 
Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 

TB51402T Címpótlékok (Teljes munkaidős) K1 K1101 
Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 

TB51402X Címpótlékok (Passzív) K1 K1101 
Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 

TB51403K 
Egészségre ártalmas veszélyességi 

pótlékok (Külsős) 
K1 K123 

Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51403N 
Egészségre ártalmas veszélyességi 

pótlékok (További jogviszonyban álló) 
K1 K1101 

Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 

TB51403R 
Egészségre ártalmas veszélyességi 

pótlékok (Részmunkaidős) 
K1 K1101 

Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 



TB51403T 
Egészségre ártalmas veszélyességi 

pótlékok (Teljes munkaidős) 
K1 K1101 

Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 

TB51403X 
Egészségre ártalmas veszélyességi 

pótlékok (Passzív) 
K1 K1101 

Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 

TB51410K Ruhapénz (Külsős) K11 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51410N Ruhapénz (További jogviszonyban álló) K11 K1108 Ruházati költségtérítés 

TB51410R Ruhapénz (Részmunkaidős) K11 K1108 Ruházati költségtérítés 

TB51410T Ruhapénz (Teljes munkaidős) K11 K1108 Ruházati költségtérítés 

TB51410X Ruhapénz (Passzív) K11 K1108 Ruházati költségtérítés 

TB51420K Üdülési hozzájárulás (Külsős) K1 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51420N 
Üdülési hozzájárulás (További 

jogviszonyban álló) 
K1 K1107 Béren kívüli juttatások 

TB51420R Üdülési hozzájárulás (Részmunkaidős) K1 K1107 Béren kívüli juttatások 

TB51420T Üdülési hozzájárulás (Teljes munkaidős) K1 K1107 Béren kívüli juttatások 

TB51420X Üdülési hozzájárulás (Passzív) K1 K1107 Béren kívüli juttatások 

TB51421K Üdülési csekk (Külsős) K11 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51421N 
Üdülési csekk (További jogviszonyban 

álló) 
K11 K1107 Béren kívüli juttatások 

TB51421R Üdülési csekk (Részmunkaidős) K11 K1107 Béren kívüli juttatások 

TB51421T Üdülési csekk (Teljes munkaidős) K11 K1107 Béren kívüli juttatások 

TB51422K SZÉP kártya - szállás(külsős) K11 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51422N SZÉP kártya - szállás(további jogv.álló) K11 K1107 Béren kívüli juttatások 

TB51422R SZÉP kártya - szállás(részmunkaidős) K11 K1107 Béren kívüli juttatások 

TB51422T SZÉP kártya - szállás (teljes munkaidős) K11 K1107 Béren kívüli juttatások 

TB51423K SZÉP kártya vendéglátás (külsős) K11 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51423N 
SZÉP kártya vendéglátás (további 

jogviszonban álló) 
K11 K1107 Béren kívüli juttatások 

TB51423R 
SZÉP kártya - vendéglátás 

(részmunkaidős) 
K11 K1107 Béren kívüli juttatások 

TB51423T 
SZÉP kártya - vendéglátás (teljes 

munkaidős) 
K11 K1107 Béren kívüli juttatások 

TB51424K SZÉP kártya - szabadidő (külsős) K11 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51424N 
SZÉP kártya szabaidő (további 

jogviszonyban álló) 
K11 K1107 Béren kívüli juttatások 

TB51424R SZÉP kártya szabadidő (részmunkaidős) K11 K1107 Béren kívüli juttatások 

TB51424T 
SZÉP kártya -szabadidő (teljes 

munkaidős) 
K11 K1107 Béren kívüli juttatások 



TB51425N 
Önkéntes nyugdíjpénztári befizetés 

(további jogviszonyban álló) 
K11 K1107 Béren kívüli juttatások 

TB51425R 
Önkéntes nyugdíjpénztári befizetés 

(részmunkaidős) 
K11 K1107 Béren kívüli juttatások 

TB51425T 
Önkéntes nyugdíjpénztári befizetés 

(teljes munkaidős) 
K11 K1107 Béren kívüli juttatások 

TB51426N 

Önkéntes egészségpénztári, önsegélyező 

pénztári befizetés (további jogviszonyban 

álló) 

