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A Szegedi Tudományegyetem Szenátusának 2015. év november hó 30. napján (hétfő) 14.00 

órakor tartott 2015/2016. évi V. rendes ülésén az alábbi napirendi pontok kerültek megvitatásra: 

 

1. Személyi ügyek 

I. Szegedi Tudományegyetem Szaklevéltára igazgatói (magasabb vezető) tisztség betöltésére 

benyújtott pályázat rangsorolása 

– Javaslat Vajda Tamás levéltáros (SZTE Szaklevéltár), jelenlegi igazgató megbízására az 

SZTE Szaklevéltár igazgatói (magasabb vezető) tisztségének ellátásával 

 Előterjesztők: Dr. Dömötör Máté ISZSZK főigazgató 

Dr. Karsai Krisztina oktatási rektorhelyettes 

 

II. Herman Ottó Kollégium (A és B épület) igazgatói tisztségének betöltésére benyújtott pályá- 

zat rangsorolása 

– Javaslat Buzás Szilárd kollégiumi nevelőtanár (SZTE Herman Ottó Kollégium A és B épü- 

let), jelenlegi igazgató megbízására az SZTE Herman Ottó Kollégium (A és B épület) igaz- 

gatói tisztségének ellátásával 

 Előterjesztők: Dr. Dömötör Máté ISZSZK főigazgató 

Dr. Karsai Krisztina oktatási rektorhelyettes 

 

III. Javaslat doktori iskola vezetőjének megbízására 

– Javaslat Dr. Papp Sándor egyetemi tanár (BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti 

Tanszék) megbízására a Történelemtudományi Doktori Iskola vezetői teendőinek ellátásával 

 Előterjesztő: Dr. Kemény Lajos tudományos és innovációs rektorhelyettes 

2. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata, Szervezeti és Műkö- 

dési Rendjének módosítására 

 Előterjesztők: Dr. Szabó Gábor rektor 

Dr. Dömötör Máté ISZSZK főigazgató 

3. Javaslat a szegedi egészségügyi integráció végrehajtásáról, a Szegedi Tudományegyetem Szent- 

Györgyi Albert Klinikai Központ működéséről szóló tájékoztató elfogadására (2015. március– 

2015. augusztus) 

 Előterjesztő: Dr. Facskó Andrea, a Klinikai Központ elnöke 

4. Javaslat a Szegedi Tudományegyetemhez kapcsolódó publikációs tevékenység támogatásáról szó- 

ló beszámoló elfogadására 

 Előterjesztők: Dr. Kemény Lajos tudományos és innovációs rektorhelyettes 

Dr. Keveházi Katalin, a Klebelsberg Könyvtár főigazgatója 

5. Javaslat Interdiszciplináris Fotonikai Koordinációs Központ (ELITeam IFK) létrehozására a Sze- 

gedi Tudományegyetemen 

 Előterjesztő: Dr. Kemény Lajos tudományos és innovációs rektorhelyettes 

6. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar szervezeti átala- 

kulására, intézeti rendjének kialakítására 2016. év január hó 1. napjától 

 Előterjesztő: Dr. Mucsi László dékán 

7. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Bérlakásainak bérleti díj megállapítására vonatkozó sza- 

bályzat elfogadására 

 Előterjesztők: Zsirosné Tácsi Ildikó, a gazdasági szervezet főigazgatója 

Dr. Dömötör Máté ISZSZK főigazgató 
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8. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Bizonylati Szabályzatának elfogadására 

 Előterjesztők: Zsirosné Tácsi Ildikó, a gazdasági szervezet főigazgatója 

Dr. Dömötör Máté ISZSZK főigazgató 

9. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Gazdálkodási Szabályzatának módosítására 

 Előterjesztők: Zsirosné Tácsi Ildikó, a gazdasági szervezet főigazgatója 

Dr. Dömötör Máté ISZSZK főigazgató 

10. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Kiküldetési Szabályzatának elfogadására 

 Előterjesztők: Zsirosné Tácsi Ildikó, a gazdasági szervezet főigazgatója 

Dr. Dömötör Máté ISZSZK főigazgató 

11. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Kötelezettségvállalási Szabályzatának módosítására 

 Előterjesztők: Zsirosné Tácsi Ildikó, a gazdasági szervezet főigazgatója 

Dr. Dömötör Máté ISZSZK főigazgató 

12. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Önköltség-számítási Szabályzatának módosítására 

 Előterjesztők: Zsirosné Tácsi Ildikó, a gazdasági szervezet főigazgatója 

Dr. Dömötör Máté ISZSZK főigazgató 

13. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Pénzkezelési Szabályzatának módosítására 

 Előterjesztők: Zsirosné Tácsi Ildikó, a gazdasági szervezet főigazgatója 

Dr. Dömötör Máté ISZSZK főigazgató 

14. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Reprezentációs Szabályzatának elfogadására 

 Előterjesztők: Zsirosné Tácsi Ildikó, a gazdasági szervezet főigazgatója 

Dr. Dömötör Máté ISZSZK főigazgató 

15. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem VIP Kártya Kezelési Szabályzat elfogadására 

 Előterjesztők: Zsirosné Tácsi Ildikó, a gazdasági szervezet főigazgatója 

Dr. Dömötör Máté ISZSZK főigazgató 

16. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Számlarendjének módosítására 

 Előterjesztők: Zsirosné Tácsi Ildikó, a gazdasági szervezet főigazgatója 

Dr. Dömötör Máté ISZSZK főigazgató 

17. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem 2015. évi Vagyongazdálkodási Tervének elfogadására 

 Előterjesztők: Zsirosné Tácsi Ildikó, a gazdasági szervezet főigazgatója 

Dr. Dömötör Máté ISZSZK főigazgató 

18. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának módo- 

sítására 

 Előterjesztő: Török Márk EHÖK-elnök 
 

19. Aktuális bejelentések 

 Előterjesztők: Rektori Kabinet (RK) tagjai 

dékánok 
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A Szegedi Tudományegyetem Szenátusának 2015. év november hó 30. napján tartott 

2015/2016. évi V. rendes ülésének határozatai 

 

192/2015. számú SZ-határozat: 

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa titkos szavazással, 42 igen, 1 nem szavazattal támogatja Vaj- 

da Tamás levéltáros (SZTE Szaklevéltár), jelenlegi igazgató megbízását az SZTE Szaklevéltár 

igazgatói (magasabb vezető) tisztségének ellátásával, 2016. január 1-jétől 2020. december 31-ig. 

 

193/2015. számú SZ-határozat: 

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa titkos szavazással, 44 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazattal 

támogatja Buzás Szilárd kollégiumi nevelőtanár (SZTE Herman Ottó Kollégium A és B épület), je- 

lenlegi igazgató megbízását az SZTE Herman Ottó Kollégium (A és B épület) igazgatói tisztségé- 

nek ellátásával, 2016. január 1-jétől legfeljebb 2020. december 31-ig. 

 

194/2015. számú SZ-határozat: 

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa titkos szavazással, 45 igen szavazattal egyhangúlag támogat- 

ja Dr. Papp Sándor egyetemi tanár (BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék) 

megbízását a Történelemtudományi Doktori Iskola vezetői teendőinek ellátásával, 2015. december 

1-jétől 2020. november 30-ig. 

 

195/2015. számú SZ-határozat: 

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 45 igen szavazattal egyhangúlag támogatja 

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. CCIV. törvény 12. § (3) bekezdés eb) pontjában biztosított 

jogköre alapján a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és 

Működési Rendjének módosítására tett javaslatot azzal, hogy a szenátusdöntéssel egyidejűleg a 

módosítás hatályba lép. 

 
 A fenti határozat alapján 

 

I. Az SZMSZ Szervezeti és Működési Rend Második rész III. fejezet 2. pont f) pontja az alábbiak szerint módosul, to- 

vábbá az alábbi új szövegrésszel egészül ki (a Szenátus feladat- és hatásköre): 

 

„f) A kancellár egyetértési jogot gyakorol – a Konzisztórium hatáskörébe tartozó feladatok kivételével – a Szenátusnak 

az intézmény gazdálkodását, szervezetét, működését érintő gazdasági következménnyel járó döntései és intézkedései 

tekintetében, az egyetértés e döntések érvényességének, illetve hatálybalépésének feltétele.” 

„g)A Szenátus alábbi gazdasági következménnyel járó döntéseinek érvényességéhez a Konzisztórium előzetes egyetér- 

tése szükséges: 

– az intézményfejlesztési terv, illetve annak részeként a kutatási-fejlesztési innovációs stratégia elfogadása, 

– a fenntartó által meghatározott keretek között a költségvetés elfogadása, 

– a számviteli rendelkezések alapján elkészített éves beszámoló elfogadása, 

– az intézmény vagyongazdálkodási tervének az elfogadása, 

– a gazdálkodó szervezet alapítása, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzése. 

A Szenátus a konzisztórium döntésével szemben, illetve annak elmulasztása esetén a fenntartóhoz intézett kifogással él- 

het.” 

 

II. Az SZMSZ Szervezeti és Működési Rend Második rész III. fejezet 17. pontját követően az SZMR az alábbi új szö- 

vegrésszel egészül ki: 

„A Konzisztórium 

 
13/B. § (1) Állami felsőoktatási intézményben az intézmény stratégiai döntéseinek megalapozása, valamint a gazdálkodási tevékenység szakmai támoga- 

tása és ellenőrzése céljából konzisztórium működik. 

(2) A konzisztóriumnak öt tagja van, amelybe három tagot delegál a miniszter. A tagok személyére a miniszternek javaslatot tesznek a felsőokta- 
tási intézmény gazdasági-társadalmi környezete meghatározó szervezetei és az érintett felsőoktatási intézmény, valamint a felsőoktatási in- 

tézmény hallgatói önkormányzata. A személyi javaslat a tagjelölt - személyes adatai kezelésére, valamint jelen bekezdésben megjelölt szemé- 

lyes adatai nyilvánosságra hozatalára is kiterjedő - elfogadó nyilatkozatával válik érvényessé. A javasolt tagok névsorát és szakmai önéletraj- 
zát nyilvánosságra kell hozni. 
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(3) A konzisztóriumnak hivatalból tagja a rektor és a kancellár. 
(4) A konzisztórium delegált tagjait a miniszter bízza meg. A rektor és a kancellár konzisztóriumi tagsága magasabb vezetői megbízatása idejére, 

a delegált tagok megbízatása öt évre szól. 

(5) A konzisztórium delegált tagjai tevékenységükért díjazásra nem jogosultak. 
(6) A konzisztórium – a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata keretei között – dönt működésének rendjéről, azzal a megkö- 

téssel, hogy 

a) tagjai közül választ elnököt, 
b) szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik, 
c) határozatképes, ha az ülésen legalább három tag jelen van, 

d) döntéséhez a jelen lévő szavazásra jogosult tagok többségének támogatása szükséges. 
(7) A konzisztórium üléseit a kancellár készíti elő. 

13/C. § (1) A szenátus a 12. § (3) bekezdés c) pontjában, e) pont ed) és ee) alpontjában, g) pont gb) és gc) alpontjában meghatározott gazdasági követ- 

kezménnyel járó döntésének érvényességéhez a konzisztórium előzetes egyetértése szükséges. 
(2)  A szenátus a konzisztórium döntésével szemben, illetve annak elmulasztása esetén a fenntartóhoz intézett kifogással élhet. 

13/D. § A konzisztóriumi tagság megszűnik a megbízatás lejártával, a tag halálával, lemondásával, illetve visszahívásával. A miniszter jogosult a dele- 
gált tagot – a visszahívás okának megjelölésével – visszahívni. A lemondás elfogadása, illetve a visszahívás a miniszter hatáskörébe tartozik. 

 

A Konzisztórium a törvényben meghatározott feladat- és hatáskörrel rendelkező, az intézmény stratégiai döntéseinek 

megalapozásában, valamint a gazdálkodási tevékenység szakmai támogatásában és ellenőrzésében közreműködő testü- 

let. 

 

A Konzisztórium előzetes egyetértése szükséges a Szenátus alábbi gazdasági következménnyel járó döntéseinek érvé- 

nyességéhez: 

a) az intézményfejlesztési terv, illetve annak részeként a kutatási-fejlesztési innovációs stratégia elfogadásához, 

b) a fenntartó által meghatározott keretek között a költségvetés elfogadásához, 

c) a számviteli rendelkezések alapján elkészített éves beszámoló elfogadásához, 

d) az intézmény vagyongazdálkodási tervének az elfogadásához, 

e) a gazdálkodó szervezet alapításához, továbbá a gazdálkodó szervezetben részesedés szerzéséhez. Amennyiben a 

Konzisztórium a Szenátus döntési javaslatával nem ért egyet, azt indokolnia kell. 

 

A Szenátus a konzisztórium döntésével szemben, illetve annak elmulasztása esetén a fenntartóhoz intézett kifogással él- 

het. 

 

A Konzisztórium 5 tagból áll. A Konzisztóriumnak hivatalból tagja a rektor és a kancellár. A Konzisztóriumba – a jogsza- 

bályban előírtak szerint – 3 főt delegál a miniszter. A testület a tagjai közül választ elnököt, határozatképes, ha az ülésen le- 

galább három tag jelen van, továbbá döntéséhez a jelen lévő szavazásra jogosult tagok többségének támogatása szükséges. 

Az intézmény Konzisztóriumának tagjára a felsőoktatási intézmény, a hallgatói önkormányzat és az Egyetem gazdasági- 

társadalmi környezete meghatározó szervei tesznek javaslatot akként, hogy a felsőoktatási intézmény és a hallgatói önkor- 

mányzat legalább három tagjelöltre tesz javaslatot. 

 

A Konzisztórium döntéseit határozatba kell foglalni és azokat nyilván kell tartani. A Konzisztórium határozatainak 

nyilvánosságra hozatala – a határozat meghozatala után 30 napon belül – az elektronikusan megjelenő, az Egyetem 

központi honlapján elérhető Egyetemi Értesítőben a Szegedi Tudományegyetem hivatalos és információs lapjában tör- 

ténik. A Konzisztórium üléseit a kancellár által meghatározottak szerint az Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Köz- 

pont főigazgatója készíti elő. 

 

A Konzisztórium működésének ügyrendjét a jelen szabályzat keretei között maga határozza meg.” 

 

196/2015. számú SZ-határozat: 

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 46 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja  

a szegedi egészségügyi integráció végrehajtásáról, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Al- 

bert Klinikai Központ működéséről szóló tájékoztatót (2015. március-2015. augusztus). 

 

197/2015. számú SZ-határozat: 

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 44 igen, 1 nem, 0 tartózkodom szavazattal 

támogatja az Interdiszciplináris Fotonikai Koordinációs Központ (ELITeam IFK) létrehozását a 

Szegedi Tudományegyetemen. 

 

198/2015. számú SZ-határozat: 

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 46 igen szavazattal egyhangúlag támogatja 

a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar szervezeti átalakulását, in- 

tézeti rendjének kialakítását 2016. év január hó 1. napjától. 
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199/2015. számú SZ-határozat: 

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 45 igen szavazattal egyhangúlag támogatja 

a Szegedi Tudományegyetem bérlakásainak bérleti díj megállapítására vonatkozó szabályzat elfo- 

gadását. 

 

200/2015. számú SZ-határozat: 

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 45 igen szavazattal egyhangúlag támogatja 

a Szegedi Tudományegyetem Bizonylati Szabályzatának elfogadását. 

 

201/2015. számú SZ-határozat: 

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 46 igen szavazattal egyhangúlag támogatja 

a Szegedi Tudományegyetem Gazdálkodási Szabályzatának módosítását. 

 

202/2015. számú SZ-határozat: 

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 46 igen szavazattal egyhangúlag támogatja 

a Szegedi Tudományegyetem Kiküldetési Szabályzatának elfogadását. 

 

203/2015. számú SZ-határozat: 

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 46 igen szavazattal egyhangúlag támogatja 

a Szegedi Tudományegyetem Kötelezettségvállalási Szabályzatának módosítását. 

 

204/2015. számú SZ-határozat: 

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 46 igen szavazattal egyhangúlag támogatja 

a Szegedi Tudományegyetem Önköltség-számítási Szabályzatának módosítását. 

 

205/2015. számú SZ-határozat: 

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 45 igen szavazattal egyhangúlag támogatja 

a Szegedi Tudományegyetem Pénzkezelési Szabályzatának módosítását. 

 

206/2015. számú SZ-határozat: A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 46 igen 

szavazattal egyhangúlag támogatja a Szegedi Tudományegyetem Reprezentációs Szabályzatának el- 

fogadását. 

207/2015. számú SZ-határozat: 

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 46 igen szavazattal egyhangúlag támogatja 

a Szegedi Tudományegyetem VIP Kártya Szabályzatának elfogadását. 

 

208/2015. számú SZ-határozat: 

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 46 igen szavazattal egyhangúlag támogatja 

a Szegedi Tudományegyetem Számlarendjének módosítását. 

 

209/2015. számú SZ-határozat: 

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 46 igen szavazattal egyhangúlag támogatja 

a Szegedi Tudományegyetem 2015. évi Vagyongazdálkodási Tervének elfogadását azzal, hogy a 

szabályzat 2016. január 1-jén lép hatályba. 

 

210/2015. számú SZ-határozat: 

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 46 igen szavazattal egyhangúlag támogatja 

a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának módosítását. 
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Az SZTE bérlakásai bérleti díjának megállapítására 
vonatkozó szabályzata 

 
PREAMBULUM 

 
A jelen szabályzat célja, hogy a Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem), mint Vagyon- 

kezelő által hasznosított állami tulajdonú lakóingatlanok bérleti díjának megállapítása során alkalma- 

zandó elveket szabályozza és meghatározza az irányadó bérleti díjakat. 

 

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

I.1. A szabályzat jogszabályi háttere 

 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról (Nvtv.) 

– 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról (Nftv.) 
– 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról (Vtv.) 

– 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról (Vhr.) 

– 7/1996. (VII. 9.) MKM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi XCCVIII. törvény végrehajtásáról (továbbiak- 

ban: Rendelet) 

– 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vo- 

natkozó egyes szabályokról 

 

 

I.2. Szabályzat hatálya 

 

A Szabályzat hatálya kiterjed valamennyi Egyetem vagyonkezelésében lévő lakóingatlanra és 

hozzájuk kapcsolódó gépkocsi tárolóra. 

Jelen szabályzat hatálya nem terjed ki a szállásadás jellegű idegenforgalmi adó fizetési kötelezett- 

séggel járó ingatlanhasznosításra. 

A bérlakások felsorolását és az azokkal rendelkezni jogosult egységeket a jelen szabályzat 1. sz. 

melléklete tartalmazza. 

 

 

I.3. Bérlakások hasznosítása során alkalmazandó általános irányelvek 

 

Rendelet 2. § (1) A lakás a költségvetési szervvel szolgálati (közszolgálati és közalkalmazotti) jogviszonyban álló személy- 

nek adható bérbe. 

(2) Ha az ilyen személynek vagy vele közös háztartásban élő házastársnak, kiskorú gyermekének a munka- 

hellyel azonos településen önálló lakása van, részére lakás csak akkor adható bérbe, ha a lakása a szolgálati 

jogviszonnyal összefüggő feladatára tekintettel nem minősül megfelelőnek. 

Rendelet 3. § (1) A bérleti szerződés csak a szolgálati jogviszony fennállásáig, illetőleg ennél rövidebb határozott időtar- 

tamra köthető. 

Rendelet 4. § (1) A bérlő a lakásba más személyt – a házastársa és kiskorú (örökbefogadott, mostoha- és nevelt) gyermeke, 

valamint a befogadott gyermekétől az együttlakás ideje alatt született unokája kivételével – csak a bérbeadó 

írásbeli hozzájárulásával fogadhat be. A hozzájárulás csak határozott időre, legfeljebb a bérleti jogviszony 

fennállásának időtartamáig adható. Ezek lejártakor a bérlő köteles gondoskodni arról, hogy a befogadott 

személy a lakásból kijelentkezzen, és azt a megadott határidőre elhagyja. 

(2) A költségvetési szerv nem adhat hozzájárulást a lakás (a lakás egy része) albérletbe adásához, vagy más- 

nak a használatába adásához, a lakásbérleti jog folytatására irányuló tartási szerződéshez, illetőleg a lakás- 

ra bérlőtársi jogviszony nem létesíthető, annak a bérleti joga nem folytatható. 
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Rendelet 5. § (1) A volt bérlő a bérleti szerződés megszűnése után csak akkor tarthat igényt elhelyezésre, ha  

a lakásba költözés előtt határozatlan időre bérbeadott lakást bocsátott a költségvetési szerv rendelkezésére.  

A lakás bérlőjének házastársa a házasság jogerős felbontása után a költségvetési szervvel szemben elhelye- 

zésre, pénzbeli térítésre nem tarthat igényt. 

(2) A bérlő özvegye és kiskorú gyermeke a bérlő halála után – a lakásra fennálló rendelkezési jog megtartása 

mellett – legfeljebb 2 évig bérelheti a lakást a korábbi bérleti szerződésben foglalt feltételekkel, feltéve, hogy 

a bérlő halálának időpontjában abban életvitelszerűen lakott. 

(3) A bérlő özvegye és kiskorú gyermeke a (2) bekezdés szerinti időtartam lejártával elhelyezési igény nélkül 

köteles a lakást elhagyni, kivéve, ha a lakásba költözés előtt határozatlan időre bérbeadott lakás bocsátottak 

a költségvetési szerv rendelkezésére, és ugyanazon vagy más településen önálló lakással nem rendelkezik. 

(4) A költségvetési szerv a nyugdíjba vonulásakor a vele legalább 10 éve szolgálati viszonyban álló bérlővel 

másfél szobás lakásnál nem nagyobb lakásra a jogosult haláláig tartó bérleti szerződést köthet. 

 

 
II. BÉRLAKÁSOK LAKBÉRÉNEK MÉRTÉKE 

 

II.1. A bérleti díj megállapításának alapja 

 

A lakások lakbérének mértékét a helyi önkormányzati rendeletben, a hasonló adottságú önkor- 

mányzati bérlakásokra megállapított piaci lakbér figyelembevételével kell meghatározni. Ennek 

alapján megállapított alap bérleti díjakat a jelen szabályzat 2. sz. melléklete tartalmazza. 

 

 

II.2. A bérleti díj és külön szolgáltatási díj megállapításának módja 

 

A bérleti díjak megállapítása során a II.1. pontban meghatározott díjtételeknél alacsonyabb összeget 

a bérleti szerződés megkötésekor megállapítani nem lehet. Az ingatlanok településen belüli fekvése 

és műszaki állapota alapján azt maximálisan 25%-al megnövelt értékben lehet megállapítani. 

 

Lakbér mértékét növelő tényezők az alábbiak lehetnek: 

 zöldövezet, 

 kizárólagos udvar-, vagy kerthasználat, 

 centrális elhelyezkedés, 

 műszaki állapot. 

 

A bérleti díjak megállapított összege a közüzemi szolgáltatásokat, közös költséget, egyéb lakást terhelő 

díjtételeket (pl. lift karbantartás, takarítási díj, stb.) és az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. 

 

A bérbeadás során a bérlő részére nyújtott külön szolgáltatásokért a bérleti szerződésben egyedileg 

meghatározott díjfizetési kötelezettség terhelheti a bérlőt. 
 

Rendelet 2. sz. melléklet II. Külön szolgáltatások: 

a) bútorhasználat, 

b) a vízellátás és csatornahasználat, illetve szennyvízelszállítás biztosítása, 

c) a felvonó használatának biztosítása, 

d) a kapunyitás, 

e) a központi fűtés és meleg vízellátás, 

f) a közös használatra szolgáló helyiségekben lévő olyan berendezések használata, 

melynek egyedi fogyasztása mérhető, 

g) elektronikus (távközlési és média) hálózathoz csatlakozás biztosítása, 

h) a bérbeadó és a bérlő megállapodás alapján nyújtott egyéb külön szolgáltatás. 

 

A lakbér mértékét és a külön szolgáltatásokért fizetendő díjat a fentiek figyelembevételével a bérla- 

kás bérbeadásával rendelkezni jogosult egységek állapítják meg, melyet a Létesítménygazdálkodási 

Igazgatóság hagy jóvá. 
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II.3. Bérleti díj és külön szolgáltatási díj felülvizsgálata 

 

A megállapított díjtételeket évente, legkésőbb augusztus 31. napjáig felül kell vizsgálni. 

 

A bérleti díj megállapítása esetében a KSH szerinti indexálás nem alkalmazható, a díj megállapítá- 

sakor a szabályzatban meghatározott díjtételeket kell figyelembe venni. A szerződésekben biztosí- 

tani kell annak a lehetőségét, hogy a díjtételek módosítása esetében azt egyoldalúan, a bérlő hozzá- 

járulása nélkül, annak előzetes írásbeli értesítésével is módosítani lehessen. 

 

 

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
Jelen Szabályzatot a Szenátus 2015. év november hó 30. napján hozott 199/2015. számú határozatával 

elfogadta. 

 

Jelen Szabályzat 2015. év november hó 30. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő 

ügyekben is alkalmazni kell. A szabályzat a következő linken érhető el folyamatosan: http://www.u- 

szeged.hu/szabalyzatok. 

 

 

 
Prof. Dr. Szabó Gábor s. k. 

rektor 
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2. sz. melléklet 
 

 
Övezet cím m2 díj Ft/m2/hó bérleti díj /hó 

III Vág u 9. 55 753 41 415 

III Kossuth Lajos sgt.69-71. 67 753 50 451 

III Kossuth Lajos sgt.69-71. 67 753 50 451 

III Kossuth Lajos sgt.69-71. 58 753 43 674 

III Kossuth Lajos sgt.69-71. 67 753 50 451 

III Kossuth Lajos sgt.69-71. 67 753 50 451 

III Kossuth Lajos sgt.69-71. 67 753 50 451 

III Kossuth Lajos sgt.69-71. 67 753 50 451 

III Kossuth Lajos sgt.69-71. 58 753 43 674 

III Kossuth Lajos sgt.69-71. 67 753 50 451 

III Kossuth Lajos sgt.69-71. 66 753 49 698 

III Kossuth Lajos sgt.69-71. 67 753 50 451 

III Kossuth Lajos sgt.69-71. 67 753 50 451 

III Damjanich u. 14/B garázs 15 753 11 295 

III Damjanich u. 14/B 77 753 57 981 

III Rókusi krt. 1/B 60 753 45 180 

II Brüsszeli krt. 18/B 46 832 38 272 

II Osztrovszky u. 23. 63 832 52 416 

II Dugonics u. 3-5. 137 832 113 984 

III Petőfi Sándor sgt. 40/A 61 753 45 933 

II Boldogasszony sgt. 27/B 59 832 49 088 

II Bagoly u. 3/B 60 832 49 920 

II Karánsebesi u. 16-5. 113 832 94 016 

II Közép fasor 30. 135 832 112 320 

II Közép fasor 30. garázs 30 832 24 960 

II Ökörszem u 7. 190 832 158 080 

II Thököly u 95. 138 832 114 816 

III Szatymazi u. 16-1. (garázs) 18 753 13 554 

III Szatymazi u. 16-2. (garázs) 18 753 13 554 

III Szatymazi u. 16-3. (garázs) 18 753 13 554 

III Szatymazi u. 16. 1. e. 1. 71 753 53 463 

III Szatymazi u. 16. 1. e. 2. 33 753 24 849 

III Szatymazi u. 16. 1. e. 3. 52 753 39 156 

III Szatymazi u. 16. 2. e. 4. 71 753 53 463 

III Szatymazi u. 16. 2. e. 5. 33 753 24 849 

III Szatymazi u. 16. 2. e. 6. 52 753 39 156 

III Szatymazi u. 16. 3. e. 7. 71 753 53 463 

III Szatymazi u. 16. 3. e. 8. 33 753 24 849 

III Szatymazi u. 16. 3. e. 9. 52 753 39 156 

III Szatymazi u. 16. 4. e. 10. 71 753 53 463 

III Szatymazi u. 16. 4. e. 11. 33 753 24 849 

III Szatymazi u. 16. 4. e. 12. 52 753 39 156 
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Övezet cím m2 díj Ft/m2/hó bérleti díj /hó 

III Szatymazi u. 18-4. (garázs) 18 753 13 554 

III Szatymazi u. 18-5. (garázs) 18 753 13 554 

III Szatymazi u. 18-6. (garázs) 18 753 13 554 

III Szatymazi u. 18. 1. e. 1. 52 753 39 156 

III Szatymazi u. 18. 1. e. 2. 33 753 24 849 

III Szatymazi u. 18. 1. e. 3. 71 753 53 463 

III Szatymazi u. 18. 2. e. 4. 52 753 39 156 

III Szatymazi u. 18. 2. e. 5. 33 753 24 849 

III Szatymazi u. 18. 2. e. 6. 71 753 53 463 

III Szatymazi u. 18. 3. e. 7. 52 753 39 156 

III Szatymazi u. 18. 3. e. 8. 33 753 24 849 

III Szatymazi u. 18. 3. e. 9. 71 753 53 463 

III Szatymazi u. 18. 4. e. 10. 52 753 39 156 

III Szatymazi u. 18. 4. e. 11. 33 753 24 849 

III Szatymazi u. 18. 4. e. 12. 71 753 53 463 
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Bizonylati szabályzat 

 
Jogszabályi háttér 

 
A számvitelről szóló – többször módosított – 2000. évi C. törvényben foglaltak valamint az államház- 

tartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet értelmében, a Szegedi Tudományegyetem 

Számlarendjében foglaltak alátámasztására ki kell alakítani az intézmény bizonylati rendjét. 

A bizonylati szabályzat tartalmazza a számviteli törvényben valamint a Kormányrendeletben meghatá- 

rozott követelmények szerint kialakított bizonylati rend szabályait. 

 

 

I. BIZONYLATI REND 

 

1. A Bizonylati rend célja, tartalma 

 

A bizonylati rend célja, hogy rögzítse azokat a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. 

törvény (továbbiakban: Szt.), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. 

rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) végrehajtására vonatkozó előírásokat, módszereket, amelyek 

biztosítják a Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) alapító okirata szerinti feladatellá- 

tás sajátosságainak megfelelő, a számviteli elszámolásokhoz kapcsolódó bizonylatok kiállításának, 

ellenőrzésének, továbbításának, felhasználásának, kezelésének rendjét. 

 

2. Bizonylati elv, bizonylati fegyelem 

A gazdálkodás gazdasági események folyamata, amelyek az Egyetem vagyoni, pénzügyi és jövedelmi 

helyzetére hatnak. Minden gazdasági műveletről, eseményről – amely az eszközök, illetve az eszközök 

forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatja, illetve pénzügyi, vagyoni helyzetét befolyá- 

solja – bizonylatot kell kiállítani. A gazdasági műveletek (események) folyamatát tükröző bizonylat 

adatait a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell. 

Könyvelni csak szabályszerűen kiállított bizonylat alapján szabad. A bizonylati fegyelem megsértését, 

bizonylatok meghamisítását törvény bünteti. 

 

2.1. A számviteli bizonylat fogalma 

Az Szt. 166. §-a értelmében számviteli bizonylat minden olyan a gazdálkodó által kiállított, készített, 

illetve a gazdálkodóval üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy vagy gazdálkodó 

szervezet által kiállított, készített okmány (számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti 

bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető irat) – függetlenül annak 

nyomdai vagy egyéb előállítási módjától –, amelyet a gazdasági esemény számviteli nyilvántartása 

céljából készítettek, és amely rendelkezik a törvényben meghatározott általános alaki és tartalmi kellé- 

kekkel. 

A számviteli bizonylat adatainak alakilag és tartalmilag hitelesnek, megbízhatónak és helytállónak kell 

lennie. A bizonylat szerkesztésekor a világosság elvét szem előtt kell tartani. 

A számviteli bizonylatot a gazdasági művelet, esemény megtörténtének, illetve a gazdasági intézkedés 

megtételének vagy végrehajtásának időpontjában, illetve időszakában, magyar nyelven kell kiállítani. 

A magyar nyelven kiállított bizonylaton az adatok más nyelv(ek)en is feltüntethetőek. 

Az idegen nyelven kibocsátott, illetve a befogadott idegen nyelvű bizonylaton azokat az adatokat, 

megjelöléseket, amelyek a bizonylat hitelességéhez, a megbízható, a valóságnak megfelelő adatrögzí- 

téshez, könyveléshez szükségesek – a könyvviteli nyilvántartásokban történő rögzítést megelőzően 

magyarul is fel kell tüntetni. 

A számviteli bizonylatokon az adatok időtállóságát a jelen szabályozás 8. pontjában meghatározott 

megőrzési időn belül biztosítani kell. Az egy-egy gazdasági műveletről kiállítandó bizonylat példány- 

számát – a jogszabályi előírások betartása mellett – az adott ügyviteli eljárás határozza meg. 
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2.2. A bizonylatok általános alaki és tartalmi kellékei 

Az Szt. 167. §-a értelmében a könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylat általános ala- 

ki és tartalmi kellékei a következők: 

 a bizonylat megnevezése és sorszáma vagy egyéb más azonosítója; 

 a bizonylatot kiállító gazdálkodó (ezen belül szervezeti egység) megjelölése; 

 a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a ren- 
delkezés végrehajtását igazoló személy valamint szervezettől függően az ellenőrző jól beazo- 

nosítható neve és aláírása, beosztása és a dátum; 

 a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a 

befizető aláírása; 

 a bizonylat kiállításának időpontja, illetve kivételesen – a gazdasági művelet jellegétől, időbeni hatá- 

lyától függően – annak az időszaknak a megjelölése, amelyre a bizonylat adatait vonatkoztatni kell; 

 a gazdasági művelet tartalmának leírása vagy megjelölése, a gazdasági művelet okozta változá- 
sok mennyiségi, minőségi, és – a gazdasági művelet jellegétől, a könyvviteli elszámolás rendjé- 

től függő - értékbeli adatai; 

 külső bizonylat esetében a bizonylatnak tartalmaznia kell többek között a bizonylatot kiállító 

gazdálkodó nevét, címét; 

 a bizonylatok adatainak összesítése esetén az összesítés alapjául szolgáló bizonylatok körének, 

valamint annak az időszaknak a megjelölése, amelyre az összesítés vonatkozik; 

 a könyvelés módjára, az érintett könyvviteli számlákra történő hivatkozás; 

 a könyvviteli nyilvántartásokba történt rögzítés időpontja, igazolása; 

 továbbá minden olyan adat, amelyet jogszabály előír. 

 

A számlával, az egyszerűsített számlával kapcsolatos további követelményeket más jogszabály (az 

általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény) is meghatározza. 

A bizonylat (ideértve mind a kibocsátott, mind a befogadott bizonylatokat) alaki és tartalmi hitelessé- 

ge, megbízhatósága – ha az más módon nem biztosítható – a gazdálkodó képviseletére jogosult sze- 

mély, vagy belső szabályzatban erre külön feljogosított személy aláírásával igazolható. 

Számviteli bizonylatként alkalmazható az elektronikus aláírásról szóló törvény szerinti legalább foko- 

zott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott elektronikus dokumentum, irat, ha 

megfelel e törvény előírásainak. Az elektronikus dokumentumok, iratok bizonylatként történő alkal- 

mazásának feltételeit, hitelességének, megbízhatóságának követelményeit az elektronikus aláírásról 

szóló 2001. évi XXXV. törvény határozza meg. 

Ha a könyvviteli nyilvántartás, mint számviteli bizonylat technikai, optikai eljárás eredménye, biztosí- 

tani kell: 

 az adatok vizuális megjelenítése érdekében azoknak – szükség esetén – a késedelem nélküli ki- 

íratását; 

 az egyértelmű azonosítás érdekében a kódjegyzéket. 

Az idegen nyelvű, befogadott bizonylaton azokat az adatokat, megnevezéseket, amelyek a bizonylat 

tartalmi hitelességéhez, megbízható, valós adatai ellenőrzéséhez, könyveléséhez szükségesek, magya- 

rul is fel kell tüntetni. A fordítást végző köteles aláírásával ellátni a bizonylatot a fordítás szakszerűsé- 

gének, helyességének az igazolására. 

 

2.3. A bizonylatok rendezettsége és csoportosítása 

A bizonylatok rendezettsége jelenti azok: 

 kiállításának és kitöltésének módját, 

 alkalmazását, 

 kezelését, 

 ellenőrzését, 

 továbbítását, 

 rendezését és csoportosítását. 
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A bizonylatok csoportosítása 

A bizonylatokat csoportosíthatjuk a gazdálkodási funkciók szerint, a keletkezési helyük szerint, a fel- 

dolgozásban betöltött helyük szerint, alkalmazásuk szerint valamint a nyilvántartás, kezelés szempont- 

jából. 

a) Gazdálkodási funkciók szerint: 

 befektetett eszközökkel kapcsolatos bizonylatok, 

 készletekkel kapcsolatos bizonylatok, 

 pénzforgalmi bizonylatok, 

 számlázási és számlaellenőrzési bizonylatok, 

 kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó bizonylatok, 

 leltározási bizonylatok, 

 selejtezési bizonylatok, 

 személyi juttatásokhoz kapcsolódó bizonylatok, 

 egyéb számviteli bizonylatok. 

b) Keletkezési helyük szerint: 

 Belső bizonylatok azok a dokumentumok, amelyek elsődleges kiállítása az Egyetemen történik; 

 Külső bizonylatok, amelyeknek a kiállítása a külső, partner szervnél történik. 

c) Feldolgozásban betöltött szerepük szerint: 

 Elsődleges vagy alapbizonylatok azok az okmányok, amelyeket az adott gazdasági művelet el- 

rendelése, illetve végrehajtása során eredeti okmányként állítanak ki, amely az elrendelő, lebo- 
nyolító hiteles aláírásával ellátott; 

 Másodlagos bizonylatok, amelyeket az elsődleges bizonylatok alapján állítanak ki egy külön 

munkamenetben (kivéve a több példányban készülő bizonylatok másolati példányai), amelye- 

ken biztosított a kiállítás alapjául szolgáló alapbizonylat azonosításának lehetősége; 

 Gyűjtő vagy összesítő bizonylatok, amelyek több elsődleges, illetve másodlagos bizonylat alap- 

ján kerülnek kiállításra és több gazdasági művelet összegszerű hatását összevontan tartalmaz- 

zák; 

 Hiteles másolatok olyan okmányok, amelyet az alapjául szolgáló bizonylat szövegével meg- 

egyezően állítanak ki és hitelesítő záradékkal látnak el; 

 Hiteles kivonatok olyan iratok, amelyek valamely okmány egy adott célra felhasználható kije- 

lölt adatait tartalmazzák és hitelesítő záradékkal látnak el. 
A hitelesített másolat és a hitelesített kivonat csak abban az esetben használható bizonylatként, ha tar- 

talmilag és alakilag megfelel az azokkal szemben támasztott követelményeknek. 

d) Alkalmazásuk szerint: 

 Ügyviteli munkafolyamatok, tevékenységek bizonylatai: az ügyviteli feladatok, funkciók, alap- 

és tovább feldolgozás okmányai egy teljes munkafolyamatra vonatkozóan; 

 Ügyviteli munkaterületek bizonylatai: az adott munkahelyen (szakterületen) használt bizonyla- 

tok. 
e) Nyilvántartás, kezelés szempontjából: 

 Szigorú számadás alá vont bizonylatok, amelyeknek sorszám, darabszám szerinti megléte a 

nyilvántartások és elszámolások szempontjából elengedhetetlenül szükségesek; 

 Nem szigorú számadású bizonylatok, amelyeknek a kezelése, felhasználása lehetséges nem 

szoros számadás szerint. 

 

2.4. A bizonylatokkal szemben támasztott követelmények 

 Valódiság: A könyvvezetésre, bizonylatolásra vonatkozó alapvető követelmény, hogy az alkalmas le- 

gyen a költségvetési beszámoló és a benne foglalt szöveges kiegészítő melléklet adatainak alátámasz- 

tására. 

 Szabályszerűség: Szabályszerű az a bizonylat, amely az adott gazdasági eseményre vonatkozóan a 

rögzített adatokat a valóságnak megfelelően, hiánytalanul tartalmazza, megfelel az alaki előírásoknak 

és amelyet hiba esetén előírásszerűen javítottak. 
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 Időtállóság: Időtálló módon kell a bizonylatokat, adatokat rögzíteni úgy, hogy azok a kötelező megőr- 

zési határidőig olvashatóak, felismerhetőek, illetve kimutathatóak legyenek. 

 Hitelesség, megbízhatóság: Egy bizonylat akkor hiteles, megbízható, helytálló, ha tartalmazzák az Szt. 

szerinti általános tartalmi és alaki kellékeket és a kötelező aláírásokat. 
 

2.5. A bizonylatok nyelve 

A számviteli bizonylatot a gazdasági művelet, esemény megtörténtének, illetve a gazdasági intézkedés 

megtételének vagy végrehajtásának időpontjában, magyar nyelven kell kiállítani. 
 

2.6. A bizonylatok formája, megjelenése 

Az adott gazdasági esemény elszámolásához alkalmazható bizonylatok lehetnek: 

 szabványosított, 

 saját készítésű bizonylatok. 

Saját nyomtatvány szerkesztésekor az alábbi szempontokat kell figyelembe venni az intézménynek: 

 a bizonylatok jellegének megfelelően a nyomtatványon minden szükséges adat szerepeljen, 

 az adatok sorrendje feleljen meg a feldolgozási sorrendnek, 

 ki kell emelni a feldolgozás szempontjából fontos adatokat, 

 ha számtani műveletet tartalmaz a bizonylat, akkor a művelet elvégzéséhez szükséges adatok 

kerüljenek feltűntetésre, 

 a nyomtatvány mérete feleljen meg a kezelhetőség követelményeinek. 

Ha a könyvviteli nyilvántartás, mint számviteli bizonylat technikai, optikai eljárás eredménye, biztosí- 

tani kell: 

 az adatok vizuális megjelenítése érdekében azoknak – szükség esetén – a késedelem nélküli ki- 

írását, 

 a feldolgozási program azonosító jelzését, 

 az adatállomány azonosító jelzését, 

 az egyértelmű azonosítás érdekében a kódjegyzéket. 

Számviteli bizonylatként a minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott elektronikus 

dokumentum, irat alkalmazható, ha megfelel az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 

előírásainak, és ha a hitelesítés-szolgáltató által kibocsátott tanúsítvány érvényessége a számviteli tör- 

vényben előírt megőrzési időtartamon belül ellenőrizhető. 
 

3. A Szegedi Tudományegyetem számviteli bizonylatai 
 

3.1. Belső számviteli bizonylatok 

A költségvetési gazdálkodásban számviteli bizonylatnak különösen az alábbi iratok minősülnek: 

 beérkező és kimenő számlák, 

 pénztári bevételi és kiadási bizonylatok, 

 pénztárjelentés, 

 nyugták, átvételi elismervények, 

 bérjegyzékek, összesítők, bérfeladások, 

 különböző kézi és gépi könyvelési feladások, összesítők, könyvelési bizonylatok, 

 raktári bizonylatok, 

 intézményen belüli forrás, anyag- és eszközmozgatási bizonylatok, 

 kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó bizonylatok, 

 leltározás és selejtezés dokumentumai, 

 egyéb számviteli bizonylatnak minősülő nyomtatványok. 

 

3.2. Külső számviteli bizonylatok 

Külső számviteli bizonylatok azok a számviteli kihatású okmányok, amelyeket nem az Egyetem állí- 

tott ki és az intézmény könyvvezetésében gazdasági eseményt jelentenek. 
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Külső bizonylatok különösen: 

 hitelintézeti számlák kivonatai és azok mellékletei, 

 terhelési és jóváírási értesítések, 

 szállítólevelek, átvételi elismervények, 

 számlák, nyugták stb. 

 

4. A bizonylatok kiállítása, javítása, helyesbítése 

 

4.1. A bizonylatok kiállítása 

A bizonylatot a gazdasági művelet, esemény megtörténtének, illetve a gazdasági intézkedés megtétel- 

ének, vagy végrehajtásának időpontjában kell kiállítani. A bizonylatokon az adatokat időtálló módon 

kell szerepeltetni, úgy hogy a kötelező megőrzési határidőig olvashatóak, az esetleges javítások felis- 

merhetőek valamint kimutathatóak legyenek. 

 

4.2. A bizonylatok javítása 

Az alaki és tartalmi ellenőrzés során talált hibákat a bizonylaton ki kell javítani. Csak szabályszerű 

javítások végezhetők. 

A szabályszerű javítást a következő módon kell elvégezni: 

 a bizonylatra helytelenül bejegyzett adatok javítása során az eredeti bejegyzést át kell húzni, 

úgy, hogy az eredeti adat olvasható maradjon; 

 a helyesbítést minden esetben az áthúzott szám vagy szöveg fölé kell írni; 

 a hibás bejegyzés javítását a bizonylat minden példányán el kell végezni; 

 a helyesbített bizonylaton fel kell tüntetni a helyesbítés időpontját és a helyesbítő személy alá- 

írását; 

 a javítás során az adatokat lefesteni, leragasztani, radírozni nem lehet; 

 a pénztári bizonylatokat javítani nem szabad, helyette új bizonylatot kell kiállítani; 

 a rontott, sztornózott bizonylat minden példányát meg kell őrizni; 

 a külső szervektől beérkezett bizonylatokat javítani nem szabad, azt helyesbítésre vissza kell 

küldeni a kiállítónak, vagy felszólítani a bizonylat javítására. 
 

4.3. A bizonylatok helyesbítése 

A tévesen megküldött bizonylatokat a kiállító szervezeti egység köteles helyesbíteni. A helyesbítés 

történhet az eredeti – hibás – bizonylat érvénytelenítésével és új bizonylat kiállításával, vagy helyesbí- 

tő bizonylat kiállításával. 

A helyesbítő bizonylatnak tartalmaznia kell az eredeti bizonylat azonosításához szükséges adatokat, a 

módosítás okát valamint a módosításnak megfelelő új tételeket. 

 

5. A bizonylatok feldolgozásának rendje 

 

5.1. A bizonylatok ellenőrzése 

Általános követelmény, hogy a feldolgozás során ellenőrizni kell a munkafolyamatba épített ellenőrzé- 

sek megtörténtét, vagyis azt, hogy a bizonylatokat a feldolgozás során az arra jogosult személyek (pl.: 

kiállító, ellenjegyző, érvényesítő, stb.) dokumentáltan ellenőrizték-e, illetve a pénzügyi teljesítés enge- 

délyezése/jóváhagyása aláírásokkal igazoltan megtörtént-e. 

A számviteli bizonylatokat tehát ellenőrizni kell a könyvekben történő rögzítést megelőzően alaki, 

tartalmi és számszaki szempontból is. Az ellenőrzéssel megbízott személyek kötelesek különösen a 

bizonylatok valódiságát megvizsgálni. 
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5.1.1. A bizonylatok alaki ellenőrzése 

A bizonylatok alaki ellenőrzése során a következőket kell vizsgálni: 

 az okmányok kitöltése teljes körűen megtörtént-e, minden adat szerepel-e rajta; 

 a szükséges mellékletek csatolva vannak-e; 

 a gazdasági események bizonylatolása az előírt bizonylati űrlapon történt-e; 

 a kiállító, az érvényesítő és az utalványozó (eseménytől függően az ellenjegyző), illetve a gaz- 

dasági eseményben érintett dolgozók aláírása szerepel-e a bizonylaton; 

 a bizonylati űrlapot sorszám szerint vették-e használatba (szigorú számadású nyomtatványok- 

nál); 

 a bizonylat kiállítása megfelelő-e, a javítások szabályszerűek-e. 

 

5.1.2. A bizonylatok számszaki ellenőrzése 

A bizonylatok számszaki ellenőrzése során meg kell győződni arról, hogy nem történt-e valami hiba, a 

mennyiségi és értékadatok, a számolási műveletek helyesen kerültek-e rögzítésre. 

 

5.1.3. A bizonylatok tartalmi ellenőrzése 

A bizonylatok tartalmi ellenőrzése során a gazdasági esemény szükségességét, indokoltságát, az al- 

kalmazott árak helyességét, a vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok betartását kell megvizs- 

gálni. 

 

5.2. A bizonylatok könyvekben történő rögzítésének rendje 

A könyvviteli nyilvántartásban a pénzforgalmi gazdasági műveleteket és azoknak az eszközökre és 

forrásokra gyakorolt hatását folyamatosan, késedelem nélkül, vagyis: 

 készpénzforgalom esetén a pénzmozgással egyidejűleg, illetve 

 a kincstári számlakivonat megérkezését követő munkanapon, 

 az egyéb gazdasági műveletek bizonylatainak az adatait, a folyamatosan vezetett analitikus 

nyilvántartás és az abból készített összesítő bizonylat (feladás) adatait a gazdasági esemény 

rögzítése után, de lekésőbb a tárgynegyedévet követő hó 15. napjáig könyvelni kell. 

Amennyiben az egyéb gazdasági műveletek könyvelése összesítő bizonylat alapján történik, annak 

tartalmi és formai követelményeit az egyetemi Számlarend rögzíti. 

 

Azokat a beérkező számlákat, külső bizonylatokat, amelyek az általános forgalmi adóról szóló törvény 

vagy más pénzügyi, számviteli előírások követelményeinek nem felelnek meg, a kibocsátónak vissza 

kell küldeni helyesbítés, új számla, bizonylat kiállítása céljából. 

 

6. Szigorú számadású nyomtatványok kezelésének szabályai 

 

6.1. Szigorú számadású nyomtatványok 

A készpénz kezeléshez, más jogszabályi előírás alapján meghatározott gazdasági eseményekhez kap- 

csolódó bizonylatokat (ideértve a számlát, az egyszerűsített számlát és a nyugtát is) szigorú számadási 

kötelezettség alá kell vonni. Szigorú számadású nyomtatványként kell kezelni továbbá minden olyan 

bizonylatot, amelyért a nyomtatvány értékét meghaladó vagy a rajta szereplő névértéknek megfelelő 

ellenértéket kell fizetni, vagy amelynek az illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat alkalmat. 

A szigorú számadási kötelezettség az e körbe tartozó nyomtatványok, utalványok vonatkozásában a 

bevételezésüktől a bizonylatok selejtezéséig fennáll. 

Az Egyetemen szigorú számadási kötelezettség alá vont nyomtatványok a következők: 

Elektronikus úton készülő 

 bevételi és kiadási pénztárbizonylat. 

 pénztárjelentés, 

 számla, 
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Szabványosított bizonylatok (nyomtatványbolti megnevezése és számozása): 

 számla (B.13-374/a), 

 nyugta (B.15-40/V), 

 készpénz igénylés elszámolásra (B.13-134), 

 kiküldetési rendelvény (B.18-73), 

 szállítólevél (B. 10-70/V/3), 

 menetlevél (D. Gépjármű 35/új.r.sz). 

Szigorú számadású nyomtatványként kell kezelni, nyilvántartani az étkezési utalványokat, a taxi csek- 

ket valamint a béren kívüli, illetve egyéb értéket képviselő utalványokat. 