K11 K1107 Béren kívüli juttatások 

TB51426R 
Önkéntes egészségpénztári, önsegélyező 

pénztári befizetés (részmunkaidős) 
K11 K1107 Béren kívüli juttatások 

TB51426T 
Önkéntes egészségpénztári, önsegélyező 

pénztári befizetés (teljes munkaidős) 
K11 K1107 Béren kívüli juttatások 

TB51431K Közlekedési költségtérítés (Külsős) K11 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51431N 
Közlekedési költségtérítés (További 

jogviszonyban álló) 
K11 K1109 Közlekedési költségtérítés 

TB51431R 
Közlekedési költségtérítés 

(Részmunkaidős) 
K11 K1109 Közlekedési költségtérítés 

TB51431T 
Közlekedési költségtérítés (Teljes 

munkaidős) 
K11 K1109 Közlekedési költségtérítés 

TB51431X Közlekedési költségtérítés (Passzív) K11 K1109 Közlekedési költségtérítés 

TB51432K 
Közlekedési ktsg térítés dolgozó által 

fizetett része (Külsős) 
K1 K123 

Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51432N 

Közlekedési ktsg térítés dolgozó által 

fizetett része (További jogviszonyban 

álló) 

K1 K1107 Béren kívüli juttatások 

TB51432R 
Közlekedési ktsg térítés dolgozó által 

fizetett része (Részmunkaidős) 
K1 K1107 Béren kívüli juttatások 

TB51432T 
Közlekedési ktsg térítés dolgozó által 

fizetett része (Teljes munkaidős) 
K1 K1107 Béren kívüli juttatások 

TB51432X 
Közlekedési ktsg térítés dolgozó által 

fizetett része (Passzív) 
K1 K1107 Béren kívüli juttatások 

TB51433K Dolgozói utiköltség (Külsős) K11 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51433N 
Dolgozói utiköltség (További 

jogviszonyban álló) 
K11 K1107 Béren kívüli juttatások 

TB51433R Dolgozói utiköltség (Részmunkaidős) K11 K1107 Béren kívüli juttatások 

TB51433T Dolgozói utiköltség (Teljes munkaidős) K11 K1107 Béren kívüli juttatások 

TB51433X Dolgozói utiköltség (Passzív) K11 K1107 Béren kívüli juttatások 

TB51434N 
Utazási bérlet adóköteles (További 

jogviszonyban álló) 
K11 K1107 Béren kívüli juttatások 

TB51434R 
Utazási bérlet adóköteles 

(Részmunkaidős) 
K11 K1107 Béren kívüli juttatások 



TB51434T 
Utazási bérlet adóköteles (Teljes 

munkaidős) 
K11 K1107 Béren kívüli juttatások 

TB51441K Étkezési hozzájárulás jegy (Külsős) K1 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51441N 
Étkezési hozzájárulás jegy (További 

jogviszonyban álló) 
K1 K1107 Béren kívüli juttatások 

TB51441P 
Étkezési hozzájárulás jegy (Prémium 

évek program) 
K1 K123 

Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51441R 
Étkezési hozzájárulás jegy 

(Részmunkaidős) 
K1 K1107 Béren kívüli juttatások 

TB51441T 
Étkezési hozzájárulás jegy (Teljes 

munkaidős) 
K1 K1107 Béren kívüli juttatások 

TB51442K Étkezési hozzájárulás Ft (Külsős) K1 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51442N 
Étkezési hozzájárulás Ft (További 

jogviszonyban álló) 
K1 K1107 Béren kívüli juttatások 

TB51442R 
Étkezési hozzájárulás Ft 

(Részmunkaidős) 
K1 K1107 Béren kívüli juttatások 

TB51442T 
Étkezési hozzájárulás Ft (Teljes 

munkaidős) 
K1 K1107 Béren kívüli juttatások 

TB51451N 
Iskola rendszerű képzés kltsg. további 

mv. 
K11 K1107 Béren kívüli juttatások 

TB51451R Iskola rendszerű képzés kltsg. rész K11 K1107 Béren kívüli juttatások 

TB51451T Iskola rendszerű képzés kltsg. teljes K11 K1107 Béren kívüli juttatások 

TB51461N 
Védőszemüveg képe.előtti 

munkavégzéshez további mv. 
K11 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51461R 
Védőszemüveg képe.előtti 

munkavégzéshez rész 
K11 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51461T 
Védőszemüveg képe.előtti 

munkavégzéshez teljes 
K11 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51471K 
AM Sport eseménre sz.belépőjegy és 

bérlet - Külsős 
K11 K123 

Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51471N 
AM Sport eseménre sz.belépőjegy és 

bérlet teljes további 
K11 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51471R 
AM Sport eseménre sz.belépőjegy és 

bérlet teljes rész 
K11 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51471T 
AM Sport eseménre sz.belépőjegy és 

bérlet teljes 
K11 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51481N 
Egyéb összevonás alá eső juttatás további 

mv. 
K11 K1110 Egyéb költségtérítések 

TB51481R Egyéb összevonás alá eső juttatás rész K11 K1110 Egyéb költségtérítések 

TB51481T Egyéb összevonás alá eső juttatás teljes K11 K1110 Egyéb költségtérítések 

TB51490K 
Egyéb költség térítés hozzájárulás 

(Külsős) 
K1 K123 

Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51490N 
Egyéb költség térítés hozzájárulás 

(További jogviszonyban álló) 
K1 K1110 Egyéb költségtérítések 



TB51490R 
Egyéb költség térítés hozzájárulás 

(Részmunkaidős) 
K1 K1110 Egyéb költségtérítések 

TB51490T 
Egyéb költség térítés hozzájárulás (Teljes 

munkaidős) 
K1 K1110 Egyéb költségtérítések 

TB51490X 
Egyéb költség térítés hozzájárulás 

(Passzív) 
K1 K1110 Egyéb költségtérítések 

TB51491K 
Egyéb költség térítés hozzáj. (Szakkönyv 

vás., adóköt. kárt.) (Külsős) 
K1 K123 

Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51491N 

Egyéb költség térítés hozzáj. (Szakkönyv 

vás., adóköt. kárt.) (További 

jogviszonyban álló) 

K1 K1110 Egyéb költségtérítések 

TB51491R 
Egyéb költség térítés hozzáj. (Szakkönyv 

vás., adóköt. kárt.) (Részmunkaidős) 
K1 K1110 Egyéb költségtérítések 

TB51491T 
Egyéb költség térítés hozzáj. (Szakkönyv 

vás., adóköt. kárt.) (Teljes munkaidős) 
K1 K1110 Egyéb költségtérítések 

TB51491X 
Egyéb költség térítés hozzáj. (Szakkönyv 

vás., adóköt. kárt.) (Passzív) 
K1 K1110 Egyéb költségtérítések 

TB51492R 
Egyéb költség térítés hozzáj. (Utazási 

támogatás) (Részmunkaidős) 
K11 K1110 Egyéb költségtérítések 

TB51492T 
Egyéb költség térítés hozzáj. (Utazási 

támogatás) (Teljes munkaidős) 
K11 K1110 Egyéb költségtérítések 

TB51493T 
Egyéb költség térítés hozzáj. (Mobilitási 

hozzájárulás) (Teljes munkaidős) 
K11 K1110 Egyéb költségtérítések 

TB51494N 
Internet használat költsége (További 

jogviszonyban álló) 
K11 K1110 Egyéb költségtérítések 

TB51494R 
Internet használat költsége 

(Részmunkaidős) 
K11 K1110 Egyéb költségtérítések 

TB51494T 
Internet használat költsége (Teljes 

munkaidős) 
K11 K1110 Egyéb költségtérítések 

TB51494X Internet használat költsége (Passzív) K11 K1110 Egyéb költségtérítések 

TB51495K 
Cafeteria juttatás pénzbeli megváltása 

(Külsős) 
K11 K123 

Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51495N 
Cafeteria juttatás pénzbeli megváltása 

(További jogviszonyban álló) 
K11 K1110 Egyéb költségtérítések 

TB51495R 
Cafeteria juttatás pénzbeli megváltása 

(Részmunkaidős) 
K11 K1110 Egyéb költségtérítések 

TB51495T 
Cafeteria juttatás pénzbeli megváltása 

(Teljes munkaidős) 
K11 K1110 Egyéb költségtérítések 

TB51496K 
Művelődési intézményi szolg. - utalvány 

(Külsős) 
K11 K123 

Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51496N 
Művelődési intézményi szolg. - utalvány 