 

6.2. A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása 

A szigorú számadás alá vont bizonylatokról, nyomtatványokról a kezelésükkel megbízott vagy a kibo- 

csátásukra jogosult személynek és a felhasználónak olyan tételes nyilvántartást kell vezetni, amely 

biztosítja azok elszámolhatóságát, nyomon követhetőségét. 

A nyilvántartást tehát úgy kell vezetni, hogy abból megállapítható legyen, hogy mikor, kinek a részére 

(név), milyen sorszámú bizonylat került kiadásra, továbbá tartalmaznia kell az átvevő aláírását is. 

A szigorú számadás alá tartozó bizonylatok, nyomtatványok nyilvántartásának a következő adatokat 

kell tartalmaznia: 

 a nyomtatvány neve és számjele, 

 a beszerzés kelte, 

 a tömb(ök) sorszáma (tól-ig), 

 használatba vétel kelte, 

 használatba vevő egység (személy) neve, 

 felhasználás kelte (visszavételezés ideje), 

 irattárba leadás kelte. 

A nyilvántartás két módon történik: papír alapon a B. Sz. Ny.13.77. számú a „Szigorú számadású 

nyomtatványok munkahelyi (tételes) nyilvántartó lapja” elnevezésű nyomtatványon, valamint elektro- 

nikusan, amelynek mintáját a bizonylati album tartalmazza. 

Szigorú számadású bizonylatokat, nyomtatványokat a Gazdasági Igazgatóság (GI) Pénzügyi és Szám- 

viteli Irodán lehet igényelni. 

A beszerzés alkalmával minden esetben meg kell vizsgálni, hogy az egyes nyomtatványokban az űr- 

lapok teljes számban megvannak-e, továbbá az űrlapokon sorszámok és esetleges egyéb jelzések he- 

lyesek-e. A felülvizsgált és helyesnek talált szigorú számadású nyomtatványokat biztonsági zárral ellá- 

tott szekrényben kell őrizni az átadónak és az átvevőnek egyaránt. 

A felhasználásra kivételezett nyomtatványok, bizonylatok leadásának határideje: 

 év közben: a tárgyhónapot követő 2. munkanap, 

 év végén a zárással kapcsolatos körlevélben megadott határidő. 

A nyomtatványokat szigorú számsorrendben kell a nyilvántartásba bevezetni, valamint kivételezni is 

így kell. A betelt bizonylatokat a GI Pénzügyi és Számviteli Iroda a nyilvántartásból kivezeti és intéz- 

kedik a megfelelő őrzésről, majd pedig az iratkezelési szabályzatnak megfelelően a selejtezésről. 

A szigorú számadású bizonylatok nyilvántartásának pontos, előírásoknak megfelelő vezetése 

tekintetében a GI Pénzügyi és Számviteli Iroda minimum félévente dokumentált vezetői ellenőrzést 

végez. Amennyiben az analitikus feldolgozást végző személy ellenőrzése során bizonylat-hiányt 

tapasztal, köteles azt a felettes vezetőjének haladéktalanul jelenteni, illetve a hiányzó bizonylat 

felkutatásában közreműködni. 

A szigorú számadás alá tartozó nyomtatványokkal kapcsolatos rendelkezések megszegése anyagi és 

fegyelmi felelősségre vonással jár. 
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7. A bizonylatok tárolása 

A bizonylatok tárolásánál elsődleges szempont, hogy biztosítani kell a hiánytalan, károsodásmentes 

megőrzést, valamint a gyors visszakereshetőséget. 

A gazdálkodási évet (tárgyévet) megelőző 1 év összegyűjtött könyvelési anyagát a GI Pénzügyi és 

Számviteli Irodája tárolja a könnyebb hozzáférhetőség érdekében. Ez követően gondoskodni kell az 

irattárnak történő átadásról, melyről jegyzőkönyvet kell készíteni. A bizonylatokat megőrzési helyük- 

ről elvinni csak átvételi elismervény ellenében szabad. 

A bizonylatok szállításánál követelmény, hogy azokba illetéktelen személyek ne tekinthessenek be, 

külső károsodás ne érje és hiánytalanul eljussanak a rendeltetési helyükre. 

 

8. A bizonylatok megőrzése 

A számviteli bizonylatokon az adatok időtállóságát a számviteli törvény 169. §-ban meghatározott 

megőrzési időn belül biztosítani kell. 

 Az Egyetem a költségvetési évről készített költségvetést, beszámolót valamint az azt alátámasz- 
tó leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot és más, e törvény követelményeinek megfelelő nyil- 

vántartást olvasható formában legalább 10 évig köteles őrizni. 

 A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetett alátámasztó számviteli bizonylatot (ideérte  

a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell 

olvasható formában megőrizni. A folyószámláknál az elévülési idő a folyószámla megszűnésé- 

nek időpontjában kezdődik. 

 A szigorú számadású bizonylatok rontott példányára is vonatkozik a megőrzési kötelezettség. 

 A megőrzési időn belüli szervezeti változás (ideértve a jogutód nélküli megszűnést is) nem ha- 

tálytalanítja e kötelezettségeket, így a bizonylatok megőrzéséről a szervezeti változás végrehaj- 

tásakor intézkedni kell. 

A bizonylat megőrzés legfőbb követelménye, hogy a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján 

bármikor visszakereshetők legyenek. 

A bizonylat elektronikus formában is megőrizhető az ilyen formában kiállított bizonylatokra vonatko- 

zó előírások betartásával, vagyis az elektronikus bizonylatok archiválására kiadott előírások figyelem- 

be vételével ezeket úgy kell megőrizni, hogy a benne lévő adatok előállíthatóak, leolvashatóak legye- 

nek legalább a megőrzési határidőig, de az utólagos módosítás lehetősége ki legyen zárva. 

Az eredetileg nem elektronikus formában kiállított – a legalább fokozott biztonságú elektronikus alá- 

írással és időbélyegzővel ellátott – bizonylat elektronikus formában is megőrizhető. 

A jelen szabályzathoz kapcsolódó Bizonylati Albumban rögzíteni kell az egyes iratok tárolására, meg- 

őrzésére vonatkozó előírásokat, amelyek a következők: 

 a bizonylat megőrzésének helye, 

 a bizonylat megőrzésének időtartama. 

 

9. A bizonylati fegyelem megsértése 

A bizonylatokra vonatkozó előírások megsértése fegyelmi, súlyos esetekben bírságolási vagy büntető- 

jogi felelősséggel jár. Az adózás rendjéről szóló törvény a bizonylati fegyelem megsértését, ha az a 

bevétel eltitkolását, bizonylatok, nyilvántartások meghamisítását, megsemmisítését jelenti, adóbírság- 

gal szankcionálja. 
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II. GAZDASÁGI ESEMÉNYEKHEZ KAPCSCSOLÓDÓ BIZONYLATOK 

 

1. Befektetett eszközök bizonylatolása 

Ezek a bizonylatok döntően az immateriális javak és tárgyi eszközök nyilvántartásával kapcsolatosak. 

 

1.1 Nyilvántartási szabályok 

Az immateriális javak és tárgyi eszközök esetében a bizonylati kör kijelölésénél elsődlegesen a részle- 

tező nyilvántartásokra előírt szabályokat kell figyelembe venni. 

Az Áhsz. 14. számú melléklete VI. pontja alapján az immateriális javak nyilvántartásának legalább a 

következő adatokat kell tartalmaznia: 

 az eszköz megnevezését, jellemzőit; 

 a készítő vagy szállító megnevezését, az azonosításhoz szükséges egyéb adatokat; 

 vagyoni értékű jogok esetén azon eszköz pontos megnevezését, amelyhez a jog kapcsolódik; 

 a beszerzést, létesítést és a használatbavételt igazoló bizonylatok azonosításához szükséges 

adatokat, a használatbavétel dátumát; 

 a bekerülési értéket (bruttó érték); 

 a várható használati időt, a leírási kulcsot; 

 az elszámolt értékcsökkenés tárgyévi és halmozott összegét; 

 az elszámolt terven felüli értékcsökkenés és a visszaírt terven felüli értékcsökkenés összegét, 

okait és időpontját, az ezeket alátámasztó bizonylatok azonosításához szükséges adatokat; 

 az egyéb értékváltozások időpontjait, a változás okait, jellegét, az ezeket alátámasztó bizonyla- 

tok azonosításához szükséges adatokat; 

 az eszköz nettó értékét és annak változásait; 

 az eszköz alap- vagy vállalkozási tevékenység szerinti besorolását; 

 a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti besorolását; 

 a leltározással kapcsolatos feljegyzéseket. 

Az Áhsz. 14. számú melléklet VII. pontja alapján a tárgyi eszközök nyilvántartásának a következő 

adatokat kell tartalmaznia: 

 a tárgyi eszköz megnevezését, sajátos adatait; 

 a készítő, szállító megnevezését, az azonosításhoz szükséges egyéb adatokat, kivéve, ha az esz- 

köz nyilvántartása csoportosan történik; 

 vagyoni értékű jog esetén azon ingatlan pontos megnevezését, amelyhez a jog kapcsolódik; 

 a beszerzést, létesítést és a használatbavételt igazoló bizonylatok azonosításához szükséges 

adatokat, a használatbavétel dátumát; 

 a bekerülési értéket (bruttó értéket); 

 a várható használati időt, a megállapított maradványértéket, a leírási kulcsot; 

 az elszámolt értékcsökkenés tárgyévi és halmozott összegét; 

 az elszámolt terven felüli értékcsökkenés és a visszaírt terven felüli értékcsökkenés összegét, 

okait és időpontját, az ezeket alátámasztó bizonylatok azonosításához szükséges adatokat; 

 az egyéb értékváltozások időpontjait, a változás okait, jellegét, az ezeket alátámasztó bizonyla- 

tok azonosításához szükséges adatokat; 

 az eszköz nettó értékét és annak változásait; 

 az eszköz tartozékainak megnevezését, értékét, az azonosításhoz szükséges adatokat; 

 az eszköz alap- vagy vállalkozási tevékenység szerinti besorolását; 

 személyre kiadott eszközök esetén a használó személy azonosításához szükséges adatokat; 

 a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti besorolását; 

 a leltározással kapcsolatos feljegyzéseket; 

 földterületek esetén az azonosító adatokat ki kell még egészíteni a következő információkkal: 

 cím; 
 helyrajzi szám; 
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 a földterület fekvése, rendeltetése, övezeti besorolása; 

 aranykorona-értéke; 

 épületek, építmények esetében az azonosító adatokat a következőkkel kell kiegészíteni: 

 épületek, építmények címe, helyrajzi száma, fekvése; 
 műszaki jellemzők (pl. falazat, tetőzet, szintek); 

 gépek, berendezések, felszerelések és járművek esetén a következőkkel kell az azonosító ada- 

tokat kiegészíteni: 
 az adott eszköz típusa, gyártója, gyártás éve; 
 VTSZ-szám; 

 gyártási szám, járműnél alvázszám, rendszám, forgalmi engedély száma, érvényessége. 

 

 A kisértékű immateriális javak és tárgyi eszközök esetében az előzőekben felsoroltaknál egy szűkebb 

adattartalmú nyilvántartás kell. 

Ennek kötelező adattartalma a következő: 

 az adott eszköz megnevezése, jellemzői; 

 az előállító, szállító megnevezése, az azonosításhoz szükséges egyéb adatok, kivéve, ha az esz- 

köz nyilvántartása csoportosan történik; 

 a beszerzést, létesítést és a használatbavételt igazoló bizonylatok azonosításához szükséges 

adatok, a használatbavétel dátuma; 

 a bekerülési érték (bruttó érték); 

 a leltározással kapcsolatos feljegyzések. 

Az adott kölcsönökkel kapcsolatosan olyan analitikus nyilvántartást kell vezetni, amelyből megállapít- 

ható a kölcsönadott pénzeszközök miatti követelések összege adósonként. 

A nyilvántartás tartalmi követelményei a következő: 

 a kölcsönt felvevő – kedvezményezett – azonosító adatai; 

 a főkönyvi számla száma; 

 a kölcsönszerződés száma, kelte; 

 a kölcsönfelhasználás célja; 

 a kölcsönfolyósítás időpontja, a folyósított összeg, a kölcsön lejártának ideje; 

 a törlesztés időtartama, összege, megkezdésének időpontja; 

 a kamat mértéke; 

 a törlesztés kelte, bizonylat száma, törlesztés összege. 

 

1.2 Bizonylatok 

Annak érdekében, hogy az Egyetem megfeleljen az előzőekben felsorolt nyilvántartási feladatoknak, a 

következő bizonylatokat alkalmazza: 

 Állományba vételi, üzembe helyezési bizonylat (elektronikus úton készül); 

 Tárgyi eszköz karton - nyilvántartó lap (elektronikus úton készül); 

 Állománycsökkenési bizonylatok (elektronikus úton készül); 

 Mozgatási jegy/Tárgyi eszközök átadás-átvételi bizonylata gazdálkodó szervezeten belül (át- 

mozgatás során a kiállított bizonylat az analitikus nyilvántartás módosítására szolgál, az eredeti 
példányt a leltárfelelős küldi be a GI Pénzügyi és Számviteli Irodára); 

 Selejtezési jegyzőkönyv (lásd 7. pont: Selejtezés bizonylatai); 

 Kérelem egyetemi kölcsöntámogatás iránt. 

 

2. Készletekkel kapcsolatos bizonylatok 

A készletek cikkenkénti forgalmának könyvelése analitikus rendszerekben történik. 
A főkönyvi és az analitikus rendszerek között még nem épült ki az online kapcsolat, ezért a feladás 

manuálisan készül a főkönyvi rendszer elvárásának megfelelően. 

A feladás beolvasásra (könyvelésre) kerül és amennyiben az hibátlan, akkor a rendszer bizonylatszá- 

mot ad a művelet végén. 
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2.1 Eszközök munkahelyi nyilvántartása 

A használatra kiadott és a nyilvántartó-lapokon együttesen kimutatott eszközöket ki kell mutatni a 

használók, valamint az eszközért felelős személyek szerint: 

 a kizárólagos személyi használatra kiadott eszközök nyilvántartása a dolgozónál lévő különféle 

eszközök mennyiségi nyilvántartására szolgál; 

 a munkahelyek – leltári körzetek – részére, közös használatra kiadott eszközök nyilvántartása a 

munkahelyre kiadott különféle eszközök mennyiségi nyilvántartására szolgál; 

 a dolgozók részére kiadott munkaruhák juttatási idejének nyilvántartására a Munkaruha juttatá- 
si idő-nyilvántartó lap elnevezésű nyomtatványt kell használni. A nyilvántartó lapot személyre 

szólóan kell vezetni. 

 

2.2 Bizonylatok 

 Bevételezési/kiadási bizonylatok (elektronikus úton készül); 

 Selejtezési/leltározási jegyzőkönyv (lásd 6. és 7. pont); 

 Átvételi elismervény tartós személyi használatba vételről (lásd 6. pont); 

 Munkaruha juttatási idő-nyilvántartó lap (Textília személy/dolgozói felszerelési lap); 

 Egyéni védőeszköz átadás-átvétel. 

3. Pénz- és értékkezelés bizonylatolása 

A pénz- és értékkezelés Áhsz. 14. számú melléklet V. pontja szerinti kötelező nyilvántartási feladat. A 

nyilvántartáshoz kapcsolódó bizonylatokat a Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza. 

Az Áhsz. szerinti kötelező nyilvántartási feladatok: 

 a készpénzállományról és a készpénzforgalomról olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyben 

időrendben valamennyi bevétel és kiadás szerepel. A napi készpénzforgalomról pénztárjelen- 

tést kell készíteni. A fizetési számlákra befolyt bevételeket és a teljesített kiadásokat a kapott 

számlakivonat alapján kell nyilvántartani; 

 a követelésekhez, kötelezettségekhez, előlegekhez és a központosított bevételek beszedésének 

elszámolásaihoz kapcsolódó pénzeszköz-változások nyilvántartásában biztosítani kell a követe- 

lések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, előlegek nyilvántartásaival való 

kapcsolatot oly módon, hogy megállapítható legyen, hogy a pénzeszközök változását eredmé- 

nyező adott ügylet mely egyedi követeléshez, kötelezettséghez, előleghez kapcsolódik; 

 az előző pontban nem említett sajátos elszámolásokhoz kapcsolódó pénzeszköz-változásokhoz 

kapcsolódóan olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből megállapítható azok keletkezésének 

ideje, oka, összege, a könyvviteli számlákon való elszámolás ideje, az alkalmazott könyvviteli 

számlák, a rendezés módja és a rendezés érdekében tett intézkedések; 

 az utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő 

eszközökről külön nyilvántartást kell vezetni, amelyből megállapítható azok beszerzésének ide- 

je, összege, mennyisége, értéke, a foglalkoztatottaknak, ellátottaknak vagy másnak történő át- 

adás időpontja, valamint az ezeket tanúsító dokumentumok azonosításához szükséges adatok. 

3.1 Bizonylatok 

 Bevételi pénztár bizonylat (elektronikus úton készül); 

 Kiadási pénztár bizonylat (elektronikus úton készül); 

 Készpénzigénylés elszámolásra (B.13-134) (Ezen a nyomtatványon kell igényelni a házipénz- 

tárból elszámolási kötelezettség mellett kifizetendő összegeket. A nyomtatványon fel kell tün- 

tetni az összeg felvételére jogosult személy nevét, a felvétel jogcímét, a témaszámot, az enge- 

délyező valamint a pénzügyi ellenjegyző aláírását és az elszámolás határidejét.); 

 Rovatelszámolási ív; 

 Pénztárjelentés (elektronikus úton készül). 
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4. Számlázási és számla ellenőrzési bizonylatok 

 

4.1 Számlázási bizonylatok 

A beérkező számlák nyilvántartását az Áhsz. 14. számú melléklete II. Kötelezettségvállalások, más 

fizetési kötelezettség részben leírtaknak megfelelően kell kialakítani. Ehhez a nyilvántartáshoz a bi- 

zonylati kört a bejövő számlák alkotják, egyéb bizonylat alkalmazása itt nem szükséges. 

A nyilvántartásnak a következő adatokat kell tartalmaznia: 

 iktatószám, 

 beérkezés kelte, 

 szállító megnevezése, 

 szállító adószáma, 

 számla kelte, 

 az adóalap kulcsonkénti bontásban, 

 az ÁFA összege, 

 számla végösszege – devizában és forintban, 

 fizetés módja, 

 teljesítés időpontja, 

 számla kiegyenlítésének határideje. 

 

A számla kiegyenlítését követően a bankkivonat alapján fel kell vezetni: 

 a kiegyenlítés keltét, 

 a kifizetett összeget, majd 

 a könyveléshez történő átadás keltét. 

Év végén a kifizetetlen számlák adatairól részletező kimutatást kell készíteni – lejárt, tárgyévi és kö- 

vetkező évi kötelezettség bontásban – a számviteli politikában meghatározott időpontra. A kimutatás a 

főkönyvi könyvelés alapbizonylata, amely alapján a kötelezettségek állományváltozása könyvelendő 

zárlati tételként. 

A kimutatásnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 

 számla sorszáma, 

 szállító megnevezése, 

 számla kelte, 

 számla összege ÁFA nélkül, 

 számla kiegyenlítésnek határideje, 

 számlák együttes összege. 

 Kimenő számlák esetében a nyilvántartáshoz az Áhsz. 14. számú melléklet III. pontjában foglaltakat 

kell figyelembe venni. 

 

A számla kiállításával, elküldésével egyidejűleg az alábbi adatokat kell nyilvántartásba venni: 

 sorszám, 

 vevő (adós) megnevezése, 

 számla száma, 

 számla végösszege, 

 fizetés módja, 

 a szolgáltatás/értékesítés időpontja, 

 a számla fizetési határideje, 

 a számlában szereplő ÁFA alapja és 

 összege adókulcs szerinti elkülönítéssel, 

 adóalapot nem képező tételek, 

 ÁFA befizetési kötelezettséget összesen. 
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A számla értékének beérkezésekor bank vagy pénztár bizonylat alapján fel kell tüntetni: 

 a kiegyenlítés keltét, 

 kiegyenlített összeget és 

 a bizonylat könyvelésre történő átadásának keltét. 

 

4.2 Számla ellenőrzési bizonylatok 

 

4.2.1. Beérkező számlák ellenőrzéséhez kapcsolódó nyomtatványok 

Beérkező számlák esetén szükséges mellékletek például: 

 Szerződés (esetleges módosítás); 

 Megállapodás; 

 Megrendelés; 

 Ajánlatkérés; 

 Megküldött árajánlatok; 

 Közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó anyagok; 

 Saját hatáskörű beszerzésekhez kapcsolódó engedélyek; 

 Kizárólagossági nyilatkozat; 

 Jogviszony igazolások (pl. konferencia, szállás, utazás esetén); 

 Reprezentációs nyilatkozat (az esemény, alkalom megnevezése, résztvevők, ajándékozottak 

névsora, adó- és járulékfizetés kapcsán a terhelendő témaszám megjelölése); 

 Teljesítésre vonatkozó dokumentum, amelynévvel, aláírással és bélyegzővel el van látva (pél- 

dául teljesítésigazolás, szállítólevél, menetlevél, átadás-átvételi jegyzőkönyv, műszaki átadás- 

átvételi dokumentum, szerviz- vagy munkalap, mosatási jegyzék, stb.); 

 Konferencia meghívó, regisztráció, visszaigazolás dokumentumai; 

 2 hónapon túli tartozás esetén a késedelmes beküldés indoklása; 

 Egyenlegközlő (szállító által küldött, szállító felé küldött); 

 Fizetési felszólítás (partnertől). 

 

4.2.2. Kimenő számlák ellenőrzéséhez kapcsolódó nyomtatványok 

 Kimenő számla (elektronikusan előállított, vagy kézi számla); 

 Számlakérő nyomtatványok: 

 Modulo számlaigénylő lap: 

 Kitöltési útmutató 
Kötelezően kitöltendő adatok: 

Vevő adatai: 

 vevő neve, címe, adószám, bankszámlaszám, telefonszám, fax szám, e-mail cím. 

Számla tartalmi adatai: 

 termék vagy szolgáltatás megnevezése, 

 számla összege ÁFA nélkül, ÁFA kulcs, devizanem, önálló egység, munkahely, témaszám, 

 fizetési mód és határidő - szerződés szerint, 

 megjegyzési rovat: levelezési cím, amennyiben eltér a székhely címétől, egyéb adatok. 

Kötelező mellékletek 

 szerződés, megállapodás, 

 teljesítési igazolás. 

Számlakérő adatai: 

 ügyintéző neve, elérhetősége, 

 szervezeti egység megnevezése, 

 számlakérő beküldésének dátuma. 

Beküldési határidő: teljesítést követő 5 napon belül. 
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 HSZI számlaigénylő lap, 

 Díjjegyzék, 

 Külsős számlakérő: 

 Kitöltési útmutató 
A Modulo kitöltési útmutató formai és tartalmi elemei szerint, beküldése egy példányban a 

Pénzügyi és Számviteli Iroda részére, a témavezető aláírásával. 

 Szállásigénylő; 

 Fekvőbeteg/nappali kórházi ellátás elszámolási bizonylata; 

 Krónikus fekvőbeteg ellátás elszámolási bizonylata; 

 Járóbeteg ellátás elszámolási bizonylata; 

 Kollégium évközi hasznosítás összesítő: 

 Kitöltési útmutató 
Az összesítés 2 példányban készítendő, amelyből az egyik példány mellékletekkel együtt a GI 

Pénzügyi és Számviteli Iroda részére a befizetést követően beküldendő a Pénzkezelési szabály- 

zatban meghatározottak szerint. 

Kötelezően kitöltendő adatok: 

 Kollégium megnevezése, 

 Befizetés dátuma, 

 Önálló egység, munkahely, témaszám, 

 Külön összesítve témaszámonként a kollégiumi szállás + IFA, kollégiumi díj, bérbeadás, mo- 

satás, kártérítés, selejt értékesítés. 

 Az összesítő lapon soronként megadva: a bizonylat/számla sorszáma, nettó összeg, ÁFA ösz- 

szege, összesen, kapcsolódó IFA összege. 

 Kiállítás dátuma, 

 Témavezető aláírása, bélyegző. 

 
 Kollégium nyári hasznosítás havi elszámolása (Kitöltése megegyezik a Kollégium évközi hasz- 

nosítás összesítővel.); 

 Szállítólevél; 

 Átvételi igazolás; 

 Teljesítésigazolás; 

 Fizetési felszólítás és egyenlegközlő. 

 

5. Kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó bizonylatok 

 

5.1 Nyilvántartási szabályok 

A kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartása tartalmazza legalább: 

 a kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség sorszámát, az azt tanúsító dokumentum meg- 
nevezését, iktatószámát, keltét, a pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozó adatokat, kivéve, ha a 

pénzügyi ellenjegyzés nem szükséges, 

 a kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget tanúsító dokumentum megnevezését, ikta- 

tó- vagy érkeztető számát, keltét, 

 a jogosult azonosításához és a pénzügyi teljesítéshez szükséges adatokat, amennyiben azok is- 

mertek, 

 a kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség tárgyát, összegét (értékét) az egységes rovat- 

rend rovatai szerint, 

 a kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség évek szerinti megoszlását, a költségvetési év- 
ben a pénzügyi teljesítési határidőket dátum szerint, hogy abból az Áht. és Ávr. szerinti finan- 
szírozási, likviditási terv összeállítható legyen, 
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 a kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség módosulásait (pl. fizetési határidő változása, 

utólag kapott engedmények stb.), az azokat tanúsító dokumentum megnevezését, iktatószámát, 
keltét, a pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozó adatokat, ha pénzügyi ellenjegyzés szükséges, 

 a pénzügyi teljesítések dátumát, összegét, egységes rovatrend szerint besorolását, az utalványo- 

zás Ávr. 59. § (2) bekezdése szerinti dokumentumának azonosításához szükséges adatokat. E 

szerint utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra ráveze- 

tett, más esetben külön írásbeli rendelkezéssel lehet. 

 a kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség végleges vagy nem végleges jellegét, végle- 

ges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esetén annak módosulásai, a pénzügyi tel- 

jesítési adatok könyvviteli számlákon történő elszámolásának időpontjait és a könyvviteli 

számlák megnevezését, 

 devizában fennálló kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esetén a kötelezettségválla- 

lás, más fizetési kötelezettség és annak módosulásai (ide értve az átértékelést is) összegét a fo- 

rint mellett devizában is, a nyilvántartásba vételi árfolyamot, a mérlegforduló-napi árfolyamot, 

a Gst. szerinti adósságot keletkeztető ügylet esetén az államadósság számítása során alkalma- 

zandó árfolyamot, 

 váltóval kiváltott kötelezettség esetén a váltó kibocsátásának és a lejáratának idejét, a váltóval 
kiváltott kötelezettség összegét, a váltóban foglalt kamatot, a váltó bemutatásával, lejáratával, 

kifizetésével kapcsolatos adatokat, és 

 az esetleges egyéb megjegyzéseket. 

Egyes sajátos kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek esetén külön adatok nyilvántartása 

is szükséges a jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítéséhez, így 

 A költségvetési támogatások és más hasonló, ellenérték nélküli kifizetéseknél az elszámolás 

(beszámolás) határidejét, annak teljesítésére, elfogadására vonatkozó adatokat, az esetleges 

visszafizetési kötelezettség előírása esetén a követelések nyilvántartásával való kapcsolatot, az 

elvégzett ellenőrzéseket, 

 a visszatérítendő támogatások és más adott kölcsönök esetén a követelések nyilvántartásával 

való kapcsolatot, 

 közbeszerzési kötelezettség esetén a közbeszerzési dokumentációk megnevezését, iktatószámát, 

keltét, 

 termék vagy szolgáltatás beszerzése esetén a kapott számlák adatait oly módon, hogy abból az 

általános forgalmi adó bevallási kötelezettségnek eleget lehessen tenni, és 

 felhalmozási kiadások esetén a beszerzett eszközök tekintetében az immateriális javak, tárgyi 

eszközök nyilvántartásával való kapcsolatok leírását. 
A függő kötelezettségekről külön nyilvántartást kell vezetni mindaddig, amíg az végleges kötelezett- 

ségvállalássá, más fizetési kötelezettséggé nem változik, vagy meg nem szűnik. 

 

5.2 Bizonylatok 

 Megrendelők/Igénylőlap (A közbeszerzési szabályzat 1. számú melléklete, „A közbeszerzési 
értékhatár alatti beszerzések WEBRA rendszer alkalmazásával történő lebonyolításának” rend- 

je szerinti eljárásoknak megfelelően); 

 Szerződések (Mintaként alkalmazható sablonok például: közérdekű önkéntes szerződés, meg- 

bízási szerződés, tanulmányi szerződés, bérleti szerződés, mobilszolgáltatási megállapodás); 

 Előzetes kötelezettségvállalás (elektronikus úton készül); 

 Kötelezettségvállalás (elektronikus úton készül); 

 Utalványrendelet (elektronikus úton készül). 

 

6. Leltározás bizonylatolása 

A leltár és leltározás megbízhatóságát a szabályszerűen kiállított és kezelt leltárbizonylatok támasztják 

alá, amelyeket a mérleg mellékleteként meg kell őrizni. A leltározás bizonylatolását és részletes eljá- 

rásrendjét az Egyetem Leltározási Szabályzata tartalmazza. 



2776 EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 108. SZÁM 
 

 

6.1 Nyilvántartási szabályok 

A leltározás bizonylatait 10 évig kell megőrizni. 

 

6.2 Bizonylatok 

 Átvételi elismervény tartós személyes/otthoni használatba vételről (A megőrzési felelősség do- 

kumentálására alkalmas bizonylat. A leltárkörzet leltárfelelőse állítja ki olyan leltári tárgyakról, 

melyeket állandóan személyes/otthoni használatban tart a leltárkörzet közalkalmazottja. Két 

példányban készül, az első a leltárfelelősé, a második az átvevőé. Az engedélyező gazdálkodó 

egység vezetőjének aláírása is szükséges a nyomtatványra.); 

 Leltározási jegyzőkönyv (A központi leltárellenőr állíthatja ki, a leltár eredményének doku- 

mentálására. Két példányban készül, az első az ellenőré, a második a leltározó egységé. A leltá- 

rozó bizottság és a gazdálkodó egység vezetője írja alá.); 

 Leltáreltérési kimutatás (A központi leltárellenőr állíthatja ki, a leltár eredményének dokumen- 

tálására. Két példányban készül, az első az ellenőré, a második a leltározó egységé. A leltározó 
bizottság és a gazdálkodó egység vezetője írja alá.); 

 Jegyzőkönyv leltározás alkalmával megállapított eltérésekről (Az eltérés indoklását közösen 

megbeszélve töltik ki, a központi leltárellenőr, a leltárfelelős és a gazdálkodó egység vezetője. 
Két példányban készül, az első az ellenőré, a második az érintett leltározó egységé.) 

 

7. Selejtezés bizonylatolása 

A selejtezés lebonyolítása a „A Szegedi Tudományegyetem felesleges vagyontárgyak hasznosításá- 

ra és selejtezésére vonatkozó szabályzatában” foglaltaknak megfelelően történik. 

A selejtezéshez kapcsolódó gazdasági események bizonylatai a következők: 

 Felesleges vagyontárgyak hasznosítási jegyzéke (A leltárkörzet felelőse állítja ki, amelyet 

megküld a selejtezési koordinátornak, aki ez alapján elindítja az eljárást. Ezen a jegyzéken sze- 

repelnek a selejtezésre, az értékesítésre javasolt eszközök. Aláírók: leltárfelelős, leltárkörzet 

egységvezetője, koordinátor.); 

 Eladásra kerülő eszközök listája (Leltárfelelős állítja ki, aláírók: leltárfelelős és egységvezető.  

A felesleges vagyontárgyak jegyzékéről értékesítésre kerülő eszközök listája, amelyet a koor- 

dinátornak megküldenek és kérik annak engedélyezését.); 

 Bevételi pénztár bizonylat, kimenő számla (lásd jelen szabályzat 3. és 4. pontja: Pénz- és érték- 

kezelés valamint Számlaellenőrzés bizonylatai); 

 Selejtezési jegyzőkönyv (A selejtezési koordinátor állítja ki, majd a selejtezési bizottság és a 

főigazgató aláírása után a koordinátor megrendeli az elszállítást. Annak megtörténte után a tár- 

gyi eszköz könyvelőnek átadja a fenti bizonylatokat, hogy kivezethesse az analitikai nyilvántar- 

tásból a vagyontárgyakat.). 

 

8. Személyi juttatásokhoz kapcsolódó bizonylatok 

A bizonylati rend vonatkozó részének kialakításánál különösen nagy figyelmet igényel a következő 

feltételek érvényesítése: 

 az adatok személyekhez kötődő jellege miatt a jogszabályok által definiált, személyes adatok 

védelméhez fűződő előírások betartása; 

 a szükséges adatok naprakészsége folyamatosan biztosított legyen; 

 a nyilvántartásoknak hiteles dokumentumokon alapuló adatokat kell tartalmaznia a munkavál- 

lalókról; 

 a vonatkozó jogszabályok, szabályzatok és utasítások szerinti előírások betartása. 

 

8.1. Alkalmazott bizonylatok 

 Adatlap számfejtéshez (havi rendszeres mozgóbér jelentésre alkalmazandó például a betegellá- 

tásban); 
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 Intézkedésekhez szükséges nyomtatványok (hallgatói munkaszerződéshez, közalkalmazotti pá- 

lyázati módosításhoz, közalkalmazotti kinevezéshez/módosításhoz); 

 Kereset kiegészítéshez szükséges nyomtatványok (eseti oktatási, eseti nem oktatási és rendsze- 

res); 

 Rendszeres kiegészítő illetmény alapbizonylata; 

 Rendkívüli munkavégzést elrendelő nyomtatvány. 

 

9. Egyéb gazdasági eseményekhez kapcsolódó bizonylatok 

 

9.1 Hivatali autók használata 

A hivatali gépjárművet üzemeltető egységek a menetlevél tömböt (D. Gépjármű 35/új r.sz) a Szolgál- 

tatás Szervezési Irodán vehetik át. A menetlevelek tárolására, kezelésére, kitöltésére, irattárolására a 

szigorú számadású nyomtatványokra vonatkozó előírások érvényesek. A gépkocsivezetőket a gépko- 

csitípusokhoz rendszeresített, érvényesített menetokmánnyal az üzemeltető egység szállítási ügyinté- 

zője látja el. A menetlevéltömb a gépkocsivezető részére megbízás alapján átadható. Ilyen esetben a 

gépkocsi vezetője naponta állít ki az adott gépkocsira menetokmányt. 

Menetlevelet helyi forgalomba egy napra, helyközi forgalomba egy útra, de legfeljebb három napra 

lehet érvényesíteni. A gépkocsivezető köteles a menetlevelet az út folyamán magánál tartani, rovatait 

eseményszerűen vezetni. 

A helyi személygépkocsi-menetleveleken fel kell tüntetni a városi utakat, költségviselőnként az induló 

és záró kilométert. A menetlevelek igazolását a mindenkori igénybevevő végzi az időpontok és a meg- 

tett kilométer és a felmerült túlóra ellenőrzését követően. A gépjárművezető a menetleveleket hiányta- 

lanul, olvashatóan pontosan kitöltve, leigazoltatva köteles leadni. 

A gépkocsik üzemeltetéséhez szükséges üzemanyagot a gépkocsi rendszámára szóló üzemanyag- 

hitelkártya felhasználásával vásárolja a gépkocsivezető. Tankoláskor a kilométeróra állást minden 

esetben rögzíteni kell a menetlevélen. 

 

9.2 Kiküldetéshez kapcsolódó költségek elszámolása 

A belföldi és külföldi kiküldetések részletes eljárásrendjét az Egyetem Kiküldetési Szabályzata tartal- 

mazza. 

 

Kiküldetés alanya munkaköri kötelezettségének teljesítéséhez kapcsolódóan – kiküldetési utasítás és 

költségelszámolás alapján - csak az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozó lehet.  

Így külföldi vendég professzorokat, PhD hallgatókat, megbízási jogviszonyban  foglalkoztatottakat 

nem lehet belföldi, illetve külföldi kiküldetésbe küldeni, a megbízási jogviszony, vagy egyéb szerző- 

dés keretében felmerült költségeiket az Szja tv. szerinti önálló tevékenység szabályai szerint kell el- 

számolni. 

 

9.2.1 Közalkalmazotti kiküldetések 

1. Belföldi kiküldetés elrendelése a B.18-73 sz., Kiküldetési rendelvény nyomtatvány felhaszná- 

lásával történik. A Kiküldetési rendelvényt a munkáltató/kifizető állítja ki két példányban. Az 

eredeti példánnyal kell elszámolni, ezért a mellékletekkel (igazolt, pénzügyi ellenjegyző által 

aláírt eredeti számlák, parkolási díj és helyi közlekedési költség esetén elfogadható a nyugta is) 

együtt a Humánpolitikai Szolgáltató Irodára kell beküldeni számfejtés végett, (a másolatokat 

valamint a kifizetési jegyzéket az Iroda juttatja vissza az egységhez.) A másodpéldányt annak a 

személynek kell megőrizni az adóelévülés lejártáig (5+2 évig), aki igénybe vette a kiküldetést. 

2. A kiküldetési rendelvényekhez minden esetben csatolni kell az utazáshoz kapcsolódó az Egye- 

tem vagy a közalkalmazott nevére kiállított eredeti szolgáltatási számlákat és jegyeket illetve 

parkolási díj, helyi közlekedés esetén nyugtát. (Kivéve, ha pályázat keretében kerül elszámolás- 

ra, akkor a pályázati útmutatóban meghatározottakat kell alapul venni.) 
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Közalkalmazott belföldi kiküldetésének bizonylatai: 

 Kiküldetési rendelvény 

 Engedély saját gépkocsi hivatalos célú belföldi használatára 

 Saját gépkocsi hivatalos célú belföldi használatának elszámolása 

3. Külföldi kiküldetés engedélyezése az utazás elrendelője, a pénzügyi keret felelőse és a pénz- 

ügyi ellenjegyző aláírásával ellátott Utazási Határozatban történik. Az elszámolandó költsé- 

gekről a pénzügyi keret felelőse és a pénzügyi ellenjegyző által aláírt Költségelszámolást az 

Egyetem nevére szóló igazolt és pénzügyi ellenjegyzéssel ellátott eredeti számlákkal, parkolási 

díj, helyi közlekedés esetén nyugtával együtt kell egy példányban a Pénzügyi és Számviteli 

Irodájához megküldeni. A második példányt a kiküldöttnek 6 évig meg kell őriznie adóelle- 

nőrzés céljából. 

A 30 napnál hosszabb külföldi tartózkodás esetén „Az 1 hónaptól 3 hónapig terjedő ideigle- 

nes külföldi kiküldetések engedélye” nyomtatvány használata is szükséges. 

 

 Közalkalmazott külföldi kiküldetésének bizonylatai: 

 Utazási határozat 

 1 hónaptól 3 hónapig terjedő ideiglenes külföldi kiküldetések engedélye 

 Elszámolási előleg igénylés külföldi kiutazáshoz 

 Elszámolás 

 Saját gépkocsi hivatalos célú belföldi/külföldi használatának elszámolása 

 Útnyilvántartás a saját gépkocsi hivatalos célú külföldi használatához 

 

Saját gépkocsi hivatalos célú belföldi/külföldi használatának elszámolásához kiküldetési rendel- 

vény (utazási határozat) szükséges. Ha kiküldetési rendelvény nélkül fizetünk, a kiküldött részére  adott 

saját gépjármű utáni térítés a kiküldött részére adófizetési kötelezettséggel jár. A kiküldöttnek a saját tulaj- 

donú gépjármű tulajdonjogát a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás befizetését igazoló szelvénnyel kell 

igazolnia, amelyet az adó megállapításához való jog elévüléséig meg kell őriznie. Abban az esetben, ha 

nem saját tulajdonú a gépjármű, akkor a tulajdonosnak egy nyilatkozatot kell írnia arról, hogy az utazó 

rendelkezésére bocsátja az autót a kiküldetései során, amelyet két tanú aláírásával hitelesíteni kell. Ameny- 

nyiben az utazó és a tulajdonos között valamilyen családi viszony fennáll (pl.: házastárs, édesapa, édesanya 

stb.), akkor ezt a nyilatkozatba bele kell foglalni. Az amortizációs költség saját gépkocsi (saját, vagy házas- 

társ a tulajdonos), vagy a forgalmi engedélybe bejegyzett üzembentartó esetében számolható el. 

A kitöltött dokumentumokat első körben a Szolgáltatás Szervezési Irodára kell elküldeni, ahol a do- 

kumentumok leellenőrzése és az üzemanyag költség meghatározásra kerül. Ez után a belföldi kikülde- 

tések a Humánpolitikai Szolgáltató Irodára, míg a külföldi kiküldetések és az önkéntes költségelszá- 

molások a GI Pénzügyi és Számviteli Irodára kerülnek. 

 

9.2.2. Egyéb jogviszonyban állók költségtérítésének elszámolása 

A kiküldetés kizárólag munkaviszony keretében értelmezhető, az Egyetem állományába nem tartozó 

személyek (hallgatók, önkéntes szerződéssel rendelkezők) esetén, mivel esetükben munkaviszonyról 

nem beszélhetünk, napidíj nem számolható el. 

 

Az elszámoláshoz minden esetben csatolni kell az utazáshoz kapcsolódó, az Egyetem, a hallgató  

vagy az önkéntes nevére kiállított, leigazolt, pénzügyi ellenjegyzéssel ellátott eredeti szolgáltatási 

számlákat és jegyeket, illetve parkolási díj, helyi közlekedés esetén nyugtát. (Kivéve, ha pályázat ke- 

retében kerül elszámolásra, akkor a pályázati útmutatóban meghatározottakat kell alapul venni.) 

 Önkéntes belföldi költségelszámolásának mellékletei: 

 Engedély saját gépkocsi hivatalos célú belföldi használatára 

 Saját gépkocsi hivatalos célú belföldi használatának elszámolása 

 Önkéntes szerződés (lásd 5. pont) 

 Önkéntes személy utazás-elszámolás formanyomtatvány 
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 Önkéntes külföldi költségelszámolásának mellékletei: 

 Elszámolás 

 Saját gépkocsi hivatalos célú belföldi/külföldi használatának elszámolása 

 Útnyilvántartás a saját gépkocsi hivatalos célú külföldi használatához 

 Önkéntes szerződés 

 Önkéntes személy utazás-elszámolás formanyomtatvány 

 Hallgató költségtérítések elszámolása 

Hallgató utazásának elszámolása utólag a Hallgató költségtérítésének elszámolása nyomtatvány fel- 

használásával történik. A nyomtatványhoz csatolni kell minden esetben a jegyeket, a szolgáltatásról 

(szállás stb.) az Egyetem nevére kiállított eredeti számlát. Vasúton történő közlekedés esetén kedvez- 

ményes jeggyel utazhat a hallgató (diákigazolvány szükséges). Hallgatónak nem jár napidíj és étkezési 

költségtérítés, valamint nem számolhat el saját gépkocsin történő utazást, csak kivételes esetben gaz- 

daságossági számítással alátámasztva, a gazdasági szervezet főigazgatójának az engedélyével. 

 

9.2.3 Külföldi vendég fogadása elszámolásának bizonylatolása 

A vendég fogadásához szükséges előleg igényléséhez, illetve elszámolásához a következő, a Bizonyla- 

ti Albumban megtalálható formanyomtatványok kitöltésére van szükség: 

 Előleg külföldi vendég fogadásához (A nyomtatvány kitöltött, aláírásokkal ellátott eredeti pél- 
dányát a Pénzügyi és Számviteli Irodához a kifizetési igényt megelőzően 8 nappal kell benyúj- 

tani); 

 Elszámolás külföldi vendég fogadásáról (A nyomtatvány kitöltött, aláírásokkal ellátott eredeti 

példányát a Pénzügyi és Számviteli Irodához a külföldi vendég hazautazását követő 8 napon 

belül kell benyújtani); 

 Átvételi elismervény (A külföldi vendég az összeg átvételét aláírásával ismeri el). 

Az előlegigényléshez (eredeti példány a Pénzügyi és Számviteli Irodához) csatolni kell olyan okmányt 

is (például: meghívólevél, vendéggel létrejött megállapodás, szerződés), amelyből  megállapítható, 

hogy a külföldi vendégek részére kifizetett összegek jogalapja dokumentált. Az elszámoláshoz (a 

Pénzügyi és Számviteli Irodához beküldendő elszámolás eredeti példányához) a külföldi vendég útle- 

vél másolatát és meghatalmazását valamint az átvételi elismervény eredeti példányát is csatolni kell, ha 

nem személyesen vette át a pénzt. 

Az elszámoláshoz az utalványozó aláírásával ellátott a „Meghívott személyek költségtérítésének 

elszámolása számlák alapján” elnevezésű nyomtatványt valamint az Egyetem nevére szóló számlá- 

kat, illetve dokumentációkat kell becsatolni. 

 

9.3 Munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségtérítés (egyetemi közalkalmazott esetén) 

A munkába járást és a hazautazást főszabály szerint tömegközlekedéssel szükséges megoldania a köz- 

alkalmazottnak. A költségek elszámolása tömegközlekedési eszköz igénybevétele esetén „A dolgozók 

munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés elszámolása (autóbusszal és vonattal járó 

közalkalmazottak esetén)” nevű nyomtatványon történik. 

Gépjárművel történő munkába járáshoz külön engedély szükséges a munkáltatói jogkör gyakorlójától, 

mely esetében „A dolgozók munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés elszámolása (gép- 

járművel utazó közalkalmazottak esetén)” elnevezésű nyomtatványt kell kitölteni, majd megküldeni 

a Humánpolitikai Szolgáltató Iroda részére, a tárgyhónapot követő hó 8. napjáig. 

 

9.4 Témaszám-nyitási kérelem 

 Témaszám igénylő (Kitöltési útmutató a nyomtatványon található) 

 Aláírás bejelentő (Kitöltési útmutató a nyomtatványon található) 

 

9.5 Előleg kifizetése 

 Illetményelőleg igénylés (A nyomtatványt egy példányban kell kiállítani és megküldeni a Hu- 

mánpolitikai Szolgáltató Irodára) 
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9.6 Keretáthelyezési kérelem 

 Bevétel- és pénzmaradvány átvezetés (A nyomtatványt egy eredeti példányban kell a Költség- 

vetési és Kontrolling Iroda részére megküldeni) 

 

9.7 Költség átkönyvelési kérelem 

 Kiadás átvezetés (Az Intézetek töltik ki, aláírva, lebélyegezve, egy példányban a Pénzügyi és 

Számviteli Irodának kell megküldeni.) 
 

9.8 Számlát helyettesítő bizonylat 

 Vegyes könyvelési bizonylat belső átvezetéshez (A Szolgáltatás Szervezési Iroda állítja ki, ki- 

küldi leigazolásra az Intézeteknek, ezt követően a beérkezett és aláírt bizonylatok alapján az 

Iroda készíti el a feladást, amelyet a Pénzügyi és Számviteli Iroda részére megküld.) 

 

9.9. VIP kártyák kezelése 

A VIP kártyák igénylésével, használatával, elszámolásával kapcsolatos szabályokat, eljárásrendet az 

Egyetem VIP Kártya Kezelési Szabályzata tartalmazza. 

A VIP kártyák kezelése során alkalmazandó nyomtatványok: 

1. VIP kártya igénylési nyomtatvány- kártyaigénylő továbbítja a kitöltött, engedélyezett 

nyomtatványt a  PSZI-re, nyilvántartáshoz csatolni kell 

2. Adatlap kincstári bankkártyához - az Államkincstár nyomtatványa, melyet a PSZI továbbít  

4 példányban a kártyaigénylőnek aláírásra, majd a PSZI-re visszakerülve cégszerű aláírás és 

bélyegzés után a Magyar Államkincstárnak megküldi, az elkészült kártyáról a MÁK az 

Adatlap 2 példányát továbbítja az Egyetemnek, 1. példányt a nyilvántartáshoz kell  csatolni, 

2. példány a kártyabirtokosé 

3. VIP kártya átvételi elismervény – a kártya átvételénél a kártyabirtokos tölti ki 1 példány- 

ban, a nyilvántartáshoz csatolni kell 

4. VIP kártyák kártyacsere dokumentálása – 2 példányban a PSZI készíti a kártyacsere   során, 

1. példány a nyilvántartáshoz szükséges, 2. példány a kártyabirtokosé 

5. Eseti meghatalmazás – új kártya átvételéhez és a kártyacsere során a kártya leadás és átvé- 

telhez a PSZI meghatalmazottja adja át a Magyar Államkincstárnak 1 példányban 

 

Záradék 

1. Jelen Szabályzatot a Szenátus 2015. év november hó 30. napján hozott 200/2015. számú hatá- 

rozatával elfogadta. Jelen Szabályzat 2015. év november hó 30. napján lép hatályba. Rendelke- 

zéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. A szabályzat a következő linken érhető 

el folyamatosan: http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok. 

2. Jelen Szabályzat hatályba lépésével hatályát veszti a Szenátus 2012. szeptember 24-ei ülésén, 

160/2012. számú SZ-határozatával elfogadott Pénzkezelési Szabályzat bizonylatok kezelésére 

vonatkozó fejezetei. 

 

Kelt.: Szeged, 2015. november 30. 

 

 

 

 

Dr. Szabó Gábor s. k. Devecz Miklós s. k. 

rektor  kancellár 

http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok.


108. SZÁM EGYETEMI ÉRTESÍTŐ  2781 
 

 

Gazdálkodási Szabályzat 
 

Preambulum 

 

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) gazdálkodásának részletes rendjét belső sza- 

bályzatban szükséges kialakítani. A Szervezeti és Működési Rend XVI. fejezet 7. pontja alapján a 

Szenátus a Gazdálkodási Szabályzatában a hatékony, átlátható, költségtakarékos és eredményes gaz- 

dálkodás, illetve annak ellenőrzése érdekében a következőket rendeli el: 

 

I. Általános rendelkezések 

 

I.1. A Szabályzat célja 

 

1. A Szabályzat célja, hogy az Egyetem a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével 

szabályozza a gazdálkodás során alkalmazott eljárási rendjét, annak érdekében, hogy megfe- 

leljen a hatékony költségvetési gazdálkodás államháztartási szempontú alapelveinek. 

 

2. Jelen Szabályzat átfogóan rendelkezik az Egyetem Alapító Okiratában, illetve Szervezeti és 

Működési Rendjében (továbbiakban SZMR) meghatározott tevékenységekhez, feladatokhoz 

kapcsolódó gazdálkodási, pénzügyi és számviteli feladatok ellátásának a rendjéről. 

 

3. A Szabályzat meghatározza az Egyetem alaptevékenységeivel és vállalkozási tevékenységei- 

vel összefüggő gazdasági, pénzügyi és számviteli, továbbá humánpolitikai feladatokat. Elő- 

zőekhez kapcsolódóan jelen Szabályzat tartalmazza az előírásokat a tervezési folyamatok, az 

előirányzatokkal való gazdálkodás és felhasználás, a pénzgazdálkodás, valamint a beszámolás 

tekintetében. 