(További jogviszonyban álló) 
K11 K1110 Egyéb költségtérítések 

TB51496R 
Művelődési intézményi szolg. - utalvány 

(Részmunkaidős) 
K11 K1110 Egyéb költségtérítések 



TB51496T 
Művelődési intézményi szolg. - utalvány 

(Teljes munkaidős) 
K11 K1110 Egyéb költségtérítések 

TB51497K 
Csekély értékű ajándék - utalvány 

(Külsős) 
K11 K123 

Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51497N 
Csekély értékű ajándék - utalvány 

(További jogviszonyban álló) 
K11 K1107 Béren kívüli juttatások 

TB51497R 
Csekély értékű ajándék - utalvány 

(Részmunkaidős) 
K11 K1107 Béren kívüli juttatások 

TB51497T 
Csekély értékű ajándék - utalvány (Teljes 

munkaidős) 
K11 K1107 Béren kívüli juttatások 

TB51499T Megélhetési juttatás K11 K1101 
Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 

TB51501K Emeritus (Külsős) K1 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51501N Emeritus (További jogviszonyban álló) K1 K1113 
Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51501X Emeritus (Passzív) K1 K1113 
Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51502K Senior pótlék (Külsős) K1 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51502N 
Senior pótlék (További jogviszonyban 

álló) 
K1 K1110 Egyéb költségtérítések 

TB51502T Senior pótlék (Teljes munkaidős) K1 K1110 Egyéb költségtérítések 

TB51503K 
Garantált illetmény (5-8. 7-10, 12-15 %) 

(Külsős) 
K1 K123 

Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51503N 
Garantált illetmény (5-8. 7-10, 12-15 %) 

(További jogviszonyban álló) 
K1 K1110 Egyéb költségtérítések 

TB51503R 
Garantált illetmény (5-8. 7-10, 12-15 %) 

(Részmunkaidős) 
K1 K1110 Egyéb költségtérítések 

TB51503T 
Garantált illetmény (5-8. 7-10, 12-15 %) 

(Teljes munkaidős) 
K1 K1110 Egyéb költségtérítések 

TB51503X 
Garantált illetmény (5-8. 7-10, 12-15 %) 

(Passzív) 
K1 K1110 Egyéb költségtérítések 

TB51504K Oktatók, kutatók pótléka (Külsős) K1 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51504N 
Oktatók, kutatók pótléka (További 

jogviszonyban álló) 
K1 K1101 

Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 

TB51504R 
Oktatók, kutatók pótléka 

(Részmunkaidős) 
K1 K1101 

Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 

TB51504T 
Oktatók, kutatók pótléka (Teljes 

munkaidős) 
K1 K1101 

Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 

TB51504X Oktatók, kutatók pótléka (Passzív) K1 K1101 
Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 

TB51505K Egyéb feltételtől függő pótlék (Külsős) K1 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51505N 
Egyéb feltételtől függő pótlék (További 

jogviszonyban álló) 
K1 K1101 

Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 

TB51505R 
Egyéb feltételtől függő pótlék 

(Részmunkaidős) 
K1 K1101 

Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 

TB51505T 
Egyéb feltételtől függő pótlék (Teljes 

munkaidős) 
K1 K1101 

Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 



TB51505X Egyéb feltételtől függő pótlék (Passzív) K1 K1101 
Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek 

TB51511K Adóköteles segély (Külsős) K1 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51511N 
Adóköteles segély (További 

jogviszonyban álló) 
K1 K1112 Szociális támogatások 

TB51511R Adóköteles segély (Részmunkaidős) K1 K1112 Szociális támogatások 

TB51511T Adóköteles segély (Teljes munkaidős) K1 K1112 Szociális támogatások 

TB51511X Adóköteles segély (Passzív) K1 K1112 Szociális támogatások 

TB51512K Adómentes temetési segély (Külsős) K1 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51512N 
Adómentes temetési segély (További 

jogviszonyban álló) 
K1 K1112 Szociális támogatások 

TB51512R 
Adómentes temetési segély 

(Részmunkaidős) 
K1 K1112 Szociális támogatások 

TB51512T 
Adómentes temetési segély (Teljes 

munkaidős) 
K1 K1112 Szociális támogatások 

TB51512X Adómentes temetési segély (Passzív) K1 K1112 Szociális támogatások 

TB51513K Albérleti hozzájárulás (Külsős) K1 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51513N 
Albérleti hozzájárulás (További 

jogviszonyban álló) 
K1 K1111 Lakhatási támogatások 

TB51513R Albérleti hozzájárulás (Részmunkaidős) K1 K1111 Lakhatási támogatások 

TB51513T 
Albérleti hozzájárulás (Teljes 

munkaidős) 
K1 K1111 Lakhatási támogatások 

TB51513X Albérleti hozzájárulás (Passzív) K1 K1111 Lakhatási támogatások 

TB51514K Adóköteles temetési segély (Külsős) K1 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51515N 
Iskolakezdési támogatás - utalvány 