 

4. A Szabályzatban foglaltak betartása elengedhetetlen ahhoz, hogy az Egyetem és szervezeti 

egységei hatékony és ésszerű működést és feladatellátást folytassanak, versenyképes és ma- 

gas színvonalú képzést és tudományos tevékenységet nyújtsanak, továbbá a kötelezően előírt 

gazdálkodási, tervezési, beszámolási és nyilvántartási feladatoknak eleget tegyenek, a rendel- 

kezésre álló források gazdaságos felhasználása mellett. 

 

5. A gazdálkodás egyes területeire vonatkozó részletes szabályokról külön szabályzatok, utasítá- 

sok és eljárásrendek rendelkezhetnek, melyeket jelen Szabályzattal összhangban szükséges 

kialakítani. 

 

I.2. Vonatkozó jogszabályok 

 

1. A Szabályzat szempontjából legfontosabb jogszabályi előírások: 

a. Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), 

b. Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.), 

c. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.), 

d. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.), 

e. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (továbbiakban: Vtv.), 

f. A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Sztv.), 

g. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiak- 

ban:Gst.), 

h. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.), 

i. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány- 

rendelet (továbbiakban: Ávr.), 
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j. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet (továbbiakban: 

Áhsz..), 

k. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Kormányrendelet, 

l. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011. (XII. 31) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.). 

 

I.3. A Szabályzat hatálya 

 

1. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi szervezeti egységére, közal- 

kalmazotti és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, hallgatói, tanulói munka- 

végzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre, valamint az Egyetemmel polgári 

jogi jogviszonyban álló jogi és nem jogi személyekre, az adott jogviszony keretei között. 

 

2. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi gazdálkodást érintő tevékenysé- 

gére. 

 

I.4. Egyetem azonosító adatai, tevékenységi köre 

 

1. Az Egyetem központi költségvetési szerv, mint felsőoktatási intézmény a közfeladata a Nftv.- 

ben foglalt felsőoktatási feladatok ellátása. 

 

2. Az Egyetem által ellátott, közfeladatként meghatározott tevékenységeket az Alapító Okirat 

részletesen, kormányzati funkciók szerinti bontásban tartalmazza. 

 

3. Az Egyetem alaptevékenysége mellett vállalkozási tevékenységet is végezhet. Az alaptevé- 

kenységek magukban foglalják az Egyetem Alapító Okiratában a szakmai alapfeladataként 

meghatározott, valamint a szakmai alapfeladatai ellátását elősegítő más, nem haszonszerzés 

céljából végzett tevékenységet. Előzőek alapján az alaptevékenység része 

a. az Alapító Okiratban meghatározott közfeladat és 

b. az önköltségesen, nem haszonszerzés céljából végzett, a szakmai alapfeladat ellátását 

segítő tevékenység, a szabad kapacitás keretében. 

 

4. Vállalkozási tevékenység, amely haszonszerzés céljából, államháztartáson kívüli forrásból, 

nem kötelezően végzett termelő-, szolgáltató-, értékesítő tevékenység. Minden nem közfela- 

datként végzett és bevétel érdekelt tevékenységről önköltségszámítást (elő- és utókalkuláció) 

kell készíteni, amelynél az előkalkuláció dönti el, hogy az adott tevékenység alaptevékeny- 

ség-e, vagy vállalkozási tevékenység. A részletszabályokat az Egyetem Önköltségszámítási 

Szabályzata tartalmazza. 

 

5. Az Egyetem a vállalkozási tevékenységéből származó vállalkozási maradványnak a társasági 

adó mértékével megegyező hányadát köteles a központi költségvetésbe befizetni. 

 

6. Az Egyetem az egységes rovatrend B3. Közhatalmi bevételek és a B405. Ellátási díjak rova- 

tain elszámolandó bevételei vállalkozási tevékenységre nem használhatók fel, a vállalkozási 

tevékenységeinek összesített maradványa negatív nem lehet. 
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7. Az Egyetem azonosító adatai: 

 

Megnevezés: Szegedi Tudományegyetem 

Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 329815 

Alaptevékenység államháztartási szakága- 

zata: 

854200 Felsőfokú oktatás 

Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: 8542 Felsőfokú oktatás 

Adószám: 15329815-2-06 

KSH statisztikai számjel: 15329815 8030-312-06 

Államháztartási egyedi 

azonosító (ÁHTI): 

230265 

Fejezet: XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Vezető Dr. Szabó Gábor 

Alapító okirat azonosítója: 59293-1/2014. 

Irányító/felügyelet/fenntartó 309271  Emberi  Erőforrások  Minisztériu- 

ma 

Alapítói jog gyakorlója 736240 Országgyűlés 

Bankszámlái 

 

Egyetem által alapított és fenntartott köz- 

oktatási intézmények 

 

 

 

 

Vám azonosító (VPID) 

OEP azonosító 

Felsorolva az Egyetem Pénzkezelési Sza- 
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II. A gazdálkodás általános szabályai, irányítása, szervezete 

 

II.1. A gazdálkodás általános szabályai 

 

1. Az Egyetem tevékenységét a jogszabályokban, egyetemi szabályzatokban előírt módon, a 

Fenntartó által jóváhagyott éves költségvetés szerint látja el. Az Egyetem tevékenysége köré- 

ben minden olyan döntést meghozhat, intézkedést megtehet, amely hozzájárul az Alapító Ok- 

iratában meghatározott feladatainak végrehajtásához, feltéve, hogy a döntések nem veszé- 

lyeztetik az alapfeladatok ellátását, a közpénzek hatékony felhasználását. 

2. Az Egyetem kötelezettsége a rendelkezésre álló források rendeltetésszerű, hatékony és ered- 

ményes felhasználása, a szellemi és egyéb vagyon védelme. 

 

3. Gazdálkodása során az Egyetem szerződést köthet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt 

meghatalmazása esetén gazdálkodó szervezetet alapíthat, a kezelésébe, használatába adott 

vagyont használhatja és hasznosíthatja. 
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4. A gazdálkodás megszervezése során – a jogszabályok maradéktalan betartása mellett – bizto- 

sítani kell 

a. az Egyetem infrastruktúrájának hatékony, gazdaságos működtetését, 

b. az ügyintézés, a gazdálkodással, a működéssel, az adminisztrációval kapcsolatos teen- 

dők az oktatók, a kutatók, más közalkalmazottak, a hallgatók lehető legkevesebb ide- 

jét, energiáját vegyék igénybe, 

c. az Egyetem partnereivel (államigazgatás, hazai és nemzetközi alapok, alapítványok, 

szponzorok, piaci szereplők stb.) a zavartalan kapcsolat, illetve kapcsolatépítés feltét- 

eleit. 

 

5. A gazdálkodás egységét az Egyetem tervezési, beszámolási és ellenőrzési rendszere biztosít- 

ja, a következők szerint: 

a. az elemi költségvetés alapján az egyes bevételi és kiadási előirányzatok lebontása 

egyetemi karok és Klinikai Központ szintjéig történik, 

b. a pénzügyi és számviteli folyamatok egységes rendszerű felügyelete, szabályozása, 

nyilvántartása szükséges, 

c. az előirányzatok alakulásának folyamatos nyomon követése, értékelése, teljesítéskor 

eltérések tapasztalásakor gazdasági vezetői szintű beavatkozások szükségesek, 

d. egységes ügyviteli, informatikai rendszer alkalmazása, 

e. hatékony működést garantáló decentralizált szervezeti felépítés. 

 

6. A gazdálkodás magában foglalja különösen: 

a. a feladatok ellátásához rendelkezésre álló államháztartáson belüli támogatások, átvett 

pénzeszközök, működési és felhalmozási bevételek, közhatalmi bevételek ésszerű, ha- 

tékony és takarékos felhasználásának a megtervezését, megszervezését, felelős lebo- 

nyolítását, a felhasználásról való beszámolást, 

b. a feladatellátáshoz rendelkezésre álló erőforrások (humán erőforrás, vagyon, infrast- 

ruktúra) és források feladatarányos elosztását, a feladatváltozásból következő, illetve a 

hatékonysági követelményeknek megfelelő átcsoportosítását, a szellemi és egyéb va- 

gyon védelmét, 

c. a kiadások szükségességének és az erőforrások hatékony felhasználásának ellenőrzé- 

sét, a vállalt kötelezettségek, feladatok kockázatának felmérését, minősítését, az 

eredmény vizsgálatát, 

d. az alapfeladatokat szolgáló állami és saját vagyon állapotának, állagának és színvona- 

lának megőrzését, gyarapítását, 

e. a közfeladat ellátásán túl, ezek ellátását segítő haszonszerzés, vagy nem haszonszerzés 

céljából végzett tevékenységek, melynél elvárás a gazdálkodó egységek saját bevéte- 

leinek növelése. 

 

7. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az Egyetem kiadási előirányzatai terhére támogatás, 

adomány, és más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint kifizetés nem tel- 

jesíthető. Kivétel az Egyetem foglalkoztatottjai számára jogszabály alapján nyújtható mun- 

káltatói kölcsönök, támogatások, az ellátottak pénzbeli juttatásai, valamint az Egyetem fog- 

lalkoztatottak jóléti célú - oktatási, szociális vagy sportcélú - tevékenységet végző szerveze- 

tének juttatott támogatások. 

 

8. Az Egyetem saját nevében a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet 

érvényesen nem köthet, továbbá 

a. törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg, 

b. faktoringot magában foglaló szerződést nem köthet, és 

c. garanciát és kezességet nem vállalhat. 
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9. Az Egyetem a kiadási előirányzatok terhére nem köthet olyan jogi személlyel, jogi személyi- 

séggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződést, illetve létrejött ilyen 

szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely szervezet nem minősül átlátható szervezet- 

nek. A kötelezettséget vállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követe- 

lések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem ren- 

delkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat ke- 

zelni azzal, hogy ahol az Áht. 55. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, 

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni. Jogszabály más feltételeket is 

megállapíthat a visszterhes szerződések megkötésének vagy azok alapján történő kifizetések 

feltételeként. 

 

10. Az Egyetem által alapított, illetve részesedésével működő gazdasági társaságok listáját, és a 

részletes szabályokat az SZMR X. fejezete, továbbá a Vagyongazdálkodás Szabályzata tar- 

talmazza. 

 

11. Az Egyetem vagyongazdálkodásával kapcsolatos előírásokat külön egyetemi szabályzat tar- 

talmazza. 

 

II.2. Gazdálkodási jogkörök 

 

1. Az Egyetem gazdasági tevékenységét a vonatkozó jogszabályok előírásai mentén végzi. 

 

2. Az Egyetem vezető, illetve döntéshozó, és a döntés végrehajtását ellenőrző testülete a Szená- 

tus. A stratégiai döntések előkészítésében, továbbá a költségvetés tervezése során az Egyetem 

vezetését segítő testületként Gazdasági Bizottság működik. 

 

3. Az Egyetem gazdálkodása decentralizált formában valósul meg, az SZMR-ben foglalt szerve- 

zeti felépítés mentén. Gazdálkodási szempontból decentralizáltan gazdálkodó szervezeti egysé- 

gek (továbbiakban: gazdálkodó szervezeti egységek) működnek. 

 

4. Előzőek alapján a költségvetési és más forrásokból származó bevételeivel decentralizált módon 

gazdálkodik az Egyetem. 

 

5. Az Egyetem önálló létszám- és bérgazdálkodásra jogosult. A költségvetési év végén keletkezett 

költségvetési maradványt, jogosultsági elszámolást követően, a következő költségvetési évben 

a jogszabályokban foglalt általános előírások szerint felhasználhatja. 

 

6. A gazdálkodó szervezeti egységek a költségvetésben tervezett, illetve módosított kereteiket a 

gazdálkodásra vonatkozó szabályok szerint használhatják fel. A gazdálkodó szervezeti egység  

a keretgazdálkodás során jóváhagyott kiadási kereteit főszabály szerint nem lépheti túl. Olyan 

feladatokat, amelyeket az eredeti költségvetése nem tartalmaz, csak akkor kezdhet egy gazdál- 

kodó szervezeti egység megvalósítani, ha annak pénzügyi fedezete költségvetési bevételekből, 

pénzmaradványból, vagy saját bevételekből biztosított. 

 

7. A keretgazdálkodás során az előirányzatok lebontása pénzügyi központokra, témaszámokra tör- 

ténik, majd ezt követően valósul meg a keretekre, jogcímekre történő lebontás. A gazdálkodó 

szervezeti egységekhez tartozó pénzügyi központokon rendelkezésre álló keretek felhasználását 

a keretgazdák felügyelik. 

 

8. Minden gazdálkodó szervezeti egység vezetője felelős az adott szervezeti egység számára jó- 

váhagyott keretek felhasználásának szükségességéért, a körültekintő gazdálkodásért, a keretek 

betartásáért. 
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9. Amennyiben a gazdálkodó szervezeti egység a tárgyévi költségvetési kereteinek főösszegét túl- 

lépte, és azt egyéb feladatainak maradványából nem pótolja, az így keletkezett túlköltés össze- 

ge a következő évi költségvetési keret mellett megnyitásra kerül, a rendelkezésre álló költség- 

vetési keretet ezzel az összeggel csökkenteni kell. 

 

10. Ha a gazdálkodó szervezeti egység költségvetési keretét túllépi, a kancellár az eset kivizsgálá- 

sát követően, a kivizsgálás eredményétől függően a gazdálkodó szervezeti egység gazdálkodási 

jogát korlátozó döntést hozhat. 

 

11. Ha felmerül a gyanú, hogy a gazdálkodó szervezeti egység költségvetési keretét, vagy annak 

egy részét jogellenesen használta fel, a kancellár az esetet kivizsgálja. Ha a jogellenes felhasz- 

nálás bizonyítást nyer, a kancellár a gazdálkodó szervezeti egység gazdálkodási jogát korlátozó 

döntést hozhat, és felelősségre vonást kezdeményezhet, feltéve, hogy jogszabály nem minősíti 

azt más módon szankcionálandó cselekménynek. 

 

12. A gazdálkodó szervezeti egységek magasabb vezetői megbízással rendelkező vezetői az 

SZMR-ben, illetve az Egyetem Kötelezettségvállalási Szabályzatban (különösen: II. fejezet, 1. 

sz. melléklet) meghatározott feltételek betartása mellett szerződést köthetnek, valamint a rájuk 

bízott vagyont használhatják, hasznosíthatják. 

 

13. A gazdálkodó szervezeti egység vezetője a személyi juttatások és a létszámkeretekkel, a rá vo- 

natkozó munkajogi jogszabályi és egyetemi belső előírások figyelembevételével, önállóan gaz- 

dálkodik, a jóváhagyott létszámkeretén belül önállóan állapítja meg a foglalkoztatottak létszá- 

mát, összetételét, munkaidő alapját. 

 

14. A Költségvetési és Kontrolling Iroda az elfogadott keretek felhasználását, a gazdálkodás főbb 

jellemzőit havi monitoring keretében folyamatosan figyelemmel kíséri és arról a gazdálkodó 

szervezeti egységek vezetőit és a Klinikai Központ vezetését tájékoztatja. Amennyiben a havi 

kimutatásban a kötelezettségvállalások összértéke meghaladja az előirányzatot, illetve az adott 

hónapban a gazdálkodó szervezeti egység, a számára biztosított előirányzaton túl kezdeményez 

kötelezettségvállalásokat, úgy a gazdasági szervezet főigazgatója, a Klinikai Központ esetében 

a Klinikai Központ Elnöke, figyelmezteti a gazdálkodó szervezeti egység vezetőjét. 

 

15. Az Egyetem, mint jogi személyiségű központi költségvetési szerv egy jogalany, ezért az Egye- 

tem egészére nézve kell biztosítani, hogy működése és gazdálkodása megfeleljen a vonatkozó 

törvényi és egyéb jogszabályi előírásoknak, különösen a számvitel, az adózás, a vagyongazdál- 

kodás, a foglalkoztatás és a közbeszerzés területén. A gazdálkodó szervezeti egységnek – önál- 

ló jogalanyiság hiányában – adószáma, társadalombiztosítási azonosító száma, bankszámlája, 

kincstári költségvetése, számviteli beszámolója nincs, a rá vonatkozó költségvetést, ezek meg- 

valósításáról szóló gazdasági, pénzügyi beszámolóját az Egyetem szervezeti egységeként a je- 

len és más belső szabályzatok kereti között és előírásai szerint készíti el. 

 

16. A gazdálkodó szervezeti egység bevételérdekű tevékenységet csak a Költségvetési és Kontroll- 

ing Iroda által ellenőrzött részletes előkalkuláció alapján alap- vagy vállalkozási tevékenység- 

ként kezdhet meg. A megkezdésre tervezett új tevékenység térítési díjainak el kell érnie az elő- 

kalkulált önköltséget. Kivételes esetben, a kancellár engedélyével a térítési díj az önköltség  

alatt is meghatározható akkor, ha az érintett tevékenységgel összefüggő költségek többsége a 

bevétel beszedésétől függetlenül is felmerülnének. 

 

17. A gazdálkodó szervezeti egységek felsorolását jelen Szabályzat 1. számú melléklete tartalmaz- 

za. 
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II.3. Irányítás 

 

1. Az Nftv. alapján az Egyetem felett az alapítói és Fenntartói jogok gyakorlója az emberi erőfor- 

rások minisztere. Az Egyetem működtetése a Fenntartó feladata. 

 

2. A Fenntartó 

a. saját hatáskörben kiadja, illetve módosítja az Egyetem Alapító Okiratát, 

b. közli az Egyetem költségvetésének kereteit (főösszegeit) és értékeli a számviteli rendel- 

kezések alapján elkészített éves beszámolóját, 

c. megvizsgálja az Egyetem szervezeti és működési szabályzatát, intézményfejlesztési ter- 

vét, költségvetését, 

d. ellenőrzi az Egyetem gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát, a 

szakmai munka eredményességét, 

e. kezdeményezi a rektor megbízását és felmentését, továbbá gyakorolja felette a munkál- 

tatói jogokat 

f. gondoskodik az Egyetem éves költségvetési beszámolójának ellenőrzéséről, 

g. hozzájárulása szükséges az Egyetem hatáskörében történő rendszeres pénzjuttatással já- 

ró cím, elismerés alapításához, éves képzési tevékenységének - különösen az indított 

szakok, a képzés megszervezésének módozatai, a tervezett szakos hallgatói kapacitás – 

kialakításához, 

h. az Egyetem működése, gazdálkodása ellenőrzése céljából jogosult az intézmény tanul- 

mányi, gazdálkodási, illetve egyéb nyilvántartási adataihoz való hozzáférésre az    Nftv. 

3. mellékletben foglaltak szerint, 

i. jóváhagyásával határozza meg az Egyetem az intézményben folytatott képzés költségét, 

j. a törvényesség biztosítása keretében ellenőrzi az intézményi dokumentumokban foglal- 

tak megtartását, jogszerűségét, az Egyetem működésének és a döntéshozatalnak a jog- 

szerűségét. 
 

3. Az Egyetem a szervezeti és működési szabályzatát, intézményfejlesztési tervét, költségvetését, 

valamint ezek módosítását a Szenátus döntésétől számított tizenöt napon belül megküldi a 

Fenntartónak. 

 

4. Amennyiben az Egyetem a költségvetésétől eltérő döntést kíván hozni, azt előzetesen meg kell 

küldenie a Fenntartónak. 

 

5. A Fenntartó a Szenátus által hozott egyéb döntések megküldését is kérheti. 

 

6. Az Egyetemnek az intézményfejlesztési tervet, költségvetést, valamint ezek módosítását tájé- 

koztatás céljából az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszternek, valamint az államháztar- 

tásért felelős miniszternek is meg kell küldeni. 
 

II.4. Az Egyetem vezetői 
 

1. Az Egyetem első számú felelős vezetője és képviselője a rektor, aki eljár és dönt mindazokban 

az ügyekben, amelyeket jogszabály, az SZMR, a kollektív szerződés nem utal más személy 
vagy testület hatáskörébe. 

 

2. Az Nftv. 13/A. § (2) bekezdés a)–f) pontjában meghatározott feladatai tekintetében a kancellár 

a felsőoktatási intézmény vezetőjeként jár el. Az állami felsőoktatási intézmény rektora a kan- 

cellár döntésével vagy intézkedésével szemben, illetve intézkedésének elmulasztása esetén a 

Fenntartóhoz intézett kifogással élhet. 
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3. A kancellár feladatai különösen: 
a. felel az Egyetem gazdasági, pénzügyi, kontrolling, számviteli, munkaügyi, jogi, igazga- 

tási, informatikai tevékenységéért, az intézmény vagyongazdálkodásáért, ideértve a mű- 

szaki, létesítményhasznosítási, üzemeltetési, logisztikai, szolgáltatási, beszerzési és köz- 

beszerzési ügyeket is, irányítja e területen a működést, dönt a hatáskörébe tartozó kérdé- 

sekben, 

b. felel a szükséges gazdálkodási, valamint az a) pontban meghatározott területeken szük- 

séges intézkedések és javaslatok előkészítéséért, ennek keretében egyetértési jogot gya- 

korol az Nftv. 12. § (1) bekezdése, valamint 13. § (1) bekezdése szerinti jogosultnak az 

intézmény gazdálkodását, szervezetét, működését érintő gazdasági következménnyel já- 

ró döntései és intézkedései tekintetében, az egyetértés e döntések érvényességének, illet- 

ve hatálybalépésének feltétele, 

c. a felsőoktatási intézmény rendelkezésére álló források felhasználásával gondoskodik an- 

nak feltételeiről, hogy a felsőoktatási intézmény gazdálkodása az alapfeladatok ellátását 

biztosítsa, 

d. gyakorolja az intézmények részvételével működő gazdasági társaságokban és gazdálko- 

dó szervezetekben a tulajdonosi jogokat, 

e. az Nftv. 13. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel (kancellári hatáskör) munkálta- 

tói jogot gyakorol a felsőoktatási intézményben foglalkoztatott alkalmazottak felett, 

gondoskodik a jogszabályoknak megfelelő pénzügyi-szakmai kompetencia biztosításá- 

ról, 

f. gondoskodik a gazdasági vezetői feladatok ellátásáról, megbízza a gazdasági vezetőt, 

visszavonja a gazdasági vezető megbízását, 

g. feladatai ellátása során a rektor tekintetében fennálló együttműködési kötelezettségének 

köteles eleget tenni. 

4. A kancellárnak utasítás(ok)ban szükséges rendeznie a működéséhez kapcsolódó, pénzügyi ki- 

hatással bíró, jogszabályban, egyetemi szabályzatban nem szabályozott kérdéseket. Jelen Sza- 

bályzatban kerülnek kialakításra a tervezéssel, gazdálkodással, az ellenőrzési adatszolgáltatási 

és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírások, feltételek. 

Külön belső szabályzatban szükséges kialakítani továbbá: 
a. a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet, 

b. a belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével és lebonyolításával, elszámolásával 

kapcsolatos kérdéseket, 

c. az anyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott kérdéseit, 

d. a reprezentációs kiadások felosztását, azok teljesítésének és elszámolásának szabályait, 

e. a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjét, 

f. a vezetékes- és mobiltelefonok használatát, 

g. a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően 

közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét, 

5. Az Egyetem Gazdasági Szervezetének vezetője a gazdasági szervezet főigazgatója. A gazdasá- 

gi szervezet főigazgatója a kancellár közvetlen irányítása alatt látja el a gazdasági szervezet ve- 

zetését. A gazdasági szervezet főigazgatójának gazdálkodási jogosítványait az SZMR, valamint 

a mindenkor érvényes utasítások, a kancellár által adott meghatalmazások tartalmazzák. 

6. A gazdasági szervezet főigazgatója irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezetet, felelős a szá- 

mára meghatározott feladatok ellátásáért, és az Egyetem más szervezeti egységéhez beosztott, a 

tervezéssel, gazdálkodással, finanszírozással, pénzügyi ellenjegyzéssel, adatszolgáltatással és 

beszámolással kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős személyek részére iránymutatást ad, 

munkájukat irányítja. 
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7. A gazdasági szervezet főigazgatója a feladatait a kancellár közvetlen vezetése és ellenőrzése 

mellett látja el. A gazdasági szervezet főigazgatója az általa ellátott feladatok tekintetében a 

kancellár helyettese abban az esetben is, ha munkaköri elnevezése, beosztása ezt nem jelöli. 

Amennyiben jogszabály valamely kancellári hatáskörbe tartozó feladat ellátásához olyan pénz- 

ügyi-számviteli képesítést, vagy felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséget ír elő 

amellyel a kancellár nem rendelkezik, úgy ezen feladatok ellátására – a kancellár egyéb ren- 

delkezése hiányában – a gazdasági szervezet főigazgatója jogosult. 

8. A Gazdasági Szervezet főigazgatójának irányítása alatt álló egységek irányító és szabályozó 

szerepkörükben biztosítják a gazdálkodó szervezeti egységek gazdálkodási felelősségéhez kap- 

csolódó keretrendszert és a szabályozási környezetet, valamint az Egyetem gazdálkodási és 

üzemeltetési tevékenységével összefüggő szabályainak és belső utasításainak végrehajtását el- 

lenőrzik, az Egyetem gazdálkodási tevékenységének kancellári irányítása mellett. A Gazdasági 

Szervezet főigazgatójának irányítása alatt álló egységek belső szolgáltató szerepkörükben a 

gazdasági-, beszerzési adminisztrációt, a műszaki és informatikai üzemeltetést és fejlesztést, 

valamint a gazdálkodást támogató információkat is biztosítják. Az Egyetem átfogó igazgatási, 

jogi, humánpolitikai és szervezési munkáit az Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ lát- 

ja el. 

II.5. Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás 

1. Az Egyetem Kötelezettségvállalási Szabályzata tartalmazza a kötelezettségvállalás, ellenjegy- 

zés, utalványozás és a teljesítésigazolással kapcsolatos részletszabályokat. 

 

2. Az Egyetem nevében, az Alapító Okiratában meghatározott feladatok ellátása érdekében a jog- 

szabályi előírások és a belső egyetemi szabályzatokban rögzítettek betartásával vállalható köte- 

lezettség, a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség figyelembe vételével: 

a. a kiadás (vagy ráfordítás) az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhető leg- 

kisebb legyen, a jogszabályban, szerződésben meghatározott, illetve általánosan elvár- 

ható minőség mellett (gazdaságosság), 

b. az ellátott feladat más eredménye értékének (vagy az azokból származó bevételnek) és a 

felhasznált erőforrásokhoz kapcsolódó kiadásnak (vagy ráfordításnak) a különbsége a 

források rendeltetésszerű felhasználásával az adott piaci és jogszabályi körülmények 

között optimális, elérhető legnagyobb legyen (hatékonyság), 

c. a kitűzött célok – az elfogadott módosításokat, változó körülményeket figyelembe  véve 

- megvalósuljanak, a tevékenység tervezett és tényleges hatása közötti különbség a le- 

hető legkisebb mértékű legyen vagy a tényleges hatás legyen kedvezőbb a tervezettnél 

(eredményesség). 

3. A gazdálkodó szervezeti egység kötelezettségvállalásainak az alapja a költségvetési javaslatban 

a Szenátus által elfogadott, az adott gazdálkodó szervezeti egységhez tartozó költségvetési ke- 

ret és a beszerzési terv. 

II.6. Általános összeférhetetlenség 

1. Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló személy köteles előzetesen írásban az 

Egyetem részére bejelenteni, ha akár közalkalmazottként, akár munkavégzésre irányuló további 

jogviszony keretében, ő személyesen, vagy közeli hozzátartozója, vagy olyan gazdasági társa- 

ság illetve egyéb szervezet, amelynek tagja, vagy tisztségviselője, (együttesen: személyes érin- 

tettség) szerződéses viszonyba lép az Egyetemmel, közvetlenül, vagy bármilyen szerződéses 

láncolat vagy vállalkozási konstrukció útján közvetetten. 
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2. Közvetett szerződéses kapcsolatnak minősül, ha az adott jogügylet a meghatározott áttételeken, 

láncolaton, kapcsolati konstrukción keresztül az Egyetem érdekkörében teljesül, illetve az 

Egyetem finanszírozza. 

 

3. Az előzetes írásbeli bejelentés a megkötendő szerződéstervezet megküldésével történik. A jog- 

ügylet akkor köthető meg, ha az Egyetem a bejelentés igazolt kézhezvételétől számított öt 

munkanapon belül nem tiltja meg az ügyletkötést. 

 

4. Összeférhetetlennek minősül egy ügyletkötés különösen akkor, ha az ügylet bármilyen vonat- 

kozásban az Egyetem gazdasági érdekeit veszélyezteti vagy sérti: 

a. amennyiben a közalkalmazott a személyében érintett ügylethez kötődően döntési jog- 

körrel rendelkezik, vagy 

b. döntést javasol, vagy 

c. döntésre befolyásoló hatású közreműködő tevékenységet végez. 

 

5. A közalkalmazott a bejelentését a felette munkáltatói jogokat gyakorló vezető véleményezésé- 

vel a kancellárhoz kell benyújtani. 

 

6. Abban az esetben, ha az Egyetem az összeférhetetlenségről nem a közalkalmazott bejelentése 

alapján szerez tudomást, a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül felszólítja a köz- 

alkalmazottat az összeférhetetlenség megszüntetésére. 

 

7. Amennyiben a közalkalmazott elmulasztja a bejelentési kötelezettségét, és felszólítás után sem 

teljesíti ezt a kötelezettségét, akkor az ebből eredő összeférhetetlenség esetében felelősség ter- 

heli. 

 

 

III.A költségvetés tervezése, keretgazdálkodás 

 

III.1. Egyetemi költségvetés 

 

1. Az Egyetem a Fenntartó által jóváhagyott, naptári évre szóló, éves kincstári költségvetéssel 

rendelkezik. Az Egyetem minden bevétele és kiadása az államháztartási költségvetés részét ké- 

pezi. 
 

2. A központi költségvetésről szóló törvényben foglaltak alapján az Egyetemnek bevételeiről és 

kiadásairól kiemelt előirányzatok és finanszírozási bevételi előirányzatok és finanszírozási kia- 

dási előirányzatok bontású kincstári költségvetéssel kell rendelkeznie. 
 

3. A kincstári költségvetést az Egyetemre a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetet irá- 

nyító szerv készíti el. A fejezetet irányító szerv az elfogadott központi költségvetésről szóló 

törvény alapján előzetes kincstári költségvetést készít a végleges kincstári költségvetésre meg- 

határozott formában, és azt a Kincstár részére a költségvetési évet megelőző év december 20- 

áig megküldi. A végleges kincstári költségvetést a költségvetési év január 10-éig kell a Kincs- 

tárnak megküldeni. 
 

4. Az Egyetemnek a határozatban megállapított bevételi és kiadási előirányzatai egységes rovat- 

rend szerinti részletezéséről elemi költségvetést kell készítenie. 
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5. Az Egyetem elemi költségvetésének előirányzati keretszámait a Fenntartó a Magyarország éves 

költségvetéséről szóló törvényben elfogadott előirányzatok és szabályok szerint, illetve azok 

keretei között állapítja meg, és megadja a szempontokat az elemi költségvetés elkészítéséhez, 

továbbá jóváhagyja azt. 
 

6. Az elemi költségvetés az Áhsz. szerinti költségvetési jelentésben szereplő eredeti előirányzato- 

kat, valamint a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételé- 

ről és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások ter- 

vezett összegeiről és teljesítéséről szóló adatszolgáltatások tervértékeit tartalmazza. 
 

7. Az Egyetem az elemi költségvetést a fejezetet irányító szervnek küldi meg a fejezetet irányító 

szerv által meghatározott időpontig. A fejezetet irányító szerv a felülvizsgált és jóváhagyott 

elemi költségvetésekről a költségvetési év február 28-áig adatot szolgáltat a Kincstár által mű- 
ködtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben. 

 

8. Az elemi költségvetésben a bevételi előirányzatokat és a kiadási előirányzatokat azok közgaz- 

dasági jellege szerinti közgazdasági és felmerülési helyük szerinti adminisztratív, a bevételeket 

és kiadásokat közgazdasági, adminisztratív és a kormányzati funkciók szerinti funkcionális 

osztályozás szerint kell nyilvántartani és bemutatni. A költségvetési bevételek és kiadások azok 

közgazdasági jellege szerint működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, ezen belül 

kiemelt előirányzatokra oszthatók. 
 

9. Az Egyetem gazdálkodásának alapja az éves kincstári költségvetés, a Fenntartó által jóváha- 

gyott, egyetemi szintű elemi költségvetés, valamint az ezt részletező, egyetemi kari szintig le- 

bontott belső egyetemi költségvetés. 
 

10. Az elemi költségvetéshez kapcsolódóan el kell készíteni az abban foglaltakat alátámasztó szá- 

mításokat és azok indokolását. 
 

III.2. Belső egyetemi költségvetés tervezése 

 

1. Az Egyetem gazdálkodásának az alapja a Szenátus által jóváhagyott elemi költségvetés, mely- 

nek kiemelt előirányzatai a kincstári költségvetés adataival egyezőek. 

 

2. Az Egyetem költségvetési tervezési munkái magukban foglalják: 

a. a tervezési évre vonatkozó tervezési és gazdálkodási szabályok összeállítását, 

b. a tervezési évet megelőző év tényadatai, az előző év gazdálkodásának pénzügyi kihatá- 

sainak figyelembe vételét, 

c. a tervezésre ható gazdasági és jogszabályi környezet, illetve a Fenntartó és az OEP lé- 

nyegi, bevételekre ható szabályozás tényezőinek figyelembe vételét, 

d. a tervezési évre vonatkozó várható tendenciák, a már ismert kormányzati, fenntartói 

adatokból meghatározott sarokszámok alapján költségvetési javaslat készítését, 

e. a szervezeti egységektől részadatok bekérését, 

f. kari vezetőkkel való egyeztetést, 

g. a kincstári költségvetés keretszámainak elfogadását, valamint az adott évi finanszírozási 

kormányrendelet megjelenését követően a korábban már összeállított költségvetési ja- 

vaslat pontosítását, 

h. az elemi költségvetés Ávr.-ben meghatározott feladatait. 
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3. A költségvetési javaslat készítésének alapelvei: 

a. a keretgazdálkodás tervezési és értékelési elveinek kialakításában a stabilitás biztosítása, 

b. transzparencia és egyszerűség, egységes és átlátható, mindenki által nyomon követhető 

számítások, elvek alkalmazása, 

c. szakmai indokoltság, részletes számításokkal alátámasztott tervek, 

d. a gazdálkodási egyensúly megteremthetősége, a szervezeti egységek finanszírozási 

egyenetlenségeinek csökkentése érdekében szolidaritás, 

e. teljesítményalapú értékelés, amellyel lehetséges a megállapított, támogatásra és bevéte- 

lekre épülő keret rendszeres követése és módosítása, a központi finanszírozás egyenet- 

lenségeinek kiszűrésére, 

f. a tervezés során kooperáció a szervezeti egységek között. 

 

4. A kancellár a következő évi költségvetés előkészítése során a Gazdasági Bizottság elé terjeszti 

a költségvetés főbb irányelveit, illetve részletes számításokkal alátámasztott, szakmailag indo- 

kolt költségvetési terv-változatokat, amelyet a Gazdasági Bizottság ezt követően tárgyal. 

 

5. A Gazdasági Bizottságban kialakult irányelvek alapján, figyelemmel a Fenntartó által közölt 

előirányzatokra, a kancellár közli a szervezeti egységekkel a tervezett támogatási, gazdálkodási 

kereteket, tájékoztatást ad a tervezési irányelvekről, és a határidőkről. 

 

6. A Fenntartó által közölt előirányzatok és a Gazdasági Bizottságban kialakult irányelvek alapján 

elkészített egyetemi elemi költségvetés tervezetet a Dékáni Kollégium véleményezi. Ezt köve- 

tően az Egyetem elemi költségvetését a konzisztórium előzetes egyetértésével, a kancellár elő- 

terjesztésére a Szenátus fogadja el. 

 

7. Az Egyetem az elemi költségvetés elkészítése során egyetemi kar, Klinikai Központ szintig 

alakítja ki a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok összegét. Ezt követően az adott egyetemi 

karon, Klinikai Központon belül történik a keretkiosztás. 

a. A Kari Tanács igényei szerint jogosult további döntést hozni – az SZMR  V. fejezet  11. 

f. pontja alapján – a rektor és a kancellár jóváhagyásával a Szenátus által a kar számára 

jóváhagyott költségvetési keretek karon belüli, a gazdálkodási joggal felruházott egyéb 

egységek (intézetek, tanszékek, kutatócsoportok stb.) közötti felosztásáról. 

b. Az Intézeti Tanács dönt az intézet – az SZMR V. fejezet 37. pontja alapján – költségve- 

tési keretének felhasználásáról, illetve felosztásáról. 

c. A tanszéki értekezlet döntési hatáskörébe tartozik – az SZMR V. fejezet 54. pontja alap- 

ján – a Szenátus, a Kari Tanács által meghozott döntések, megalkotott szabályzatok, va- 

lamint a rektor és a kancellár utasításai alapján a tanszék költségvetési keretének fel- 

használása, illetve felosztása. 

d. A kutatócsoport döntési hatáskörébe tartozik – az SZMR V. fejezet 64. pontja alapján – 

a kutatócsoport Kari Tanács által meghatározott költségvetési keretének felhasználása a 

Szenátus, a Kari Tanács által meghozott döntések, megalkotott szabályzatok, valamint a 

rektor és a kancellár utasításai szerint. 

e. Az SZMR V. fejezet 73. pontja szerint a Klinikai Központ elnöke és az Általános Or- 

vostudományi Kar dékánja, valamint a Klinikai Központ elnöke és a 

Fogorvostudományi Kar dékánja minden évben, az adott év egyetemi költségvetésének 

elfogadásakor, a kancellár egyetértésével közösen meghatározzák a Klinikai Központ, a 

klinikák, központ, intézet, önálló osztály, tanszéki oktatási tevékenységével összefüg- 

gően megillető előirányzata számításának módját és összegét, mely fedezi a Klinikai 

Központ oktatási tevékenységével kapcsolatos kiadásait is. 
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8. A költségvetés tervezésével kapcsolatos feladatok ellátása a Költségvetési és Kontrolling Iroda 

feladat- és hatásköre, a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (továbbiakban: Klinikai Köz- 

pont) kivételével. A Klinikai Központ Gazdasági Hivatala a saját költségvetési javaslatukat, 

melyet megküld a Költségvetési és Kontrolling Iroda részére, az Egyetem költségvetési javasla- 

tába való beépítés végett. 

a. A Klinikai Központ elnöke és az Általános Orvostudományi Kar dékánja, valamint az 

elnök és a Fogorvostudományi Kar dékánja minden évben, az adott év egyetemi költ- 

ségvetésének elfogadásakor, a kancellár egyetértésével közösen meghatározzák a Klini- 

kai Központ - klinikák, központ, intézet önálló osztály, tanszéki oktatási-tevékenységé- 

vel összefüggően megillető előirányzat számításának módját és összegét, mely fedezi a 

Klinikai Központ oktatási tevékenységével kapcsolatos kiadásait. 

b. A Klinikai Központ fogászati tevékenységgel kapcsolatos előirányzatait a Fogorvostu- 

dományi Kar, egyéb tevékenységével kapcsolatos előirányzatait költségvetésében kell 

megtervezni. 

 

9. A tervezés módszertanának legfontosabb elemei: 

a. az ügyviteli rendszerben létesített keretek (pénzügyi központok) tartalmának pontos 

meghatározása, 

b. tartós kötelezettség csak tartós bevételekre, pénzügyi alapon is megjelenő forrásokra 

vállalható, 

c. a személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek tartal- 

mazzanak minden, a gazdálkodó szervezeti egység tevékenységével kapcsolatos bére- 

lem fedezetét, 

d. az előző évi maradvány megnyitásáról, igénybevételéről a likviditási helyzet figyelembe 

vételével a gazdasági szervezet főigazgatójának javaslata alapján a Szenátus dönt. 

 

10. A Gazdasági Igazgatóság Költségvetési és Kontrolling Irodája az éves költségvetési javaslat- 

ban, és az elemi költségvetésben elfogadott keretszámok felosztását, a gazdálkodás főbb jel- 

lemzőit, a teljesítmények elemzését negyedéves, és havi monitoring keretében folyamatosan fi- 

gyelemmel kíséri és arról a gazdálkodó szervezeti egységek vezetőit tájékoztatja. A keretek 

nyilvántartása az ügyviteli rendszerben történik. A Költségvetési és Kontrolling Iroda felel a 

kontrolling rendszer működtetéséért és a szervezeti egységek folyamatos szakmai támogatásá- 

ért. 

 

III.3. Kiemelt előirányzatok 

 

1. Az Egyetem a kiemelt előirányzatokat az Áht. és az Ávr. szerinti részletezésben tervezi és tartja 

nyilván. 

 

2. Az Egyetem, mint felsőoktatási intézmény, valamint az általa fenntartott közoktatási intéz- 

mények működéséhez szükséges fedezetet a Fenntartó által biztosított és az államháztartás al- 

rendszereiből származó támogatás, átvett pénzeszköz, saját bevételek és államháztartáson kí- 

vüli forrásból származó bevételek biztosítják. 

 

3. Működési bevételek - és azok kiemelt előirányzatai - azok közgazdasági jellege szerint: 

a. a működési célú támogatások államháztartáson belülről, amelyek az államháztartáson 

belülről működési célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből 

származnak, 

b. a működési bevételek, amelyek a készletek és szolgáltatások értékesítésekor kapott el- 

lenértékből, a tulajdonosi bevételekből, a kapott kamatokból és más hasonló, a működés 

során keletkező bevételekből származnak, 
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c. a működési célú átvett pénzeszközök, amelyek az államháztartáson kívülről működési 

célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak. 

 

4. Felhalmozási bevételek - és azok kiemelt előirányzatai - azok közgazdasági jellege szerint: 

a. a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, amelyek az államháztartá- 

son belülről felhalmozási célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevé- 

telekből származnak, 

b. a felhalmozási bevételek, amelyek az immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése- 

kor kapott ellenértékből, valamint a részesedések értékesítésekor, megszűnésekor kapott 

bevételekből származnak, 

c. a felhalmozási célú átvett pénzeszközök, amelyek az államháztartáson kívülről felhal- 

mozási célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származ- 

nak. 

 

5. Működési kiadások - és azok kiemelt előirányzatai - azok közgazdasági jellege szerint: 

a. a személyi juttatások, amelyek a foglalkoztatottaknak kifizetett illetményből, munka- 

bérből és más juttatásokból, valamint a nem foglalkoztatott természetes személyeknek 

juttatott más jövedelmek megfizetéséből származnak, 

b. a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, amelyet a kifizetést tel- 

jesítő megfizetni köteles, 

c. a dologi kiadások, amelyek a készletek és szolgáltatások vásárlása, más befizetési köte- 

lezettségek teljesítése, kamatfizetés és más, a működés során keletkező kiadások teljesí- 

téséből származnak, 

d. az ellátottak pénzbeli juttatásai, amelyek a társadalombiztosítási ellátásokból, családi 

támogatásokból és a természetes személyeknek betegséggel, lakhatással vagy más ok- 

ból megfizetett ellátási típusú kifizetésekből származnak, 

e. az egyéb működési célú kiadások, amelyek a nemzetközi kötelezettségek teljesítéséből, 

az államháztartáson belülre vagy kívülre működési célból adott támogatásokból és más 

ellenérték nélküli kifizetésekből, valamint a más kiemelt előirányzaton nem szerepeltet- 

hető működési jellegű kiadásokból származnak. 

 

6. Felhalmozási kiadások - és azok kiemelt előirányzatai - azok közgazdasági jellege szerint 

a. a beruházások, amelyek az ingatlanok, tárgyi eszközök és más tartósan használt eszkö- 

zök megszerzéséből, részesedések megszerzéséhez vagy növeléséhez kapcsolódó kiadá- 

sok teljesítéséből származnak, 

b. a felújítások, amelyek a tartósan használt eszközök felújításának kiadásaiból származ- 

nak, 

c. az egyéb felhalmozási célú kiadások, amelyek az államháztartáson belülre vagy kívülre 

felhalmozási célból adott támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekből szár- 

maznak. 

 

7. Finanszírozási bevételek és kiadások azok közgazdasági jellege szerint: 

a. a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása, 

b. finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány, 

c. az Egyetem bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak különbségeként az ál- 

lamháztartás központi alrendszerében központi támogatásként folyósított támogatás ki- 

utalása és fizetési számlán történő jóváírása, 

 

8. A kiemelt előirányzatokat és a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az Áhsz.-ben megha- 

tározott részletes közgazdasági jogcímekre (a továbbiakban: rovat) kell bontani. A rovatok 

egységes rovatrendet képeznek. 
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9. Az Egyetem beszámolójában kimutatott költségvetési maradvány a költségvetési év során az 

alaptevékenység bevételeinek és kiadásainak különbözete. A vállalkozási tevékenység bevé- 

teleinek és kiadásainak különbözete a vállalkozási maradvány. 

a. A költségvetési maradványt az éves költségvetési beszámoló készítésekor kell megál- 

lapítani az Áhsz. előírásainak megfelelően. 

b. A költségvetési maradványból a központi költségvetést, irányító szervet megillető ösz- 

szeg befizetésén túl a költségvetési maradványt terhelő kifizetés a költségvetési év 

előirányzatai terhére nem teljesíthető. 

c. Az Egyetem kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának kell tekinte- 

ni 

i. a költségvetési évben befolyt, az egységes rovatrend B3. Közhatalmi bevéte- 

lek, B4. Működési bevételek és B5. Felhalmozási bevételek rovatain elszámolt 

olyan költségvetési bevételt, amely bizonyítottan a költségvetési bevétel ellen- 

szolgáltatásaként teljesítendő költségvetési kiadásokra a következő évben ke- 

rül felhasználásra, vagy a költségvetési bevétel kizárólagos felhasználási célját 

jogszabály meghatározza, 

ii. a kötelezettségvállalások azon állományát, amelyre a kötelezettségvállalás az 

Ávr. 46. § (1) bekezdése alapján a költségvetési év előirányzatai terhére tör- 

tént, de a pénzügyi teljesítés áthúzódik a költségvetési évet követő év június 

30-áig, 

iii. az európai uniós forrásból finanszírozott programok költségvetési maradvá- 

nyát, 

iv. az egységes rovatrend B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhal- 

mozási célú átvett pénzeszközök rovatain elszámolt olyan költségvetési bevé- 

teleket, amelyek esetén az átadó az annak terhére ellátandó feladatot meghatá- 

rozta, 

v. az elkülönített állami pénzalapból meghatározott célra, elszámolási kötelezett- 

séggel kapott költségvetési támogatásokat, 

vi. az Egyetemen állami részösztöndíjas és önköltséges tanulmányokat folytató 

hallgatók által fizetett önköltségből és az államháztartáson kívülről érkező 

adományokból származó költségvetési maradványt. 

 

10. A költségvetési év végén keletkezett előirányzat-maradványát - a jogosultsági elszámolást 

követően - kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni, amelyet 

az a következő években az intézményi feladatok ellátására használható fel. 

 

 

III.4. Az előirányzat-módosítás 

 

1. Az előirányzat módosításának részletes szabályait az Áht. 31-33. §-a, illetve az Ávr. 34-41. §- 

a tartalmazza. 

 

2. Módosítás akkor kezdeményezhető, ha: 

a. az Egyetem előirányzatait az irányító szerv módosítja, 

b. a szervezeti egységek között előirányzat-átcsoportosítás vált indokolttá, vagy 

c. az Egyetem gazdálkodásában olyan egyéb körülmény következik be, amely a költség- 

vetési előirányzatok betartását, az Egyetem likviditási helyzetét veszélyezteti. 

 

3. Az Egyetem a kiemelt előirányzatok között év közben, saját hatáskörben a feladatellátáshoz 

szükséges mértékben - a Kincstár és a Fenntartó egyidejű értesítése mellett - átcsoportosítást 

hajthat végre. 
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4. Az Egyetem a többletbevételét a fejezetet irányító szerv engedélyével, az irányító szerv ha- 

táskörében végrehajtott előirányzat módosítást követően használhatja fel. 

 

5. A saját hatáskörű előirányzat átcsoportosításról, módosításról a kancellár dönt, az előirányzat- 

módosítás előkészítéséért a Költségvetési és Kontrolling Iroda vezetője a felelős. 

 

6. A saját, illetve irányító szervi hatáskörben történő módosítás esetében a költségvetés főössze- 

ge a bevételt érintően az alábbiak szerint növelhető, illetve csökkenthető: 

a. tervezett előirányzatot meghaladó ténylegesen elért többletbevételből, az Ávr 35.§-a 

szerint növelhető, 

b. a maradvány elszámolás keretében a Fenntartó által történő jóváhagyást követően 

megváltoztatható. 

c. tervezett előirányzatot várhatóan el nem érő bevétellel csökkenteni kell. 

 

7. Az Egyetem előirányzat változtatása alapján a gazdálkodó szervezeti egységek kereteit érintő 

módosítások előkészítése a Költségvetési és Kontrolling Iroda vezetőjének hatásköre, amely- 

nek keretében 

a. végrehajtja az Országgyűlés hatáskörében az egyetemi költségvetés egészét érintő 

módosításokat, a gazdálkodó szervezeti egységek közötti differenciált végrehajtás ese- 

tén a Szenátus döntése alapján. 

b. a Kormány, a felelős miniszter és a Fenntartó hatáskörében végrehajtott módosítások- 

ról tájékoztatja a gazdálkodó szervezeti egységek vezetőit. 

(A több gazdálkodó szervezeti egységet érintő szakmai feladatellátással kapcsolatos 

pótelőirányzatok felosztásáról a kancellár saját hatáskörében rendelkezik,) 

c. végrehajtja az előirányzat-módosítást a gazdálkodó szervezeti egységek keretein, 

d. egyetemi szintű többletbevétel esetén kezdeményezi a Kincstárnál a felhasználást le- 

hetővé tevő előirányzat-módosítást. 

 

8. Az intézkedések elrendelésére az érintett előirányzat felett a kancellár jogosult, a gazdasági 

szervezet főigazgatójának az ellenjegyzésével. 

 

III.5. A keretgazdálkodás szabályai 

 

1. Az Egyetem gazdálkodásának kereteiről, a forrásainak hatékony elosztásáról a Szenátus a 

költségvetési javaslat elfogadásával dönt. A keretgazdálkodás alapját az elfogadott költségve- 

tés jelenti. 

 

2. A decentralizált keretgazdálkodás során a gazdálkodó szervezeti egység vezetője a Szenátus 

által meghatározott keretei erejéig, valamint a gazdálkodó szervezeti egység saját bevételei 

felhasználásáról a központi jogszabályok és az Egyetemi szabályzatok, utasítások betartása 

mellett önállóan jogosult dönteni. 

 

3. A gazdálkodási keret az egyetemi szintű előirányzatok gazdálkodó szervezeti egységek részé- 

re történő lebontásával képződik. A gazdálkodási keret képezi a személyi juttatások, a járulé- 

kok, a dologi, az ellátottak pénzbeli juttatásai, illetve az egyéb működési célú kiadások és a 

felhalmozási kiadások forrását. 

 

4. A költségvetési javaslatban tervezett saját bevételek és a támogatások államháztartáson belül- 

ről csak a pénzforgalmi teljesülést követően – kivéve az OEP támogatás – képeznek felhasz- 

nálható gazdálkodási keretet, kötelezettség ezt követően vállalható a terhükre. 

5. A keretgazdák a költségvetésben tervezett, illetve év közben módosított kereteiket az Egye- 

tem szabályzataiban meghatározottak szerint használhatják fel. 
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a. A központi, irányító szervi támogatás éves előirányzatából az aktuálisan engedélyezett 

keret használható fel. 

b. A meghatározott célra kapott pénzeszközök esetében (pályázati támogatások, alapít- 

ványi támogatás, adományok, segélyek, stb.) kizárólag a juttató által meghatározott 

cél érdekében, a támogatási szerződésben (megállapodásban) megjelölt mértékben 

használhatóak fel. 

6. Az évközi módosításokról, a keretek állásáról a gazdálkodó szervezeti egységeket a Költség- 

vetési és Kontrolling Irodának rendszeresen tájékozatnia kell. 

 

IV. Könyvvezetési és beszámolási kötelezettség 

 

1. Az Egyetem éves beszámoló készítésére, és a könyvvezetésre a Sztv. és az Áhsz. előírásait 

szükséges alkalmazni. 

 

2. A beszámolási kötelezettség a következő területekre vonatkozik: 

a. költségvetési előirányzatok teljesítésének, 

b. a vagyonnak, a pénzügyi helyzetnek, a létszámadatoknak, 

c. a költségvetési feladatmutatók és normatívák alakulásának a bemutatásának, továbbá 

d. az irányító szerv i támogatásokkal való elszámolást biztosítja. 

 

3. Az Egyetem a tevékenysége során előforduló, a vagyoni és pénzügyi helyzetét befolyásoló 

gazdasági eseményekről a kettős könyvvitel rendszerében folyamatos pénzügyi és számviteli 

nyilvántartást vezet, figyelembe véve a vonatkozó Sztv. és Áhsz. előírásokat. A nyilvántartáso- 

kat a költségvetési év végén zárja le. 

 

4. A nyilvántartásokkal szemben támasztott követelmény, hogy az eszközök és források változá- 

sait 

a. a valóságnak megfelelő, 

b. folyamatos, 

c. áttekinthető és 

d. zárt rendszerben mutassa be. 

 

5. A számviteli elszámolásokra és a beszámolásra vonatkozó részletszabályokat az Egyetem 

Számviteli Politikája, és az annak keretében elkészített további belső szabályzatok tartalmaz- 

zák. 

 

 

V. A gazdálkodás egyes területei 

 

V.1. Emberi erőforrás gazdálkodás: személyi juttatások és létszám 

 

1. Az emberi erőforrás–gazdálkodás alapvető célja, hogy a szakmai feladatok ellátásához szüksé- 

ges létszám a megfelelő mennyiségben, minőségben és összetételben és időben rendelkezésre 

álljon. 

 

2. Az emberi erőforrás–gazdálkodás területei: 

a. az Egyetem munkaerő-szükségletének, munkaerő-keresletének megtervezése, 

b. a szükséges létszám toborzása, kiválasztása, felvétele és foglalkoztatása, 

c. a munkaerő képzése, továbbképzése, fejlesztése, 

d. a munkaerő minősítése, 

e. célszerű bérezési, teljesítményértékelési és ösztönzési rendszer kialakítása, működteté- 

se, 
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f. munkaügyi kapcsolatok gondozása a költségvetési szerv felügyeleti szervével, érdek- 

egyeztetések az érdekképviseleti szervezetekkel, 

g. a kapcsolódó adózási kötelezettségek teljesítése, 

h. az adatszolgáltatás, beszámolási kötelezettségek teljesítése, belső információs rendsze- 

rének kidolgozása, és működtetése. 

 

3. Az Egyetem a vele foglalkoztatási jogviszonyban állók jogainak, kötelezettségeinek, a foglal- 

koztatási jogviszony keretében történő joggyakorlás rendjének meghatározására vonatkozó 

szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat Foglalkoztatási Követelményrendszere tar- 

talmazza. 

4. Az emberi erőforrás gazdálkodással kapcsolatos feladatköröket az Igazgatásszervezési és Szol- 

gáltatási Központ látja el, a kancellár közvetlen irányítása mellett. 

 

5. Az éves költségvetés keretében a Szenátus dönt a gazdálkodó szervezeti egységek személyi jut- 

tatásokkal kapcsolatos keretéről, illetve a gazdálkodó szervezeti egységek engedélyezett lét- 

számkereteiről. A létszámokra vonatkozó nyilvántartás vezetése az Igazgatásszervezési és 

Szolgáltatási Központ feladata. 

6. A létszám tervezése rendelkezésre álló személyi juttatás keret nélkül nem lehetséges. A létszám 

előirányzata magában foglalja a személyi juttatások előirányzata terhére foglalkoztatható – a 

jogaszályok, illetve a Fenntartó által, a feladatok ellátásához szükséges, a költségvetés tervezé- 

sekor meghatározott- engedélyezett álláshelyet és az éves átlagos statisztikai létszámot. 

7. A személyi juttatások kiemelt előirányzatot a foglalkoztatottak jogviszonyaira és a személyi 

juttatások kiemelt előirányzaton elszámolandó egyéb juttatásokra vonatkozó szabályok alapján 

szükséges az Egyetemnek megállapítania. A személyi juttatások kiemelt előirányzata a megfe- 

lelő összegű munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat 

nélkül nem tervezhető és hagyható jóvá. 

8. Az Egyetemnél foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez kapcsolódóan legfeljebb a 7. 

pont szerint számított személyi juttatások kiemelt előirányzat törvény alapján járó munkabérek, 

illetmények fedezetére szolgáló részének megfelelő mértékéig, a munkavégzésre irányuló más 

jogviszony létesítéséhez kapcsolódóan legfeljebb a 7. pont szerint számított személyi juttatások 

kiemelt előirányzat munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak 

fizetett juttatások fedezetére szolgáló részének megfelelő mértékéig vállalható kötelezettség. 

9. A személyi juttatások előirányzata képezi a fedezetét a teljes munkaidőben, rész-munkaidőben 

foglalkoztatottaknak a költségvetési év január hónapban elszámolt, de a megelőző év december 

hónapra járó személyi juttatás, illetve a tárgyév január-november hónapra vonatkozó keresetbe 

tartozó személyi juttatásainak, továbbá a keresetbe nem tartozó rendszeres juttatásainak és az 

állományba nem tartozók személyi juttatásainak. 

 

10. Az Egyetem, és a gazdálkodó szervezeti egységek részére jóváhagyott személyi juttatások kere- 

tével és a hozzá kapcsolódó létszám előirányzatával önállóan gazdálkodik. 

11. Amennyiben az engedélyezett létszámkeret nincs betöltve, de az adott státuszt nem szünteti 

meg az Egyetem, valamint a közalkalmazott részére nem történik illetményfolyósítás, átmeneti 

megtakarítás keletkezik. A megtakarítás terhére tartós kötelezettség abban az esetben vállalha- 

tó, ha a megtakarítás a létszámkeret, létszámösszetétel, illetményszükséglet, vagy a munkaidő- 

alap évközi és tartós hatású csökkentéséből származik. 

12. A Kjt. 77. §-a szerinti kereset-kiegészítés a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott 

mértékig tervezhető. 
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13. A személyi juttatások kiemelt előirányzaton elszámolandó kiadásokkal kapcsolatos számfejtési 

és az ehhez kapcsolódó kifizetőhelyi feladatok ellátása és a törvényben meghatározott, az álla- 

mi adóhatóság felé teljesítendő bevallási és befizetési kötelezettségek teljesítése központosítot- 

tan, a Kincstár által működtetett központosított illetményszámfejtés útján történik. Az állami 

adóhatóság felé teljesítendő bevallási és befizetési kötelezettségek központosított teljesítésére a 

tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig kerül sor. 

 

14. A gazdálkodó egységek személyi juttatás kereteinek betartásáért a gazdálkodó egység vezetője 

a felelős. 

 

15. A közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő szabályokat, az Egyetem ezzel kapcsolatos felada- 

tait és kötelezettségeit, illetve a közalkalmazottak jogait és kötelezettségeit a Kollektív Szerző- 

dés tartalmazza. 

 

16. A munkáltatót, illetve a munkavállalót terhelő adók és járulékok megállapítása a jogszabály 

szerint a járulékköteles juttatások figyelembevételével történik. A korkedvezmény-biztosítási 

járulékot, a táppénz hozzájárulást, az egészségügyi hozzájárulást, a rehabilitációs hozzájárulást 

a jogszabályban meghatározott módon kell fizetni. 

 

17. A járulékok utalványozását, valamint a bevallási kötelezettségeit a Pénzügyi és Számviteli Iro- 

da teljesíti. 

 

V.2. Hallgatói pénzbeli juttatások 

 

1. A hallgatói pénzbeli juttatások, illetve a hallgatók által fizetendő díjak körét és mértékét, vala- 

mint a hallgatók kártérítési kötelezettségét e szabályzat, továbbá az Egyetemi Szenátus által el- 

fogadott „Szabályzat a Szegedi Tudományegyetem hallgatói által fizetendő díjakról és téríté- 

sekről, valamint a részükre nyújtható egyes támogatásokról” elnevezésű szabályzata tartalmaz- 

za. 

 

2. A hallgatói pénzbeli juttatások keret terhére kifizetést a Gazdasági Szervezet főigazgatójának 

irányítása alatt álló egységek az arra jogosított gazdálkodó egység rendelkezése alapján teljesí- 

tenek. 

 

3. A hallgatói pénzbeli juttatások keret terhére havonta esedékes ösztöndíjak kifizetésének idő- 

pontját a vonatkozó szabályzatban a Szenátus hagyja jóvá. 
 

V.3. Dologi kiadások és a beszerzés 

 

1. A dologi keretek összevontan tartalmazzák mindazon működési, fenntartási, gazdálkodási kia- 

dások fedezetét általános forgalmi adóval együtt, amelyek nem tartoznak a beruházási, felújí- 

tási, a személyi, és a munkaadókat terhelő járulékok, az ellátottak pénzbeli juttatásai, illetve az 

egyéb működési célú kiadások közé. 

 

2. Dologi kiadásnak minősülnek: 

a. készletbeszerzések, 

b. kommunikációs szolgáltatások, 

c. szolgáltatási kiadások, 

d. kiküldetések, reklám- és propagandakiadások, 

e. különféle befizetések és egyéb dologi kiadások. 
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3. A decentralizált gazdálkodás keretében az alapfeladatok ellátásához szükséges anyag, áru, 

kisértékű tárgyi eszköz, immateriális javak, és egyéb beszerzéseket, valamint a különféle szol- 

gáltatások megrendelését a gazdálkodó szervezeti egység a beszerzésekre vonatkozó szabály- 

zatok, illetve az ezekhez kapcsolódó utasítások, körlevelek, közlemények előírásai szerint 

hajthatja végre. 

 

4. Az Egyetem valamennyi beszerzési eljárásában biztosítani kell a Kbt.-ben, valamint - a felelős 

gazdálkodás szabályainak betartása érdekében - az Államháztartási törvényben és végrehajtási 

rendeleteikben leírtaknak való megfelelést. 

 

5. Az Egyetem feladatai zavartalan teljesítése, a hatékony, takarékos és jogszabályoknak megfe- 

lelő beszerzések lebonyolítása érdekében a Létesítménygazdálkodási Igazgatóságon belül kü- 

lön Irodák működnek ahol a központilag koordinált beszerzési tevékenység valósul meg a 

Klinikai Központ kivételével. A Logisztikai Beszerzési Iroda az áru és eszközbeszerzéseket 

végzi, a Műszaki és Beruházási Iroda az építési beruházások,- felújítások,- karbantartások- és 

javítások beszerzéseit, a Szolgáltatás Szervezési Iroda a külső szolgáltatások beszerzését vég- 

zi. A Klinikai Központnál a Logisztikai Osztály látja el a beszerzési feladatokat. 

A közbeszerzési értékhatárokat elérő, ill. meghaladó közbeszerzési eljárások lebonyolítását a 

Közbeszerzési Csoport végzi. A részletszabályokat, előírásokat a Közbeszerzési Szabályzat, 

illetve a beszerzésekre vonatkozó körlevelek, közlemények tartalmazzák. A közbeszerzési el- 

járásokban a Közbeszerzési szabályzatban leírtak szerint oszlik meg az egyes közreműködő 

szervezetek hatásköre, feladatai és felelőssége. 

 

6. Az egyetemi pénzeszközök tervezhető felhasználása, valamint az alaptevékenységhez szük- 

séges feladatok magas színvonalon történő ellátása érdekében a gazdálkodó szervezeti egy- 

ségek beszerzési tervet készítenek. A beszerzési tervnek minimálisan a következőket szüksé- 

ges tartalmaznia: 

a. a beszerzendő áru- és szolgáltatáscsoportok megnevezése, 

b. a hozzájuk rendelt keret összege, 

c. a beszerzés tervezett időpontja. 

 

7. A gazdálkodó szervezeti egységek beszerzési tervének összesítése alapján a Logisztikai Be- 

szerzési Iroda a Közbeszerzési Csoport közreműködésével elkészíti és a Szenátus elé terjesz- 

ti jóváhagyásra az Egyetem közbeszerzési és beszerzési tervét. Az Egyetem közbeszerzési 

tervének elfogadását megelőzően a gazdasági szervezet főigazgatója beszámol a Szenátusnak 

a tárgyévet megelőző év beszerzési és közbeszerzési tervének megvalósításáról. 

 

8. A beszerzés kezdeményezéséhez elengedhetetlen a gazdálkodó szervezeti egység beszerzési 

tervének rendelkezésre állása. Nem tervezett igény beszerzésére csak akkor kerülhet sor, ha 

az igénylő szervezet a beszerzési tervében meghatározottak átcsoportosítása alapján, vagy 

pályázati, illetve egyéb előre nem tervezett forrás megszerzése során többletforráshoz jut. 

Beszerzési eljárást csak és kizárólag az azt fedező forrás rendelkezésére állását követően le- 

het elindítani. 

 

9. Az Egyetem a jogszabályi előírásoknak megfelelően, forrásai felhasználásának átláthatósága 

érdekében, beszerzései körében nyilvánosságot biztosít. 

 

10. A beszerzési folyamatban szereplők az Egyetem érdekeit és céljait következetesen kell, hogy 

képviseljék. 
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11. Az Egyetem import beszerzéseinél az európai uniós vámjog, a Magyarország érvényes nem- 

zetközi szerződései, valamint a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. 

törvényben foglaltak alapján jár el. 

 

V.4. Felhalmozási kiadások 

 

1. A felhalmozási kiadások előirányzatát alkotják: 

a. a beruházási, 

b. a felújítási és 

c. az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata. 

 

2. Az Egyetem épületeiben, létesítményeiben műszaki (felújítás, beruházás) munkákat kizárólag a 

Gazdasági Szervezet hatáskörrel bíró egységének előzetes jóváhagyásával lehet végezni. Bár- 

milyen forrásból származó gép, műszer, telekommunikációs és számítástechnikai rend- 

szer/rendszerelem telepítéséhez, amely további kötelezettségvállalást vonhat maga után, a Gaz- 

dasági Szervezet írásbeli egyetértése szükséges. 

 

3. A gép- és műszerberuházás/beszerzés utalványrendeletéhez a gazdasági egységnek csatolnia 

kell az eszköz állományba-vételi bizonylatának két példányát. 

 

4. A felújítás eredményeként létrejött értéknövekedéssel a tárgyi eszközök egyedi nyilvántartásá- 

ban szereplő bruttó értéket az üzembe-helyezési eljárás során készített dokumentáció alapján 

növelni kell. 

 

5. Beruházás, felújítás a közbeszerzés egyetemi rendjének figyelembevételével végezhető el. 

 

6. A beruházási (a decentralizált gazdálkodási jogkör alapján beszerezhető gép, műszer stb. esz- 

köz esetében is) és a felújítási igényeket évenként a Gazdasági Szervezet hatáskörrel bíró egy- 

ségének felhívása alapján kell bejelenteni. 

 

7. Valamennyi gazdálkodó szervezeti egységnek, az éves költségvetési tervezési folyamat kerete- 

in belül Beruházási és felújítási tervet szükséges készítenie. A tervnek tartalmaznia kell a beru- 

házások, felújítások tervezett forrásait. Az egyetemi szintű beruházási és fejlesztési tervet, il- 

letve a keretösszeget a Szenátus határozza meg. 

 

8. A gazdálkodó szervezeti egységeknek a beruházási igényeikről gazdaságossági számításokat 

szükséges készíteniük. A Szenátus dönt a beruházások megvalósításáról. 

 

9. A központi beruházásokat a Fenntartó előírásai alapján kell végezni. 

a. Az Egyetem egészségügyi szolgáltatásának központi beruházási és felújítási, valamint 

fejlesztési forrásait az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium feje- 

zeti költségvetésében kell megtervezni. Az egészségügyért felelős miniszter által veze- 

tett minisztérium jogosult az általa biztosított költségvetési előirányzatokkal kapcsola- 

tos gazdálkodás ellenőrzésére. Előzetes tájékoztatást, beszámolót kérhet, illetve kezde- 

ményezheti az egészségügyi szolgáltatással összefüggő kérdések egyetemi fórumokon 

történő megvitatását. 

 

10. A Beruházási és Műszaki Iroda feladata a beruházások adatainak elkülönített kezelése és a ve- 

zetés folyamatos tájékoztatása. 
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V.5. Központi szolgáltatások 

 

1. Az Egyetem SZMR-ének VII. fejezete alapján az Egyetem központi gazdálkodásirányítási és 

igazgatási egységei 

a. a Belső Ellenőrzési Osztály, 

b. az Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ, 

c. a Gazdasági Igazgatóság, 

d. a Létesítménygazdálkodási Igazgatóság (ez utóbbi kettő a Gazdasági Szervezet), 

e. Rektori Kabinet Iroda, 

f. Kancellári Kabinet Iroda. 

 

2. Központi szolgáltatásnak minősülnek: 

a. a központi szolgáltató egységek által végzett azon tevékenységek, melyeket a gazdálko- 

dó egységek vesznek igénybe a feladatellátásuk kapcsán (oktatási, kutatási, egészség- 

ügyi ellátási tevékenységeikhez), 

b. olyan típusú szolgáltatások, melyet esetileg, az adott szervezeti egység egyedi igénylése 

alapján lát el a központi szolgáltató egység, 

c. olyan kiadások, amelyek esetében a szolgáltatás elvégzése központi egységhez van so- 

rolva, de a költség ténylegesen nem a központi egység működésével függ össze (például 

bankköltség). 

 

3. A 2. pont a. pontjában meghatározott szolgáltatások költségfelosztással, előre meghatározott 

vetítési alapok mentén, a központi szolgáltató egységek terve alapján a költségvetési javaslat 

elkészítése során kidolgozott számítások alapján kerülnek meghatározásra és havonta, időará- 

nyosan kerülnek átkönyvelésre a szervezeti egységek által megadott keretekre. 

 

4. A 2. pont b. pontjában meghatározott szolgáltatások értéke a tényleges igénybevétel alapján, 

teljesítmény elszámolással kerül kiterhelésre a szervezeti egységek által megadott keretekre. 

 

5. A 2. pont c. pontjában meghatározott szolgáltatások értéke költségfelosztással, előre meghatá- 

rozott vetítési alapok mentén, a tényleges igénybevétel alapján, havonta kerül átkönyvelésre a 

szervezeti egységek által megadott keretekre. 

 

6. A központi szolgáltatások átterhelésének elveit, mutatószámait, illetve az egyes szolgáltatások 

csoportosítását a költségvetés tervezésekor, a költségvetési javaslat elkészítése keretében szük- 

séges meghatározni. 

 

V.6. Belső szolgáltatások 

 

1. A belső szolgáltatások az Egyetem nem központi gazdálkodó egységei által más gazdálkodó 

egységnek nyújtott szolgáltatások. 

 

2. Belső szolgáltatásnak minősül különösen a szellemi vagy egyéb tevékenység nyújtására irányu- 

ló megállapodás, valamint ingatlanra vagy ingó dolgokra (műszer, eszköz, gép, berendezés. bú- 

torzat stb.) vonatkozó használati jogok átadása, amely során a birtokba vehető dolgokra vonat- 

kozó rendelkezési jog végleges átadása nem történik meg, és nem kerül sor új vagyonelem lét- 

rehozására vagy beszerzésére. 
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3. A belső szolgáltatások önköltségszámítási, árképzési szabályait az  Egyetem  

Önköltségszámítási Szabályzata tartalmazza. A szolgáltatás ellenértékét a Pénzügyi és Számvi- 

teli Iroda vezeti át a Költségvetési és Kontrolling Irodától kapott információszolgáltatása, illet- 

ve a szolgáltató szervezeti egységek feladásai alapján. A szolgáltatások ellenértékét a felhasz- 

náló gazdálkodó egység keretei biztosítják, a szolgáltató szervezeti egység keretének a javára. 

 

4. Az egyetemi gépjárművek igénybevételének szabályait a Gépjárművek Üzemeltetési és Igény- 

bevételi Szabályzata tartalmazza. 

 

5. Az átoktatásra vonatkozó részletes szabályokat a gazdálkodó egységek között megkötött átok- 

tatási megállapodások tartalmazzák. 

 
VI. A pénzforgalom lebonyolításának szabályai 

1. Az Egyetem bevételeinek fogadása, kiadásainak teljesítése, a készpénzfelvételt is beleértve, el- 

sődlegesen a Magyar Államkincstárnál (továbbiakban: Kincstár) vezetett számláin keresztül 

történik. 

2. Az Egyetem pénzforgalma a kincstári elszámolások körébe tartozik. A kincstári kör fizetési 

számlái kizárólag a Kincstárnál vezethetők. Kivétel ez alól az Egyetem dolgozói lakásépítés- 

ének, lakásvásárlásának munkáltatói támogatására szolgáló számla, illetve a Kincstár engedé- 

lye esetén a hitelintézetnél vezetett devizaszámla. 

3. A pénzkezelésre vonatkozó részletes előírásokat az Egyetem Pénzkezelési Szabályzata tartal- 

mazza. 

4. Az Egyetem számláit a 24 pozíciós pénzforgalmi jelzőszám. 

5. A Kincstár Forintszámla-vezetési Szolgáltatásokról szóló Szabályzata tartalmazza az Egyetem 

által, a Kincstárnál vezethető számlatípusokat. 
 

VI.1. A számlák feletti rendelkezési jog 

 

1. Az Egyetem számlái felett az Egyetem által bejelentett közalkalmazottaknak van rendelkezési 
joga. A számlák feletti rendelkezési jogot két jogosult együttesen gyakorolja a fizetési megbí- 
zások aláírásával és a bejelentett bélyegzőlenyomatainak használatával. 

 

2. A számlák feletti rendelkezési jogosultság a Kincstár, illetve a pénzintézet irányában összeg- 

szerűen nem korlátozható. 

 

3. A Pénzügyi és Számviteli iroda nyilvántartást vezet az aláírásra, illetve a készpénzfelvételre jo- 
gosultak köréről. A számlák feletti rendelkezési jog gyakorlására felhatalmazott közalkalma- 

zottak neve, beosztása, aláírása, a használni kívánt bélyegző, az erre a célra szolgáló Aláírás 
bejelentő kartonon, a rektor, a devizaszámla valamint a lakásépítés és - vásárlás munkáltatói 

támogatása számla esetében a kancellár aláírásával rögzítendő. A rektor és a kancellár megbí- 

zását, valamint aláírását a Fenntartó igazolja. A bejelentett aláírások a számla megszűnéséig, 
vagy új aláírások bejelentéséig érvényesek. 

 

VI.2. Pénzellátás 

 

1. A Kincstár számlát vezet az Egyetem bevételeinek és kiadásainak nemzetgazdasági elszámolá- 

sairól, végrehajtja a kiadások teljesítésére, a bevételek beszedésére irányuló - jogszabályoknak 

megfelelően kezdeményezett - pénzügyi lebonyolítási feladatokat, ennek keretében a kiadások- 

hoz kötődően fedezetet vizsgál, valamint formai ellenőrzéseket végez. A kincstári  számlaveze- 
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tő rendszer a költségvetési igények figyelembe vételével biztosítja a jogszabály alapján Kincs- 

tárban vezetett számlák napi elszámolásforgalmának lebonyolítását. 

 

2. A Kincstár számlavezetési feladatait kötelezően igénybe veendő szolgáltatásként teljesíti, me- 

lyért a jogszabályokban meghatározott díjakat, jutalékokat számolja fel, valamint bizonyos kül- 

ső szolgáltatók által felszámított díjakat, jutalékokat az ügyfélszámlákra terheli. A Kincstár a 

forintban vezetett fizetési számlák esetében - a hallgatói önköltség és adomány számlájának ki- 

vételével - kamatot nem fizethet, lekötött betéti alszámla nem nyitható. 
 

3. A Kincstár az Egyetem által benyújtott fizetési megbízások teljesítését megelőzően likviditási  

és kiemelt előirányzatonkénti fedezetvizsgálatot végez. 
 

4. A likviditási vizsgálat során a Kincstár megvizsgálja, hogy az Egyetem terhelendő számláján 

van-e elegendő fedezet a megbízás teljesítéséhez. A vizsgálat során figyelmen kívül hagyja a 

számlára érkezett nem azonosított bevételeket, amelyeket csak a megfelelő kiemelt előirányzat- 

ra történő átvezetést követően lehet bevonni a fedezetvizsgálatba. 
 

5. A kiemelt előirányzati fedezetvizsgálat során a Kincstár vizsgálja, hogy az Egyetem megfelelő 

kiadási előirányzatából, a felhasználások alapján rendelkezésre áll-e a kiadás teljesítéséhez 

szükséges szabad keret. A kiemelt előirányzat terhére vállalt bejelentett kötelezettségvállalások 

összege csökkenti az előirányzati szabad keretet. 
6. A Pénzügyi és Számviteli Iroda a szállítói számlák, egyéb kiadások pénzügyi teljesítése előtt 

vizsgálja a fedezetként megjelölt gazdálkodási keretek előirányzatának és teljesített bevételei- 
nek szabad keretét. A fedezet nélkül benyújtott kifizetési rendelkezést a Pénzügyi és Számviteli 

Iroda nem teljesíti. A keretgazda által felhasznált költségvetési támogatás nem haladhatja meg  
a rendelkezésre bocsátott időarányos finanszírozási keretet. Ettől eltérni csak a kancellár külön, 

egyedi engedélye alapján lehet. A saját bevételből rendelkezésre álló kereteket a ténylegesen 
befolyt bevételek mértékéig lehet felhasználni. 

 

VI.3. Számlák kiegyenlítése 

 

1. A szállítói számlák kiegyenlítését a Pénzügyi és Számviteli Iroda – a szabályosan utalványozott 

és igazolt számla alapján – akkor kezdeményezheti, ha a gazdálkodó egység által megjelölt té- 
maszámon a keret, valamint az Egyetem számláján – az előirányzati oldalról is rendezett – for- 

rás rendelkezésre áll, és a számla igazolása a szállító teljesítésére vonatkozóan a kapcsolódó 
belső szabályzatokban megfogalmazottak szerint megtörtént. 

 

2. Ha a számla összege több szervezet, feladat, témaszám, vagy több forrás között (vagy ezek 

kombinációjaként) oszlik meg, azt az utalványozó lapon vagy a számlán külön-külön kell fel- 

tüntetni. 
 

3. A kincstári elszámolási rend átfutási idejét figyelembe véve, az igazolt és utalványozott szám- 

lák határidőre való kifizetésének feltétele, hogy azok a számlákon feltüntetett fizetési határidő 

előtt legalább öt munkanappal, illetve a lehető legrövidebb időn belül megérkezzenek a Gazda- 

sági Igazgatósághoz. 
 

4. A pontatlanul kitöltött, rosszul utalványozott vagy fedezethiányos számlát a Pénzügyi és Szám- 

viteli Iroda az érintett gazdálkodó egységnek visszaküldi. A számla késedelmes kifizetéséből 

származó esetleges késedelmi kamat a gazdálkodó egységet terheli. 
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5. Késedelmi kamat, bírság a költségvetési támogatás terhére nem számolható el. A késedelmes 

fizetés okait a munkahelyi vezetőnek minden esetben ki kell vizsgálnia. Az okozott kár önkén- 

tes megtérítését nem vállaló vétkes közalkalmazottal szemben a megfelelő felelősségre vonást 

(fegyelmi vagy kártérítési eljárást) a munkáltatói jogkör gyakorlójánál a munkahelyi vezetőnek 

kezdeményeznie kell. A kár megtérítéséről gondoskodni kell. 
 

 

VII. Egyéb rendelkezések 

 

VII.1. Nyilvántartás, adatszolgáltatási kötelezettség 

 

1. A jogszabályi előírások, a különböző jelentéstételi kötelezettségek és a keretgazdálkodás során 

rendelkezésre álló keretek betartása végett folyamatosan figyelemmel szükséges kísérni a köte- 

lezettségvállalásokat, követeléseket, illetve a tényleges bevételek és kiadások adatait, alakulá- 

sát. 

 

2. Az Egyetem kötelezettségvállalásainak és követeléseinek összesített nyilvántartását a Gazdasá- 

gi Igazgatóság végzi. A nyilvántartás hatékony vezetésének érdekében a gazdálkodó egységek 

gazdasági vezetői, ügyintézői, pénzügyi ellenjegyzői („kari gazdaságisok”) kötelesek a számvi- 

teli szabályok szerint naprakész, időszerű adatokat biztosítani. A gazdálkodási jogosítvánnyal 

rendelkezők kiadásaikról, bevételeikről, aktuális kereteikről, jogosultsági szintjüknek megfele- 

lően nyerhetnek adatokat az ügyviteli rendszerből. 

 

3. Az ügyviteli rendszer folyamatos karbantartásával biztosítani szükséges, hogy: 

a. a központi szervek, a hatóságok részére készítendő beszámolókhoz, bevallásokhoz, je- 

lentésekhez szükséges adatok, valamint 

b. az Egyetem vezetése, a gazdasági vezetés, a gazdálkodó és a hozzájuk tartozó szervezeti 

egységek vezetői, az Egyetem testületei, bizottságai számára a vezetői információk ren- 

delkezésre álljanak. 

 

4. A korszerű, naprakész adatfeldolgozást, illetve adatszolgáltatás lehetőségét az ügyviteli rend- 

szerben egységes kódrendszer támogatja. 

 

5. Az adatszolgáltatások során az érintett szervezeti egységek kötelesek együttműködni a gazda- 

sági szervezettel. 

 

VII.2. Adózás 

 

1. Az Egyetem az általános forgalmi adó szempontjából adóalanynak minősül. Fő tevékenysége 

adómentes, mely mellett adóköteles tevékenységeket is végez. 

 

2. Az általános forgalmi adó nyilvántartása, elszámolása és bevallása a Pénzügyi és Számviteli 

Iroda feladata, a kiadások besorolása és az adóköteles bevételekhez kapcsolása a szervezeti 

egységek feladata és felelőssége. 

 

3. A kollégiumok, vendégházak után fizetendő idegenforgalmi adó beszedéséről, a Gazdasági 

Igazgatóság felé történő adatszolgáltatásról az üzemeltetők, az adó bevallásáról és befizetéséről 

a Gazdasági Igazgatóság gondoskodik. 
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4. A társadalombiztosítással összefüggő adók, járulékok megállapítása a jogszabály szerint, a adó- 

és járulékköteles juttatások figyelembevételével történik. A munkaadói járulékot, a táppénz 

hozzájárulást, az egészségügyi hozzájárulást, a rehabilitációs hozzájárulást a jogszabályban 

meghatározott módon kell fizetni. 

 

5. A járulékok utalványozását az Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ végzi. 

 

6. Az adó- és illetékmentesség figyelemmel kísérése, továbbá az illetékes hatóságok felé a beje- 

lentési kötelezettségek teljesítése a Gazdasági Igazgatóság feladata. Adókötelezettségekkel 

kapcsolatos nyilatkozat az Egyetem nevében csak a kancellár ellenjegyzése mellett adható ki. 

VII.3. Belső kontrollrendszer, belső ellenőrzés 

 

1. Az Egyetem a Bkr. előírásainak megfelelően Kancellár a felelős a belső kontrollrendszer mű- 

ködtetéséért, aki köteles - a szervezet minden szintjén érvényesülő – megfelelő 

a. kontrollkörnyezetet, 

b. kockázatkezelési rendszert, 

c. kontrolltevékenységeket, 

d. információs és kommunikációs rendszert és 

e. monitoring rendszert kialakítani és működtetni. 

 

2. Az Egyetem belső kontrollrendszerére vonatkozó részletes előírásokat a hatályos Kancellári 

Utasítás tartalmazza. 

 

3. Az előírások betartása érdekében az Egyetem valamennyi folyamatát úgy kell megszervezni, il- 

letve a belső szabályzatokat úgy kell kialakítani, hogy 

a. az Egyetem valamennyi feladatellátása megfeleljen a szabályszerűség, szabályozottság, 

gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeinek., 

b. az egyetemi vagyonnal (eszközökkel és forrásokkal) történő gazdálkodás során ne ke- 

rüljön sor rendeltetésellenes felhasználásra, visszaélésre, pazarlásra, 

c. az Egyetem működése tekintetében biztosítva legyenek a megfelelő, pontos és napra- 

kész információk. 

 

 

VIII. Záró rendelkezések 

 

1. Jelen szabályzatot a Szenátus 2015. év november hó 30. napján hozott 201/2015. számú SZ- 

határozatával elfogadta. 

2. Jelen Szabályzat 2015. év november hó 30. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban 

lévő ügyekben is alkalmazni kell. A szabályzat a következő linken érhető el folyamatosan: 

http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok. 

3. Jelen Szabályzat hatályba lépésével hatályát veszti a Szenátus 208/2010. számú határozatával 

elfogadott Gazdálkodási Szabályzat. 

 

 

Szeged, 2015. november 30. 
 

 

 

 

Prof. Dr. Szabó Gábor s. k. 

rektor 

Devecz Miklós s. k. 

kancellár 

http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok.
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1. számú melléklet - Az Egyetem decentralizáltan gazdálkodó szervezeti egységei 

 

a. Karok és Klinikai Központ 

i. Állam- és Jogtudományi Kar, 

ii. Általános Orvostudományi Kar, 

iii. Bölcsészettudományi Kar, 

iv. Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar, 

v. Fogorvostudományi Kar, 

vi. Gazdaságtudományi Kar, 

vii. Gyógyszerésztudományi Kar, 

viii. Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, 

ix. Mezőgazdasági Kar, 

x. Mérnöki Kar, 

xi. Természettudományi és Informatikai Kar, 

xii. Zeneművészeti Kar, 

xiii. Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 

b. Központi egységek, központi feladatot ellátó egység: 

i. Kancellári Kabinet 

ii. Rektori Kabinet, 

iii. Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ 

iv. Gazdasági Igazgatóság, 

v. Létesítménygazdálkodási Igazgatóság 

vi. Pályázati Iroda, 

vii. Informatikai Szolgáltató Központ, 

viii. SZTE Klebersberg Könyvtár, Egyetemi Szaklevéltár, 

ix. József Attila Tanulmányi és Információs Központ, 

x. Füvészkert, 

xi. SZTE Bajai Obszervatóriuma, 

xii. Doktori Intézet, 

xiii. SZTE Tanárképző Központ, 

xiv. SZTE Felnőttképzési Központ, 

xv. Tehetségpont, 

xvi. SZTE Frankofón Egyetemi Központ, 

xvii. Karrier Iroda, 

xviii. Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ, 

xix. Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet, 

xx. Minőségfejlesztési és Stratégiai Igazgatóság, 

xxi. Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság, 

xxii. Oktatási Igazgatóság, 

xxiii. Nemzetközi Igazgatóság, 

xxiv. Közkapcsolati Igazgatóság, 

xxv. Idegennyelvi Kommunikációs Intézet, 

xxvi. SZTE Konfuciusz Intézet, 

xxvii. Hallgatói Szolgáltató Iroda, 

xxviii. Sportközpont, 

xxix. Egyéb központi szolgáltató, 

xxx. Belső Ellenőrzési Osztály, 

c. kollégiumok, 

d. szociális és jóléti intézmények. 
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Kiküldetési Szabályzat 
 

PREAMBULUM 

 
A Szegedi Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) Kiküldetési Szabályzata átfogó szabályozást ad az 

Egyetem közalkalmazottainak kiküldetéssel kapcsolatos feladatairól, jogairól és kötelezettségeiről. 

 

A Kiküldetési Szabályzatban foglaltak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: SZJA tv.), az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, az államháztartási számvitelről szóló 

4/2013. (I.11.) Korm. rendelet, a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló élelmezési költségtérítésé- 

ről szóló 278/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet, a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halá- 

szati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 

60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet, továbbá a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló 

285/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet előírásain alapulnak. 

 

 
ELSŐ RÉSZ 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

A szabályzat hatálya 

1. § 

 

(1) A szabályzat személyi hatálya kiterjed: 

 az Egyetem valamennyi közalkalmazottjára, 

 az Egyetemmel munkaviszonyban álló személyekre. 

 
(2) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed: 

 belföldi kiküldetésre a személyi jövedelemadóról szóló törvény meghatározása szerint
1
 

 külföldi kiküldetésre a személyi jövedelemadóról szóló törvény meghatározása szerint
2
 

 

Általános értelmezések 

2.§ 

 

(1) A Kiküldetés (kirendelés) a munkáltató által elrendelt, a kinevezésben, munkaszerződésben rögzí- 

tett munkahelytől eltérő helyen történő munkavégzés. 

 

(2) A kiküldetés lehet belföldi (Magyarországon belüli) és külföldi (határunkon túli). 

 

(3) Külföldi kiküldetés az intézmény tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében a Magyar 

Köztársaság területén kívüli tartózkodás, illetve az ezzel kapcsolatos külföldre történő utazás, ideértve 

a külszolgálatot és az azzal összefüggő utazást. A külföldi kiküldetés abban az esetben minősül ideig- 

lenesnek, ha annak- a kiküldő által meghatározott – időtartama legfeljebb 90 nap. 
 

 

 
 

1 Belföldi kiküldetés (kirendelés): a munkáltató által elrendelt, a munkaszerződésben rögzített munkahelytől eltérő helyen 

történő munkavégzés. 
2 
Külföldi kiküldetés: a belföldi illetőségű magánszemélynek a jövedelme megszerzése érdekében, a kifizető tevékenységé- 

vel összefüggő feladat ellátása érdekében a Magyar Köztársaság területén kívüli (a továbbiakban: külföld) tartózkodása, 

továbbá az előzőekkel kapcsolatos külföldre történő utazás, ideértve különösen a külszolgálatot és az azzal összefüggő 

utazást. 
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(4) Hivatali, üzleti utazás: a magánszemély jövedelmének megszerzése érdekében, a kifizető tevékeny- 

ségével összefüggő feladat ellátása érdekében szükséges utazás – a munkahelyre, a székhelyre vagy a 

telephelyre a lakóhelyről történő bejárás kivételével –, ideértve különösen a kiküldetés (kirendelés) 

miatt szükséges utazást, de ide nem értve az olyan utazást, amelyre vonatkozó dokumentumok és kö- 

rülmények (szervezés, reklám, hirdetés, útvonal, úti cél, tartózkodási idő, a tényleges szakmai és sza- 

badidőprogram aránya stb.) valós tartalma alapján, akár közvetve is megállapítható, hogy az utazás 

csak látszólagosan hivatali, üzleti. 

Az Egyetem vonatkozásában hivatali utazásnak minősül különösen: 

 az Egyetem alaptevékenységével kapcsolatos kirendelés, 

 hazai, nemzetközi, illetve intézményközi együttműködési szerződésen alapuló cserekapcsolat 

(tudományos, oktatási, kutatási együttműködés), 

 a bel-, illetve külföldi konferencián, kiállításon való részvétel, 

 a bel-, illetve külföldi tanulmányút, 

 a pályázat útján elnyert szakmai-továbbképzési, vagy kutatói ösztöndíj. 

 

(5) külszolgálat: a munkáltató által elrendelt, külföldön történő munkavégzés (Szja. 3§.13) 

 

(6) költségtérítés: az a bevétel (kivéve, ha a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni), 

amelyet az SZJA tv. által költségnek elismert kiadás megtérítésére kizárólag az adott bevételszerző 

tevékenység folytatása érdekében vagy hivatali, üzleti utazással (ideértve a kiküldetést, a külföldi ki- 

küldetést, a külszolgálatot) összefüggésben kap a magánszemély. Nem tartozik ezen kiadások körébe a 

magánszemély személyes vagy családi szükségletét részben vagy egészben közvetlenül kielégítő do- 

log, szolgáltatás megszerzését szolgáló kiadás, kivéve, ha az SZJA tv. olyan költségtérítést állapít meg, 

vagy olyan, jogszabályban meghatározott költségtérítést ismer el, amellyel szemben a kiadást nem kell 

igazolni (Szja 3.§16) 

 

(8) költségként elszámolható kiadások: különösen a hivatali, üzleti utazás esetén az utazásra, a szállás 

díjára, külföldi kiküldetés esetén az utazásra, a szállás díjára fordított kiadás, továbbá az SZJA tv. 3. 

számú melléklet II. Igazolás nélkül elszámolható költségek fejezetének 7. pontja szerint elszámolható 

költség azzal, hogy e pont rendelkezése nem alkalmazható abban az esetben, ha az utazásra vonatkozó 

dokumentumok és körülmények (szervezés, reklám, hirdetés, útvonal, úti cél, tartózkodási idő, a tény- 

leges szakmai és szabadidőprogram aránya stb.) valós tartalma alapján, akár közvetve is megállapítha- 

tó, hogy az utazás csak látszólagosan hivatali, üzleti; (Szja. 3. mell.17.pont) 

 

(7) A kiküldetés forrásai a következők lehetnek: 

• költségvetési támogatás, 

• saját bevétel, 

• pályázaton elnyert pénzösszeg 

• egyéb külső támogatás, hozzájárulás. 
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MÁSODIK RÉSZ 

BELFÖLDI KIKÜLDETÉS 

 

A belföldi kiküldetések rendje 

3. § 

 

(1) Belföldi kiküldetés alanya munkaköri kötelezettségének teljesítéséhez kapcsolódóan – kiküldetési 

utasítás és költségelszámolás alapján - csak az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgo- 

zó lehet. Így külföldi vendég professzorokat, PhD hallgatókat, megbízási jogviszonyban foglalkozta- 

tottakat nem lehet belföldi kiküldetésbe küldeni, a megbízási jogviszony, vagy egyéb szerződés kere- 

tében felmerült költségeiket az Szja tv. szerinti önálló tevékenység szabályai szerint kell elszámolni. 

(2) A belföldi kiküldetést a munkáltatói jog gyakorlására munkairányítás, munkaszervezés tekinteté- 

ben jogosult vezető rendeli el (kiküldő), és meghatározza az utazás célját, időtartamát, útvonalát, költ- 

ségtérítését és az ahhoz szükséges adatokat. 

(3) Elrendelt kiküldetés finanszírozását az elrendelő biztosítja, a kiküldött nem kötelezhető személyes 

anyagi hozzájárulásra. 

(4) A belföldi kiküldetést – az esedékességet megelőzően – a hatályos előírások szerinti Kiküldetési 

rendelvényen kell engedélyezni. (1. számú melléklet). A nyomtatványt a GI Pénzügyi és Számviteli 

Irodájától kell igényelni. 

A kiküldetési rendelvény fogalmát az Szja. tv. határozza meg, amely szerint: 

• a kifizető által két példányban kiállított bizonylat, amely tartalmazza a magánszemély nevét, 

adóazonosító jelét, a gépjármű gyártmányának, típusának megnevezését, forgalmi rendszámát, 

• a hivatali, üzleti utazás(ok) célját, időtartamát, útvonalát, a futásteljesítményt, 

• az utazás költségtérítését, az élelmezési költségtérítést, 

• valamint ezen költségtérítés(ek) kiszámításához szükséges adatokat (üzemanyag-fogyasztási 

norma, üzemanyagár, stb.). 

• a kiküldetési rendelvény eredeti példányát a munkáltató, másolatát a magánszemély a 

bizonylatmegőrzésre vonatkozó rendelkezések betartásával megőrzi. 

(5) A kiküldetési rendelvényt a kiküldő a témavezető aláírásával és pénzügyi ellenjegyzéssel ellátva a 

kiküldetés kezdő időpontja előtt átadja a kiküldetést teljesítő közalkalmazott részére. 

(6) Több napos kiküldetés esetén a kiküldő mérlegeli, hogy a napi utazás, vagy a kiküldetés helyén 

maximum három csillagos szállás igénybevétele a kedvezőbb, (kivéve, ha a konferencián a rendez- 

vényhez más kategóriájú szállás tartozik). 

(7) A belföldi kiküldetés költsége utólagos elszámolással fizethető ki. 

(8) Amennyiben a munkáltató a kiküldetési rendelvény alapján a jogszabályban meghatározott bizony- 

lat nélkül elszámolható összegű utazási és élelmezési költségtérítést fizet ki a dolgozójának, akkor ezt 

az összeget a jövedelemszámítás során nem kell a magánszemélynek figyelembe venni. 

Saját gépkocsi használat esetén az utazási költségtérítés összege akkor nem számít bevételnek, ha az a 

rendelvény szerinti futásteljesítmény alapján a NAV által megadott üzemanyag beszerzési ár és a 

60/1992. ( IV.01.) Kormányrendelet 4.§-ában meghatározott alapnorma átalánnyal számított üzem- 

anyagköltséget és a kilométerenkénti 9 forintos általános személygépkocsi normaköltséget nem haladja 

meg. Amennyiben bevételnek nem számító összeg kerül kifizetésre a kiküldetési rendelvény alapján, 

azt a munkáltatói elszámolásban, az adóbevallásban nem kell szerepeltetni. Ezt az összeget a munkál- 

tatói igazolásban és az adatszolgáltatásban sem kell feltüntetni. 

(9) Ha magasabb összeg kerül kifizetésre, vagy a magánszemély számla alapján kívánja az üzemanyag 

árát költségként érvényesíteni, a kifizetett összeg adóköteles bevételnek minősül attól függetlenül, 

hogy a kifizetés kiküldetési rendelvény alapján történik. 

(10) Abban az esetben, ha a gépjárműhasználattal kapcsolatos kiadásait bizonylatok alapján kívánja a 

kiküldött személy elszámolni, akkor - függetlenül a rendelvénytől - adóbevallás benyújtására kötele- 

zett. 
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A belföldi kiküldetések költségelszámolása 

4.§ 

 

(1) Belföldi kiküldetés esetén előlegigénylésre nincs lehetőség. 

 

(2) A magánszemély a munkavégzése során, költségtérítésben részesülhet akkor, ha a tevékenységével 

összefüggésben kiadásai merülnek fel. A költségtérítés fogalmát az Szja. határozza meg a következők 

szerint: 

• az a bevétel (kivéve, ha a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni), amelyet e törvény 

által költségnek elismert kiadás megtérítésére kizárólag az adott bevételszerző tevékenység folytatása 

érdekében, 

• vagy hivatali, üzleti utazással (ideértve a kiküldetést, a külföldi kiküldetést, a külszolgálatot) 

összefüggésben kap a magánszemély 

• nem tartozik ezen kiadások körébe a magánszemély személyes vagy családi szükségletét részben 

vagy egészben közvetlenül kielégítő dolog, szolgáltatás megszerzését szolgáló kiadás, kivéve, ha e 

törvény olyan költségtérítést állapít meg, vagy olyan, jogszabályban meghatározott költségtérítést is- 

mer el, amellyel szemben a kiadást nem kell igazolni. 

(3) A munkavállalót megillető költségtérítések: 

 

a.) Élelmezési költségtérítés 

• a kiküldetésben lévő munkavállalónak az élelmezéssel kapcsolatos többletköltségek fedeze- 

tésre a kiküldetés tartamára élelmezési költségtérítés (napidíj) jár. A belföldi napidíj mértéke 500 

Ft/nap, melyet nem kell számlával igazolni, ebben az esetben adó és járulékköteles bevétel, 

• amennyiben a szállodai számla a kötelező reggelit tartalmazza, akkor a napidíjat 20%-kal 

csökkenteni kell, 

• nem fizethető napidíj, ha a kiküldetés időtartama nem éri el adott naptári napon belül a 4 órát, 

• illetve ha az étkezést a munkáltató a kiküldetés helyszínén biztosítja. 

 

b.) Utazási költségtérítés 

A kiküldöttet utazási költségtérítés illeti meg vonat, helyközi busz, saját személygépkocsi használat 

(előzetes engedély – 5. sz. melléklet - alapján, amennyiben a gépkocsival történő utazás a tömegközle- 

kedési eszköznél gazdaságosabb) esetén. 

• vasúton történi utazás esetében a II. osztályú, teljes/kedvezményes árú menetjegy – amennyi- 

ben szükséges helyjegy - téríthető, 

• autóbuszon történő utazás költségeinek a megtérítése (ha a kiküldetés helye vasúton nem, vagy csak 

nehezen közelíthető meg), 
• személygépkocsival történő utazás esetén a fizetett költségtérítés nem haladhatja meg a tény- 

legesen megtett, igazolt, elszámolható kilométerek után gépjármű fogyasztási normája alapján, a NAV 

által megadott üzemanyag beszerzési ár és a 60/1992. ( IV.01.) Kormányrendelet 4.§-ában meghatáro- 

zott alapnorma átalánnyal számított üzemanyag-költséget és kilométerenként 9 Ft normaköltséget. A 

kiküldetések során a saját vagy házastárs, illetve meghatalmazás alapján más tulajdonában lévő sze- 

mélygépkocsi használható. 

 

Az első kiküldetéskor elszámolt járműköltség igazolásához a forgalmi engedély, illetve a kötelező fe- 

lelősségbiztosítás befizetését igazoló szelvény másolatban történő átadása kötelező. A járműhasználat 

költségeinek elszámolását az SZJA és a 60/1992. ( IV.01.) Kormányrendelet 4.§-ában meghatározott 

alapnorma átalány alapján kell meghatározni, az elszámolás jelen szabályzat 5.és 6. sz. kitöltött mel- 

lékletének Szolgáltatás Szervezési Irodára történő benyújtásával történik. 
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c.) Egyéb költségtérítés 

Egyéb költségként elszámolható például: 
• kiküldetés helyén helyi tömegközlekedési költség (kivéve a magáncélú közlekedést), 

• szállás költség, 

• indokolt esetben a taxiköltség (kizárólag az üzleti cél érdekében felmerült költség) 

• üzleti étkezés költsége az ügyfelekkel (reprezentációs költségként számolandó el) 

• autópályadíj időarányos összege 

• parkolási díj 

Nem számolhatók el a személyes szükséglet kielégítését szolgáló kiadások pl. gyógyszer, ital, hotel 

minibár, ruházat. 