(További jogviszonyban álló) 
K11 K1107 Béren kívüli juttatások 

TB51515R 
Iskolakezdési támogatás - utalvány 

(Részmunkaidős) 
K11 K1107 Béren kívüli juttatások 

TB51515T 
Iskolakezdési támogatás - utalvány 

(Teljes munkaidős) 
K11 K1107 Béren kívüli juttatások 

TB51711K Megbízási díj (Külsős) K1 K122 

Munkav. Ir. Egy. Jogv. nem 

saját foglalk. fizetett 

juttatások 

TB51711N 
Megbízási díj (További jogviszonyban 

álló) 
K1 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51711R Megbízási díj (Részmunkaidős) K1 K1113 
Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51711T Megbízási díj (Teljes munkaidős) K1 K1113 
Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51711X Megbízási díj (Passzív) K1 K1113 
Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51712K Tiszteletdíj (Külsős) K1 K122 

Munkav. Ir. Egy. Jogv. nem 

saját foglalk. fizetett 

juttatások 

TB51712N Tiszteletdíj (További jogviszonyban álló) K1 K1113 
Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 



TB51712R Tiszteletdíj (Részmunkaidős) K1 K1113 
Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51712T Tiszteletdíj (Teljes munkaidős) K1 K1113 
Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51712X Tiszteletdíj (Passzív) K1 K1113 
Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51713K Szerzői díj (Külsős) K1 K122 

Munkav. Ir. Egy. Jogv. nem 

saját foglalk. fizetett 

juttatások 

TB51713N Szerzői díj (További jogviszonyban álló) K1 K1113 
Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51713R Szerzői díj (Részmunkaidős) K1 K1113 
Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51713T Szerzői díj (Teljes munkaidős) K1 K1113 
Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51713X Szerzői díj (Passzív) K1 K1113 
Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51714K Újítás, találmány (Külsős) K1 K122 

Munkav. Ir. Egy. Jogv. nem 

saját foglalk. fizetett 

juttatások 

TB51714N 
Újítás, találmány (További 

jogviszonyban álló) 
K1 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51714R Újítás, találmány (Részmunkaidős) K1 K1113 
Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51714T Újítás, találmány (Teljes munkaidős) K1 K1113 
Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51714X Újítás, találmány (Passzív) K1 K1113 
Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51715K Témavezető díjazása (Külsős) K1 K122 

Munkav. Ir. Egy. Jogv. nem 

saját foglalk. fizetett 

juttatások 

TB51715N 
Témavezető díjazása (További 

jogviszonyban álló) 
K1 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51715R Témavezető díjazása (Részmunkaidős) K1 K1113 
Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51715T Témavezető díjazása (Teljes munkaidős) K1 K1113 
Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51715X Témavezető díjazása (Passzív) K1 K1113 
Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51716N 
Széchenyi István ösztöndíj (További 

jogviszonyban álló) 
K1 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51716R 
Széchenyi István ösztöndíj 

(Részmunkaidős) 
K1 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51716T 
Széchenyi István ösztöndíj (Teljes 

munkaidős) 
K1 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51717K Széchenyi ösztöndíj (Külsős) K1 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51717N 
Széchenyi ösztöndíj (További 

jogviszonyban álló) 
K1 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51717R Széchenyi ösztöndíj (Részmunkaidős) K1 K1113 
Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51717T Széchenyi ösztöndíj (Teljes munkaidős) K1 K1113 
Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51717X Széchenyi ösztöndíj (Passzív) K1 K1113 
Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 



TB51718K Békéssy György ösztöndíj (Külsős) K1 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51718N 
Békéssy György ösztöndíj (További 

jogviszonyban álló) 
K1 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51718R 
Békéssy György ösztöndíj 

(Részmunkaidős) 
K1 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51718T 
Békéssy György ösztöndíj (Teljes 

munkaidős) 
K1 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51719K Szent-Györgyi Albert ösztöndíj (Külsős) K1 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51719N 
Szent-Györgyi Albert ösztöndíj (További 

jogviszonyban álló) 
K1 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51719R 
Szent-Györgyi Albert ösztöndíj 