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint adómentes: kizárólag a munkáltatótól hivatali uta- 

zásra kapott tömegközlekedési, utazási költség, szállásköltség, illetve személygépkocsi használata ese- 

tén igazolás nélkül elszámolható az Adóhatóság által közzétett üzemanyagár és általános személygép- 

kocsi normaköltség. 

A belföldi kiküldetés során felmerült kiadások kizárólag az Egyetem nevére szóló számla, illetve - 

kizárólag a helyi közlekedés és parkolási díj esetében - nyugta alapján számolhatók el. 

A kiküldetési rendelvényt 2 példányban mellékletekkel együtt a Humánpolitikai Szolgáltató Irodára 

kell beküldeni számfejtés és kifizetés végett (a másolatokat az Iroda a bérkifizetési jegyzékkel együtt 

juttatja vissza.) A másodpéldányt annak a személynek kell megőrizni adóelévülés lejártáig (5 évig), aki 

igénybe vette a kiküldetést. 

Belföldi kiküldetés számfejtése havonta egyszer történik, és az összeget a munkabérrel együtt utalja a 

Humánpolitikai Szolgáltató Iroda a kiküldött közalkalmazott bankszámlájára. 
 

 Közalkalmazott belföldi kiküldetésének bizonylatai: 

 Kiküldetési rendelvény 

 Engedély saját gépkocsi hivatalos célú belföldi használatára 

 Saját gépkocsi hivatalos célú belföldi használatának elszámolása 

 

 
HARMADIK RÉSZ 

KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉS 

 

A külföldi kiküldetések rendje 

5.§ 

 

(1) A külföldi kiküldetés alanya az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban 

álló személy lehet. 

 

(2) A kiküldetés lehet kari, illetve egyéni kezdeményezésű. 

 

a.) Egyetemi (kari) kezdeményezésű hivatalos kiküldetés az Egyetem (kar) képviseletében megvalósu- 

ló, az illetékes testületei által elfogadott vagy illetékes vezetője által jóváhagyott program szerint: 

• a társ-illetve partnerintézmények együttműködési szerződésén alapuló oktatási és/vagy 

tudományos cserekapcsolat; 

• az egyes nemzetközi szervezetek vezető testületeiben az Egyetem hivatalos képviselete, 

egyéb, különösen az Egyetem szempontjából fontos tanácskozáson való részvétel illetve 

intézmény meglátogatása, 

• nemzetközi konferencián, rendezvényen, szakmai jellegű kiállításon az Egyetem képviselete, 

• pályázat útján elnyert ösztöndíj, szakmai továbbképzés, 

• kapcsolatok kialakítását, bővítését, fejlesztését célzó út. 

Kari finanszírozású külföldi kiküldetést a dékán engedélyezhet. 
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b.) Egyéni kezdeményezésű hivatalos kiküldetések különösen: a nemzetközi kongresszusokon, 

konferencián, workshopon előadás tartása vagy a nyomtatott programban feltüntetett plenáris vagy 

szekció-előadáson, workshopon elnöki poszt betöltése. 

 

Egyéni kezdeményezésű hivatalos kiküldetés engedélyezése kérelem és a hozzá csatolt meghívólevél 

alapján történik. Az egyéni kezdeményezésre hivatalos kiküldetést a dékán, tanszékvezető, dékán ese- 

tén a rektor engedélyezi. 

 

(3) Mind az egyetemi (kari), mind az egyéni kezdeményezésű hivatalos külföldi kiküldetésekre megfe- 

lelő engedélyezés alapján kerül sor. A központi utazási keretből finanszírozott hivatalos egyetemi ki- 

küldetést a rektor, a rektor helyettesek, a kancellár vagy a gazdasági főigazgató engedélyezhet. 

 

(4) Az Egyetem képviseletében megvalósuló hivatalos kiküldetések központi utazási keret terhére fi- 

nanszírozhatók. A kari szintű nemzetközi kapcsolatok támogatása a karok által e célra elkülönített 

pénzügyi keretből történik. 

 

(5) A kiküldetés engedélyezése az utazás elrendelője, a pénzügyi keret felelőse és a pénzügyi ellen- 

jegyző aláírásával ellátott Utazási Határozatban (2. sz. melléklet), 30 napot meghaladó kiküldetés ese- 

tén az Utazási határozatban és az 1 hónaptól 3 hónapig terjedő ideiglenes külföldi kiküldetések enge- 

délyén (2/a sz. melléklet) történik, amely az alábbiakat tartalmazza: 

• a kiküldetés idejét, időtartamát, helyét, 

• a kiküldött által ellátandó feladatot, 

• a kiküldött távolléte alatti helyettesítésének módját az adott utazással kapcsolatos, egyetemi forrásból 

finanszírozott költségek típusa(i)t, a forrás(ok) megjelölését, 

• a kiküldetéssel kapcsolatos szakmai beszámolás rendjét (pl. szóbeli tájékoztatás, írásbeli útjelentés) 

és határidejét. 

 

(6) Az elszámolandó költségekről a pénzügyi keret felelőse és a pénzügyi ellenjegyző által aláírt Költ- 

ségelszámolást – 4. sz. melléklet - az Egyetem nevére szóló igazolt és pénzügyi ellenjegyzéssel ellátott 

eredeti számlákkal együtt kell egy példányban a Pénzügyi és Számviteli Irodájához megküldeni. A 

második példányt a kiküldöttnek 6 évig meg kell őriznie adóellenőrzés céljából. 

 

(7) A kiutazót legkésőbb az engedély kiadásával egyidejűleg tájékoztatni kell a költségtérítés lehetsé- 

ges jogcímeiről és az elszámolásra vonatkozó rendelkezésekről. 

 

(8) Külföldi kiküldetésre indokolt esetben előleg igényelhető (3. sz. melléklet). Az igényelt és engedé- 

lyezett előleg összegét a Pénzügyi és Számviteli Irodája a kiutazó bankszámlája javára forintban át- 

utalja. 

(9) Az előleg összegével a kiutazó a hazaérkezést követő 8 napon belül elszámolni köteles. Az indo- 

kolt kiadások elszámolásához a kitöltött Költségelszámolás nyomtatványhoz csatolni kell az Egyetem 

nevére kiállított eredeti számlákat. Az előleg visszafizetési kötelezettségért és a határidőn belüli szabá- 

lyos elszámolásért a kiutazót anyagi és fegyelmi felelősség terheli. 

 

 

A költségtérítés jogcímei 

6.§ 

 

(1) A kiutazó részére a külföldi tartózkodás idejére költségtérítés adható. 

A költségtérítés jogcímei: utazási költség, szállás költség, napidíj, részvételi díj (étkezési és kulturális 

költségek nélkül), egyéb dologi költségek (utasbiztosítás, taxiköltség, repülőtéri illeték, vízumköltség, 

parkolási és autópályadíj.) 
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(2) A kiutazót csak az Egyetem érdekében külföldön ténylegesen eltöltött időtartamra illeti meg költ- 

ségtérítés. 

(3) Pályázat vagy más külső forrás keretében megvalósuló kiutazás esetén a költségtérítés fajtáit, azok 

mértékét és az igénybevétel (elszámolás) módját, a támogatást nyújtó szabályozza, amelyet csatolni 

kell az elszámoláshoz. Ennek hiányában e szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a költségtérítés 

megállapításánál. 

 

 

A külföldi kiküldetések költségelszámolása (2. sz. melléklet) 

7. § 

 

(1) A kiutazó az utazását úgy köteles megtervezni, hogy a célállomást a lehető legrövidebb úton és a 

leggazdaságosabb módon érje el. 

 

(2) A külföldi utazással kapcsolatos szolgáltatások (repülőjegy és szállásfoglalások) beszerzése a KEF 

rendszer igénybevételével, az SZTE Nemzetközi Utazásszervezés Irodáján keresztül történhetnek. 

Kivételes esetekben, a Szolgáltatás Szervezési Iroda előzetes engedélye alapján történő, kedvezőbb áru 

szolgáltatás megrendelésekor az utazási költségek utólagos elszámolása esetén a költségtérítés kifize- 

tése az Egyetem nevére szóló eredeti, igazolt és pénzügyi ellenjegyzéssel ellátott számla és utazási  

jegy átadása ellenében történik. 

(3) Az előleggel a hazaérkezést követő 8 napon belül kell elszámolni. A kiutazót ennek elmulasztása 

esetén a Pénzügyi és Számviteli Iroda írásban szólítja fel. Az elszámolás pótlásának további elmulasz- 

tása esetén a Humánpolitikai Szolgáltató Iroda a Pénzügyi és Számviteli Iroda által átadott bizonylatok 

alapján az előleg teljes, el nem számolt előleg összegét a közalkalmazott munkabéréből levonásba he- 

lyezi. 

Útielőleg folyósítása esetén további útielőleg és egyéb költségtérítés, napidíj csak abban az esetben 

igényelhető, ha a korábban felvett előleggel a kiküldött hiánytalanul elszámolt! 

(4)A kiutazáshoz szükséges valutát a kiutazó vásárolja, illetve a külföldön felmerülő költségeket bank- 

kártyával is kiegyenlítheti. A valutaváltásról szóló eredeti bizonylatot, valamint a bankkártya külföldi 

használatát igazoló bizonylat másolatát az Utazási határozathoz és Elszámoláshoz kell csatolni. Akkor 

is így kell eljárni, ha a kiküldött maga előlegezi meg a költségeit, útielőleget nem igényel. 
 

(5)A külföldön felmerült és valutában kifizetett költségeket a felhasznált valuta bankbizonylattal iga- 

zolt forint-értékével kell átszámítani. Ha az átváltási árfolyamot a kiküldött nem igazolja, akkor a kia- 

dás felmerülésének napját megelőző hónap 15-én érvényes MNB devizaárfolyamon kell forintra át- 

számítani. 

(6) A kiküldöttet megilleti költségtérítések: 

a.) Napidíj: 

• kiküldetést teljesítő személy napidíja megkezdett naptári naponként a csatolt táblázat (8. sz. mellék- 

let) szerinti összeg, 

- napidíjat utólag, a hazaérkezést követően a Pénzügyi és Számviteli Iroda részére benyújtott elszámo- 

lás alapján a kiutazó részére a Humánpolitikai Szolgáltató Iroda átutalással, forintban fizeti ki, 

• az ideiglenes külföldi kiküldetés kezdő és befejező időpontja a Magyar Köztársaság 

államhatárának, illetve a tartós külszolgálaton lévő személy esetében a külszolgálat szerinti 

fogadó állam határának átlépése, illetve lég és vízi közlekedés esetén a kiküldetés időtartamába bele- 

számít az indulás szerinti időpontot megelőző, illetőleg érkezést követő 1 óra is, 

• a kiküldetésben töltött napok számát úgy kell meghatározni, hogy a tört napokon kiküldetésben töl- 

tött órák számát el kell osztani 24-gyel és az így számított napokat hozzá kell adni a kiküldetésben 

töltött teljes (azaz 24 órás) napokhoz. Ha a fennmaradó rész meghaladja a 8 órát, akkor a tört időt 

egész napként kell figyelembe venni, 
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• a napidíj 30 %-a, de maximum 15 EUR adómentes, 

• a napidíjra való jogosultságot (külföldön tartózkodás időtartamát) vonat-, busz-vagy elektronikus 

repülőjeggyel, illetve az útnyilvántartással kell igazolni, 

• amennyiben az utazó külföldön teljes ellátásban, illetve a tanulmányút ideje alatt ösztöndíjban, egyéb 

bérjellegű juttatásban részesült, részére napidíj nem számfejthető, 

• ha az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő személy a kiküldetés időtartama alatt díjtalan étkezés- 

ben részesül, akkor a számára napidíj nem igényelhető, 

• a napidíj összege a kiutazó étkezéseinek fedezetére szolgál, így annak igénybevétele esetén a 

kiküldetésben résztvevő étkezéséről szóló számla nem számolható el. 

 

b.) Utazási költségtérítés 

• vasúton történő utazás esetében a II. osztályú, teljes árú menetjegy téríthető, 
• autóbuszon történi utazás költségeinek a megtérítése, 

• személygépkocsival történő utazás esetén a fizetett költségtérítés nem haladhatja meg a ténylegesen 

megtett, igazolt, elszámolható kilométerek után gépjármű fogyasztási normája alapján, a NAV által 

megadott üzemanyag beszerzési ár és a 60/1992. ( IV.01.) Kormányrendelet 4.§-ában meghatározott 

alapnorma átalánnyal számított üzemanyag-költséget és kilométerenként 9 Ft normaköltséget. A ki- 

küldetések során a saját vagy házastárs, illetve meghatalmazás alapján más tulajdonában lévő sze- 

mélygépkocsi használható. Az első kiküldetéskor elszámolt járműköltség igazolásához a forgalmi en- 

gedély, illetve a kötelező felelősségbiztosítás befizetését igazoló szelvény másolatban történő átadása 

kötelező. A járműhasználat költségeinek elszámolását az SZJA és a 60/1992. ( IV.01.) Kormányrende- 

let 4.§-ában meghatározott alapnorma átalány alapján kell meghatározni, az elszámolás jelen szabály- 

zat 6. és 7. sz. kitöltött mellékletének Szolgáltatás Szervezési Irodára történő benyújtásával történik. 

 

c.) Egyéb költségtérítés 

Egyéb költségként elszámolható például: 

 a helyi közlekedési költség (kivéve a magáncélú közlekedés),

 részvételi, regisztrációs költség,

 vízum díj,

 személyi biztosítási díj, poggyász-és balesetbiztosítás díja,

 szállás költség,

 indokolt esetben a taxiköltség (kizárólag az üzleti cél érdekében felmerült költség)

 hivatali feladatok elvégzésével kapcsolatosan felmerült kiadások

 parkolási díj.

 

A felmerült kiadások az Egyetem nevére és címére kiállított igazolt és pénzügyi ellenjegyzéssel ellátott 

eredeti számla, illetve - kizárólag a helyi közlekedés és parkolási díj esetében - nyugta alapján, az Uta- 

zási határozat és Költségelszámolás csatolásával számolhatók el a hazaérkezést követő 8 napon belül. 

Az elszámolást a Pénzügyi és Számviteli Irodájához kell benyújtani. 

 
 Közalkalmazott külföldi kiküldetésének bizonylatai: 

 Utazási határozat

 1 hónaptól 3 hónapig terjedő ideiglenes külföldi kiküldetések engedélye

 Elszámolási előleg igénylés külföldi kiutazáshoz

 Elszámolás

 Utazási határozat

 Saját gépkocsi hivatalos célú belföldi/külföldi használatának elszámolása

 Útnyilvántartás a saját gépkocsi hivatalos célú külföldi használatához
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Záró rendelkezések 

 

1. Jelen Szabályzat 2015. év november hó 30. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő 

ügyekben is alkalmazni kell. A szabályzat a következő linken érhető el folyamatosan: 

http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok. 

 

2. Az Egyetem Karai e Szabályzat hatálybalépését követő 60 napon belül kötelesek saját Szabályzata- 

ikat felülvizsgálni és a szükséges módosításokat átvezetni. 

 

3. A Rektor és a Kancellár gondoskodik arról, hogy e Szabályzatot és mellékleteit, az oktatók, kuta- 

tók, más beosztású alkalmazottak és a hallgatók megismerhessék. A Szabályzatot az Egyetem 

szervezeti egységeiben, az Egyetem honlapján az érdekeltek számára hozzáférhetővé kell tenni. 

 

 

Szeged, 2015. év november 30. napján 

 

 

 

Prof. Dr. Szabó Gábor s. k.  Devecz Miklós s. k. 

rektor kancellár 
  

http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok.
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1. számú melléklet 
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3. számú melléklet 
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4. számú melléklet 
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5. számú melléklet 

 

 

  



108. SZÁM EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 2823 
 

6. számú melléklet 
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7. számú melléklet 
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8. számú melléklet 
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Kötelezettségvállalási Szabályzat 
 

Preambulum 

 
A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) a kötelezettségvállalás rendjével kapcsolatos 

szabályokat, figyelemmel az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a 

Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továb- 

biakban: Ávr.), az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet (továbbiakban: 

Áhsz.), továbbá a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) előírá- 

saira, a következők szerint határozza meg. 

 

 

I. Általános előírások 
 

I.1. A Szabályzat célja 
 

1. Az Egyetem kötelezettségvállalása során a fizetési kötelezettség vállalásáról, a kiadási elői- 

rányzatok terhére, szabályszerű jognyilatkozat tételére köteles. Kötelezettségvállalás különösen 

a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére, szerződés megkötésére, költségvetési támo- 

gatás biztosítására irányuló jognyilatkozat. 

 

2. A Szabályzat célja, hogy meghatározza az Egyetem és bármely más önálló jogalany között lét- 

rejövő, kötelezettségvállalást eredményező jogügyletek kapcsán: 

a. a kötelezettségvállalás kezdeményezésére, előkészítésére, 

b. a kötelezettség vállalására, 

c. a szerződések előkészítésére, megkötésére és nyilvántartására 

vonatkozó előírásokat. 

 

3. A Szabályzatban kialakításra kerülő előírások célja, hogy 

a. a rendelkezésekre álló forrásokkal tervszerű gazdálkodás és magas színvonalú feladatel- 

látás valósuljon meg, 

b. a pénzeszközök felhasználása gazdaságos, hatékony és eredményes legyen, 

c. az egyes szervezeti egységek a költségvetésben foglalt pénzügyi kereteket ne lépjék túl, 

d. az Egyetem esedékességkori fizetőképessége biztosított legyen, 

e. a kiadások teljesítése, a bevételek beszedése és elszámolása a jogszabályi előírások 

mentén történjen. 

 

I.2. A Szabályzat hatálya 
 

1. Személyi hatályát tekintve a Szabályzat kiterjed az Egyetem szervezeti egységeire, az Egye- 

temmel közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetve hallgatói, 

tanulói jogviszonyban álló személyekre. 

 

2. Tárgyi hatályát tekintve a Szabályzat kiterjed minden kötelezettségvállalásnak minősülő doku- 

mentumra, szerződéses okiratra, egyéb eljárási rendre. 
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I.3. Értelmező rendelkezések 
 

1. Kötelezettségvállalásnak tekintendőek a következő jognyilatkozatok: 

a. Áru vagy szolgáltatás megrendeléséről elküldött és visszaigazolt megrendelés, elfoga- 

dott árajánlat, amely az ügyviteli rendszerben rögzítésre kerül 

b. Szerződés 

c. Megállapodás 

d. Kinevezési okirat 

e. Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény, részvételi, ajánlattételi felhívás – a Köz- 

beszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján megindított közbeszerzési eljá- 

rás kivételével -, a pályázati kiírás, továbbá minden olyan nyilatkozat, harmadik sze- 

méllyel szemben vállalt kötelezettség, amely feltételesen, valamely személy nyilatkoza- 

tától függő fizetési kötelezettséget tanúsít, az Ávr. 45. § (3) bekezdésben foglalt kivéte- 

lekkel kötelezettségvállalásnak tekintendő 

f. Kiküldetési rendelvénnyel elrendelt kiküldetés 

g. Minden olyan jognyilatkozat, 

i. amelyből fizetési, szolgáltatási, vagy egyéb gazdasági kihatású kötelezettsége 

származik az Egyetemnek, 

ii. amelynek teljesítéséért az Egyetem jogi úton érvényesíthető felelősséget vállal 

vagy felelőssé válhat. 

 

2. Kötelezettségvállalásnak minősül az Egyetem Alapító Okiratában foglalt feladatainak gazdasá- 

gos, hatékony és eredményes ellátása érdekében felmerülő minden olyan döntés, intézkedés, 

amelyek végrehajtása az Egyetem kiadási előirányzatait terhelő fizetési kötelezettséget jelent. 

 

 

II. Kötelezettségvállalást eredményező jognyilatkozatokra vonatkozó előírások 
 

II.1. Az Egyetem képviseletére, kötelezettségvállalásra jogosultak köre 
 

1. Az Egyetem első számú felelős vezetője és képviselője a rektor, aki az Egyetem Szervezeti és 

Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjének (továbbiakban: SZMR) III. fejezet 

18. pontja értelmében teljes jogkörben képviseli az Egyetemet, melynek során kötelezettséget 

vállalhat. 

 

2. A rektor a Nftv. 13. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott ügykörben vállalhat kötelezettsé- 

get. A rektor részéről jegyzett, gazdasági következményekkel járó szerződések megkötéséhez a 

kancellár egyetértése is szükséges. 

 

3. A rektort távolléte vagy akadályoztatása esetén négy rektorhelyettes helyettesíti, akiknek mun- 

kamegosztási rendjét, konkrét feladat- és hatáskörét külön rektori utasításban határozza meg. 

 

4. A rektor jogosult a képviseleti jogkörét meghatározott ügyek, ügycsoportok vonatkozásában 

esetileg vagy állandó jelleggel helyettesére vagy az Egyetem magasabb vezető vagy vezető be- 

osztású közalkalmazottjára rektori utasításban átruházni. Az átruházott hatáskör gyakorlója a 

hatáskört nem adhatja tovább. 

 

5. A rektori utasításnak tartalmaznia kell a szerződéskötésre jogosult magasabb vezetői, vagy ve- 

zető beosztású alkalmazottja részére az ügyek, ügycsoportok, vagy jelen Szabályzat rendelke- 

zéseinek megjelölésével a szerződéskötési hatáskört, és annak időtartamát. 
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6. A kancellár az SZMR III. fejezet 32. pontjában meghatározott jogkörök tekintetében az Egye- 

tem vezetőjeként jár el,  mely során kötelezettségeket vállalhat. 

 

7. A kancellár az előző pontban hivatkozott jogkörében eljárva jogosult a szerződéskötésre az 

SZMR III. fejezet 33. pontjában meghatározott feladatok ellátásához kapcsolódóan, különösen, 

de nem kizárólagosan: 

a. műszaki, 

b. létesítményhasznosítási, 

c. üzemeltetési, 

d. logisztikai, 

e. szolgáltatási, 

f. beszerzési, közbeszerzései, 

g. vagyongazdálkodási, 

h. gazdálkodási, 

i. pénzügyi, 

j. kontrolling, 

k. munkáltatói jogköre gyakorlása körében felmerülő ügyletek esetén. 

 

8. A kancellár a jelen szabályzatban meghatározott jogköreit az általa meghatalmazott, vezető be- 

osztású alkalmazottra átruházhatja, így különösen: 

a. a Gazdasági Szervezet főigazgatója a kancellár meghatalmazásában rögzített feladat- és 

hatásköröket az összeférhetetlenségi szabályok figyelembevételével gyakorolja, 

b. az Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ főigazgatója a kancellár meghatalmazá- 

sában foglaltak szerint látja el a kötelezettségvállalással kapcsolatos feladatait. 

 

9. A kancellár képviseleti jogkörét meghatározott ügyekre, ügycsoportokra jogosult esetileg vagy 

állandó jelleggel az Egyetem magasabb vezető vagy vezető beosztású közalkalmazottaira meg- 

hatalmazás útján átruházni. Az átruházott hatáskörök, azok gyakorlásának rendje és esetleges 

korlátai kancellári utasításban kerülnek meghatározásra. Az átruházott hatáskör gyakorlója a 

hatáskört nem adhatja tovább. 

 

10. A kancellár az utasításában határozza meg a szerződéskötésre jogosult magasabb vezetői vagy 

vezetői megbízással rendelkező alkalmazott részére az ügyek, ügycsoportok, értékhatárok vagy 

a jelen szabályzat rendelkezéseinek megjelölésével a képviseleti, szerződéskötési hatáskört, va- 

lamint annak időtartamát. 

 

11. A rektornak és a kancellárnak együttes szerződéskötési jogosultsága van különösen: 

a. hazai és európai uniós pályázati forrásokhoz kapcsolódó támogatási szerződések aláírá- 

sánál, 

b. K+F+I szerződések aláírásánál. 

 

12. Kötelezettségvállalási jogosultsággal az Ávr. 52. § (1) bekezdése alapján kizárólag az Egye- 

temmel közalkalmazotti jogviszonyban álló személy bízható meg. 

 

II.2. Átruházott kötelezettségvállalási joggal rendelkezők köre 
 

1. A rektor, illetve a kancellár jelen Szabályzat alapján a kötelezettségvállalási jogkört a követke- 

ző személyekre ruházza át: 

a. SZMR V. fejezet 22. pontja alapján a dékán a kari ügyekben a kiadmányozási és a kar 

rendelkezésére álló, központi kezelésben tartott pénzügyi keretek tekintetében, a rektor 

és a kancellár utasításai alapján, kötelezettségvállalási jogkört gyakorol, 
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b. SZMR V. fejezet 47. pontja alapján intézeti ügyekben Egyetemi szabályzat, utasítás 

alapján az intézetvezető kötelezettségvállalási jogkört gyakorol, 

c. SZMR V. fejezet 71. pontja alapján a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (további- 

akban: Klinikai Központ) elnöke jogosult az Nftv. rendelkezése alapján a Klinikai Köz- 

pont tevékenysége körében kötelezettségvállalási jogkör gyakorlására, 

d. az a-c. pontokban nem említett, de az SZMR alapján szervezeti egységnek minősülő 

szervezetek vezetői Egyetemi szabályzat, utasítás alapján kötelezettségvállalási jogkört 

gyakorolnak azzal, hogy szerződéskötési jogosultságuk nincs, 

e. az SZMR-ben nem részletezett egység (például iroda, osztály) esetében, továbbá a 

témaszámfelelősök vonatkozásában a rektor, illetve kancellár által meghatalmazásban 

kijelölt személy a meghatalmazásban foglaltak szerint jogosult kötelezettségvállalási 

jogkört gyakorolni. 

 

II.3. Kötelezettségvállalást előkészítő feladatok 
 

1. A kötelezettségvállalást eredményező jognyilatkozatok megtételét megelőző feladatok: 

a. árajánlatok bekérése, 

b. pályázatok kiírása (közbeszerzés alá tartozó és nem tartozó pályázatok egyaránt), 

c. üres álláshelyek meghatározása, 

d. bérmaradvány meghatározása, 

e. egyéb, döntést-elősegítő és előkészítő dokumentumok elkészítése, 

f. beszerzésekre vonatkozó jogszabályokban, szabályzatokban foglaltak figyelése. 

 

2. A kötelezettségvállalást megelőzően igazolni szükséges a szabad előirányzat meglétét. 

 

II.4. Kötelezettségvállalási értékhatárok 

 

1. A rektor, illetve a kancellár a jogkörébe tartozó kötelezettségvállalás tekintetében összeghatár 

nélkül jogosult a szerződéskötésre, kötelezettségvállalásra. 

 

2. Összeghatárra tekintettel a kötelezettségvállalásra jogosultak körét az 1. számú melléklet tar- 

talmazza. 

 

3. A következő sajátos feladatok esetében a rektor/kancellár a következő személyekre ruházhatja 

át a kötelezettségvállalási jogosultságot: 

a. személyi juttatások és ahhoz kapcsolódó járulékok esetén a munkáltatói jogok gyakorló- 

jára, 

b. bérleti szerződések esetén a dékánokra, Klinikai Központ elnökére, 

c. könyv- és folyóirat megrendelések esetén tudományos rektor-helyettesre, dékánokra, in- 

tézetvezetőkre, 

d. PhD keret terhére történő kötelezettségvállalásoknál a dékánokra, 

e. költségtérítéses képzések terhére történő kötelezettségvállalások esetén a dékánokra, in- 

tézetvezetőkre, 

f. pályázatok, projektek esetében a projekt témavezetőire (kivéve a támogatási szerződés 

aláírása esetén). 

 

4. A bruttó 1 millió Ft feletti új megrendelések esetén kancellári jóváhagyás szükséges a kötele- 

zettségvállaláshoz. A jóváhagyást a kancellár nevében, a kancellár meghatalmazása alapján a 

Gazdasági Szervezet főigazgatója is végrehajthatja. 

 

5. Már érvényben lévő szerződések alapján történő megrendelések esetén a bruttó 10 millió Ft fe- 

letti kötelezettségvállalás esetében szükséges kancellári jóváhagyás. 
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6. Az értékhatár feletti kötelezettségvállalásra, a kötelezettségvállalás tárgykörétől függően, a rek- 

tor vagy a kancellár jogosult. 

 

7. Amennyiben a kötelezettségvállalásra, szerződéskötésre jogosult a jelen Szabályzatban, illetve 

a kapcsolódó rektori/kancellári utasításban meghatározott szabályokat megszegi, illetve a meg- 

adott értékhatárt a kötelezettségvállalás során túllépi, a kötelezettségvállalás tárgykörétől füg- 

gően a rektor/kancellár jogosult a szerződéskötési, kötelezettségvállalási jogkört megvonni. 
 

II.5. Szerződésekre vonatkozó tartalmi és formai követelmények 
 

1. Szerződés kizárólag az Egyetem nevében köthető. Minden szerződés az Egyetem, mint jogi 

személyű központi költségvetési szerv, illetve az adott szerződő partner között jön létre. A 

szerződésből eredő jogok jogosultja és kötelezettségek viselője az Egyetem, függetlenül attól, 

hogy az Egyetem képviseletében a szerződéses ügylet létrehozása, megkötése körében ki jár el, 

és ki jogosult az írásbeli szerződés szabályszerű aláírására, valamint attól, hogy a szerződésből 

származó jogok és kötelezettségek az Egyetem belső szervezeti és elszámolási szabályai alap- 

ján a szerződésből származó jogok és kötelezettségek melyik szervezeti egységet jogosítják, 

vagy terhelik. 

 

2. A kötelezettségvállalási jognyilatkozatban egyértelműen megállapíthatónak és számszerűsíthe- 

tőnek kell lennie az Egyetem javára nyújtandó szolgáltatásnak, terméknek, érvényesíthető jo- 

gosítványnak, illetve az Egyetemet terhelő kötelezettségnek. 

 

3. Az Egyetemnek kötelezettséget vállalnia az Ávr.-ben foglalt kivételekkel csak pénzügyi ellen- 

jegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet. Nem szükséges 

előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely 

a. értéke a százezer forintot nem éri el, 

b. a fizetési számlákról a számlavezető által leemelt díj, juttatás, a külföldi pénzértékben 

vállalt kötelezettség árfolyamvesztesége, vagy 

c. az Áht. 36. § (2) bekezdése szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül: 

i. a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósá- 

gi, hatósági döntésen, 

ii. vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapításának 

módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötele- 

ző előíráson alapuló fizetési kötelezettség. 

 

4. Minden esetben írásbeli előzetes kötelezettségvállalás és ellenjegyzés szükséges a közalkalma- 

zotti jogviszony, hallgatói munkaviszony létesítéséhez, módosításához, megszüntetéséhez. 

 

5. Előzetes írásbeli kötelezettségvállalás és ellenjegyzés szükséges a szellemi és egészségügyi te- 

vékenység ellátására irányuló megbízási szerződés létesítéséhez. 

 

6. Az írásbeli szerződés megkötése okirati formában történik, a következő kötelező tartalmi ele- 

mekkel: 

a. szerződő felek és szerződéses pozíciójuk megnevezése, 

b. Egyetem tekintetében 

i. székhely, 

ii. képviselő neve, 

iii. beosztása, 

iv. intézményi azonosító számát, 

v. adószámát, 

vi. statisztikai számjelét, 
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vii. bankszámlaszámot, 

viii. a kapcsolattartót. 

c. szerződés tárgya, 

d. a szerződő feleknek a szerződésből fakadó jogait és kötelezettségei, 

e. szolgáltatás és az ellenszolgáltatás tárgya, összege, 

f. a fizetési, valamint teljesítési határidők, módok, 

g. a szerződés létrejöttének időpontja, 

h. szerződő felek képviselőinek szabályos (gazdálkodó szervezet esetén cégszerű, egyéb 

szervezet esetén a rá vonatkozó szabályok szerinti) aláírása, 

i. az Egyetem részéről szükség szerint a kancellári egyetértés/jóváhagyás és 

j. az ellenjegyzéseket, illetve szükség szerint a testületi hozzájárulások megjelölése. 

 

7. A megkötött visszterhes szerződésnek, adott megbízásnak, megrendelésnek, vagy más hasonló 

visszterhes magánjogi kötelem írásba foglalását tartalmazó okiratnak az általános adatokon, 

feltételeken túlmenően tartalmaznia kell: 

a. a szakmai, műszaki teljesítés mennyiségi és minőségi jellemzőinek meghatározását, ha- 

táridejét, 

b. a kifizetendő összeget vagy a számlázás alapjául szolgáló egységárat, a pénzügyi teljesí- 

tés devizanemét, módját és feltételeit, 

c. a kifizetés határidejét, több év előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén évenkén- 

ti ütemezésben, és 

d. a pénzügyi ellenjegyzés tényét és a pénzügyi ellenjegyző keltezéssel ellátott aláírását. 

e. Központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére jogi személlyel, jogi személyiség- 

gel nem rendelkező szervezettel kötött visszterhes szerződés esetén 

i. tartalmaznia kell a szervezet képviselőjének nyilatkozatát arra vonatkozóan,  

hogy átlátható szervezetnek minősül. 

ii. A szervezet képviselője a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról hala- 

déktalanul köteles a kötelezettségvállalót tájékoztatni. 

iii. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a kötelezett- 

ségvállaló felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a 

szerződéstől eláll. 

 

8. Az Egyetem képviseletére jogosultak az okiratokat a hiteles aláírási címpéldányuknak megfele- 

lően kötelesek aláírni. 

 

9. Az idegen nyelven készült szerződéseket kétnyelvű okiratként szükséges elkészíteni. Amennyi- 

ben a kétnyelvű okirat elkészítése jelentős nehézségbe ütközik, az idegen nyelvű szerződéshez 

hiteles szakfordítást vagy olyan magyar nyelvű fordítást szükséges mellékelni, amelyet az 

Egyetem alkalmazásában álló olyan személy készített, aki az adott nyelv vonatkozásában lega- 

lább középfokú nyelvvizsgával és szakmai nyelvvizsgával rendelkezik. Amennyiben a szerző- 

dés szakmai tartalma, terjedelme, illetve teljesítés körében fennálló jogi, pénzügyi kockázat 

mértéke, valamint nyelvi bonyolultsága azt nem indokolja, a jogi ellenjegyző mellőzheti a két- 

nyelvű okirati formát, vagy a hiteles fordítás vagy szakfordítás készítését. 

 

II.6. A szerződések aláírása 
 

1. A szerződések ellenjegyzését és aláírását követően – erre vonatkozó előírás esetén – be kell 

szerezni a kancellár egyetértését/jóváhagyását. 

 

2. A szerződéseket legalább három eredeti példányban szükséges aláírni. Abban az esetben, ha a 

szerződés több önálló szervezeti egységet is érint az Egyetemen belül, akkor ezen egységek 

számára is szükséges gondoskodni az eredeti példány biztosításáról. 
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3. Az Egyetem a fizetési kötelezettséget eredményező szerződés aláírását megelőzően rögzíti az 

ügyviteli rendszerében az előzetes kötelezettségvállalás paramétereit, meghatározva ezzel a lét- 

rejövő gazdasági eseményt is. 
 

II.7. A szerződések ellenjegyzése 
 

1. Az arra jogosult kötelezettséget csak akkor vállalhat, ha a szerződés (kötelezettségvállalási do- 

kumentumot) pénzügyi ellenjegyzésére sor került. A pénzügyi ellenjegyző az Ávr. 54. § (2) be- 

kezdése alapján a feladatai ellátásához szükség szerint szakértőt vehet igénybe (szakmai és jogi 

engedélyezés). 

 

2. Bérleti szerződések pénzügyi ellenjegyzése esetén szükséges a kötelezettségvállalás dokumentu- 

mának a Létesítménygazdálkodási Igazgatóság részére tájékoztatás céljából történő megküldése. 

 

3. A munkáltató jogkörgyakorlással kapcsolatos dokumentumok esetében nem kell a pénzügyi el- 

lenjegyzés, amennyiben az informatikai rendszerben a pénzügyi ellenjegyzés, a fedezetigazolás 

megtörtént. 
 

II.8. Pénzügyi ellenjegyzés 
 

1. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzéssel együtt érvényes. 

 

2. A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátu- 

mának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult sze- 

mély aláírásával kell igazolni. 

 

3. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre 

áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás 

nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 

 

4. Pénzügyi ellenjegyzésre a költségvetési szerv kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség 

esetén a Gazdasági Szervezet főigazgatója, vagy az általa írásban kijelölt költségvetési szerv 

alkalmazásában álló személy írásban jogosult, utóbbi a Gazdasági Szervezet főigazgatója által 

adott meghatalmazásban foglaltak szerint, figyelembe véve az Ávr. 55. § (1)-(2) bekezdéseinek 

előírásait. 

a. Az Egyetem egyes karain külön pénzügyi ellenjegyzők jelölhetőek ki, továbbá 
b. a támogatásokhoz kapcsolódó projektek, pályázatok esetében a projekt pénzügyi vezető- 

je pénzügyi ellenjegyzőként is eljárhat. 

 

5. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére feljogosított személynek az Ávr. 55. § (3) be- 

kezdése alapján a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel, vagy legalább közép- 

fokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie. 

 

6. Ha a kötelezettségvállalás nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, a pénzügyi ellenjegyzőnek 

erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót, a kötelezettséget vállaló szerv vezetőjét 

(rektor/kancellár) és gazdasági szervezet főigazgatóját. 

 

7. Ha kötelezettséget vállaló szerv vezetője (rektor/kancellár) a tájékoztatás ellenére írásban utasí- 

tást ad a pénzügyi ellenjegyzésre, a pénzügyi ellenjegyző köteles annak eleget tenni és e tény- 

ről az irányító szerv (Emberi Erőforrások Minisztériuma) vezetőjét haladéktalanul írásban érte- 

síteni. A vezető a tájékoztatás kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül köteles meg- 

vizsgálni a bejelentést, és kezdeményezni az esetleges felelősségre vonást. 
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8. Amennyiben egy szerződés tárgya szerint az Ávr. pénzügyi ellenjegyzési kötelezettséget ír elő, 

akkor a szerződés érvényességéhez elengedhetetlen a pénzügyi ellenjegyzés megléte. 

 

9. A Gazdasági Szervezet főigazgatója és az általa kijelölhető pénzügyi ellenjegyzők összeghatár 

szerinti felsorolását a Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza azzal, hogy az erre vonatkozó 

jogosultság gyakorlásához minden esetben a Gazdasági Szervezet főigazgatója általi írásbeli 

megbízás szükséges. A pénzügyi ellenjegyzési jog a Gazdasági Szervezet főigazgatója által 

írásban korlátozható, visszavonható, a pénzügyi ellenjegyző akadályoztatása esetén az más 

személy írásbeli megbízásával helyettesíthető. 
 

II.9. Szakmai engedélyezés 
 

1. Szakmai engedélyezésre pénzügyi ellenjegyző igénye alapján, a pénzügyi ellenjegyzést meg- 

előzően kerül sor, melynek keretében a kötelezettségvállalás szakmai indokoltságának, célsze- 

rűségének, az egyetem szakmai, gazdasági, minőségi érdekeknek való megfelelésének az iga- 

zolása a feladat. 

 

2. A szakmai engedélyező általában az adott szerződés kapcsolattartójaként feltüntetett személy. 

 

3. Teljesítési kötelezettséget eredményező pályázatot, támogatási szerződést, K+F+I megállapo- 

dást a Tudományos és innovációs rektorhelyettes engedélyezi szakmailag. 

 

4. Az Egyetem ingatlanvagyonának hasznosítására vonatkozó szerződések tekintetében a szakmai 

engedélyező a létesítménygazdálkodási igazgató vagy az általa írásban kijelölt személy. 

 

5. Szakmailag engedélyezhető a kötelezettségvállalás, ha az nem mond ellent az Egyetem hosszú 

távú érdekeinek és a kialakított szakmai szabályoknak, jogszabályi előírásoknak. 

 

II.10. Jogi engedélyezés 
 

1. Jogi engedélyezésre a pénzügyi ellenjegyző igénye alapján, a pénzügyi ellenjegyzést megelő- 

zően kerül sor. Jogi engedélyezés a szerződések, illetve kötelezettségvállalást tartalmazó egyéb 

dokumentumok jogi végzettséggel és engedélyezésre jogosultsággal rendelkező személy által 

történő felülvizsgálatát követően annak felelősségvállalással együtt járó igazolása, hogy az ok- 

iratban foglaltak a szükséges alaki és tartalmi kellékekkel rendelkeznek, nem ütköznek jogsza- 

bályi előírásokba, és az Egyetem belső szabályzataiba, vagy közhiteles nyilvántartásokba. A 

jogi engedélyezés az arra jogosult által az okiratra rávezetett aláírással történik. 

 

2. Jogi engedélyezésre az Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ főigazgatója és az általa 

írásban kijelölt egyetemi jogtanácsos vagy jogi szakvizsgával rendelkező közalkalmazott jogo- 

sult. 

 

III. Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés további szabályai 
 

III.1. Kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó határidők 
 

1. Az Áht. 32. §-ban és a 36. § (5) bekezdésben foglalt kivételekkel a költségvetési év kiadási 

előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra a szabad előirányzat mértékéig kerülhet sor. A kö- 

telezettségvállalás esetén a pénzügyi teljesítésnek legkésőbb a költségvetési év december  31-

éig meg kell történnie, az Ávr.-ben foglalt kivétellel: 
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a. Az Egyetem költségvetési évi kiadási előirányzatai terhére abban az esetben vállalható 

kötelezettség, ha az abból származó valamennyi kifizetés a költségvetési évet követő év 

június 30-áig megtörténik. 

b. Az Egyetem előirányzatai terhére határozatlan idejű vagy a költségvetési évet követő év 

június 30-át követő időpontra is fizetési kötelezettséget tartalmazó határozott idejű fize- 

tési kötelezettség (a továbbiakban: több év előirányzatait terhelő kötelezettségvállalás) 

esetén 

i. december 31-éig esedékes fizetési kötelezettségek mértékéig a költségvetési év, 

ii. a december 31-ét követően esedékes fizetési kötelezettségek az esedékesség sze- 

rinti év kiadási előirányzatai terhére vállalható kötelezettség. 

 

2. Az Egyetem több év előirányzatait terhelő kötelezettséget az Emberi Erőforrások Minisztériu- 

ma előzetes engedélyével vállalhat, ha a kötelezettségvállalás összegének 

a. költségvetési évre jutó része a kötelezettségvállalás időpontjában a módosított kiadási 

előirányzatok 10%-át, vagy 

b. egy évre számított értéke a költségvetési évet követő három év bármelyikében az Áht. 

36. § (4) bekezdése szerint adott évre vállalható kötelezettségek 5%-át eléri vagy meg- 

haladja. 

 

3. Nem szükséges engedélyét kérni 

a. az egységes rovatrend K1. Személyi juttatások és K2. Munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó rovatain megtervezett költségvetési kiadási előirányzatok 

felhasználása során, ide nem értve a K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony- 

ban nem saját alkalmazottnak fizetett juttatások rovat költségvetési kiadási előirányzata 

terhére kötött, az Ávr. 48. § (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő 

szerződéseket, és 

b. az egységes rovatrend K331. Közüzemi díjak rovaton megtervezett előirányzat felhasz- 

nálása során. 

 

4. A következő év(ek) előirányzata terhére csak olyan mértékben vállalható kötelezettség, amely a 

kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett, az esedékesség időpontjában, az 

Egyetem alapító okiratában meghatározott, és az SZMR-ben részletezett feladatok gazdaságos, 

hatékony és eredményes ellátását nem veszélyeztetik. 

a. A költségvetési fedezetet az Egyetem éves költségvetésének tervezésekor kell biztosíta- 

ni. 

b. Többéves kötelezettségvállalásnál minden esetben kancellári jóváhagyás szükséges. 
c. Az összeghatár korlátozás nem vonatkozik a munkáltatói jogkörgyakorlás körébe tarto- 

zó kötelezettségvállalásokra. 

 

III.2. Kötelezettségvállaló feladatai 
 

1. A kötelezettségvállaló felel 

a. a kötelezettségvállalásra vonatkozó jogszabályok és az Egyetem belső szabályzataiban 

foglalt előírások betartásáért, 

b. annak vizsgálatáért, hogy csak abban az esetben és addig az időpontig vállalható kötele- 

zettség, amennyiben annak fedezete rendelkezésre áll, vagy a teljesítéskor rendelkezés- 

re fog állni, 

c. azért, hogy meggyőződjön arról, hogy 

i. szerződéskötések esetén a szerződés tárgya nem valósítható meg az Egyetem 

egyetlen szervezeti egységének a közreműködésével, 

ii. a kötelezettségvállalás indokolt. 
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2. A kötelezettségvállalás dokumentumának tartalmaznia kell legalább: 

a. a témaszámot, 

b. a kötelezettségvállalás tárgyát és összegét, 

c. a pénzügyi fedezet meglétét (keret illetve más forrás jelölését), 

d. fizetés esedékességét. 

III.3. Pénzügyi ellenjegyző feladatai 
 

1. A pénzügyi ellenjegyző a kötelezettségvállalási igényt a „Pénzügyi ellenjegyzés” fejezetben 

felsoroltak szerint vizsgálja, továbbá igényei szerint megküldi a szakmai/jogi engedélyező ré- 

szére, szakmai/jogi egyeztetés érdekében. 

 

2. A kötelezettségvállalást követően haladéktalanul gondoskodni kell annak nyilvántartásba véte- 

léről, ezáltal a kötelezettségvállalás értékéből a költségvetési év és az azt követő évek szabad 

előirányzatait terhelő rész lekötéséről. 

 

3. A kötelezettségvállalás értékének meghatározásához számba kell venni az abból származó va- 

lamennyi fizetési kötelezettséget, még abban az esetben is, ha valamely fizetési kötelezettség 

bekövetkezése bizonytalan vagy külön jövőbeli nyilatkozattól függ. 

a. Ha a fizetési kötelezettség jövőbeni mértéke nem határozható meg pontosan, a körül- 

mények és az előző évek tapasztalatainak gondos mérlegelése alapján az adott piaci, 

gazdasági, társadalmi körülmények között - az ésszerű gazdálkodás mellett - reális leg- 

magasabb összegű kötelezettséget kell feltételezni. 

b. Határozatlan időre vállalt kötelezettség értékét a költségvetési évben és az azt követő 

három éven keresztül származó fizetési kötelezettségek összegeként kell meghatározni. 

 

4. A szabad fedezet rendelkezésre állásának vizsgálatához a kötelezettségvállalás értékeként meg- 

határozott összegből a költségvetési év és - ha a Ávr. 46. § alapján szükséges - az Áht. 36. § (4) 

bekezdése szerinti évek szabad előirányzatait kell vizsgálni. 

 

5. Az Áht. 36. § (2) bekezdése szerinti más fizetési kötelezettségek esetén a teljesített kifizetések- 

kel egyidejűleg kell annak adatait és a kifizetés összegét az Áhsz. szerinti nyilvántartásba ven- 

ni. 

 

6. A kötelezettségvállalás módosulása, meghiúsulása, megszűnése esetén haladéktalanul gondos- 

kodni kell az Áhsz. szerinti nyilvántartásban szereplő adatok módosításáról. 

 

7. Az Áht.-ban foglalt, előirányzat-módosítási kötelezettség nélküli, eredeti előirányzaton felüli 

kiadás teljesítése esetében, az ilyen előirányzatok terhére történő kötelezettségvállalás során a 

pénzügyi ellenjegyzésnél kizárólag arról kell meggyőződni, hogy a kötelezettségvállalás nem 

sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 

 
 

IV. Teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás szabályai 
 

IV.1. A teljesítés igazolása 
 

1. A teljesítés igazolása során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell a kia- 

dások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló köte- 

lezettségvállalás esetében - ha a kifizetés vagy annak egy része az ellenszolgáltatás teljesíté- 

sét követően esedékes - annak teljesítését. 
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2. A teljesítés igazolása egy olyan felelősségvállalással is együtt járó igazolás, amely az érvé- 

nyesítés és az utalványozás alapjaként szolgál. 

 

3. A teljesítés igazolására jogosult személyeket az adott kötelezettségvállaláshoz, vagy a kötele- 

zettségvállalások előre meghatározott csoportjaihoz kapcsolódóan, a kötelezettségvállaló 

írásban jelöli ki. 

 

4. Olyan esetekben, ahol a teljesítés szakmai igazoláshoz is kötve van (például beruházás mű- 

szaki átadás-átvétele), a megfelelő szakértelemmel rendelkező munkatárs szakmai teljesítés- 

igazolása is szükséges. 

 

5. A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, a tel- 

jesítést igazoló aláírásával kell igazolni. Számla kizárólag a hozzá csatolt teljesítésigazolással 

együtt fogadható be. 

 

6. A teljesítésigazolás minimálisan a következő adatokat tartalmazza: 

a. szerződő felek neve, 

b. szerződés azonosítószáma, 

c. a szerződés kelte, tárgya, 

d. a teljesítés napja, 

e. a teljesítést igazoló nyilatkozata, hogy a teljesítés szerződés szerint történt, és a szállí- 

tó milyen összegű számla benyújtására jogosult, 

f. a teljesítést igazoló aláírása. 

 

7. A teljesítésigazolás feltételei teljesülésének igazolásául a következő dokumentumok szolgál- 

nak különösen: 

a. szállítólevél, 

b. raktári bevételezési bizonylat, 

c. munkalap, 

d. jelenléti év, 

e. munkaidő nyilvántartás, 

f. szakmai beszámoló 

g. menetlevél 

h. átadás-átvételi jegyzőkönyv 

i. műszaki átadás-átvétel jegyzőkönyv (beruházásoknál) 

j. üzembehelyezési jegyzőkönyv. 

 

8. A munkavégzés szakmai teljesítésének igazolása a munkáltatói jogkörgyakorló feladata, a 

személyi juttatások számfejtésének alapdokumentumai (például jelenléti ív) alapján. Teljesí- 

tésigazolás szükséges a megbízási szerződések, keresetkiegészítést megállapító megállapodá- 

sok esetében is. 

 

9. Anyag-, gyógyszer-, illetve eszközbeszerzések. szolgáltatások esetében a teljesítésigazolás 

során a mennyiségi, minőségi feltételek, valamint az egységárak megfelelőségére is kiterjed 

az igazolás. 

 

10. Nem szükséges a teljesítési igazolni jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül 

végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az 

összeg megállapításának módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megál- 

lapító kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettség esetében. 
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IV.2. Érvényesítés 
 

1. Az érvényesítés a teljesítés igazolást követő, és az utalványozást megelőző tevékenység. 

 

2. Kifizetések esetén a teljesítés igazolása alapján az érvényesítőnek ellenőriznie kell az összeg- 

szerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., az Áhsz. és az 

Ávr. előírásait, továbbá az Egyetem belső szabályzataiban foglaltakat megtartották-e. 

 

3. Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést és az érvényesítő 

keltezéssel ellátott aláírását. 

4. Érvényesítést a kancellár által az érvényesítéssel írásban megbízott, az Egyetem alkalmazásá- 

ban álló személy végezhet. Az érvényesítőnek a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakkép- 

zettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli 

képesítéssel kell rendelkeznie. 

 

5. Az európai uniós forrásból biztosított költségvetési támogatások esetén a közreműködő szer- 

vezet alkalmazásában álló személy is megbízható az érvényesítési feladatok ellátására. A 

megbízását írásba kell foglalni. 

 

6. Az érvényesítőnek az „érvényesítve” kifejezés feltüntetése mellett szerepeltetnie kell a meg- 

állapított összeget és a könyvviteli elszámolásra utaló főkönyvi számlaszámot is. 

 

7. Amennyiben az érvényesítő a vonatkozó jogszabályok, szabályzatok megsértését tapasztalja, 

köteles ezt jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés nem tagadható meg, ha ezt követően 

az utalványozó erre írásban utasítja. 

 

8. Amennyiben a tájékoztatás ellenére írásban utasítást kap az érvényesítő az érvényesítésre, az 

érvényesítő köteles annak eleget tenni és e tényről az irányító szerv (Emberi Erőforrások Mi- 

nisztériuma) vezetőjét haladéktalanul írásban értesíteni. A vezető a tájékoztatás kézhezvételé- 

től számított nyolc munkanapon belül köteles megvizsgálni a bejelentést, és kezdeményezni 

az esetleges felelősségre vonást. 
 

IV.3. Utalványozás 
 

1. Utalványozásra a kancellár vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult. Az utal- 

ványozók kijelölésére vonatkozó dokumentumokat a Kancellári Kabinet Iroda őrzi, és bizto- 

sítja a nyilvántartásukat. 

 

2. A bevételi előirányzatok javára bevételt elszámolni és a kiadási előirányzatok terhére kifize- 

tést elrendelni az Egyetemnek utalványozás alapján lehet. 

 

3. A kiadási előirányzatok terhére történő utalványozásra a teljesítés igazolását, és az annak 

alapján végrehajtott érvényesítést követően kerülhet sor. 

 

4. Az utalványozó 

a. ellenőrzi, hogy az érvényesített számla és az utalvány formailag, illetve tartalmilag 

utalványozásra alkalmas-e, 

b. az utalványon a név, illetve dátum feltüntetése mellett az aláírásával utalványozza a 

számlát. 

 

5. A kiadások utalványozása az érvényesített okmány alapján történik. 
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6. Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra rávezetett, 

más esetben külön írásbeli rendelkezéssel lehet. 

 

7. A külön írásbeli rendelkezésen fel kell tüntetni: 

a. az „utalvány” szót, 

b. a költségvetési évet, 

c. a befizető, kedvezményezett megnevezését, címét, 

d. a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét, 

e. a bevétel, kiadás egységes rovatrend és kormányzati funkció szerinti számát, a terhe- 

léssel, jóváírással (kifizetéssel, bevételezéssel) érintett pénzeszköz Áhsz. szerinti 

könyvviteli számlájának számát, 

f. a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát, 

g. az utalványozó keltezéssel ellátott aláírását, és 

h. érvényesítést. 

 

8. A bevételi és kiadási pénztárbizonylatra rávezetett rendelkezésen az 7. pont szerinti adatokat 

kell feltüntetni azzal, hogy az okmányon már szereplő adatokat nem kell megismételni. 

 

9. Utalványozni csak a rendelkezésre álló keret és a kifizetéshez szükséges forrás erejéig a vo- 

natkozó szabályok betartásával lehet. 

 

10. Nem kell utalványozni: 

a. a közigazgatási hatósági határozaton alapuló, az egységes rovatrend B3. Közhatalmi 

bevételek rovatain elszámolandó költségvetési bevételek beszedését, az egységes ro- 

vatrend B401. Készletértékesítés ellenértéke, B402. Szolgáltatások ellenértéke, B403. 

Közvetített szolgáltatások ellenértéke és B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó 

rovatain elszámolandó költségvetési bevételeket, 

b. a fizetési számla vezetésével és az azon végzett műveletekkel kapcsolatban a számla- 

vezető által felszámított díjakkal, költségekkel kapcsolatos költségvetési kiadásokat és 

kamatbevételeket, 

c. az egységes rovatrend B813. Maradvány igénybevétele rovatain elszámolandó finan- 

szírozási bevételek teljesítését, és 

d. a fedezetkezelői számláról, valamint - a fedezetkezelői számlára történő átutalás ese- 

tén - az építtetői fedezetbiztosítási számláról történő kifizetéseket. 
 

IV.4. Összeférhetetlenségi szabályok 
 

1. A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében 

azonos személy nem lehet. 

 

2. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezett- 

ségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. 

 

3. Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés iga- 

zolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári 

Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el. 

 

4. Az Egyetem a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, érvé- 

nyesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról naprakész nyilvántar- 

tást vezet. 
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5. A nyilvántartás vezetéséről a Gazdasági Szervezet köteles gondoskodni: 

a. a kötelezettségvállalás folyamata során aláírási jogosultsággal rendelkező személyek 

aláírás-bejelentő dokumentumát a Költségvetési és Kontrolling Iroda részére szüksé- 

ges megküldeni, 

b. az aláírási címpéldányok nyilvántartásának a vezetése történhet az ügyviteli rendszer- 

ben is. 

 

IV.5. Felelősségi, magatartási szabályok 
 

1. A kötelezettségvállalót és az ellenjegyzőt jelen Szabályzatban, valamint részletszabályzatai- 

ban foglaltak betartásáért együttes felelősség terheli. 

 

2. A Szabályzatban foglaltak betartásáért valamennyi, a Szabályzat hatálya alá tartozó személy 

munkajogi, polgári jogi és büntetőjogi felelősséggel tartozik. 

 

3. A kötelezettségvállalásban közvetlenül, illetve közvetetten résztvevő felek kötelesek az Egye- 

tem gazdasági érdekeit figyelembe venni, továbbá pártatlannak szükséges lenniük. 

 

4. A potenciális üzleti partnerek részére esélyegyenlőséget, azonos elbírálási módot szükséges 

biztosítani. A kötelezettségvállalásra irányuló eljárásban részt vevők kötelesek bizalmasan 

kezelni minden tudomásukra jutott szakmai, ár- és egyéb kereskedelmi információt, azokat 

harmadik fél felé nem közölhetik. 

 

5. Ha a kötelezettségvállalásban résztvevő, a rektor vagy a kancellár által felhatalmazott szemé- 

lyek jogszerűtlenül, vagy az egyetemi érdeket figyelmen kívül hagyva járnak el, a rektor vagy 

a kancellár a kötelezettségvállalásban szerzett jogosultságát felfüggeszti vagy visszavonja. 

 
 

V. Záró rendelkezések 
 

1. Jelen szabályzatot a Szenátus 2015. év november hó 30. napján hozott 203/2015. számú SZ- 

határozatával elfogadta. 

2. Jelen Szabályzat 2015. év november hó 30. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban 

lévő ügyekben is alkalmazni kell. A szabályzat a következő linken érhető el folyamatosan: 

http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok. 

3. Jelen Szabályzat hatályba lépésével hatályát veszti a Szenátus 209/2010. számú határozatával 

elfogadott Kötelezettségvállalási Szabályzat. 

 

 

Szeged, 2015. november 30. 
 

 

 

Prof. Dr. Szabó Gábor s. k. 

rektor 

Devecz Miklós s. k. 

kancellár 

http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok.
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1. számú melléklet 

 
Az Egyetem kötelezettségvállalásra és pénzügyi ellenjegyzésre jogosultjainak a köre. Függetlenül a 

táblázatban történő nevesítéstől a pénzügyi ellenjegyzési feladatkör ellátásának előfeltétele minden 

esetben a Gazdasági Szervezet főigazgatója általi írásbeli megbízás. (Ávr. 55. § (2) a. pont) 
 

Értékhatár Jóváhagyó Kötelezettségvállaló Pénzügyi ellenjegyző 

20M < Kancellár 

Kancellár 

Rektor 

Kancellár 

Gazdasági Szervezet Főigazgatója 

Gazdasági Igazgató 

 

Gazdasági Szervezet Főigazgatója 

Gazdasági Igazgató 

l0M < 20M Kancellár Rektor Gazdasági Szervezet Főigazgatója 

Gazdasági Igazgató 

Központi pénzügyi ellenjegyző 

Kancellár Kancellár Gazdasági Szervezet Főigazgatója 

Gazdasági Igazgató 

Központi pénzügyi ellenjegyző 

Kancellár Klinikai Központ elnöke Gazdasági Szervezet Főigazgatója 

Gazdasági Igazgató 

Klinikai Központ Gazdasági Vezető 

Központi pénzügyi ellenjegyző 

Kancellár Létesítménygazdálkodási Igazgató Gazdasági Szervezet Főigazgatója 

Gazdasági Igazgató 

Központi pénzügyi ellenjegyző 

1M < l0M Kancellár Rektor Gazdasági Szervezet Főigazgatója 

Gazdasági Igazgató 

Központi pénzügyi ellenjegyző 

Kancellár Kancellár Gazdasági Szervezet Főigazgatója 

Gazdasági Igazgató 

Központi pénzügyi ellenjegyző 

Kancellár Klinikai Központ elnöke Gazdasági Szervezet Főigazgatója 

Gazdasági Igazgató 

Klinikai Központ Gazdasági Igazgatója 

Központi pénzügyi ellenjegyző 

Kancellár Létesítménygazdálkodási Igazgató Gazdasági Szervezet Főigazgatója 

Gazdasági Igazgató 

Központi pénzügyi ellenjegyző 

Kancellár Dékánok Gazdasági Szervezet Főigazgatója 

Gazdasági Igazgató 

Központi pénzügyi ellenjegyző 

Kari pénzügyi ellenjegyző 

Kancellár Intézetvezetők Gazdasági Szervezet Főigazgatója 

Gazdasági Igazgató 

Központi pénzügyi ellenjegyző 

Kari pénzügyi ellenjegyző 
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0 < 1M Rektor Gazdasági Szervezet Főigazgatója 

Gazdasági Igazgató 

Központi pénzügyi ellenjegyző 

Kancellár Gazdasági Szervezet Főigazgatója 

Gazdasági Igazgató 

Központi pénzügyi ellenjegyző 

Klinikai Központ elnöke Gazdasági Szervezet Főigazgatója 

Gazdasági Igazgató 

Klinikai Központ Gazdasági Vezető 

Központi pénzügyi ellenjegyző 

Létesítménygazdálkodási Igazgató Gazdasági Szervezet Főigazgatója 

Gazdasági Igazgató 

Központi pénzügyi ellenjegyző 

Dékánok Gazdasági Szervezet Főigazgatója 

Gazdasági Igazgató 

Központi pénzügyi ellenjegyző 

Kari pénzügyi ellenjegyző 

Intézetvezetők Gazdasági Szervezet Főigazgatója 

Gazdasági Igazgató 

Központi pénzügyi ellenjegyző 

Kari pénzügyi ellenjegyző 

Tanszékcsoporti pénzügyi ellenjegyző 

 

 

Egyéb kötelezettségvállalók Gazdasági Szervezet Főigazgatója 

Gazdasági Igazgató 

Központi pénzügyi ellenjegyző 

Kari pénzügyi ellenjegyző 

Tanszékcsoporti pénzügyi ellenjegyző 
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Önköltség-számítási Szabályzat 

 
Preambulum 

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tör- 

vény (továbbiakban: Nftv.), az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a Szám- 

vitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Sztv.), illetve az Államháztartás számviteléről szóló 4/2013. 

(I.11.) Kormányrendelet (továbbiakban: Áhsz.) előírásait figyelembe véve a következők szerint határozza meg 

Önköltségszámítási Szabályzatát. 

 

 

I. Általános rendelkezések 

 

A Szabályzat célja 
 

1. Az Egyetem Önköltség-számítási Szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) részletesen szabályozza az 

Egyetem alap- és esetleges vállalkozási tevékenysége keretében végzett tevékenységek (termelő, szol- 

gáltató, értékesítő) tényleges közvetlen és közvetett önköltségének a meghatározását, továbbá a Sza- 

bályzat alapján biztosított az önköltségszámítás belső és külső ellenőrizhetősége. 

 

2. Az Egyetem tevékenységeinek elkülönítése, megfelelő besorolása az önköltségszámítás során nyerhető 

információkon alapul. 

A tevékenységek magukban foglalják az Egyetem Alapító Okiratában a szakmai alapfeladataként meg- 

határozott, valamint a szakmai alapfeladatai ellátását elősegítő további tevékenységeket. 

 

 

Alapfogalmak 
 

1. Költség: a tevékenység érdekében felhasznált erőforrások pénzben kifejezett értéke. A költségekkel a 

tevékenységek, belső folyamatok hatékonysága jellemezhető. 

 

2. Kiadás: pénzeszközök felhasználása, pénzkiadás. 

 

3. Ráfordítás: az adott időszakban kibocsátott termékek és nyújtott szolgáltatások bekerülési értéke. 

 

4. Költségszámítás: az a folyamat, melynek keretében az Egyetem méri, hogy az általa végzett tevékeny- 

ség, nyújtott szolgáltatás, előállított termék értékben kifejezve mennyibe kerül. A költségszámítás tár- 

gya bármilyen tevékenység (termék-előállítás, szolgáltatásnyújtás) lehet. A költségszámítás tipikusan 

kétlépcsős folyamat, melyben először a felmerült költségeket összegyűjtik, megfelelő csoportokba 

rendezik, majd elszámolják a költségviselőkre. 

 

5. Önköltségszámítás: olyan műszaki-gazdasági tevékenység, amellyel a termelés vagy szolgáltatásnyúj- 

tás megkezdése előtt, annak folyamata alatt, vagy annak befejezése után megállapítható a termék vagy 

a szolgáltatás várható, illetve tényleges önköltsége. Az önköltségszámítás adatokat szolgáltat a saját 

előállítású eszközök, szolgáltatások előállítási értékének meghatározásához, az önköltségének terve- 

zéséhez, megfigyeléséhez, mely alapján a szakmai alapfeladatokon túl végzett tevékenységek körében 

megállapíthatóvá válik a haszonszerzési cél fennállása. 

 

6. Önköltségszámítás egysége: az önköltségszámítás tárgyának természetes mértékegysége. 

 

7. Önköltség (egységköltség): az önköltségszámítás tárgyának létrehozása érdekében felmerült erőforrás 

felhasználások az önköltségszámítás egységére jutó pénzben kifejezett értéke. 
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8. Költségviselő: a költségszámítás tárgya. Az önköltségszámítás tárgya a termék, szolgáltatás, megren- 

delés, teljesítmény, stb., amelynek önköltségét meg kívánja az Egyetem határozni. 

 

9. Költséghely: a költség felmerülésének a helye, döntően szervezeti egységek, általában területileg, fizi- 

kailag lehatárolt területi egység (tanszék, intézet, kar, osztály, műhely, stb.). A költséghelyeken felme- 

rült költségek a felmerülésük időpontjában általában nem rendelhetőek közvetlenül termékekhez, 

szolgáltatásokhoz, így közvetlen költségnek nem minősíthetőek. Ezen költségek egy része a termelő 

tevékenyéggel, szolgáltatásnyújtással kapcsolatba hozhatók, az egyes kalkulációs egységekre elszá- 

molhatók, ráoszthatók. 

 

10. Költs égnem: a költségek meghatározott címek szerinti csoportosítása, a csoportokat az egységes 

számlakeret 5. számlaosztályának számlacsoportjai jelölik ki. 

 

11. Közvetlen költség: az a költség, amely felmerülése időpontjában specifikusan és mérhetően, közvetle- 

nül hozzárendelhető a költségszámítás egy meghatározott tárgyához, a költségviselőhöz. 

 

12. Közvetett (általános) költség: az a költség, amely az előbbiek szerint nem rendelhető hozzá a költség- 

számítás tárgyához. Ezeket a költségeket elsődlegesen a felmerülésük helyén, a költséghelyeken gyűj- 

tik össze, utólag rendelhetőek a költségviselőkhöz. 

 

13. Vetítési alap: természetes mértékegység, amely valamely költség felosztásához kapcsolódik, pl. hall- 

gatói létszám, teljesített óraszám, stb. 

 

14. Közvetlen önköltség, bekerülési érték: a közvetlen önköltség a termék, szolgáltatás, saját előállítású 

eszköz meghatározott mennyiségi egységének előállítására fordított, az előállítással bizonyíthatóan 

szoros kapcsolatban lévő költségek összege. A közvetlen önköltség, bekerülési érték körébe tartoznak 

azok a költségek, amelyek 

a. az eszköz (termék) előállítása, üzembe helyezése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, 

átalakítása, eredeti állagának helyreállítása során közvetlenül felmerültek, 

b. az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak, továbbá az eszközre (termékre) 

megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók 

Az elvégzett, a nyújtott, a teljesített szolgáltatás bekerülési (előállítási) értékének részét azok a költsé- 

gek képezik, amelyek 

a. a szolgáltatás végzése, nyújtása, teljesítése során közvetlenül felmerültek, 

b. a szolgáltatás végzésével, nyújtásával, teljesítésével szoros kapcsolatban voltak, továbbá 

c. a szolgáltatásra megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók 
 

Az előállítási költségek között kell elszámolni - és így a bekerülési (előállítási) érték részét képezi- az 

idegen vállalkozó által megvalósított beruházáshoz a beruházó által biztosított (az idegen vállalkozó 

felé nem számlázott) vásárolt anyag bekerülési (beszerzési) értékét, továbbá a saját előállítású termék, 

nyújtott szolgáltatás közvetlen önköltségét a vásárolt anyag, a saját előállítású termék tényleges beépí- 

tésekor, a szolgáltatásnyújtással egyidejűleg. 

 

Értékesítési költségeket és az előállítással közvetlen kapcsolatba nem hozható igazgatási és egyéb ál- 

talános költségeket - az eszközértékelés alapjául szolgáló - közvetlen önköltség nem tartalmazhat. 

 

A költségek könyvviteli elszámolása 
 

1. A felmerült költségek elszámolására az 5., 6. és a 7. számlaosztály szolgál. 

 

2. A pénzügyi könyvvezetés során a költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban költség nemek sze- 

rint, másodlagosan az 591. Költs égnem átvezetési számla használatával a 6. vagy 7. számlaosztály 

könyvviteli számláin kell könyvelni. 
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3. Az eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei, az egyéb működési célú 

támogatások eredményszemléletű bevételei és a felhalmozási célú támogatások eredményszemlé- letű 

bevételei elszámolására szolgáló könyvviteli számlákat a tevékenység során használt szakfelada- tok 

szerint tovább kell tagolni. 

 

4. Nem kötelező a 6. és 7. számlaosztály használata, és a 3. pont szerinti tagolás elvégzése, ha az Egye- 

tem egy adott tevékenysége egy szakfeladatot sem vagy kizárólag egy szakfeladatot érint. 

 

5. A szakfeladathoz közvetlenül nem hozzárendelhető költségek (közvetett költségek) évközi elszámolá- 

sára a 6. számlaosztály használható. A költségek a felmerülésük helye, költséghelyek szerint kerülnek 

csoportosításra. 

6. A költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás elkészítéséhez szükséges adatokat a 7. szám- 

laosztály tartalmazza. A 7. számlaosztályt a tevékenység során használt szakfeladatok szerint tovább 

kell tagolni. A 7. számlaosztály a közvetlenül, illetve a felosztás után közvetetten elszámolható költ- 

ségek könyvviteli nyilvántartására szolgál. 

A költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás 

1. Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségekről szakfeladatonként a következő bontásban 

kell elszámolni: 

a. anyagköltség, 

b. igénybe vett szolgáltatások értéke, 

c. bérköltség, 

d. személyi jellegű egyéb kifizetések, 

e. bérjárulékok, és 

f. értékcsökkenési leírás. 
 

2. Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségekről szakfeladatonként a következő 

bontásban kell elszámolni: 

a. központi irányítás költségei (66. számlacsoport), és 

b. egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek). 
 

3. Közvetlen önköltség az 1. pontban és 2. pont b) alpontjában elszámolt költségek összesen. 

 

4. Szakfeladatot jellemző mutatószám értéke: a szakfeladatrendben meghatározottak szerint (több muta- 

tószám esetén külön-külön). 

 

5. A mutatószám egy egységére jutó közvetlen önköltsége a 3. és 4. pontban foglaltak hányadosaként 

(több mutatószám esetén külön-külön). 

6. A szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételekről szakfeladatonként a következő bontás- 

ban kell elszámolni: 

a. eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei, 

b. egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei, 

c. felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei. 
 

7. Megtérült önköltség a 3. pont szerinti közvetlen önköltség és a 6. pont szerinti eredményszemléletű 

bevételek különbsége. 

 

8. A 4. és 5. pont szerinti mutatószám egy egységére jutó megtérült önköltség a 7. és 4. pontban foglal- 

tak hányadosaként (több mutatószám esetén külön-külön) határozandó meg. 
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Az önköltségszámítás kalkulációinak időhorizontjai 
 

1. A kalkuláció attól függően, hogy mikor végzi el az Egyetem, lehet előkalkuláció, közbenső kalkuláció 

és utókalkuláció. 

 

2. Az előkalkuláció elsősorban a tervezésnél, az Egyetem által végzett tevékenységek alap- vagy vállal- 

kozási tevékenységek közé történő besorolása szempontjából fontos tevékenység, amely a tényleges 

folyamatok, tevékenységek megindítása előtt meghatározza a tervezett, a becsült, az indokolt egység- 

költséget. Az előzetes költségtervek lehetőséget adnak arra, hogy számszerűsíthetővé válik az Egye- 

tem által végzett tevékenységek önköltségének megtérülése, előre jelezhetővé válik az Egyetem jövő- 

ben várható teljesítménye, a szükséges fedezetek elegendőségének megléte. Az előkalkuláció lehető- 

séget ad a folyamatok közbeni beavatkozására is. 

 

Előkalkuláció szükséges minden olyan rendszeresen, illetve nem rendszeresen végzett tevékenységre, 

amelynek költségkihatása a nettó 50.000 Ft-ot meghaladja. Továbbá előkalkulációt kell minden eset- 

ben elvégezni az olyan tevékenységeknél, amelyek a szakmai alapfeladatot segítik elő, illetve amelyet 

államháztartáson kívüli forrásból, nem kötelezően végeznek. 

 

3. A közbenső kalkuláció az egyes folyamatok befejezését és a tényleges önköltség meghatározását meg- 

előzően elvégzett tevékenység. Közbenső kalkuláció elvégzése a hosszú átfutási idejű tevékenységek 

esetében indokolt, amelynek keretében az előkalkuláció ellenőrzése, az eltérések feltárása és a terve- 

zett önköltség szükséges aktualizálása valósul meg. 

 

4. Az utókalkuláció az a tevékenység, amellyel a tevékenység befejezése után (termelés, szolgáltatás, ér- 

tékesítés) után a ténylegesen felmerült költségek alapján határozza meg a tényleges önköltséget, egy- 

ségköltséget. Az utókalkuláció elvégzése minden esetben kötelező, ez képezi a következő évi termék- 

árak, szolgáltatási díjtételek megállapításának, egyes tevékenységekkel kapcsolatos költségek, bevéte- 

lek költségvetésben való megtervezésének az alapját. 

 

 

Az önköltségszámítással szemben támasztott követelmények 
 

1. Kellő időben adjon jelzést az önköltség várható, illetve bekövetkezett alakulásáról: 

a. vegye figyelembe a feltételek változását, 

b. kevés, illetve szükséges mértékű idő- és munkaráfordítással készüljön el, 

c. az adatok gyorsan álljanak rendelkezésre 

d. érvényesüljenek a kalkulációs alapelvek: 

i. költségviselő képesség elve, 

ii. közvetlen költségként való elszámolás elsődlegessége, 

iii. költség valódiság elve, 

iv. költség teljesség elve, 

v. következetesség elve, 
vi. a bevételek és kiadások elkülönítése témaszám-rendszer kialakításával és a gazdasági 

események feladatnak megfelelő témaszámra igazolásával bizonylati elv érvényesülé- 

se, 

vii. kontroll-lehetőség és gyakorlat (egyeztetés a főkönyvi adatokkal). 
 

2. Az önköltségszámítással szembeni lehetséges elvárások: 

a. a számviteli jogszabályok előírásaival legyen összhangban, 
b. az időtényező, az előzetes önköltségszámítás, kalkuláció a tevékenység megkezdése előtt áll- 

jon rendelkezésre, az utókalkuláció a következő döntések meghozatala előtt készüljön el, 

c. számoljon a fizetőképes kereslet igényeivel, lehetőségeivel is. 
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II. Az önköltségszámítás tárgya 
 

1. Az önköltségszámítás tárgya a kalkulációs egység. Az önköltségszámítás tárgya az a termék, vagy 

szolgáltatás (teljesítmény), amelynek önköltségét ki kell számítani, amelyről a kalkuláció készül. Az 

önköltségszámítás mindig az önköltségszámítás egységére vonatkozik. Az önköltségszámítás egysé- 

géhez, a típustól függően, bármely természetes mértékegység választható (például fő, darab, méter,  

kg, négyzetméter, munkaóra, gépóra stb.) 

 

2. Az önköltségszámítás tárgya független attól, hogy egy adott tevékenységet az Egyetem milyen tevé- 

kenységként végzi. Egy szakfeladat több tevékenységet is magában foglalhat, ennek következtében 

ugyanazon szakfeladathoz több kalkulációs egység is tartozhat. 

 

3. A kalkulációs egység kapcsolódhat a termelési folyamatban előállított egy-egy termékhez, termékcso- 

porthoz, valamint nyújtott szolgáltatáshoz. 

 

4. Az Egyetem által alkalmazott kalkulációs egységeket az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

 

A termék, mint kalkulációs egység 

 

1. A termékek készültségi fok alapján lehetnek: 

a. befejezetlen termelés, 

b. félkész termékek, 
c. késztermékek. 

 

2. A befejezetlen termelés az értékesítést megelőzően a termelés, feldolgozás valamely fázisában van, az 

Egyetem egységein belül további megmunkálásra várnak. Csak azok a termékek sorolhatóak ide, ame- 

lyek már legalább egy számottevő munkaműveleten keresztülmentek, de nem alkalmasak az értékesí- 

tésre, befejezésük további költségek felmerülését eredményezi. 

 

3. Félkész termék minden olyan termék, amelyen egy teljes megmunkálási folyamatot elvégeztek, fél- 

kész termékként raktárra vették, azonban készterméknek nem minősíthető. 

 

4. Késztermékek a feldolgozott, elkészült állapotban értékesítésre váró termékek, amely valamennyi 

megmunkálási folyamaton átment, a vonatkozó szabványoknak megfelel. 

 

 

Termékcsoport, mint kalkulációs egység 

 

1. A termékcsoport egy gyártási ághoz tartozó rokontermékek összessége olyan közös ismérvekkel, ame- 

lyek alapján nem lényegesen eltérő költségigényük egyenértékszámokkal, vagy más hasonló kalkulá- 

ciós módszerekkel kifejezhetők. 

 

2. Önköltségszámítás szempontjából a termékcsoport olyan egyedi termékek összessége, melyek egyedi 

költségeit utókalkulációval nem lehet meghatározni, csak termékcsoport szinten. 

 

 

Szolgáltatás, mint kalkulációs egység 

 

1. Szolgáltatásnak minősülnek az Egyetem által: 

a. megrendelő/vevő részére végzett szolgáltatások (például bérbeadás, szálláshely-szolgáltatás), 

b. Egyetem belül szervezeti egységek között végzett, „társüzemi” szolgáltatások (például javító, 

karbantartó tevékenység), 

c. saját előállításban végzett beruházások. 
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III. Kalkulációs költségtényezők 
 

Kalkulációs séma 
 

1. Az Egyetem a rész- és teljes önköltségek levezetésére a következő kalkulációs sémát alkalmazza kal- 

kulációs tényezőnként: 

 

Kalkulációs tényező Összköltség (Ft) Önköltség (Egységköltség) 

(Ft/db) 

Közvetlen anyagköltség és 

igénybe vett szolgáltatások 

  

Közvetlen bérköltség és 

bérjárulékok, személyi jel- 

legű egyéb kifizetések 

  

Egyéb közvetlen költségek   

Kalkulációs egység közvet- 

len költsége (7. számlaosz- 

tály) 

  

+Gyártással, szolgáltatás- 

nyújtással összefüggő költ- 

ség felosztott része „üzemi 

általános költség” (61-65. 

számlacsoportokon elszá- 

molt költségek) 

  

Szűkített   önköltség  (Áhsz. 

7. melléklete szerinti köz- 

vetlen önköltség) 

  

+ igazgatási, egyéb általá- 

nos költség (66. számlacso- 

portban elszámolt központi 

irányítás költségei) 

  

Teljes költség   
 
 

Kalkulációs tényezők tartalma 
 

Közvetlen anyagköltség és igénybe vett szolgáltatások költsége 

 

1. Anyagköltségként a kalkulációs egység felhasználásához közvetlenül felhasznált szakmai és üzemel- 

tetési anyagok bekerülési értékét kell kimutatni. 

 

2. Anyagköltségek közé tartoznak különösen az előállítás során felhasznált: 

a. szakmai anyagok, nyers- és alapanyagok, segédanyagok, fűtőanyagok, 

b. üzemanyagok, 

c. egyéb anyagok (vegyszerek, tisztítószerek, stb.), 

d. energiaköltségek. 
 

3. A közvetlen anyagköltség meghatározásához az anyagféleségeket a pontos meghatározásukkal szük- 

séges az utókalkulációs lapon feltüntetni. 

 

4. Az energiaköltségek, illetve fűtőanyagok abban az esetben számítanak közvetlen költségnek, ha a 

termék előállításához, szolgáltatás nyújtásához szükséges mennyiség pontosan meghatározható, az 

méréssel vagy megbízható, pontos számítással alátámasztható. 
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5. Az anyagköltséget csökkenti a tevékenység során keletkezett hulladékok, haszonanyagok, valamint a 

visszavételezett anyagok értéke. 

6. A kalkulációk során az anyagköltségek tekintetében külön-külön fel kell tüntetni a felhasznált alap- 

anyagok „bruttó” és „nettó” értékét (hulladékok, visszavételezett anyagok figyelembe vétele) is. 

 

7. Az igénybe vett szolgáltatások közvetlen költségei lehetnek: az egységes rovatrend K32. Kommuni- 

kációs 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 összege- 

ket. 

 

Közvetlen személyi jellegű költségek 

 

1. A személyi jellegű közvetlen költségek a kalkulációs egység előállítása érdekében felmerült, kifizetett 

személyi jellegű ráfordítások összessége. 

 

2. A személyi jellegű ráfordítások a bérköltségből, a személyi jellegű egyéb kifizetésekből és a bérjáru- 

lékokból állnak. 

 

3. A kalkulációk során a kalkulációs egységre elszámolt bérköltségek, személyi jellegű egyéb kifizetések 

és a bérjárulékok összege mellett a bérszámfejtés alapjául szolgáló munkaidőt is fel szükséges tüntet- 

ni. 

 

Egyéb közvetlen költségek 

 

1. Az előzőekben feltüntetett közvetlen költségeken túli, a kalkulációs egységre elszámolható egyéb 

közvetlen dologi kiadások. 

 

Üzemi általános költségek 

 

1. Az üzemi általános költségek azok a termelésre, a tevékenységre el nem számolható költségek, ame- 

lyek egy-egy területre lebontott költséghelyen merültek fel. Az üzemi általános költségek a 61-65. 

számlacsoportokon elszámolt költségek. 

 

Igazgatási és egyéb általános költség 

 

1.  Az igazgatási és egyéb általános költségek közé elsősorban a 66. számlacsoportban elszámolt közpon- 

ti irányítás költségei tartoznak. 

 

IV. Általános költségek elszámolásának és felosztásának a szabályai 

1. A szakfeladathoz közvetlenül nem hozzárendelhető költségek (általános költségek) évközi elszámolá- 

sára a 6. számlaosztály használható. 

 

2. Általános költségnek kell tekinteni az Egyetem egészének és szervezeti egységeinek működésével és 

irányításával kapcsolatban felmerült költségeket. 

 

3. Az általános költségek felmerülésekor csak a felmerülés helye állapítható meg, szakfeladatokra csak a 

felosztás után számolhatók el. 

 

4. Az alapbizonylatokon a főkönyvi számlák kijelölése során az 5-ös számlaosztály számláit rögzíteni 

szükséges. A 6-os és 7-es számlaszámok a szakfeladat adattárból a témaszám függvényében a feldol- 

gozás során a tételhez automatikusan hozzárendelődnek. 

 

5. Az általános költségek felosztása a közvetlen költségek arányában történik.. Az általános költségek 

részletes felosztásának a rendjét jelen Szabályzat VI. fejezete tartalmazza. 
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6. A 6. számlaosztályban a költségeket a következők szerint kell elszámolni (költséghelyek): 

a. a 61. Javító-karbantartó műhelyek költségei számlacsoportban kell kimutatni a tárgyi eszkö- 

zök saját vállalkozásban megvalósított felújítási, javítási költségeit, 

b. a 62. Egyéb kisegítő részlegek költségei számlacsoportban kell kimutatni azoknak az üzemek- 

nek, műhelyeknek - például mosoda, energiaüzem, élelmezési üzem - a költségeit, amelyek 

nem közvetlenül szolgálják a tevékenységet, 

c. a 63. Szakmai egységek költségei számlacsoport tartalmazza a sajátos, az alaptevékenység ré- 

szeként működő szakmai részlegek - például laboratóriumok, dokumentációs tárak, szertárak - 

költségeit, 

d. a 64. Szakágazatok általános költségei számlacsoport azoknak a költségeknek a kimutatására 

szolgál, amelyek több, azonos szakágazathoz tartozó szakfeladatot terhelnek, melyek a köz- 

vetlen költségek arányában kerülnek felosztásra. 

i. A számlán kell gyűjteni az egyetem oktatási tevékenységét terhelő kiadásokat, melyek 

a felmerülés pillanatába közvetlenül nem számolhatók el szakfeladatra. 

e. a 66. Központi irányítás költségei számlacsoport tartalmazza a szervezet egészére kiterjedő 

költségeket, ha azok nem a kisegítő vagy szakmai részlegekben merülnek fel. 

 
8. Az Egyetem gazdálkodása témaszámokon keresztül történik. A témaszámok nyitásánál annak eldönté- 

se is szükséges, hogy az adott témaszám milyen szakfeladatot (7-es számlaosztály), milyen kormány- 

zati funkciót (COFOG kód) vagy általános költséget (6-os számlaosztály) érint. Ezeket az adatokat 

hozzá kell rendelni az adott témaszámhoz. 

 

9. A negyedéves könyvviteli zárlat keretében el kell végezni a 6. számlaosztályban könyvelt általános 

költségek felosztását a 7. számlaosztály könyvviteli számláira a 691. Általános költségek átvezetési 

számla közbeiktatásával. 

 

10. Az éves könyvviteli zárlat keretében el kell végezni a 6-os számlaosztály könyvviteli számláinak lezá- 

rását a 691. Általános költségek átvezetési számla könyvviteli számlával, a 7. számlaosztály könyvvi- 

teli számláinak lezárását az 591. Költségnem átvezetési számla könyvviteli számlával szemben. 

 

Kapcsolódó könyvelési tételek 
 

1. Költségek év közben az 5. számlaosztály szerint: 

T 5. Számlaosztály vonatkozó számlái 

K 421. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek/ 

K 422. Költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettségek 

2. Általános költségek év közben a 6. számlaosztály szerint: 

T 61-66. Számlacsoportok vonatkozó számlái 

K 591. Költségnem átvezetési számla 

3. Kiadások könyvelése év közben 7. számlaosztályban, ha felmerüléskor ismert a szakfeladat: 

T 5. Számlaosztály vonatkozó számlái 

K 421. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek/ 
422. Költségvetési évet követő évben esedékes Kötelezettségek 

 

T 7. + szakfeladat 

K 591. Költségnem átvezetési számla 

 

4. Kiadások negyedéves könyvviteli zárlat keretében történő felosztása 

6. számlaosztályba elszámolt kiadások csökkenéseként 

T 691. Általános költségek átvezetési számla 

K 61-66. Számlacsoportok vonatkozó számlái 
7. számlaosztályba növekedésként 
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T 7. Számlaosztály érintett számlái 

K 691. Általános költségek átvezetési számla 

5. Év végi zárás keretében szükséges átvezetések: 
 

61-66. számlák egyenlegének átvezetése a 691. számlára 

T 691. Általános költségek átvezetési számla 

K 61-66. Számlacsoportok vonatkozó számlái  

691. számla egyenlegének átvezetése a 7. számlára 

T 7. Számlaosztály érintett számlái 

K 691. Általános költségek átvezetési számla 

 

V. Az önköltségszámítás módszere 

1. Az önköltségszámítás módszerei lehetnek 

a. osztókalkuláció 
i. egyszerű, 

ii. egyenértékszámos 

b. pótlékoló kalkuláció. 
 

2. Az osztókalkuláció során a befejezett termelés (nyújtott szolgáltatás) összes költségét elosztva az elké- 

szült termékek mennyiségével kapjuk meg az önköltséget. Általában ott alkalmazható, ahol csak egyfaj- 

ta termékeket vagy termékcsoportot gyártanak, vagy egyfajta szolgáltatást (csoportot) nyújtanak. 
a. Egyszerű osztókalkuláció: A mennyiségi egységre jutó önköltség az összes költség és mennyi- 

ség hányadosaként kapható meg. Egyszerű osztókalkulációval lehetséges meghatározni például 
az Egyetem egyes helyiségeinek bérbeadásához tartozó önköltséget. 

b. Egyenértékes osztókalkuláció során a bizonyos tulajdonságokban (méret) eltérő, de egyébként 

azonos technológiával előállított termékek esetén alkalmazandó. Az azonos termékek együtte- 
sen egy termékcsoportot alkotnak. Első lépésként a termékeket „közös nevezőre” kell hozni, 
amelyet vezérterméknek neveznek. A termelés mennyiségét ebben a vezértermékben kell kife- 
jezni. A vezértermékre átszámított termelés mennyiségét egyenértékszámokkal lehet megvalósí- 
tani. Az egyenértékszám azt fejezi ki, hogy adott kalkulációs tényező esetében az adott termék- 
fajta a vezértermék erőforrás igényéhez képest, mekkora erőforrás igényt támaszt. Egyenértékes 
osztókalkuláció alkalmazandó például a fénymásolással, sokszorosítással kapcsolatos önköltsé- 

gek megállapításához. 

 
3. Amikor többféle terméket, eltérő technológiával állítanak elő, vagy többféle szolgáltatást nyújtanak, ak- 

kor a költségek egy része nem számolható el közvetlenül a termékre, szolgáltatásra. A pótlékoló kalku- 

láció olyan eljárás, amely segítségével a költséghelyeken összegyűjtött költségeket valamilyen vetítési 

alap segítségével hozzárendelésre kerül a költségviselőkhöz. A vetítési alap lehet valamilyen naturália 

(például gépóra, munkaóra, tömeg, terület, létszám), de lehet pénzértékben kifejezhető (például közvet- 

len anyagköltség, közvetlen bérköltség) is. A felosztandó költség és a vetítési alap hányadosa eredmé- 

nyezi a pótlékkulcsot. Az Egyetem által nyújtott, különböző költségtérítéses szolgáltatások esetében, az 

önköltség meghatározásához pótlékoló kalkuláció alkalmazandó. 

 

4. Pótlékoló kalkuláció esetén az önköltség meghatározásának folyamata a következő: 

a. a közvetlen költségek elszámolása a kalkulációs egységekre a felhasználás pillanatában, 

b. a felosztandó költség összegének meghatározása, 

c. a vetítési alap összegének, mennyiségének meghatározása költséghelyenként, 

d. a pótlékkulcs kiszámítása, 

e. a termékre, tevékenységekre, szolgáltatásokra eső általános költség meghatározása. 
 

5. A kalkulációs egységek főkönyvi könyveléshez való kapcsolódását az Egyetem által kialakított téma- 

számok biztosítják. A témaszámokról folyamatos nyilvántartást szükséges vezetni. A témaszámok ki- 

alakításának rendjéért és a folyamatos nyilvántartás vezetéséért a Költségvetési és Kontrolling Irodave- 

zető a felelős. 
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VI. Az Egyetem által végzett érintett tevékenységek kalkulációi 

 

1. Az Egyetem által végzett tevékenységek vonatkozásában egyedi eljárással, az adott tevékenység sajá- 

tosságainak figyelembe vételével határozza meg és alkalmazza az önköltségszámítás kalkulációs mód- 

szereit. 

 

2. Mivel a keretszabályzat elfogadása az alapfeltétele az egyes  tevékenységek  részletszabályozásának, 

ezért az egyes tevékenységek önköltségszámítás kalkulációs módszereinek részletei a későbbiekben kü- 

lön mellékletben kerülnek szabályozásra. 

 

3. Az egyes tevékenységeket az itt felsorolt tételek alkotják: 

 

a. Az Egyetem tevékenységét segítő üzemek költségeinek felosztása 
 

i. Gépjármű-üzemeltetés 

 

ii. Informatikai költségek 

 

iii. Kisállatház költségei 

 

iv. Épület-fenntartási és energiaszolgáltatási költségek 

 

v. Karbantartó műhely közvetett költségeinek felosztása 

 

vi. Udvar- és parkfenntartás közvetett költségeinek a felosztása 

 

vii. Mosodai szolgáltatás költségeinek felosztása 

 

viii. Konyhai szolgáltatás („élelmezési üzem”) költségeinek meghatározása és felosztása 

 

b. Állami feladatként ellátott képzések önköltségszámítása 
 

c. Szerződéses kutatási tevékenység önköltségszámítása 
 

d. Idegennyelvi Kommunikációs Intézet önköltségszámítása 
 

e. Gyógyító-megelőző ellátás önköltségszámítása 
 

i. Diagnosztikai és terápiás tevékenység elszámolása 

 

ii. Külső egészségügyi intézményektől vásárolt, illetve részükre nyújtott szolgáltatások el- 

számolása 

 

iii. Központi Gyógyszertár önköltségszámítása 

 

f. Pályázati forrásból finanszírozott tevékenységek önköltségének megállapítási rendje 
 

g. Az Egyetem helyiségei és területei bérbeadásának önköltsége 
 

h. Fénymásolási szolgáltatások önköltsége 
 

i. Különféle egyéb szolgáltatások önköltsége 
 

j. Kiadói tevékenység 
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i. A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Kiadó árazási modellje 

k. Tanulmányi és Információs Központ Kongresszusi Központ önköltségszámítása 
 

l. Sportközpont önköltségszámítása 
 

m. Saját kivitelezésben előállított immateriális javak, egyéb eszközök és berendezési tárgyak 
 

n. A közérdekű adatszolgáltatáshoz kapcsolódó költségtérítés összegének megállapítása 
 

o. Közvetített szolgáltatások 
 

VII. Költségelszámolás bizonylatolása 

1. A termeléssel és szolgáltatással összefüggő alapvető bizonylatok a következők: 

a. készletek állományváltozási bizonylata (megrendelések, bevét és kivét), 

b. személyi juttatások ráfordítások bizonylata (bérkartonok, munkaóra bizonylata), 

c. értékcsökkenési leírás bizonylata, 

d. igénybe vett szolgáltatások bizonylata, 

e. egyéb költségek bizonylatai, 
f. közvetett költségek felosztásának bizonylatai. 

 

2. A fenti bizonylatokat a mindenkori Bizonylati szabályzatnak szükséges tartalmaznia. 

 

 

VIII. Az önköltségszámítás és az ügyviteli rendszer közötti egyeztetések 

1. Az elkészített utókalkulációk adatait a könyvviteli nyilvántartásban szereplő adatokkal egyeztetni 

kell. 

 

2. Az utókalkulációkhoz szükséges adatokat az ügyviteli rendszerben a könyvelési adatok alapján ké- 

szülő riportoknak kell biztosítania. 

 

3. Az egyeztetést az utókalkuláció befejezését követő 30 napon belül el kell végezni. 

 

4. Az egyeztetés elvégzéséért a Költségvetési és Kontrolling Iroda vezetőjének a feladata. Az  egyezte- 

tésbe az önköltségszámítással érintett szervezeti egység vezetője bevonható. 

 

IX. Záró rendelkezések 

 

1. Jelen szabályzatot a Szenátus 2015. év november hó 30. napján hozott 204/2015. számú határo- 

zatával elfogadta. 
2. Jelen Szabályzat 2015. év november hó 30. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő 

ügyekben is alkalmazni kell. A szabályzat a következő linken érhető el folyamatosan: http://www.u- 

szeged.hu/szabalyzatok. 

3. Jelen Szabályzat hatályba lépésével hatályát veszti a Szenátus 2014. május 26-i ülésén a 195/2014. 

számú határozatával elfogadott Önköltségszámítási  Szabályzat. 

 

Szeged, 2015. november 30. 

 

Prof. Dr. Szabó Gábor s. k. Devecz Miklós s. k. 

rektor  kancellár 
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1. számú melléklet - Kalkulációs egységek 
 

Termék/szolgáltatás Kalkulációs egység 

felsőoktatási képzés Ft/hallgató/évfolyam (félév) 

tudományos tevékenység Ft/tudományos tevékenység/év 

költségtérítéses oktatás, továbbképzés Ft/tanulmányi félév/hallgató 

tanfolyami képzés Ft/tanfolyami hallgató 

kutatási és egyéb szerződéses tevékenység Ft/kutatási téma 

nyelvvizsgák szervezése Ft/nyelvvizsga 

fordítási tevékenység Ft/db 

szakértői tevékenység Ft/óra 

szálláshely értékesítés (kollégiumi) Ft/kollégiumi ágy/vendégnap 

szálláshely értékesítés (üdülő) Ft/férőhely/vendégnap 

ingatlan bérbeadás Ft/m
2
/időszak 

fénymásolás Ft/lap 

gép-, műszer bérbeadás, kölcsönzés Ft/db/óra 

szabadidős sporttevékenység Ft/óra, Ft/ fő 

gépjármű parkolási szolgáltatás Ft/parkolóhely/év/ 

könyvtári szolgáltatás Ft/fő 

számítástechnikai szolgáltatás (informatikai költ- 

ségek) 

Ft/mérnökóra 

kollégiumban lakó hallgatók részére nyújtott 

szolgáltatás 

Ft/db, Ft/óra 

hallgatók részére értékesített nyomtatványok Ft/db 

tankönyv- jegyzetértékesítés Ft/db 

Sportközpont által nyújtott szolgáltatások terem(rész) költsége Ft/óra 

rendezvény szervezés Ft/fő/nap 

gépkocsi használat Ft/km 

közérdekű adatok kérelemre történő közlésével 

kapcsolatos szolgáltatás 

Ft/oldal 

saját kivitelezésben előállított 

eszközök 

Ft/db 

közvetített szolgáltatások (az Egyetem szellemi 

és 
anyag infrastruktúráját magáncélra igénybe ve- 

vők 

számára előírt térítések) 

Pl. Ft/perc (telefon magáncélú használata) 
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2. számú melléklet - Az Egyetem által végzett tevékenységek kalkulációi 

1. Az Egyetem által végzett tevékenységek vonatkozásában egyedi eljárással, az adott tevékenység sajá- 

tosságainak figyelembe vételével határozza meg és alkalmazza az önköltségszámítás kalkulációs mód- 

szereit. 

 

2. Mivel a keretszabályzat elfogadása az alapfeltétele az egyes tevékenységek  részletszabályozásának, 

ezért az egyes tevékenységek önköltségszámítás kalkulációs módszereinek részleti a külön mellékletben 

kerülnek szabályzásra. 

 

3. Az egyes tevékenységeket az itt felsorolt tételek alkotják: 

 

a. Az Egyetem tevékenységét segítő üzemek költségeinek felosztása 
 

i. Gépjármű-üzemeltetés 

 

ii. Informatikai költségek 

 

iii. Kisállatház költségei 

 

iv. Épület-fenntartási és energiaszolgáltatási költségek 

 

v. Karbantartó műhely közvetett költségeinek felosztása 

 

vi. Udvar- és parkfenntartás közvetett költségeinek a felosztása 

 

vii. Mosodai szolgáltatás költségeinek felosztása 

 

viii. Konyhai szolgáltatás („élelmezési üzem”) költségeinek meghatározása és felosztása 

 

b. Állami feladatként ellátott képzések önköltségszámítása 
 

c. Szerződéses kutatási tevékenység önköltségszámítása 
 

d. Idegen nyelvi Kommunikációs Intézet önköltségszámítása 
 

e. Gyógyító-megelőző ellátás önköltségszámítása 
 

i. Diagnosztikai és terápiás tevékenység elszámolása 

 

ii. Külső egészségügyi intézményektől vásárolt illetve részükre nyújtott szolgáltatások el- 

számolása 

 

iii. Központi Gyógyszertár önköltségszámítása 

 

f. Pályázati forrásból finanszírozott tevékenységek önköltségének megállapítási rendje 
 

g. Az Egyetem helyiségei és területei bérbeadásának önköltsége 
 

h. Fénymásolási szolgáltatások önköltsége 
 

i. Különféle egyéb szolgáltatások önköltsége 
 

j. Kiadói tevékenység 
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i. A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Kiadó árazási modellje 

 

k. Tanulmányi és Információs Központ Kongresszusi Központ önköltségszámítása 
 

l. Sportközpont önköltségszámítása 
 

m. Saját kivitelezésben előállított immateriális javak, egyéb eszközök és berendezési tárgyak 
 

n. A közérdekű adatszolgáltatáshoz kapcsolódó költségtérítés összegének megállapítása 
 

o. Közvetített szolgáltatások 

 

a. Az Egyetem tevékenységét segítő üzemek költségeinek felosztása 
 

4. Külső szervezet részére történő szolgáltatás, valamint a szabad kapacitás magáncélú igénybe vétele 

esetén érvényesítendő teljes költség magában foglalja a közvetlen és a vetítési alappal felosztott, 

közvetett költségeket. Az önköltség kiszámításához a vetítési alapok meghatározása és számbavéte- 

le szükséges. 

 

i. Gépjármű-üzemeltetés 
 

1. Felosztandó költség: : Egyetemi használatban levő gépkocsik gépkocsik üzemeltetésének egy meghatá- 

rozott időszakra vonatkozó gépkocsinkénti közvetlen és közvetett dologi költségei. Egyetemi közalkal- 

mazott és önkéntes szerződéssel foglalkoztatott saját tulajdonú gépkocsi esetén a NAV szerinti normatíva 

és a mindenkori NAV üzemanyagár szerint elszámolt költség, valamint az általános személygépkocsi 

normaköltség alapján elszámolt költség. 

 

2. Felosztás vetítési alapja: a menetlevelek alapján igazolt megtett kilométer, illetve az egyetemi közal- 

kalmazott és önkéntes szerződéssel foglalkoztatott saját tulajdonú gépkocsi által megtett kilométer. 

 

3. Felosztás aránya: a felosztás a szervezeti egységek által havonta igénybevett tényleges kilométerek 

arányában, egyetemi közalkalmazott és önkéntes szerződéssel foglalkoztatott saját tulajdonú gépkocsi 

esetén a megtett kilométer arányában történik. 