(Részmunkaidős) 
K1 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51719T 
Szent-Györgyi Albert ösztöndíj (Teljes 

munkaidős) 
K1 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51719X Szent-Györgyi Albert ösztöndíj (Passzív) K1 K1113 
Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51720K Deák Ferenc ösztöndíj (Külsős) K1 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51720N 
Deák Ferenc ösztöndíj (További 

jogviszonyban álló) 
K1 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51720R Deák Ferenc ösztöndíj (Részmunkaidős) K1 K1113 
Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51720T 
Deák Ferenc ösztöndíj (Teljes 

munkaidős) 
K1 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51720X Deák Ferenc ösztöndíj (Passzív) K1 K1113 
Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51721K Megbízási díj - Óraadás (Külsős) K1 K122 

Munkav. Ir. Egy. Jogv. nem 

saját foglalk. fizetett 

juttatások 

TB51721N 
Megbízási díj - Óraadás (További 

jogviszonyban álló) 
K1 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51721R 
Megbízási díj - Óraadás 

(Részmunkaidős) 
K1 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51721T 
Megbízási díj - Óraadás (Teljes 

munkaidős) 
K1 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51721X Megbízási díj - Óraadás (Passzív) K1 K1113 
Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51723K Szerzői díj - Óraadás (Külsős) K1 K122 

Munkav. Ir. Egy. Jogv. nem 

saját foglalk. fizetett 

juttatások 

TB51723N 
Szerzői díj - Óraadás (További 

jogviszonyban álló) 
K1 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51723R Szerzői díj - Óraadás (Részmunkaidős) K1 K1113 
Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51723T Szerzői díj - Óraadás (Teljes munkaidős) K1 K1113 
Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51723X Szerzői díj - Óraadás (Passzív) K1 K1113 
Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51724K Puskás Tivadar ösztöndíj (Külsős) K1 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51724N 
Puskás Tivadar ösztöndíj (További 

jogviszonyban álló) 
K1 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 



TB51724R 
Puskás Tivadar ösztöndíj 

(Részmunkaidős) 
K1 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51724T 
Puskás Tivadar ösztöndíj (Teljes 

munkaidős) 
K1 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51724X Puskás Tivadar ösztöndíj (Passzív) K1 K1113 
Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51725K Vállalkozói díj (Külsős) K1 K122 
Munkav. Ir. Egy. Jogv. nem 

saját foglalk. fizetett j. 

TB51726K Ösztöndíjak (Külsős) K1 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51727K Egyéni kutatói megbízás (Külsős) K1 K122 
Munkav. Ir. Egy. Jogv. nem 

saját foglalk. fizetett j. 

TB51727N 
Egyéni kutatói megbízás (További 

jogviszonyban álló) 
K1 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51727R 
Egyéni kutatói megbízás 

(Részmunkaidős) 
K1 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51727T 
Egyéni kutatói megbízás (Teljes 

munkaidős) 
K1 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51727X Egyéni kutatói megbízás (Passzív) K1 K1113 
Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB51728K 
Kiegészítő Posztdoktori Ösztöndíj 

(Külsős) 
K1 K123 

Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB51728T 
Kiegészítő Posztdoktori Ösztöndíj (Teljes 

munkaidős) 
K1 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB52231K Egyéb juttatások (Külsős) K1 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB52232K Alkalmi munkavállalók (Külsős) K1 K122 
Munkav. Ir. Egy. Jogv. nem 

saját foglalk. fizetett j. 

TB52233K Költségtérítés vas gyémánt (Külsős) K1 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB52234K Keresettérítés (Külsős) K1 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

TB52234N 
Keresettérítés (További jogviszonyban 

álló) 
K1 K1113 

Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB52234R Keresettérítés (Részmunkaidős) K1 K1113 
Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB52234T Keresettérítés (Teljes munkaidős) K1 K1113 
Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB52234X Keresettérítés (Passzív) K1 K1113 
Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB52235R Demonstrátori díj (Részmunkaidős) K1 K1113 
Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB52235T Demonstrátori díj (Teljes munkaidős) K1 K1113 
Foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásai 

TB52236K Egyéb ktsg (polgári szolgálat) (Külsős) K11 K123 
Egyéb külső személyi 

juttatások 

 