 

4. Felosztás számítása 

a. Egyetemi használatban levő gépkocsi esetén: Gépkocsinkénti egységár Ft/km = gépkocsinkén-  

ti éves összes dologi kiadás Ft/gépkocsinkénti éves összes   kilométer 

Az előzőek szerint az egyes gépkocsi típusonként kerekítéssel egységes tarifa kerül megálla- 

pításra. 

Felosztás szervezeti egységekre: Igénybe vett km * gépkocsinkénti egységár. 
Egyetemi használatban levő gépkocsi költségeinek szervezeti egységekre jutó kiterhelése költ- 

ségátvezetéssel történik. 

b. Egyetemi közalkalmazott és önkéntes szerződéssel foglalkoztatott saját tulajdonú gépkocsi esetén: 

Megtett tényleges km * NAV normatíva * NAV mindenkori üzemanyagár alapján számított 

költség, valamint a megtett tényleges km * általános személygépkocsi normaköltség alapján 

számított költség. 

 

5. Adatszolgáltatás: Az előző év adatai alapján számított Ft/km önköltségadatok gépkocsinként évente 

március 10-ig kerülnek megadásra. Amennyiben az egyes gépkocsik egységára az előző évi számított önkölt- 

ség alapján változik, arról az egységek gazdasági szervezet főigazgatói körlevélben kerülnek kiértesítésre tárgy- 

év március 30-ig. Az igazolt menetlevelek alapján készült gépkocsinkénti leigazolt költségátvezetések le- 

adása a Pénzügyi és Számviteli Irodának a tárgyhót követő hónap 30-ig történik. A belföldi kiküldetési 

rendelvényre fizetett összegről adatot szolgáltat a Pénzügyi és Számviteli    Iroda. 

 

6. Felelős: Szolgáltatás Szervezési Irodavezető, Pénzügyi és Számviteli Iroda 
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ii. Informatikai költségek 
 

1. Felosztandó költség: Informatika költséghely közvetlen és közvetett költségei. 

 

2. Felosztás vetítési alapja: a munkalapok alapján kigyűjtött munkaóra, mely tartalmazza előkészítő időt 

is. A munkalapok leigazolását az igénybevevő szervezeti egységek végzik. 

 

3. Felosztás aránya: a szervezeti egységek által igénybevett munkaórák összege 

 

4. Felosztás számítása: informatika összkiadás/összmunkaóra = Ft/munkaóra 

szervezeti egységek igényelt munkaórái * Ft/munkaóra = a szervezeti egységre felosztott kiadás  
 

5. Adatszolgáltatás: a szervezeti egységekre összesített munkaórák száma az Informatikai Osztály iga- 

zolásával a tárgyidőszak 30-ig. 

 

6. Felelős: egyetemi Számítóközpont vezető 

 

 

iii. Kisállatház költségei 
 

1. Felosztandó kiadás: Kisállatház költséghely közvetlen és közvetett kiadásai. 

 

2. Felosztás vetítési alapja: a kiszállított kisállatok közvetlen kiadásainak megoszlása. 

 

3. Felosztás aránya: a szervezeti egységek által igényelt és kiszállított kisállatok közvetlen kiadásainak 

%-os megoszlása. 

 

4. Felosztás számítása: összes közvetett kiadás * adott szervezeti egység közvetlen kiadása/összes köz- 

vetlen kiadás 

 

5. Adatszolgáltatás: Főkönyvi könyvelés adatai a főkönyvi zárást követően. 

 

6. Felelős: Kisállatház vezető 

 

iv. Épület-fenntartási és energiaszolgáltatási költségek 
 

1. Felosztandó kiadás: az épületek és hozzájuk tartozó berendezések üzemeltetésének kiadásai, energia- 

szolgáltatás. 

 

2. Felosztás vetítési alapja: 

a. Épület-fenntartási kiadások: a szervezeti egységek közvetlen kiadásai (Ft) alapján. 

b. Távhőszolgáltatás: az elszámolás GJ-ban történik. 

c. Villamos energia: az elszámolás kWh-ban történik. 
d. Gőzszolgáltatás: az elszámolás tonnában történik. 

e. Gázszolgáltatás: az elszámolás m
3
-ben történik. 

f. Víz-csatorna szolgáltatás: az elszámolás m
3
-ben történik. 

g. Hulladékszállítás: Az adott épület hasznos alapterületének és az épületen belül a szervezeti 

egységek által használt hasznos alapterület arányában. 

 

3. Felosztás aránya: 

a. Épület-fenntartási kiadások: szervezeti egységek közvetlen kiadásainak megoszlás aránya (%) 

alapján kerül szétosztásra. 

b. Távhő: a Műszaki és Beruházási Iroda által kezelt hőmennyiségmérők óraállásai, és a Vagyongaz- 

dálkodási Iroda által vezetett ingatlan és költséghely nyilvántartás alapján az energiaköltségek, az 

almérők óraállásai szerint és/vagy légköbméter arányosan kerülnek szétosztásra. Az energetika el- 

számolásokat az Energetika program végzi. 
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c. Villamos energia: a Műszaki és Beruházási Iroda által kezelt mérők és almérők óraállásai, és a Va- 

gyongazdálkodási Iroda által vezetett ingatlan és költséghely nyilvántartás alapján az energiakölt- 

ségek, a mérők óraállásai szerint és/vagy négyzetméter arányosan kerülnek szétosztásra. Az ener- 

getika elszámolásokat az Energetika program végzi. 

d. Gőzszolgáltatás: a Műszaki és Beruházási Iroda által kezelt gőzmérők óraállásai, és a Vagyongaz- 

dálkodási Iroda által vezetett ingatlan és költséghely nyilvántartás alapján az energiaköltségek, az 

almérők óraállásai szerint és/vagy légköbméter arányosan kerülnek szétosztásra. Az energetika el- 

számolásokat az Energetika program végzi. 

e. Gázszolgáltatás: a Műszaki és Beruházási Iroda által kezelt gázmérők óraállásai, és a Vagyongaz- 

dálkodási Iroda által vezetett ingatlan és költséghely nyilvántartás alapján az energiaköltségek, a 

mérők óraállásai szerint és/vagy légköbméter arányosan kerülnek szétosztásra. Az energetika el- 

számolásokat az Energetika program végzi. 

f. Víz-csatorna szolgáltatás: a Műszaki és Beruházási Iroda által kezelt vízórák óraállásai, és a Va- 

gyongazdálkodási Iroda által vezetett ingatlan és költséghely nyilvántartás alapján az energiakölt- 

ségek, a mérők óraállásai szerint és/vagy négyzetméter arányosan kerülnek szétosztásra. Az ener- 

getika elszámolásokat az Energetika program végzi. 

g. Hulladékszállítás: Az adott épület hasznos alapterületének és az épületen belül a szervezeti egysé- 

gek által használt hasznos alapterület arányában kerül felosztásra az épület hulladékgyűjtő konténe- 

rének az ürítési költsége. 

 

4. Felosztás számítása: 
a. Épület-fenntartási kiadások: összes közvetlen kiadás = 100% 

szervezeti egységek közvetlen kiadása/összkiadás = megoszlási % 

összes közvetett kiadás * megoszlási % = szervezeti egységekre felosztott  kiadás 
b. Távhő, villamos energia, gőzszolgáltatás, gázszolgáltatás, víz- és csatorna szolgáltatás 

összes kiadás kiadásnemenként * megoszlási % = szervezeti egységekre felosztott   kiadás 

c. Hulladékszállítás: (Szervezeti egység által az adott épületben használt hasznos alapterü- 

let/épület hasznos alapterülete) * Összes kiadás 

 

5. Adatszolgáltatás: Főkönyvi könyvelés adatai a főkönyvi zárást követően. 

 

6. Felelős:  Létesítményüzemeltetési Igazgatóság 

 

v. Karbantartó műhely közvetett költségeinek felosztása 
 

1. Felosztandó kiadás: a Karbantartó műhely közvetett kiadásai. 

 

2. Felosztás vetítési alapja: igénybevett munkaóra. 

 

3. Felosztás aránya: a Karbantartó műhely egyes szervezeti egységek által igényelt munkaórái arányá- 

ban, a Műszaki és Beruházási Iroda által szolgáltatott adatok alapján 

 

4. Felosztás számítása: Szervezeti egység igényelt munkaórái * (Műhely összes kiadása/összes munkaóra) 

 

5. Adatszolgáltatás: Főkönyvi könyvelés adatai a főkönyvi zárást követően. 

 

6. Felelős:  Létesítményüzemeltetési Igazgatóság 

 

vi. Udvar- és parkfenntartás közvetett költségeinek a felosztása 
 

1. Felosztandó kiadás: az udvar –és parkfenntartás kiadásai. 
 

2. Felosztás vetítési alapja: karbantartott terület (m
2
). 

 

3. Felosztás aránya: a szervezeti egységhez hozzátartozó karbantartott alapterület arányában 

 

4. Felosztás számítása: Szervezeti egység alapterülete * (Összes költség/összes alapterület) 
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5. Adatszolgáltatás Főkönyvi könyvelés adatai a főkönyvi zárást követően. 

 

6. Felelős:  Létesítményüzemeltetési Igazgatóság 

 

 

vii. Mosodai szolgáltatás költségeinek felosztása 
 

1. Felosztandó kiadás: mosoda  kiadásai. 

 

2. Felosztás vetítési alapja: mosott ruha mennyisége (kg). 

 

3. Felosztás aránya: a szervezeti egységhez tartozó mosott ruha mennyiségének arányában 

 

4. Felosztás számítása: Szervezeti egységre vonatkozó mosott ruha mennyiség * (Összes kiadás/összes 

mennyiség) 

 

5. Adatszolgáltatás: Főkönyvi könyvelés adatai a főkönyvi zárást követően. 

 

6. Felelős: Szervezeti egység vezetője 

 

 

viii. Konyhai szolgáltatás („élelmezési üzem”) költségeinek meghatározása és felosztása 
 

1. Konyhai szolgáltatás esetén az Áhsz. előírásai értelmében: Nem kell elkészítenie az önköltségszámítás 

rendjére vonatkozó belső szabályzatot a saját konyha üzemeltetése esetében, ha az étkeztetésre az Egye- 

tem normákat állapít meg és a nyersanyag-felhasználáshoz anyagkiszabást készít, és ennek önköltségét  

a normák és a tevékenységet terhelő általános költségek figyelembevételével állapítja meg. 

 

2. A konyhai szolgáltatás esetén az „élelmezési üzemben” kell elszámolni 

a. a konyhán foglalkoztatott alkalmazottak összes személyi juttatásait és azok járulékait, 

b. teljes élelmezési anyagfelhasználást, 

c. más rendeltetésű anyagok (pl. tisztítószerek) felhasználását, 

d. helyiségek, gépek, berendezések karbantartási kiadásait, 

e. igénybe vett külső szolgáltatásokat, 

f. saját kisegítő részlegek által nyújtott szolgáltatások felosztás után kapott költségeit. 
 

3. Az élelmezési költségek meghatározásánál az élelmezési nyersanyag költségeiből szükséges kiindul- 

ni, azt szükséges pótlékolni a konyhára osztandó rezsiköltségekkel. 

 

4. A külső felek felé nyújtott élelmezési szolgáltatás esetén az élelmezés Egyetem részéről felmerült 

költségét tényleges önköltségen szükséges megállapítani. 

 

5. Az Egyetem belül az élelmezési üzem, mint belső szolgáltató egység költségeinek felosztása a kö- 

vetkezők szerint történik. 

a. Felosztandó kiadás: konyha összes kiadása 

b. Felosztás vetítési alapja: kiszolgáltatott adagszám (db). 

c. Felosztás aránya: a szervezeti egység által igénybevett adagszám arányában 
d. Felosztás számítása: Szervezeti egység által igénybevett adag * (Összes kiadás/ összes korri- 

gált adagszám 

 

6. Főkönyvi könyvelés adatai a főkönyvi zárást követően. 

 

7. Felelős: Szervezeti egység vezetője 
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b. Állami feladatként ellátott képzések önköltségszámítása 
 

1. A Nftv. 46. §-a szerint a felsőoktatási képzésben részt vevő hallgató költségviselés formája: 

a. magyar állami ösztöndíjjal támogatott, 

b. magyar állami részösztöndíjjal támogatott, 

c. önköltséges lehet. 
 

2. Az Egyetem az Alapító Okiratának II. fejezet 1.2 pontjában meghatározott képzési területen 

a. alapképzést, 

b. mesterképzést, 

c. osztatlan képzést, továbbá 

d. szakirányú továbbképzést folytathat. 
 

3. Kifutó rendszerben 

a. egyetemi és főiskolai képzést folytat, valamint 
b. az Alapító Okiratának II. fejezet 1.3 pontjában meghatározott szakmacsoportban felsőfokú 

szakképzést folytathat. 

 

4. Az Alapító Okirat 

a. II. fejezet 1.4 pontjában meghatározott képzési területen felsőoktatási szakképzést, 

b. II. fejezet 1.5 pontjában meghatározott tudományterületen doktori képzést folytat. 
 

5. Részt vesz az Egyetem továbbá a köznevelési és a felsőoktatásnak nem minősülő szakképzési és az ága- 

zati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósításában, valamint végez egészség- 

ügyi szak- és továbbképzést is. 

 

6. A képzések során az önköltségszámítás kalkulációs egysége az egy adott finanszírozási formán belül va- 

lamely fentiekben felsorolt képzési szinten (például alapképzés, mesterképzés, osztatlan képzés, stb.) 

működő szakoknak az egy évfolyamra és egy hallgatóra értelmezhető költsége. 

 

7. A képzésekhez tartozó költségek (közvetlen és közvetett) megbontásának jelentősége, hogy elősegíti a 

tudatos döntéseket a kar gazdálkodásában. 

 

8. Az adott egyetemi karhoz tartozó szakra vonatkozó önköltség összege nem tartalmazhatja azokat a költ- 

ségeket, amelyek kutatással összefüggőek. Ezen költségek  elkülönítése a karok feladata. 

 

9. A kalkulációs sémában a közvetlen költségek nagyságrendileg is meghatározó tétele a személyi jellegű 

költségek. Ennek az előkalkulációban történő megállapításához indokolt a következők gondos tervezése: 

a. oktatói létszámszükséglet (tanár, docens stb.), a mintatanterv és a kurzusok száma szerint ellá- 

tandó órák, valamint az oktatók kötelező óraszáma alapján, 

b. óraadók által ellátandó órák száma - saját oktatói kapacitáshiány esetén, 

c. vendégoktatók bevonása szakmai szempontból, 

d. szakvezető, képzésvezető, szakdolgozat készítéséhez záró vizsgáztatáshoz szükséges opponensi, 

konzulensi létszám, vizsgaelnök stb. 

e. kutatások oktatásban hasznosuló tevékenysége a tananyag készítésben, 

f. tanulmányi előadók, könyvtárosok, oktatás-technikusok létszáma. 
 

10. A személyi feltételek (létszám, valamint az illetmény, óradíjak) megállapítása az előkalkulációban, a 

besorolások alapján történik. 

 

11. A tárgyi feltételek mennyiségi számbavétele is szükséges a kalkulációk során, amely a következőket je- 

lenti: 

a. a gyakorlatokhoz szükséges nyersanyag-igények, kis értékű tárgyi eszközök, 

b. jegyzetek, tankönyvek beszerzése, 

c. egyes szakoknál munka- és védőruha, 

d. egyéb közvetlenül meghatározható erőforrások, 
e. tárgyi eszközök értékcsökkenésének költségei. 
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12. A képzési tevékenységhez kapcsolódó közvetett költségként számolni kell a következőkkel: 

a. épületek üzemeltetési költsége (fűtés, világítás, víz- és csatorna-használat, takarítás, karbantar- 

tás, egyéb bérek és járulékaik összegének kiszámítása a hasznos alapterületet figyelembe véve 

kerül meghatározásra, a különböző kalkulációs egységekre felosztva), 

b. a központi egységek és a központi feladatok felosztása, 

c. fejlesztési forrás képzése, mint a pótolandó, illetve korszerűsítést szolgáló eszközök beszerzési 

költsége a várható használati időre felosztva. 

 

13. Egy adott képzés (szak) önköltségének meghatározásához a közvetlen és közvetett költségeket allokálni 

szükséges a kalkulációs egységek között. 

 

14. Az Egyetem a képzési önköltség számszerűsítéséhez első lépésben meghatározza egységenként 

(kar/tanszékcsoport) a tartott órák átlagköltségét, a következő számítással: a könyvelési rendszerből 

származó egységenkénti oktatási összkiadás osztva az egység által tartott órák számával (tanulmányi fé- 

lévre összes óraszám), későbbi iteráció során súlyozva azzal, hogy előadás, labor, vagy szeminárium, az 

EMMI által kiadásra kerülő szempontok szerint. 

 

A fajlagos óraköltség kalkulációja során a megtartott órák, mint vetítési alap reálisabb képet mutat, 

mintha a felosztás alapja kredit alapon történne, mivel léteznek például nulla kredites kurzusok, vagy a 

labor, gyakorlat kreditértéke sokszor alacsonyabb, mint az előadásé, miközben a valóságos költsége  

akár többszöröse is lehet. 

 

Az egységenkénti (kar/tanszékcsoport) oktatási összkiadás meghatározásához az egységekre a követke- 

ző költségek allokálása szükséges (amelyeket nem lehet 100 %-ban az adott egységhez rendelni): 

a. oktatási tevékenységben részt vevő oktatók bérköltsége és járulékai, egyéb személyi jellegű ki- 

fizetései az adott egység képzéseinek oktatási tevékenységére fordított munkaidő arányában, 

b. üzemeltetési költségek az oktatási arányok (egységekhez tartozó kurzusok óraszámai arányá- 

ban) figyelembe vételével, 

c. az oktatáshoz közvetlenül hozzárendelhető dologi kiadások az oktatási arányok (egységekhez 

tartozó kurzusok óraszámai arányában) figyelembe vételével, 

d. a könyvtári, számítástechnikai szolgáltatások kiadásai az oktatási arányok (egységekhez tartozó 

kurzusok óraszámai arányában) figyelembe vételével, 

e. a központi egységek, központban kezelt feladatok adott karra eső kiadásainál az allokálás a be- 

fizetés arányában az adott évi költségvetésnek megfelelően, a Sportközpont és az Idegennyelvi 

Központ kiadásainak visszaosztása a fajlagos óraköltség számítással történik, 

f. a kiemelten kezelt feladatok adott karra eső kiadásainak felosztása a költségvetés képzési-, tu- 

dományos-, fenntartói támogatásának arányában történik. 

 

Az oktatók oktatási tevékenységhez kapcsolódó munkaidejének évfolyamonként az egyes szakokra for- 

dított %-os munkaidő arányait a karok adják meg félévente, az önköltségszámításhoz kapcsolódó szám- 

viteli adatok az ügyviteli rendszerben állnak rendelkezésre. 

 

15. Miután meghatározásra kerül egy adott egységen (kar/tanszékcsoport) a tartott órák átlagköltsége  

(13. pont), akkor a képzésbe tartozó bármely kurzus egy hallgatóra jutó átlagköltsége is számszerűsíthe- 

tő: az egységhez tartozó kurzus féléves óraszáma megszorozva az egységre jellemző óraköltséggel, el- 

osztva a kurzuson résztvevő hallgatók számával. 

 

16. Ezt követően egy adott szak önköltségét a következőképp lehet számszerűsíteni: a szak hallgatói által 

felvett kurzusok egy hallgatóra jutó költségét összesítésre kerülnek hallgatónként, szakonként. 

 

17. A szak teljes költségét elosztva az adott szak hallgatói létszámával (külön a tavaszi és őszi tanulmányi 

félévével) megkapható az adott szak egy hallgatóra jutó éves költségét, mely egyben megadja az egy 

félévet terhelő képzési költség összegét. 

 

18. A hallgatói létszámra vetített elemeknél a nappali tagozatos hallgatók 1, az esti és levelező képzésekben 

résztvevő hallgatók 0,5 szorzóval szerepelnek. 
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19. Önköltségszámítás évente kétszer készül, a tanév első, őszi félévének kalkulációja augusztus 1-január 
31. időszak tényadatai alapján, valamint a második, tavaszi félév kalkulációja február 1-július 31. idő- 

szakra vonatkozóan. 

 

20. Az utókalkulációk készítésének elsődleges bizonylata a főkönyvi számlákon elszámolt adat, amelyet 

szükség szerint az analitikus könyvelésből, az egyedi nyilvántartásból, statisztikai nyilvántartásokból ki 

kell egészíteni. Az utókalkuláció és főkönyvi adatok egyezőségét pedig az időszak végén történő egyez- 

tetéssel biztosítani kell. 

 

21. A képzések önköltségét meghatározó kalkulációs lapnak minimálisan az alábbiakat szükséges tartal- 

maznia, figyelembe véve az előzőekben leírt allokálási folyamatokat: 

 

 

 Kalkulációs lap a képzések önköltségszámításához 
 

Szervezeti egység neve: 

Kódja: 

Témaszáma: 

Témavezetője: 

Kalkuláció fajtája: előkalkuláció/utókalkuláció 

Képzés típusa: …………………….. 

Képzés megnevezése: …………………….. 
Időszak, melyre a kalkuláció készült: …………………….. – tól …………………………- ig. 

Létszám ………………….. fő 

Térítési díj…………………..Ft/fő/félév 

 

Tervezett / Tényleges kiadások 

Személyi juttatások (rendszeres, nem rendszeres, külső megbízottak) összesen: …………….... Ft 

ix. elméleti óra …. …óra * ……… Ft 

x. gyakorlati óra …. …óra * ……… Ft 

xi. demonstrátor …. …óra * ……… Ft 

xii. kollokvium …. …óra * ……… Ft 

xiii. zárthelyi dolgozat …. …óra * ……… Ft 

xiv. vizsga …. …óra * ……… Ft 
xv. egyéb díjak (pl. megbízások) …………….. Ft 

Munkaadót terhelő járulékok összesen: …………….. Ft 

Közvetlen anyag és szolgáltatás költsége ………………... Ft 

Készletbeszerzések költsége………………... Ft 

Különféle dologi kiadások ………………... Ft 

Teremköltség ………………... Ft 

Használt tanterem értékcsökkenése ………………... Ft 

Egyéb közvetlen költség ………………... Ft 

Közvetlen költségek összesen ….…………….. Ft 

Rezsiköltség ………………... Ft 

Értékcsökkenés ………………... Ft 
Kari általános költség (dékáni hivatal) ………………... Ft 

Központi igazgatás általános költsége ………………... Ft 

Egyéb közvetett költség ………………... Ft 

Felosztott közvetett költségek összesen ….…………….. Ft 

Önköltség összesen …………………Ft 

 
Készítő neve: 

Dátum: 

Jóváhagyó neve: 
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c. Szerződéses kutatási tevékenység önköltségszámítása 
 

1. A megbízásos/szerződéses munkák az Egyetem és a külső megbízó közötti szerződésen alapulnak. 

 

2. A megbízás alapján végzett kutatási tevékenység költségei között elszámolandó tételek: 

a. Közvetlen költségek: 

i. személyi jellegű kifizetések, 

ii. külső megbízottak díjazásai, 

iii. munkaadót terhelő járulékok, 

iv. készletbeszerzések, anyagköltség, 

v. vásárolt szolgáltatások költségei, 

vi. különféle dologi kiadások, díjak, befizetési kötelezettségek, 

vii. alvállalkozó részére fizetendő összeg, 
viii. egyéb közvetlen kiadások. 

 

b. Közvetett költségek: 
i. immateriális javak, tárgyi eszközök értékcsökkenése, az adott eszköz kutatásra használt 

óraszámainak az arányában, 

ii. kari rezsi (Kari Tanács szabályzata alapján), 

iii. egyéb központi befizetések. 
 

3. Az előkalkulációt a témavezetőnek szükséges elkészítenie, az illetékes szervezeti egységvezető jóváha- 

gyásával. Amennyiben a kutatási tevékenységre vonatkozó szerződés több éves időtartamra vonatkozik, 

abban az esetben az előkalkulációban meghatározott önköltséget évenkénti bontásban is szükséges be- 

mutatni. 

 

A kutatás befejezését követően a tényleges teljesítések ismeretében a Költségvetési és Kontrolling Iro- 

dának utókalkulációt kell készítenie. 

 

 

d. Idegen nyelvi Kommunikációs Intézet önköltségszámítása 
 

1. Az 
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet elláthat nyelvvizsgáztatási feladatokat, tanfolyamszervezést, illetve 

fordítási tevékenységet. 

 

2. Az 

Idegennyelvi és Kommunikációs Intézet által ellátott feladatok önköltségének meghatározása a következő 

kalkulációs séma segítségével történik: 

 

 Kalkulációs lap az Idegennyelvi Kommunikációs Intézet önköltségszámításához 
 

Szervezeti egység neve: 

Kódja: 

Témaszáma: 

Témavezetője: 

 

Kalkuláció fajtája: utókalkuláció 

 

Szolgáltatás  típusa: nyelvvizsgáztatás/tanfolyamszervezés/fordítás 
Időszak, melyre a kalkuláció készült: …………………….. – tól …………………………- ig. 

SZJ száma és áfa mértéke ………………….. …………………..% 

Árbevétel (áfa nélkül) …………………..Ft 

 

Tervezett / Tényleges kiadások 

Személyi juttatások (rendszeres, nem rendszeres, külső megbízottak) összesen: …………….... Ft 
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Munkaadót terhelő járulékok összesen: …………….. Ft 

Közvetlen anyag és szolgáltatás költsége ………………... Ft 

Készletbeszerzések költsége………………... Ft 

Különféle dologi kiadások, díjak, befizetési kötelezettségek ………………... Ft 

Egyéb közvetlen költség ………………... Ft 

Közvetlen költségek összesen ….…………….. Ft 

Rezsiköltség ………………... Ft 

Értékcsökkenés ………………... Ft 

Egyéb közvetett költség ………………... Ft 

Felosztott közvetett költségek összesen ….…………….. Ft 

Önköltség összesen …………………Ft 
Felszámított ÁFA …………..% ………………... Ft 

Szolgáltatás ellenértéke ………………….Ft/……..(egység )+……... Ft ÁFA 

 
Készítő neve: 

Dátum: 

Jóváhagyó neve: 

 

3. Fajlagos 

költség számításának menete: 

a. Nyelvvizsgáztatás: összes költség/ nyelvvizsgák száma egy év alatt = költség/nyelvvizsga 

b. Tanfolyamszervezés: összes költség/éves oktatási órák száma = költség/oktatási óra 

adott tanfolyam óraszáma * költség/oktatási óra = költség/tanfolyam 

c. Fordítás: összes költség/fordított oldalak száma =  költség/oldal 

 

 

e. Gyógyító-megelőző ellátás önköltségszámítása 

 

i. Diagnosztikai és terápiás tevékenység elszámolása 
 

1. A Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (továbbiakban: Klinikai Központ) belső elszámolásokban al- 

kalmazott költségátvezetései az endofinanszírozási szabályzat szerint történnek. 

 

A diagnosztikai és terápiás tevékenységet ellátó egységek finanszírozása teljesítmény-finanszírozás 

alapján történik. A finanszírozás alapját az elvégzett szolgáltatás jelenti, a kifizetett összeg a „német 

pontrendszer” által történik. A költségfelosztásnál pedig ezek a német, úgynevezett WHO-pontok ját- 

szanak szerepet. (WHO-pontrendszer: Egészségügyi Világszervezet által kialakított pontrendszer) 

 

Az allokáció úgy valósul meg, hogy az egyes osztályok orvosai által indikált vizsgálatok költségeit a 

teljesített pontok arányában osztják fel az osztály költséghelyeire, majd ezt továbbáramoltatják a szol- 

gáltatást igénybevevő osztályokra. Ugyanakkor a járóbeteg-szakrendelőkből, szakambulanciákból indi- 

kált vizsgálatokat, amelyeket a járóbetegek részére kérnek, az OEP irányában számolják el, így kettős 

finanszírozásúak. 

 

Finanszírozásuk egyik oldalát közvetlenül az OEP finanszírozásból eredeztetik, másik oldalát pedig a 

fekvőbeteg osztályok által kért vizsgálatokból eredő endofinanszírozásból nyerik. Amikor az egyes be- 

avatkozásokhoz tartozó pontértékeket meghatározzák, akkor figyelembe veszik azok költségigényét, és 

ezáltal a pontérték jól tükrözi a költségarányokat, megfelelő vetítési alapként szolgál. 

 

2. Felosztandó kiadás: a diagnosztikai és terápias osztályok meghatározott időszakra vonatkozó kiadásai 

(közvetlen, közvetett). 

 

3. Felosztás vetítési alapja: az elvégzett beavatkozások WHO pontérték. 

 

4. Felosztás aránya: az osztályok által igénybevett WHO pontértékek arányában. 
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5. Felosztás számítása: összes kiadás/összes pont = Ft/pont 

 

osztályoknak kiszámlázott pont * Ft/pont = az osztályra felosztott kiadás 
6. Adatszolgáltatás tekintetében a Klinikai Központ valamennyi betegellátó szervezeti egységét tekintve az 

Egészségbiztosítási Igazgatóság központi lekérdezéssel kigyűjti a Bsoft informatikai rendszerből a fek- 

vőbetegek részére végzett diagnosztikai vizsgálatok és terápiás beavatkozások OENO német pontértéke- 

it teljes körűen tárgyhónapot követő 25-éig. Felelőse: Egészségbiztosítási Igazgatóság 

 

 

ii. Külső egészségügyi intézményektől vásárolt illetve részükre nyújtott szolgáltatások 

elszámolása 
 

1. A szolgáltatásokat tekintve az elszámolás alapja a HBCS súlyszám, és OENO németpont. 
 

2. A HBCS (Homogén Betegségcsoportok) rendszer: normatív finanszírozási forma, az egyes csoportokat 
a betegségek szakmai azonossága, ápolási idő hossza és a költségigényességük alapján alakították ki.  
Az OENO pontok a német pontrendszer adaptált értékei, Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozási 

Rendszere. 
 

3. A HBCS súlyszámot, OENO németpontot az Egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból 
történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Kormányrendeletben szereplő fo- 
rintértékkel kell megszorozni az elszámoló árhoz. Az így kapott összeg képezi az elszámolás, számlázás 
alapját. A leírtaktól eltérő elszámolási kivételeket az Endofinanszírozási szabályzat valamint az egyedi- 
leg megkötött megállapodások tartalmazzák. 

 
4. Adatszolgáltatás rendje a Klinikák/Intézetek részéről: az összesített szolgáltatás kimutatását (OENO, 

HBCS súlyszám) a tételes beteglistával együtt az Egészségbiztosítási Igazgatóságra a Pénzügyi és 
Számviteli Iroda felé nyújtja be tárgyidőszakot követő hónap15-ig. 

 

5. Felelős: Klinikák/Intézetek vezetői, Egészségbiztosítási Igazgatóság 

 
 

iii. Központi Gyógyszertár önköltségszámítása 
 

1. A Központi Gyógyszertárnál a gyógyszerellátás- és raktározás költségei a közvetlenül felhasznált 

gyógyszermennyiség segítségével kerülnek felosztásra. A vetítési alap a kiadott gyógyszerek aránya. 
 

2. A felosztás számítása: Összes kiadás * (Szervezeti egység által igényelt gyógyszer /összes gyógyszer- 

mennyiség) 
 

3. Adatszolgáltatás: külön rendelkezés szerint tárgyidőszak utolsó napja. 
 

4. Felelős: Főgyógyszerész 

 
 

f. Pályázati forrásból finanszírozott tevékenységek önköltségének megállapítási rendje 
 

1. A pályázatok útján elnyert különböző forrásokból (Európai Unió, elkülönített állami pénzalapok, 

alapítványok, stb.) finanszírozott tevékenységek önköltségének pontos meghatározása különösen fontos, 

ha az elnyert támogatással való elszámolás feltétele az önköltség vagy egyes elemeinek az igazolása. 

 

2. A pályázat kiírója az általános számviteli gyakorlattól eltérő feltételeket/részletezést, módszert, bi- 

zonylati alátámasztást/ kérhet, ezért 

a. általános követelmény és az elszámolás elfogadása céljából egyetemi érdek a pályázati kiírásban 

rögzített és az aláírással elfogadott feltételeknek megfelelően számba venni, nyilvántartani és el- 

számolni a felmerülő költségeket, önköltséget, további követelmény, hogy 



2868 EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 108. SZÁM 
 

 

b. az érvényesíteni kívánt költségek bizonylati alátámasztása feleljen meg az általános alaki, tartalmi 

elvárásoknak és a finanszírozó által meghatározottaknak. 

 

3. Az önköltségszámítás során használt fogalmak esetében a jelen Szabályzatban foglaltak alkalma- 

zandók, kivéve, ha a pályázati kiírás, a feltételek ezeket nem másként, más tartalommal, elnevezés- 

sel határozzák meg. 

 

4. A közvetlen költségek számbavétele és nyilvántartása az Egyetemen rendszeresített módszerrel tör- 

ténik, a költség témaszámonkénti gyűjtésével valósul meg. Ezek bizonylatai: külső szállító, szolgál- 

tató szervezet, alvállalkozó részéről a beérkező számla, a feladatot elvégző szervezeti egység mun- 

kavállalóinak időfelhasználást dokumentáló eredeti munkaidő nyilvántartás, kiegészítve a bér és 

közteher adatokkal, külső munkatárssal kötött munkaszerződés. 

5. A közvetett költségek tételes számbavételének és a kiadások pályázati elszámolásban történő érvé- 

nyesítésének módszerei: 

a. Belső szolgáltató egységek részéről a pályázatok megvalósítása során az alábbiak fordulhatnak 

elő: 

i. Foglalkozás-Egészségügyi Szolgálat (egészségügyi vizsgálatok), 

ii. Egyetemi Könyvtár (fénymásolás, egyéb könyvtári szolgáltatás), 

iii. nyomdák (könyvek, jegyzetek előállítása, egyéb nyomdai szolgáltatás), 

iv. kollégiumok, vendégházak (szállás), 

v. TIK, Rektori Hivatal, egyéb épületekben terembérlet, 

vi. Üvegtechnikai Műhely (üvegtechnikai eszközök előállítása, javítása) 

vii. Állatház (kísérleti állatok), 

viii. mérések, vizsgálatok (elektromikroszkóp, egyéb eszközök), 
ix. belső konferenciákon, képzéseken való részvétel. 

 

Az egység által teljesített szolgáltatási tevékenység értékéről kiállított belső bizonylat alapján történik   

az elszámolható költségek terhelése a pályázat témaszámára 

 

b. Gépjármű használat elszámolása, a költségek megállapítása és elszámolása az Egyetem Szállítá- 

si Szabályzatában foglaltak alapján történhet pályázati költségviselők esetében is. Az egyetemi 

gépkocsik használatáról a menetlevél a teljesítés bizonylata. A megtett kilométer a jóváhagyott 

fajlagos igénybevételi díjjal számolandó el. Amennyiben a gépjármű üzemeltetője a tényleges 

km díjat az elszámolás időpontjában meg tudja állapítani, a fajlagos költség helyett a bizonylat 

ez alapján állítható ki. 

 

A saját tulajdonú gépjármű használatának díja elszámolásának feltétele a gépjármű használat 

engedélyezése. A díj megállapítása az útnyilvántartás alapján/távolsági és városon belül km/, a 

NAV által engedélyezett módon történhet. A pályázati elszámoláshoz a forgalmi engedély és a 

kötelező biztosítás befizetéséről másolat csatolása szükséges. 

 

c. Energia költség esetében az energia felhasználás (villamosenergia, hőenergia, földgáz, víz- és 

csatornadíj) esetén az energia költség megállapítása a Műszaki Osztály felmérése alapján az 

adott épületben igénybevett terület/térfogat arányában történhet. A pályázat megvalósításának 

időszakára vonatkozó számlákról kimutatás készül. A  kimutatásnak megfelelően  az igénybe 

vett terület/térfogat alapján történő arányosítás után az elszámolható költség egy összegben ter- 

helődik a pályázat témaszámára 

 

 

g. Az Egyetem helyiségeinek, területeinek bérbeadásának önköltsége 
 

1. A bérbeadásokhoz tartozó önköltséget előkalkulációs módszerrel is szükséges meghatározni, a bérbe- 

adást megelőzően. 
 

2. A kalkuláció készítési feladat a bérbeadás engedélyezésére jogosult vezető hatáskörébe tartozik. 
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3. A helyiségbérlethez kapcsolódó közüzemi díjakat, - ahol ezek pontos mérése biztosítható- 

villamosenergia esetén hatósági áron, továbbá fűtés-, gáz-, víz- és csatornadíjak vonatkozásában a fel- 
merült költségek továbbszámlázása tényleges önköltségen történik. A bérbeadás esetén a közvetlen ön- 
költség tartalmazza a szolgáltató által számlázott értéket és a felmerült közvetlenül hozzárendelhető 

költségeket. Pontos mérés hiányában átalány értékben szükséges meghatározni a korábbi évek fogyasz- 
tási adatainak a felhasználásával. 

 
4. Közvetlen költség alatt bérleti szerződések esetében különösen nyitvatartási időn kívüli portaszolgálat, 

munkaidőn kívüli technikai személyzet, egység szintjén felmerülő szerződés előkészítési költségeket 

(beleértve a munkabért és járulékot is), helyiségek előkészítésével kapcsolatban felmerülő technikai 
személyzet költségét, plusz takarítási költséget, egyedileg mérhető energia költségeket, egyedileg fel- 
merülő igénybevétel típusához kapcsolódó karbantartási költségeket szükséges érteni. 

 
5. Felosztott közvetett költségeken az épület üzemeltetéséből átalányként meghatározható energia költsé- 

geket (egyedi mérés hiányában), központi egységek és feladatok költségeit (személyi és dologi kiadá- 
sok, különösen a megállapodások előkészítésével, jóváhagyásával, számlázásával kapcsolatos költsé- 
gek), biztosítási és karbantartási költségek arányos részét kell érteni. 

 

6. A kalkuláció készítési feladat a bérbeadás engedélyezésére jogosult vezető hatáskörébe tartozik. 

 
 

7. Az egy napra jutó fajlagos költség számításának menete: 
a. kollégiumi szálláshely esetén: adott év napjainak száma * kollégiumi ágyak száma = éves kollé- 

giumi ágykapacitás 

összes költség/ éves kollégiumi ágykapacitás = napi költség/kollégiumi ágy 
b. üdülő esetén: adott év napjainak száma * kiadható ágyak száma = éves ágykapacitás 

összes költség/ éves ágykapacitás = napi költség/kiadható ágy 

c. egyéb helyiségek esetén: bérbeadási idő: bérbe adott napok száma/éves kapacitás 

közvetlen költségek + bérbeadási idő arányában felosztott közvetett költségek = összes önköltség 

összes önköltség/bérbe adott területnagyság = bérleti díj/m
2
 

 

8. Az önköltséget mind az elő-, mind az utókalkulációt kalkulációs lap kitöltésével szükséges meghatároz- 

ni. A bérbeadásokra vonatkozó kalkulációs lapnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia: 
 

 Kalkulációs lap helyiség, terület bérbeadásához 
 

Szervezeti egység neve: 

Kódja: 

Témaszáma: 

Témavezetője: 

 

Kalkuláció fajtája: előkalkuláció/utókalkuláció 

 

Bérlemény típusa: kollégiumi szálláshely/üdülő/oktatást szolgáló helyiség/egészségügyi ellátást szolgá- 

ló helyiség/egyéb 

 

Az ingatlan megnevezése:………………………………………………………………………… 

Időszak, melyre a kalkuláció készült: …………………….. – tól …………………………- ig. 

 

SZJ száma és áfa mértéke ………………….. …………………..% 

Árbevétel (áfa nélkül) …………………..Ft 

 

Tervezett / Tényleges kiadások 

Személyi juttatások összesen: …………….... Ft 

Munkaadót terhelő járulékok összesen: …………….. Ft 

Közvetlen anyag és szolgáltatás költsége ………………... Ft 
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Értékcsökkenési (amennyiben közvetlenül hozzárendelhető az ingatlanhoz) ………………... Ft 

Egyéb közvetlen költség ………………... Ft 

Közvetlen költségek összesen ….…………….. Ft 

Rezsiköltség ………………... Ft 

Értékcsökkenés ………………... Ft 

Egyéb közvetett költség ………………... Ft 

Felosztott közvetett költségek összesen ….…………….. Ft 

Önköltség összesen …………………Ft 

Felszámított ÁFA …………..% ………………... Ft 

Szolgáltatás ellenértéke ………………….Ft/ ……..(egység )+……... Ft ÁFA 

 
Készítő neve: 

Dátum: 

Jóváhagyó neve: 

 

h. Fénymásolási szolgáltatások önköltsége 
 

1. Az Egyetemen a fénymásolás, sokszorosítás önköltségének kalkulálása egyenértékszámos osztókalku- 

lációval történik. 

2. A vezérterméknek az A/4 méretű lapra készülő másolat számít, amennyiben egy A/3 méretű másolat a 

szükséges, akkor az egyenértékszám 2 lesz, ennek a másolatnak az önköltsége a kétszerese lesz az A/4 

méretűnek. 

3. A sokszorosítás önköltségének a megállapítása a következő költségekből tevődik össze: 

a. az adatok előállításával foglalkozók időarányos személyi juttatása, 

b. a közvetlenül elszámolt személyi juttatások munkaadót terhelő járuléka, 

c. felhasznált papír, egyéb anyag, 

d. közlendő adat előállításához szükséges energiadíj, 

e. számítógép-használat, gép és szoftver értékcsökkenési leírása és 

f. egyéb költségek. 
4. A fénymásolási tevékenység, mint szolgáltatásnyújtás, történhet egyetemi szervezeti egységeken belül, 

belső igénybevételre, illetve külső felek felé is. 

5. Az önköltséget mind az elő-, mind az utókalkulációt kalkulációs lap kitöltésével szükséges meghatároz- 

ni. A kalkulációs lapnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia: 

 

 Kalkulációs lap fénymásolási díjak megállapításához (külső  fél felé) 
 

Szervezeti egység neve: 

Kódja: 

Témaszáma: 

Témavezetője: 

Kalkuláció fajtája: előkalkuláció/utókalkuláció 

Szolgáltatás megnevezése: 

Időszak, melyre a kalkuláció készült: …………………….. – tól …………………………- ig. 

SZJ száma és áfa mértéke ………………….. …………………..% 

Árbevétel (áfa nélkül) …………………..Ft 

 

Tervezett / Tényleges kiadások 

Dokumentumok másolati példányának előállításával foglalkozók időarányos személyi juttatásai össze- 

sen: …………….... Ft 

Munkaadót terhelő járulékok összesen: …………….. Ft 

(utóbbi két tétel akkor releváns, ha a külső felek felé történő fénymásolást egyetemi alkalmazott is végzi, 

„nem önkiszolgáló”) 
Közvetlen anyagköltség ………………... Ft 

Egyéb közvetlen költség ………………... Ft 

Közvetlen költségek összesen ….…………….. Ft 
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Rezsiköltség ………………... Ft 

Értékcsökkenés ………………... Ft 

Egyéb közvetett (általános) költség ………………... Ft 

Felosztott közvetett költségek összesen ….…………….. Ft 

Önköltség összesen …………………Ft 

Felszámított ÁFA …………..% ………………... Ft 

Szolgáltatási díj ………………….Ft/ ……..(egység )+……... Ft ÁFA 

Árbevétel (nettó) összege: …………………Ft 

 
Készítő neve: 

Dátum: 

Jóváhagyó neve: 

 

 

i. Különféle egyéb szolgáltatások önköltsége 
 

1. Az Egyetem egyéb szolgáltatásai közé tartoznak különösen a könyvtári szolgáltatások, a szabadidős 

sporttevékenységek, a kollégiumban lakó hallgatók részére nyújtott szolgáltatások, a parkolás szolgálta- 

tás, a gép-, műszer bérbeadás, számítástechnika szolgáltatás, ügyviteli szolgáltatás stb. Előkalkulációt 

minden esetben szükséges készíteni, annak eldöntése végett, hogy az Egyetem szakmai alapfeladatát 

elősegítő tevékenységek haszonszerzési céllal kerülnek-e ellátásra (alaptevékenység vagy vállalkozási 

tevékenység). Az előkalkulációt szolgáltatásonként szükséges elkészíteni, a kalkulációt a szolgáltatást 

nyújtó szervezeti egység vezetője hagyja jóvá. 

 

2. Az önköltséget mind az elő-, mind az utókalkulációt kalkulációs lap kitöltésével szükséges meghatároz- 

ni. A kalkulációs lapnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia: 

 

 Kalkulációs lap különféle szolgáltatási díjak megállapításához 
 

Szervezeti egység neve: 

Kódja: 

Témaszáma: 

Témavezetője: 

Kalkuláció fajtája: előkalkuláció/utókalkuláció 

Szolgáltatás megnevezése: 

Időszak, melyre a kalkuláció készült: …………………….. – tól …………………………- ig. 
SZJ száma és áfa mértéke ………………….. …………………..% 

Árbevétel (áfa nélkül) …………………..Ft 

 

Tervezett / Tényleges kiadások 

Személyi juttatások összesen: …………….... Ft 

Munkaadót terhelő járulékok összesen: …………….. Ft 

Közvetlen anyag és szolgáltatás költsége ………………... Ft 

Egyéb közvetlen költség ………………... Ft 

Közvetlen költségek összesen ….…………….. Ft 

Rezsiköltség ………………... Ft 

Értékcsökkenés ………………... Ft 

Egyéb közvetett (általános) költség ………………... Ft 

Felosztott közvetett költségek összesen ….…………….. Ft 

Önköltség összesen …………………Ft 

Felszámított ÁFA …………..% ………………... Ft 

Térítési díj ………………….Ft/ ……..(egység )+……... Ft ÁFA 

Árbevétel (nettó) összege: …………………Ft 
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Készítő neve: 

Dátum: 

Jóváhagyó neve: 

 

j. Kiadói tevékenység 
 

1. A kiadó tevékenység kalkulációja az árvetési munkalap segítségével kerül meghatározásra. Az alkalma- 

zandó árrések kialakításában az Egyetem érdekért figyelembe kell venni. 

 

2. A hallgatók által, a tanulmányaikkal összefüggésben használt nyomtatványokért fizetendő térítési díjak 

összegének megállapítása előkalkulációval történik, a térítési díjak beszedését megelőzően. Nem kérhe- 

tő térítési díj azon nyomtatványokért, amit az Nftv. ingyenesnek minősít. 

 

3. Amennyiben a kiadói tevékenységet az Egyetem nem szakmai alapfeladatként végzi, hanem a szakmai 

alapfeladatainak ellátását segíti elő, akkor abban az esetben tekinthető alaptevékenységnek, amennyiben 

nem haszonszerzés céljából kerül elvégzésre. A haszonszerzés az előkalkuláció során dönthető el. 

 

4. A kiadói tevékenység kalkulációs és árvetési lapjának a következőket kell tartalmaznia: 

A kiadó megnevezése: …………………….. 

A kiadvány szerzője: …………………….. 

A mű címe: …………………….. 

ISBN-szám: …………………….. 

Példányszám: …………………….. 

Terjedelem: 

i. A5 oldal (nyomdai) 

ii. B5 oldal (nyomdai) 

iii. Színnyomás: (csak borító) 

iv. egyszínnyomás 

v. kétszínnyomás 
vi. többszínnyomás 

 

Költségtényezők: 

i.    szerzői díj: …………………….. Ft 
i. lektorálási díj: …………………….. Ft 

ii. kézirat: …………………….. Ft 

- szerkesztés: …………………….. Ft 

iii. szakgrafika: …………………….. Ft 

iv. nyomdai költségek: …………………….. Ft 

 

Közvetlen költségek összesen: …………………….. Ft 

 

Támogatás: 

i. közvetlen költséget csökkentő hányad: …………………….. Ft 

ii. érdekeltségi hányad: …………………….. Ft 

Módosított közvetlen költség: …………………….. Ft 

 

Egyéb költség: …………………….. Ft 

 

Költségek összesen: …………………….. Ft 

Egy külső megrendeléses példány utólagos elszámolással kalkulált ára: ……….. Ft 

Terjesztői árrés: …………………….. % 

Nettó ár: …………………….. Ft 

ÁFA: …………………….. % 

Bruttó (eladási) ár: …………………….. Ft 

Készítő neve: 

Dátum: 

Jóváhagyó neve: 
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k. A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Kiadó árazási modellje 
 

1. A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar (továbbiakban: JGYPK) JGYF Kiadó az általa kiadott művekre 

kétlépcsős árrést érvényesít. 

A külső kiadóktól és terjesztőktől átvett művekre egylépcsős árrést érvényesít. 
 

2. A JGYPK Kiadó által kiadott művek árazása: 
a. A JGYPK JGYF Kiadó az általa kiadott művekről a mű jellemzőinek, költségeinek, támogatá- 

soknak figyelembevételével Árvetési lapokat készít. 

b. A kiadói árrés a kiadás általános költségeit veszi figyelembe. Értéke: 15-30%. (Átlag: 20%) 
c. A terjesztői árrés a terjesztői általános költséget veszi figyelembe. Értéke: 30-50%. (Átlag:  

40%) 

d. A saját készítésű mű továbbadása esetén a terjesztői árrés terhére (25-45%) árkedvezmény adha- 

tó. 

A terjesztői árrés kiszámításának alapját a nettó fogyasztói ár képezi, mivel a viszonteladóknak 

adott árkedvezmény is a nettó fogyasztói árból kerül levonásra. 

 

3. Külső partnerektől átvett művek árazása: 

 

a. A külső kiadóktól közvetlenül átvett művekre - ha azokat jelentős terjesztői kedvezmény nélkül 

adják át - egylépcsős árképzést kell alkalmazni. 

b. A terjesztői árrés a terjesztői általános költségeket veszi figyelembe. Értéke: 30-40% (Átlag: 

35%) 

c. A nagykereskedőktől, illetve olyan üzlettársaktól átvett művekre, amelyekre rögzített terjesztői 

kedvezményt adnak (25-40%) a terjesztői árrés megegyezik az átadott árréssel. 

 

4. Árazási folyamat: 

a. Az árvetési lap adatainak előkészítése a tanácsos, ellenőrzése a kiadóigazgató és a gazdasági és 

műszaki főigazgató által megbízott munkavállaló feladata. 

b. Egyéb művek árazását melyekre árvetési lap nem készül – jelen szabályzat és a számlák alapján 

a kiadói főmunkatárs végzi. 

c. Az árazási munkafolyamat ellenőrzése a kiadóigazgató feladata 
 

 

l. Tanulmányi és Információs Központ Kongresszusi Központ önköltségszámítása 
 

1. A Kongresszusi Központ, Tanulmányi és Információs Központ (továbbiakban: TIK) önköltségszámítása 

kettős feladatot jelent: 

a. megállapítani a TIK fenntartási költségét, mint állandó költséget, 
b. rendezvény céljaira történő bérbeadásra vonatkozóan pedig eseti jellegű önköltséget. 

 

2. A  TIK  bérbeadásra  kerülő  területrészének  arányában  felszámított  költségek  -  a  rendeltetés  

szerinti funkciót ellátó helyiségek, gépek stb. költségei - és a felszámított eseti többletköltségek jelentik 

az indokolt, várható költségeket, illetve utókalkuláció esetén a felmerült költséget. 

 

3. A kalkulációs egységek (termek, informatika, egyéb kiszolgáló egységek) vetítési alapja a kapcsolódó 

naturális adat (négyzetméter, technikai eszközök db-száma, csoportja stb.) felhasználásával lehetséges. 

 

4. A kalkulációs egységekre a közvetlen költségek és a hozzárendelhető, felosztható közvetett költségek 

jelentik a szűkített önköltséget. A teljes önköltség számításához viszont az egységre rá kell osztani az 

irányítási (TIK, Rektori Hivatal, stb.) költségek arányos hányadát. 
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5. A rendezvény eseti költségei tekintetében valamennyi megrendelői igény számításba vétele, áthárítása 

indokolt, ezen felül a közterhek (általános forgalmi adó), illetve más tételek érvényesítése is szükséges. 
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6. 

7. Költségek (felmerülő, illetve feltehetően előforduló tételek): 

 

 Kalkulációs lap TIK önköltségének megállapításához 
 

Szervezeti egység neve: 

Kódja: 

Témaszáma: 

Témavezetője: 

Kalkuláció fajtája: előkalkuláció/utókalkuláció 

Szolgáltatás megnevezése: 

Időszak, melyre a kalkuláció készült: …………………….. – tól …………………………- ig. 
SZJ száma és áfa mértéke ………………….. …………………..% 

Árbevétel (áfa nélkül) …………………..Ft 

 

Tervezett / Tényleges kiadások 

Épület üzemeltetés költségei: 

i. épület értékcsökkenési leírása …………………..Ft 

ii. fűtési / hűtési költség …………………..Ft 

iii. világítási költség …………………..Ft 

iv. gázfelhasználás   (ha   saját,  akkor   annak  költsége,   ha   vásárolt,  a   számlázott   díj) 

…………………..Ft 

v. szennyvíz hőtartalmának felhasználásához szükséges hozzáférési díj …… Ft 

vi. víz,- csatornahasználat díja …………………..Ft 

vii. takarítási költség, ha külső vállalkozó végzi …………………..Ft 

viii. általános karbantartás …………………..Ft 
ix. biztosítási díjak …………………..Ft 

Személyi jellegű költségek és kapcsolódó járulékok: 

i. a felügyeletet, biztonsági szolgálatot, takarítást, műszaki feladatokat ellátó saját munka- 

vállalók bérköltsége és járuléka …………………..Ft 

ii. rendezvénynél az oda- és visszarendezésért fizetendő díj …………………..Ft 

iii. ügyfélszolgálat díja………….Ft 

iv. ruhatár díja…………………..Ft 

v. host/hostess szolgálat…….. Ft 

vi. tolmács díja …………………..Ft 

vii. egészségügyi szolgálatot végzők megbízási díja/bérköltsége, járuléka stb. 
…………………..Ft 

Tárgyi eszközök 

i. berendezési tárgyak értékcsökkenési leírása …………………..Ft 

ii. informatikai,  médiaszolgáltatást  nyújtó  gépek,  berendezések  értékcsökkenési  leírása 

…………………..Ft 
iii. szállítóeszközök díja …………………..Ft 

Konyha üzemeltetési költsége …………………..Ft 

Felszolgálás többletköltsége …………………..Ft 

Egyéb költségek, kiadások 

i. általános forgalmi adó …………………..Ft 

ii. egyéb közterhek (pl. közterület foglalás stb.) …………………..Ft 

Közvetlen költségek összesen ….…………….. Ft 

 

TIK irányítási költségei …………………..Ft 

A központi kiszolgáló szervezetek költségei 

i. energia…………………..Ft 

ii. karbantartás…………………..Ft 
iii. gépjármű üzemeltetés…………………..Ft 
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iv. Szemétszállítás…………………..Ft 

v. Gáz biztonsági berendezések szerződött karbantartása …………………..Ft 

vi. Kazánházak égőinek és napkollektor rendszer karbantartása ……………..Ft 

vii. Környezetvédelmi mérések díja …………………..Ft 

viii. Szegedi Kéményseprő Ip. Kft. /Kémény ell. és tisztítás) …………………..Ft 

ix. Hőközpontok üzemeltetése és karbantartása …………………..Ft 

x. Áramvédő kapcsolók havi ellenőrzése …………………..Ft 
 

 

A központi igazgatás költségéből (rektori, stb.) a TIK-re osztható hányada …………………..Ft 

Egyéb közvetett (általános) költség ………………... Ft 

Felosztott közvetett költségek összesen ….…………….. Ft 

Önköltség összesen …………………Ft 

Felszámított ÁFA …………..% ………………... Ft 

Térítési díj ………………….Ft/ ……..(egység )+……... Ft ÁFA 

Árbevétel (nettó) összege: …………………Ft 

 
Készítő neve: 

Dátum: 

Jóváhagyó neve: 

 

8. A közvetett (általános) költségek felosztásának alapja természetes mértékegység, azaz 

a. helyiségek alapterülete, négyzetmétere, 

b. szolgáltatások (fűtés, világítás stb.) mértékegysége, 

c. személyi költségek, létszám-, és bér nagysága, valamint járulékai, 
d. külső szervek által végzett szolgáltatások számlázott összege, tapasztalati adatai stb. 

 

 

m. Sportközpont önköltségszámítása 
 

1. A Sportközpont hasznosítása során miden esetben előkalkulációt szükséges végezni, annak eldöntése 

végett, hogy a nyújtott szolgáltatás alaptevékenységnek vagy vállalkozási tevékenységnek minősül. 

Alaptevékenységnek abban az esetben minősíthető, ha a hasznosítás a szakmai alapfeladat ellátást elő- 

segíti, és nem haszonszerzés céljából végzi az Egyetem. 

 

 Kalkulációs lap a Sportközpont által nyújtott szolgáltatások önköltségének megállapításához 
 

Szervezeti egység neve: 

Kódja: 

Témaszáma: 

Témavezetője: 

Kalkuláció fajtája: előkalkuláció/utókalkuláció 

Szolgáltatás megnevezése: 

Időszak, melyre a kalkuláció készült: …………………….. – tól …………………………- ig. 

SZJ száma és áfa mértéke ………………….. …………………..% 

Árbevétel (áfa nélkül) …………………..Ft 

 

Tervezett / Tényleges kiadások 

Személyi juttatások (rendszeres, nem rendszeres, külső megbízottak) összesen: …………….... Ft 

Munkaadót terhelő járulékok összesen: …………….. Ft 
Közvetlen anyag és szolgáltatás költsége ………………... Ft 

Készletbeszerzés költsége ………………... Ft 

Különféle dologi kiadások, díjak, befizetési kötelezettségek ………………... Ft 

Egyéb közvetlen költség ………………... Ft 

Közvetlen költségek összesen ….…………….. Ft 
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Rezsiköltség ………………... Ft 

Értékcsökkenés ………………... Ft 

Egyéb közvetett (általános) költség ………………... Ft 

Felosztott közvetett költségek  összesen ….…………….. Ft 

 

Önköltség összesen …………………Ft 

Felszámított ÁFA …………..% ………………... Ft 

Szolgáltatási díj ………………….Ft/ ……..(terem/óra)+……... Ft ÁFA 

Árbevétel (nettó) összege: …………………Ft 

 
Készítő neve: 

Dátum: 

Jóváhagyó neve: 

 

2. A termek/teremrészek egy órára jutó fajlagos költség számításának menete: 

Összes költség/éves nyitvatartási órák száma = költség/óra 

Sportközpont teljes alapterülete/adott terem(rész) alapterülete = igénybe vett terem(rész) arány 

Igénybe vett terem(rész) arány * költség/óra = terem(rész) költsége/óra 

 

 

n. Saját kivitelezésben előállított immateriális javak, egyéb eszközök és berendezési tár- 

gyak 
 

1. Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók által, az Egyetem infrastruktúrájának fel- 

használásával előállított immateriális javak, berendezési, felszerelési tárgyak, gépek, műszerek előállítá- 

si költségét, tényleges önköltségen kell megállapítani. 

 

2. A tényleges önköltséget az előállítást követően, az előállítást végző szervezeti egységnek, termékfélesé- 

genként, természetes mértékegységre kell elkészítenie. 

 

3. A berendezési, felszerelési tárgy gyártásának megkezdése előtt témaszám megnyitását kell kezdemé- 

nyezni a Pénzügyi és Számviteli Irodánál és a Költségvetési és Kontrolling Irodánál.. 

 

4. Az előállított eszköz előírások szerinti nyilvántartásba vételéről a terméket előállító szervezeti egység 

vezetőjének kell gondoskodnia a Pénzügyi és Számviteli Iroda irányába. 

 

5. Az egyes kalkulációs egységek önköltségének a megállapításához analitikus nyilvántartást szükséges 

vezetni. A saját termelésű készletek, tárgyi eszközök, immateriális javak év végi mérlegértékének a 

meghatározásához utókalkulációt szükséges készíteni, tárgyévet követő január 31-ig. Az utókalkulációk 

elkészítéséért a Műszaki és Beruházási Iroda a felelős, a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar esetén a 

Kar Gondnoki és Műszaki Irodája. 

 

6. A tényleges önköltség megállapítására a következő kalkulációs séma alkalmazandó: 

 

 Kalkulációs lap a saját kivitelezésben előállított eszközök önköltségének megállapításához 
 

Szervezeti egység neve: 

Kódja: 

Témaszáma: 

Témavezetője: 

 

Kalkuláció fajtája: előkalkuláció/utókalkuláció 
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Előállított termék megnevezése: 

Gyártandó mennyiség: …………………….. 
SZJ száma és áfa mértéke ………………….. …………………..% 

Árbevétel (áfa nélkül) …………………..Ft 

 

Tervezett / Tényleges kiadások 

Személyi juttatások összesen: 
i. Munkaidő órában (munkalap szerinti) …………….... Ft 

ii. Átlag órabér …………….... Ft/óra 
iii. Közvetlen bérköltség (i. * ii.) …………….... Ft 

Munkaadót terhelő járulékok összesen: …………….. Ft 

Közvetlen anyag és szolgáltatás költsége ………………... Ft 

Egyéb közvetlen költség ………………... Ft 

Közvetlen költségek összesen ….…………….. Ft 

Rezsiköltség ………………... Ft 

Értékcsökkenés ………………... Ft 

Egyéb közvetett (általános) költség ………………... Ft 

Felosztott közvetett költségek  összesen ….…………….. Ft 

 

Önköltség összesen …………………Ft 

Tényleges önköltség (nyilvántartási ár) ….…………….. Ft/db 

 
Készítő neve: 

Dátum: 

Jóváhagyó neve: 

 

7. Saját előállítású immateriális jószág esetében az előállító szervezeti egység vezetőjének nyilatkozatnia 

szükséges a saját előállítású immateriális jószág létrejöttéről, és hogy az az Egyetem tulajdonát képezi. 

 

 

o. A közérdekű adatszolgáltatáshoz kapcsolódó költségtérítés összegének megállapítása 
 

1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (további- 

akban: Ávr.)13. § (2) bekezdés h. pontja alapján belső szabályzatban szükséges rendezi a közérdekű 

adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvá- 

nosságra hozatalának rendjét. 

2. Amennyiben az Egyetem az adatok kérelemre történő szolgáltatása esetén a kérelemben foglalt adatok 

közlésével (ideértve a másolást és az adatok meghatározott szempontok szerinti előállítását is) össze- 

függésben felmerült költséggel kapcsolatban térítési díjat állapít meg, annak önköltségét a következő 

előírások mentén szükséges meghatározni. 

3. A költségtérítés pontos összegét az adatszolgáltatást megelőzően, az adatszolgáltatást nyújtó szervezeti 

egységnek kell meghatározni. 

4. A tényleges önköltség megállapításának kalkulációs lapjának minimális a következőt szükséges tartal- 

maznia: 

 

 Kalkulációs lap a saját kivitelezésben előállított eszközök önköltségének megállapításához 
 

Szervezeti egység neve: 

Kódja: 

Témaszáma: 

Témavezetője: 

 

Kérelem benyújtójának neve: …………………….. 

Számlázási cím: …………………….. 

Közérdekű adat típusa: …………………….. 
Az adatok előállítását végző személyek megnevezése: …………………….. 

SZJ száma és áfa mértéke ………………….. …………………..% 
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Árbevétel (áfa nélkül) …………………..Ft 

Költségtérítés összege 

Az adat előállítására, csoportosítására fordított munkaóra …………….…. óra 

Az egy órára eső bérköltség…….…….…. Ft 
Megtérítendő bérköltség összege ….………….…… Ft 

Fizetendő járulék………..……..… Ft 

Közvetlen költség összesen …………………. Ft 

Használt tárgyi eszközök értékcsökkenése ………………… Ft 

Egyéb közvetett (általános) költségek………………… Ft 

Közvetett költségek összesen ………………… Ft 

Önköltség összesen ………………… Ft 

 

Másolt oldalak száma: …………….. db  

Oldalanként fizetendő összeg: ………….…. Ft/oldal 

Másolásért fizetendő összeg ………………… Ft 

 

ÁFA ……… % ………………… Ft 

 

Költségtérítés: ………………….Ft/ ……..(egység)+……... Ft ÁFA 

 

Készítő neve: 

Dátum: 

Jóváhagyó neve: 

 

 

 

p. Közvetített szolgáltatások 
 

1. Az Ávr. 63. §-ának értelmében az Egyetem a kezelt állami vagyont magáncélra igénybe vevő számára 

köteles térítést előírni a felhasználás, igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek fi- 

gyelembevételével. 

 

2. Az Egyetem köteles térítést előírni: 

a. a vezetékes telefonon történt magáncélú beszélgetés esetén, 

b. a mobiltelefon magáncélú használata esetén, 
 

3. A vezetékes és a mobiltelefonok magáncélú használata esetén a dolgozókkal szemben megállapított térí- 

tési díjakra vonatkozóan az Egyetem Vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályzata tartalmaz 

előírásokat. 
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Pénzkezelési Szabályzat 

 
Preambulum 

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Pénzkezelési Szabályzatát a Számvitelről szó- 

ló 2000. évi C. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az Államháztartás 

számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet, az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásá- 

ról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet előírásai, és a számviteli politikában rögzített 

alapelvek alapján a következők szerint határozom meg. 
 

I. Általános rész 
A szabályzat célja és tartalma 

a. A pénzkezelési szabályzat célja, hogy az Egyetemnél meghatározásra kerüljenek azok az irány- 

elvek, előírások, valamint felelősség- és hatáskörök, amelyeket a pénzforgalom és pénzke- 

zelés folyamán érvényesíteni kell. Szabályozza továbbá a pénzmozgások, a pénz- és érték- 

kezelés bizonylati rendjét, a vezetendő nyilvántartások rendszerét. A szabályzat szempont- 

jából releváns jogszabályok:Számvitelről szóló 2000. évi C törvény (továbbiakban: Szt.),Az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.),A Munka Törvény- 

könyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban Mt.), 

b. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban Nftv.), 

c. A személyi jövedelemadóról szóló 1995 évi CXVII. törvény (továbbiakban Szja), 

d. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.), 

e. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011.évi 

CLV. törvény (a továbbiakban: Szht.), 

f. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), 

g. Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény, 

h. Az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabálya- 

iról szóló 2008. évi III. törvény, 

i. Az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabálya- 

iról, a társadalombiztosítási és szociális ellátások megállapítása során, továbbá a társa- 

dalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló 

2008. évi IV. törvény, 

j. A devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó törvények módosí- 

tásáról szóló 2001. évi XCIII. törvény, 

k. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány- 

rendelet (továbbiakban: Ávr.), 

l. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet (továbbiak- 

ban:Áhsz..), 

m. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011. (XII. 31) Kormányrendelet, 

n. A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 

289/2005. (XII. 22.) Kormányrendelet, 

o. A közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzem- 

anyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 

60/1992. (IV.1), 

p. A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági 

támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Kormányrendelet, 

q. A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában 

megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 

r. a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészből nyújtható szakképzési célú támoga- 

tások szabályairól szóló 24/2012. (VIII. 15.) NGM rendelet, 
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s. Az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonásáról szóló 10/2007. (X.1.) MNB rendelet, 

t. A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet, 

u. A jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt 

szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 23/2013. (XI. 6.) 

MNB rendelet. 

v.   A Magyar Államkincstár aktuális szabályzatai 

 

A Szabályzat hatálya 

 

1. A szabályzat területi hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi önálló szervezetére és szervezeti 

egységére, ahol pénzeszközöket kezelnek, vagy a pénzeszközök felett rendelkezési, ellenőrzési 

jogot gyakorolnak. Szervezeti rendet illetően kiterjed a házipénztárakra, ezek kihelyezett pénz- 

kezelő egységeire, az ellátmányos rendszerben működő pénzkezelésre, pénzbegyűjtő helyekre. 

 

2. A szabályzat hatálya technikai formáját tekintve kiterjed a készpénzforgalomra (papírpénz és 

pénzérme forgalomra), az elektronikus pénzforgalomra, a POS és VPOS rendszerbe bekapcsolt 

bankkártyával teljesített pénzforgalomra. 

 

3. A szabályzat személyi hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi közalkalmazottjára, munkavég- 

zésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre, hallgatókra, az Egyetem be- és kifizetési 

forgalmát igénybe vevőkre. 

 

Értelmező rendelkezések 

 

1. Pénzeszköz: a pénz, a pénzhelyettesítő eszköz, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, a bank- 

számla-pénz. 

 

2. Pénz: a bárhol forgalomban lévő és a forgalomban lévőre még átváltható bankjegy és fémpénz. 

 

3. Pénzhelyettesítő eszköz: az Egyetem nevére szóló kincstári bankkártya, az étkezési utalványok, 

továbbá az Egyetem által elfogadott bankkártyák. 

 

4. Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz: a csekk, az elektronikus pénz. 

 

5. Konvertibilis pénznem: (valuta, deviza) a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: MNB) hivata- 

los devizaárfolyam lapján feltüntetett pénznem. 
 

6. Deviza: külföldi pénznemre szóló követelés vagy tartozás, arra kiállított csekk vagy utalvány, 

folyószámla követelés. Nemzetközi elszámolásokra szolgáló fizetési eszköz. 

 

7. Valuta: valamely ország törvényes fizetőeszköze egy másik ország fizetési forgalmában. A va- 

luta tehát nem más, mint a tényleges külföldi pénz, készpénz. 

 

8. Pénztár: az Egyetem működéséhez szükséges készpénzforgalom lebonyolítására kijelölt helyi- 

ség. 

 

9. Állandó bevételt beszedő pénzkezelő hely (pénzbegyűjtő hely): készpénzbevételek begyűjtésére, 

átvételére kijelölt pénzátvételi hely. Az Egyetem által nyújtott szolgáltatásért fizetendő díjak 

átvételét végzik a pénzbegyűjtő helyeken. 

 

10. Ideiglenes bevételt beszedő pénzkezelő hely: eseti jellegű adott eseményhez, rendezvényhez 

kapcsolható készpénzbevételek beszedésére kijelölt hely. 
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11. Állandó ellátmányt kezelő helyek (kis-kassza): kisebb összegű, de a működéshez folyamatosan 

szükséges készpénzkiadások teljesítésére kijelölt pénzkezelő helyek. A rendszeres elszámolási 

kötelezettség mellett rendelkezésre bocsátott ellátmányból meghatározott körben kifizetéseket 

teljesítő pénzkezelő helyek. 

 

12. Számviteli bizonylat: minden olyan, az Egyetem által kiállított, készített, illetve az Egyetemmel 

üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy, gazdálkodó szervezet által kiállított, 

készített okmány (számla, számlát helyettesítő okirat, szerződés, megállapodás, kimutatás, 

pénzintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés), amelyet a gazdasági esemény 

számviteli nyilvántartása céljára készítettek, és amely megfelel a számviteli és egyéb törvé- 

nyekben meghatározott, alaki és tartalmi kellékeknek. 

 

13. Szigorú számadású bizonylat (e szabályzat tekintetében): minden olyan számviteli bizonylat, 

amelyet a készpénz kezeléséhez, illetve más jogszabályban meghatározott gazdasági esemé- 

nyekhez állítottak ki, továbbá minden olyan nyomtatvány, amelyért a nyomtatványon szereplő 

névértéknek megfelelő ellenértéket kell fizetni, vagy amelynek illetéktelen kezekbe kerülése 

visszaélésre adhat alkalmat. 

 

14. Bizonylati felelős: a Pénzügyi és Számviteli Iroda dolgozója, aki a szigorú számadású nyomtat- 

ványok közül a számlatömb, nyugtatömb beszerzésével, kiadásával, elszámoltatásával, vala- 

mint a pénztárgéppel és bankkártya-leolvasóval előállított bizonylatok elszámoltatásával kap- 

csolatos feladatokat végzi. 

 

15. Felhasználó: az a személy, aki az Egyetem nevében a számlát, nyugtát kiállítja, és a vevőnek 

átadja, illetve a pénztárgépet, bankkártya-leolvasót működteti. 

 

16. Ellátmány: költségek, kiadások fedezésére adott pénzösszeg, amellyel megadott határidőn belül 

el kell számolni. 

 

17. Kincstári kártya: Szabványméretű plasztik készpénz-helyettesítő fizetési eszköz. A kártya a 

Kincstár és a kincstári kártyákat kibocsátó Bank logójával ellátott, a kártyafedezeti számlatu- 

lajdonos és a kártyabirtokos nevének feltüntetésével megszemélyesített betéti típusú kártya, 

amely a kibocsátó Bank tulajdona. 

 

A pénzkezelés során érvényesítendő alapelvek 

 

1. Az Egyetemnek törekednie kell a készpénz nélküli és készpénzkímélő fizetési módok alkalma- 

zására, a pénzforgalom lebonyolítása során a bankszámlán történő tranzakciókat szükséges 

előnyben részesíteni. Az Egyetem a kiadásokat, ha jogszabály vagy szerződés eltérő eljárást 

nem tartalmaz, átutalással teljesíti. 

 

2. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jogszabályban szabályozott esetekben kerül- 

het sor. Készpénzes forgalmat az Ávr-ben meghatározottak szerint, az ott engedélyezett fizeté- 

seknél lehet bonyolítani. 

 

3. A házipénztár és a kihelyezett (kirendeltségi) pénztárak, pénzkezelő helyek létesítésénél bizto- 

sítani kell a pénz és egyéb értékek, valamint azok kezelésével foglalkozó munkatársak fokozott 

védelmét. 
 

4. Az Egyetem az Alapító Okiratában, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és 

Működési Rendjében részletezett feladatai ellátásához szükséges pénzforgalmat 

a. a Magyar Államkincstárral (továbbiakban: Kincstárral), 
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b. egyéb pénzforgalmi számlákon, 

c. kincstári kártyával, 

d. csekken, 

e. elektronikus pénzeszközzel, 

f. készpénzben bonyolíthatja le. 
 

5. Az Egyetem pénzforgalma a kincstári elszámolások körébe tartozik. A kincstári kör fizetési 

számlái kizárólag a Kincstárnál vezethetők. Kivétel ez alól az Egyetem dolgozói lakásépítés- 

ének, lakásvásárlásának munkáltatói támogatására szolgáló számla, illetve a Kincstár engedé- 

lye esetén a hitelintézetnél vezetett devizaszámla. 
 

6. Az Egyetem pénzforgalmának lebonyolítása a Kincstár közreműködésével, a kincstári egységes 

számlán keresztül történik. 
 

7. A kincstári körön belül az egyes szervezetek kifizetéseit a Kincstár átvezetéssel, kincstári körön 

kívül a kiadásokat és bevételeket pénzforgalmilag teljesíti. 
 

8. Az Egyetem az Ávr. rendelkezései értelmében a következő keretszámlákkal és egyéb pénzfor- 

galmi számlákkal rendelkezhet: 

a. Előirányzat-felhasználási keretszámla, 

b. Fedezetbiztosítási számla (peres ügyek számla stb.) 

c. Célelszámolási forintszámla 

d. Kincstári kártyafedezeti számla 

i. Intézményi kártyafedezeti számla 

ii. VIP kártyafedezeti számla 

e. Intézményi letéti számla a költségvetésen kívüli pénzeszközök kezelésére 

f. Európai Uniós forrásokból finanszírozott programok pénzforgalmi lebonyolítási számla 

g. Európai Uniós programok célelszámolási forintszámla 

h. Fedezetkezelői számla 

i. Építtetői fedezetbiztosítási számla 

j. Letéti intézményi kártyafedezeti számla 

k. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatása számla 

l. Felsőoktatási intézmények hallgatói önköltség és adomány számla 

m. Felsőoktatási intézmények egészségügyi szolgáltatói számla 

n. Gyűjtőszámla 
 

A pénzkezelés során a kerekítés szabályai 

 

1. A forintban, készpénzzel – bankjegy vagy érme átadásával – történő fizetés esetén, ha a fizeten- 

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

tározott kerekítési szabály alapján kell a fizetendő összeget megállapítani és kiegyenlíteni: 

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

b. a 2,50 forinttól 4,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 5, 

c. az 5,01 forinttól 7,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 5, 

d. a 7,50 forinttól 9,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 0 

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

5 forintra végződő összegre, felfelé kell kerekíteni. 

 

2. Az Egyetemnél a kerekítési különbözetek összegét bevételként, kiadásként ahhoz a bevételi, ki- 

adási jogcímhez kapcsolódóan kell elszámolni, ahol az felmerült. A kerekítésből adódó külön- 

bözetet – amennyiben az eredeti bizonylaton – számlán, egyéb dokumentumon – nem került fel- 

tüntetésre, a bevételi, kiadási pénztárbizonylaton elkülönítetten fel kell tüntetni. 
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3. A K355. Egyéb dologi kiadások között kell elszámolni az 1 és 2 forintos érmék forgalomból 

történő kivonása miatti kerekítési különbözetet, ha a készpénzes kiadások teljesítésekor, bevéte- 

lek beszedéskor nem határozható meg egyértelműen, hogy az mely rovathoz kapcsolódik, mivel 

a készpénzmozgás egynél több kiadási, illetve bevételi rovatot érintett. 

 

4. A B411. Egyéb működési bevételek között kell elszámolni az 1 és 2 forintos érmék forgalomból 

történő kivonása miatti kerekítési különbözetet, ha a készpénzes kiadások teljesítésekor, bevéte- 

lek beszedéskor nem határozható meg egyértelműen, hogy az mely rovathoz kapcsolódik, mivel 

a készpénzmozgás egynél több kiadási, illetve bevételi rovatot érintett. 

 

5. A kerekítési különbözeteket, minden esetben a pénztári bevételek, kiadások teljesítésével egyi- 

dejűleg el kell végezni. 

 

 

II. A készpénzkezelés szabályai 

 

Pénzkezelést ellátó szervezeti egységek és funkciói 

 

1. Az Egyetem házipénztára a készpénzforgalom lebonyolítására létrehozott, a készpénz elhelye- 

zéséhez és őrzéséhez kellő biztonságot nyújtó, biztonsági zárral, riasztóval ellátott helyiségben 

működő központi szervezeti egység. 

 

2. Az Egyetem a következő pénztárak, kihelyezett pénztárak működnek: 

 

a. 1. számú főpénztár (Szeged, Tisza Lajos krt. 107.). 

b. 2. számú kihelyezett pénztár (2. számú KK, Szeged, Tisza L. krt. 107.) 

c. 3. számú kihelyezett pénztár (Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.) 

d. 4. számú kihelyezett pénztár (4. számú US, Szeged, Tisza L. krt. 107.) 

e. 5. számú Mag Kórház (265 ágyas klinika) pénztár és 

f. 6. számú a II. Kórház Kálvária sgt-i pénztár 

 

3. A házipénztárban kell kezelni: 

a. az intézmény működéséhez szükséges készpénzt, 

b. egyéb értékeket, idegen pénzeket (például étkezési utalvány, letétbe helyezett értéke- 

ket). 

 

4. A Gazdasági Igazgatóság új épületbe költözése okán a főpénztár (1. számú főpénztár – Szeged, 

Rákóczi tér 1.) 2015. május 12-én volt nyitva utoljára, ezt követően 2015. május 19-től a fő- 

pénztári szolgáltatás az Egyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (továbbiakban: Klini- 

kai Központ) kihelyezett pénztárában működik tovább (Szeged, Tisza Lajos krt. 107.). 

 

5. Az Egyetem kihelyezett pénztára a Klinikai Központ (Szeged, Tisza L. krt. 107.) és a Mező- 

gazdasági Kar (Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.) pénztárai  (2. számú KK, 4. számú US és  

3. számú pénztárak), amelyek meghatározott kiadások teljesítésére az Egyetem főpénztárától 

felvett ellátmányból működő pénztárak. 

a. 2015. május 19-től a Mezőgazdasági Kar 3. számú pénztára működik kihelyezett pénz- 

tárként, 

b. fizikailag a Klinikai Központi pénztára ad helyet az 1. számú főpénztári szolgáltatások 

ellátásának is. 
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6. A Klinikai Központ és a Mezőgazdasági Kar pénztárai a kiállított és pénzügyileg rendezett ki-  

és befizetések pénztárbizonylatait az összes mellékletekkel együtt kötelesek zárás után naponta  

a  Pénzügyi és Számviteli Iroda részére irattárazás végett megküldeni. 

 

7. Az Egyetemen valutapénztár nem működik. 

 

8. A pénzkezelő egységek funkció szerinti csoportosításai: 

a. főpénztári funkció: 1. számú pénztár 

b. kihelyezett pénztár: 2., 3. és 4. számú pénztár, betegpénztárak (5. és 6. számú) 

c. pénzátvételi helyek:, parkoló automaták, karok, központi egységek pénzkezelő egységei stb. 

d. kis-kasszák. 

 

9. Az Egyetem pénztárainak főkönyvi könyvelési kapcsolatai: 

a. 321101 Főpénztár 

b. 321102  Klinikai Központ (KK) 

c. 321103  MGK pénztár 

d. 321104  Klinikai Központ (US) 

e. 321105  Fizető beteg pénztár- Újklinika 

f. 321106  Fizető beteg pénztár- II. Kórház 

 

Az Egyetem pénzkezelő helyei 

 

1. Az Egyetem pénzkezelő helyei között az állandó ellátmányt kezelő helyeket (kis-kasszák) és a 

Állandó bevételt beszedő pénzkezelő helyeket (pénzbegyűjtő hely) tartja nyilván. 

 

2. A főpénztárhoz tartozó pénzkezelő helyek 

a. Karok: 

i. Állam- és Jogtudományi Kar, 

ii. Általános Orvostudományi Kar, 

iii. Bölcsészettudományi Kar, 

iv. Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar, 

v. Fogorvostudományi Kar, 

vi. Gazdaságtudományi Kar, 

vii. Gyógyszerésztudományi Kar, 

viii. Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, 

ix. Mérnöki Kar, 

x. Természettudományi és Informatikai Kar, 

xi. Zeneművészeti Kar, 

xii. Tanárképző Központ. 

b. Központi egységek: 

i. Rektori Hivatal, 

ii. Egyetemi Számítóközpont, 

iii. Klebersberg Könyvtár, 

iv. József Attila Tanulmányi és Információs Központ (továbbiakban: TIK), 

v. Gazdasági Igazgatóság, 

vi. Létesítménygazdálkodási Igazgatóság 

c. központi feladatokat ellátó egységek: 

i. Védelmi Iroda, 

ii. Sportközpont, 

iii. Idegennyelvi Központ), 

d. kollégiumok, 

e. szociális és jóléti intézmények. 
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3. Új, állandó vagy ideiglenes bevételkezelő helyet a kérelmező gazdálkodó egység vezetőjének 

kell bejelentenie a „Állandó/Ideiglenes pénzkezelő hely bejelentése” nyomtatványon (2. számú 

mellékelt), legalább a tevékenység megkezdése előtt 5 nappal. A nyomtatványhoz csatolni kell a 

pénzkezeléssel megbízott személy nyilatkozatát (3. számú melléklet). A fenti nyomtatványokat  

a gazdasági szervezet főigazgatójának kell elküldeni, a kancellár és a Gazdasági Igazgatóság tá- 

jékoztatása mellett. 

4. A pénz kezelésével megbízott dolgozókat a megbízó szervezeti egység vezetőjének tájékoztat- 

nia kell a pénzkezeléssel, elszámolással kapcsolatos pénzügyi és a jelen Szabályzatban foglalt 

ügyviteli szabályokról. 

5. Állandó bevételt beszedő pénzkezelő hely és ellátmánykezelő pénzkezelő hely a gazdasági 

szervezet főigazgatója által írásban engedélyezett helyen és feltételekkel működtethető. Az írá- 

sos engedélynek tartalmaznia kell az ellátmány összegét is. 

6. Ideiglenes, bevételt beszedő pénzkezelő hely működését, a tevékenység megkezdése előtt mi- 

nimum 5 nappal beadott írásos kérelemre a gazdasági szervezet főigazgatója engedélyezheti. 

7. A pénzkezelő helyek aktuális nyilvántartását a bizonylatfelelős vezeti. 

 

A pénztárak és pénzkezelő helyek biztonsági követelményei 

 

A pénztárak védelme, a készpénz, egyéb értékek biztonságos kezelésének, tárolásának követel- 

ményei 

 

1. A védelmi rendszer a házipénztár esetében kiterjed: 

a. a fizikai védelemre, 

b. az adatok védelmére, 

c. a személy védelmére, 

d. a pénzforgalom szabályszerűségére. 

 

2. A pénztárhelyiség védelmi rendszerének kialakításakor, és működése során figyelembe kell 

venni: 

a. a biztosító társaság biztosítási szabályzatában, szerződésében foglalt (rablás, betörés, 

pénzszállítás, vásárlásra felvett pénzkezelés) előírásait, 

b. hogy a pénztárhelyiség jól megközelíthető helyen legyen és 

c. a pénztárhelyiségben csak az ott dolgozók tartózkodhatnak, 

d. a pénzforgalom pénztárablakon keresztül bonyolódjon. 

 

3. A pénztáraknak a következő biztonságtechnikai követelményrendszernek kell megfelelniük: 

a. a pénztárak olyan elhelyezéséről szükséges gondoskodni, hogy abban a pénz- és érték- 

kezelés biztonsága a lehető legnagyobb legyen, 

b. legyen felszerelve lehetőleg olyan riasztórendszerrel, amely szolgáltató riasztásra kivo- 

nuló szolgálattal rendelkezik, 

c. a riasztó védje a kifizető ablakot is, 

d. legyen pánikriasztóval, tűzjelzővel, távjelzővel ellátva, 

e. ne legyen nyitható a bejárati ajtó kívülről kilinccsel, 

f. a bejárati kulcs mágneszáras, vagy olyan megoldású, ami másolható kulccsal nem nyit- 

ható, 

i. az 1. 2. 3. sz. pénztárhelyiségeket és a Mag Kórházba kihelyezett pénztárakat vasrács-  

csal, biztonsági kétzáras betörésbiztos-zárral a Magyar Biztosító Intézetek Szövetsége 

(továbbiakban: MABISZ) szabványának megfelelően kiépíteni, berendezni, 

g. legyen minden nyílászáró ráccsal fedett, és a riasztórendszerbe bekötött, 

h. a pénztárban levő készpénz tűz- és betörés elleni védelemmel legyen biztosított. 
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4. Riasztóberendezéssel, vasráccsal, biztonsági zárral ellátott külön helyiségben, ezen belül pedig 

páncélszekrényben kell megoldani a készpénz kezelését és őrzését. 

 

5. A riasztóberendezés használatáról a pénztárost, a pénztáros helyettesét megfelelő oktatásban 

kell részesíteni. A riasztóberendezések kezelési utasítását be kell tartani, a szabályos működést 

naponta ellenőrizni kell. 

 

6. A bevételt beszedő állandó pénzkezelő helyek és az állandó ellátmánykezelő helyek biztonság- 

technikai követelményrendszere: 

 

a. a pénzkezelő helyet biztonsági zárral ellátott irodahelyiségben kell elhelyezni, 

b. a bevételt és az esetleges ellátmányt vaskazettában, a vaskazettát lemezszekrényben kell 

tárolni. 

7. Az ideiglenes pénzkezelő helyeken a pénzt vaskazettában kell gyűjteni. Összeghatártól függet- 

lenül az összeget a nap végeztével be kell fizetni a bevétel jellegének megfelelő egyetemi 

kincstári számlára, amennyiben hétvégen történik a pénzbeszedés, az összeget a következő hét 

első munkanapján szükséges befizetni a bevétel jellegének megfelelő egyetemi kincstári szám- 

lára. 

 

8. A pénztárak biztonságos elhelyezéséért a felelősek: 

 

a. a gazdasági szervezet főigazgatója 

b. a Klinikai Központ, az érintett kar gazdasági vezetője, 

c. a Védelmi Iroda vezetője (rendészeti vezető). 

 

9. A pénztárhelyiségben a feladat elvégzésének az idejére csak a pénztáros (pénztárosok) tartóz- 

kodhat(nak), rajtuk kívül eseti jelleggel a kancellár által felhatalmazott személy. 

 

10. Jelen Szabályzatban kapott felhatalmazással beléphet a rektor, a kancellár, a gazdasági szerve- 

zet főigazgatója, a gazdasági igazgató, a Pénzügyi és Számviteli Irodavezető, a pénztárellenőr, 

a rendészeti vezető, a kihelyezett egységekben az érintett szervezeti egység (dékán, intézet) ve- 

zető, vagy helyettesük. 

 

11. Ha elkerülhetetlen okból (például karbantartás, hibaelhárítás) idegen személy tartózkodik a 

pénztárban, illetve az állandó bevételt kezelő, kiadást teljesítő pénzkezelő helyen, akkor a pénzt 

a lemezszekrénybe, páncélszekrénybe el kell zárni. Ameddig az idegen a helyiségben tartózko- 

dik, a pénztároson kívül az Egyetem még egy - a közvetlen felettes által felhatalmazott - alkal- 

mazottjának jelen kell lennie, kivéve az Egyetem rendészeti szabályzata által meghatározott 

esetekben a rendész eljárása során. 

 

12. Ha a pénzkezelő a pénzkezelő helyet bármilyen okból elhagyja, a pénzt a biztonsági előírások- 

nak megfelelő pénztárolóba (páncélszekrény, lemezszekrény, vaskazetta) el kell zárni, és a he- 

lyiséget is kulcsra kell zárni. Ilyen esetekben a helyiség kulcsát a pénzkezelőnek vagy magánál 

kell tartania, vagy le kell adnia a kijelölt tároló helyre. 

 

13. A belépésre jogosultak nyilvántartására vezetendő füzetbe be kell jegyezni a belépés időpontját, 

célját, kilépés idejét. A pénztáros, illetve a belépő kézjegyével igazolja a be- és kilépés bejegy- 

zést. 
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14. A pénztárakban és az állandó bevételt kezelő, kiadást teljesítő pénzkezelő helyeken található 

készpénz és egyéb értékek összetétele: 

a. pénzintézettől ellátmányként vagy kártyával felvett összeg, 

b. visszafizetett összegek, 

c. pénztári befizetések, 

d. értékpapírok, 

e. letétek. 

 

15. Idegen pénzeket, értékeket csak a gazdasági szervezet főigazgatójának külön engedélyével le- 

het tárolni, elkülönítve a saját pénzkészlettől. 

 

16. A letétek elhelyezéséről jegyzőkönyvet kell felvenni, és biztosítani kell egyedi nyilvántartásu- 

kat. A letéteket a saját pénztől és értékektől elkülönítetten kell tárolni. A letéti nyilvántartás tar- 

talma: 

a. a letét keletkezésének időpontja, 

b. a letevő neve, címe, 

c. a letét megnevezése, készpénz esetén összege, címletjegyzéke, 

d. a letét jogcíme és letéti jegyzőkönyv iktatószáma, 

e. a kiadás időpontja, 

f. a kiadást elrendelő rendelkezés iktatószáma, 

g. az átvevő neve és címe, 

h. az átvevő aláírása. 

 

17. A pénzkezelő helyekre befizetett összegek a kiadások fedezetére nem használhatók fel. 

 

18. A pénztáros csak valódi és forgalomban lévő pénzt fogadhat el a befizetőktől és kifizetést is 

csak így teljesíthet. 

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

amely a forgalomba hozatalkor az MNB által a Magyar Közlönyben közzétett hirdet- 

ményben foglalt leírásnak megfelel. 

b. Bankjegy esetében forgalomképesnek tekintendő az a valódi bankjegy, amely a mecha- 

nikai hibáktól mentes. 

c. A pénzvalódiság vizsgálatára a pénztáros UV lámpát köteles használni. 

d. Pénzérme esetében nem tekintendő forgalomképesnek a megcsonkított (átlyukasztott), 

súlyában jelentősen megfogyott, nehezen felismerhető, vagy valamilyen módon meg- 

hamisított forgalmi pénzérme. 

e. Nem fogadható el hiányos, sérült, szakadt bankjegy, kivéve, ha teljes értékben beváltha- 

tó (befizethető). 

 

19. A pénztáros hamis vagy annak látszó bankjegyeket, érméket nem fogadhat el, azt átvételi elis- 

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

érme eredetét. Az ilyen eseményről jegyzőkönyvet a 4. számú melléklet szerint kell készíteni, 

amelynek tartalmazni kell: 

a. a befizető nevét, címét, 

b. személyi igazolványának számát, vagy személyi azonosító számát, vagy az ezeket he- 

lyettesítő azonosításra alkalmas vezetői engedély, útlevél számát. 
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Ezzel egyidejűleg az eseményről a Gazdasági Igazgatóság vezetőjét, illetve a rendőrséget érte- 

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

tényét a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. A jegyzőkönyv egy példányát át kell adni a rendőr- 

ség jelenlévő megbízottjának a hamisgyanús pénzzel együtt a Magyar Nemzeti Banknak törté- 

nő beszolgáltatás céljából. Az intézkedést a pénztárjelentésben is fel kell tüntetni. 

 

20. A pénztáros ki és befizetéseket csak a pénztári órák alatt és zárt ajtó mögött – fizetőablakon ke- 

resztül – teljesíthet. 

 

21. A pénztárhelyiség elhagyása esetén a fizetőablakot és a pénztárhelyiséget köteles a pénztáros 

bezárni, a riasztóberendezést megfelelően kezelni. 

 

Pénztári nyitvatartás rendje 

 

1. 1. 2. és 4. számú pénztárak pénztári nyitvatartási órái: hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 9:00- 

13:30 óra és péntek 9-12 óra. 

 

2. A Mag Kórház (5. számú) és II. Kórház Kálvária sgt.-i (6. számú) „betegpénztárának”, mint 

pénzbegyűjtő helyek pénztári óráit a Klinikai Központ szabályozza, figyelemmel a befizetési 

lehetőségre és a pénzelszállítás rendjére. 

 

3. A Mezőgazdasági Kar 3. számú pénztárának pénztári nyitvatartási órái: kedd, csütörtök: 8:30- 

11:30 óra. 

 

4. A pénztárak ajtaján vagy más jól látható helyen fel kell tüntetni a pénztár nyitvatartási rendjét. 

A nyitvatartási rendet a pénztárakban érintett szervezeti egység vezetője véleményének kikéré- 

sével a gazdasági szervezet főigazgatóját határozza meg. 

 

Pénztárak rendkívüli nyitására vonatkozó előírás 

 

1. A pénztárakat tartalék kulcsokkal csak bizottságilag lehet felnyitni. A bizottságban az alábbi 

személyek jelenléte szükséges: 

a. pénztáros helyettese, 

b. pénztárellenőr, 

c. biztonsági munkatárs, 

d. a távollévő pénztáros képviseletében közvetlen munkahelyi felettese. 
 

2. A bizottsági nyitás után rovancsolás szükséges. Amennyiben a pénzkészletben eltérés nincs, a 

pénztár kinyitható, üzembe helyezhető. A pénztárellenőrnek eltérés esetén értékhatártól füg- 

getlenül értesítési kötelezettsége van a szervezeti egység vezetője felé. Ha kisebb, -1000 Ft 

alatti- eltérést találnak a gazdasági szervezet főigazgatóját, nagyobb eltérés vagy bűncselek- 

mény gyanúja esetén a kancellárt és a rendőrséget is értesítenie kell a pénztárellenőrnek. A 

helyszíni szemle megtételéig a pénztár nem nyitható ki. 

 

A kulcsok kezelése és nyilvántartása 

 

1. A 2. és 3. sz. pénztárak esetében a házipénztár keretének megfelelően a pénzkészlet biztonsá- 

gos őrzését a MABISZ előírásainak megfelelően kiépített helyiségben is kétzáras betörésbiztos 

páncélszekrényben kell biztosítani. A két-két kulcsból egy-egy kulcsot, elismervény ellenében, 

a pénztáros kap meg és őriz. A kulcsok másodpéldányát az eredeti kulcsot kezelő és pénztárel- 

lenőr által lezárt borítékban, mások által hozzá nem férhető helyen és módon a Védelmi Iroda 

vezetőjének  páncélszekrényében  tartozik  őrizni vagy őriztetni,  melyhez  kulcsnyilvántartás is 
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melléklendő. Ezen páncélszekrény, széf kulcsát a Gazdasági Szervezet Titkárságán kell elhe- 

lyezni kulcstároló dobozban. A kulcstároló dobozt minimum két személy (például Védelmi 

Iroda munkatársa és pénztárellenőr) veheti fel, ha rendkívüli esemény történt és a pénztárt a tar- 

talék kulcsokkal kell felnyitni. 

 

2. Ha a helyiség, vagy a páncélszekrény kulcsa elveszett, eltört, vagy a zár elromlott, azt a pénztá- 

ros (pénztárosok) azonnal köteles jelenteni a Védelmi Iroda vezetőjének, aki az eset körülmé- 

nyeihez képest a további szükséges intézkedést megteszi. 
 

3. A pénztárkulcsokról a pénztáros olyan nyilvántartást köteles vezetni az 5. számú melléklet sze- 

rint, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a kulcs mikor, milyen alkalommal, meddig  

és kinél volt. 
 

4. Az elveszett megrongálódott kulcsokról a Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetőjét haladéktala- 

nul tájékoztatni kell. A szükséges intézkedés megtétele a pénztáros, pénzkezelő közvetlen felet- 

tesének a feladata. 
 

5. Ha a pénztáros, pénzkezelő betegség vagy más ok miatt munkahelyéről távol marad, a nála levő 

kulcsot leragasztott és a ragasztáson aláírásával ellátott borítékban köteles a helyettesének át- 

adni, a Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetőjének egyidejű tájékoztatása mellett. Az átadás át- 

adás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával valósul meg. Az adott szekrény, helyiség összes kulcsa 

egyszerre nem kerülhet ugyanannak a személynek a birtokába. 
 

A pénzkezelés személyi feltételei, a feladat ellátásának követelményei 

Személyi feltételek 

1. Pénz- és értékkezeléssel csak pénzkezelési gyakorlattal rendelkező, büntetlen előéletű, erkölcsi 

bizonyítvánnyal rendelkező egyetemi közalkalmazott bízható meg. 
 

2. Pénz- és értékkezelésre, annak ellenőrzésére a következő közalkalmazottak jogosultak: 

a. pénztáros, 

b. pénztárost helyettesítő, 

c. pénztárellenőr. 
 

3. A pénztárosi, pénztáros helyettesi, pénztár ellenőri feladatok ellátására kijelölt dolgozót (dolgo- 

zókat) a kancellár megbízólevéllel látja el. Megbízása átvételekor nyilatkoznia kell arról is a 

dolgozónak, hogy munkaköri feladatait, a Pénzkezelési Szabályzat előírásait megismerte és 

azokat betartja, ezen nyilatkozatát félévente, illetve a jelen Szabályzat módosulásakor is köteles 

megújítani. A megbízólevelet a pénztáros (ok) is köteles(ek) megőrizni. 

 

4. Nem lehet pénztáros (pénztáros helyettese) olyan dolgozó, akinek a munkaköre a pénztárosi 

munkakörrel összeférhetetlen: 

a. utalványozási, 

b. ellenjegyzési, 

c. érvényesítési, igazolási vagy 

d. ellenőrzési joggal megbízott dolgozó, 

e. illetve azok közeli hozzátartozója. 

 

5. Két személy egy időpontban közösen ugyanazt a pénztárt még kivételesen sem kezelheti. 

 

6. Az 1., 2., 4., 5. és 6. számú pénztár esetében a pénztáros távolléte esetén a Klinikai Központ 

vezetője, a 3. sz. pénztárnál a dékáni hivatal vezetője köteles gondoskodni megfelelő helyettes- 

ről, úgy, hogy fennakadás ne következzen be. 
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7. Az ellátmányos rendszerben működő szervezeti egységeknél és a pénzbegyűjtő helyeken a 

pénzkezeléssel megbízott dolgozó helyettesítéséről az érintett kar, intézet vezetője általános jel- 

leggel munkaköri leírásban, ennek hiányában eseti írásba foglalt megbízással gondoskodjon a 

pénztáros helyettesítéséről. 

 

A pénztáros feladata, felelőssége 

 

1. A pénztáros és más értéket kezelő munkavállaló anyagi felelőssége: 

a. A pénztárat a pénztáros (ok) önállóan, teljes anyagi felelősséggel kezeli(k). Erről a 6. 

számú melléklet szerint felelősségvállaló nyilatkozatot kell adnia. A felelősségvállalás- 

ról, a feladatok megismeréséről szóló nyilatkozatot a munkaköri leíráshoz kell csatolni. 

b. A terminálokat kezelő(k) ugyancsak köteles(ek) a 6. számú melléklet szerinti felelős- 

ségvállaló nyilatkozat adására. 

 

2. A pénztáros pénzkezelési feladatai: 

a. készpénzszükséglet felmérése, 

b. készpénz igénylése, szükséges nyomtatványok kitöltése, 

c. készpénz kihozatala, átvétele, 

d. a pénztárban tartott pénz szabályszerű kezelése, megőrzése, 

e. pénzkezelő helyen tartott esetleges egyéb értékek kezelése, megőrzése, 

f. a szigorú számadású bizonylatok kezelése, megőrzése, elszámolás a bizonylatokkal, 

g. pénztárzárlat elkészítése, 

h. a pénztárral kapcsolatos nyilvántartások és elszámolások szabályszerű vezetése, 

i. a bizonylati fegyelem betartása. 

 

3. A pénztáros a felsorolt teendőkön kívül egyéb kiegészítő feladatok ellátásával is megbízható. A 

pénztáros (pénztárosok) egyéb teendőit úgy kell meghatározni, hogy a pénztárosi munkát ma- 

radéktalanul és hiba nélkül el tudja végezni, betartva az összeférhetetlenségi szabályokat. A 

pénzkezeléssel kapcsolatos és az egyéb feladatokat a pénztáros munkaköri leírásában szükséges 

részletezni. 

 

4. Pénztáros (pénztárosok) ügyviteli feladata: 

a. Számítógépes rendszerben az alábbi alapbizonylatok elkészítése: 

i. pénztárbevételi bizonylat, 

ii. pénztárkiadási bizonylat, 

iii. pénztárjelentés (pénztári napló), 
iv. a forgalom számítógépre vitelével (bevétel-kiadás) rögzítése, a napi záró egyen- 

leg megállapítása. 

b. Egyéb feladatai: 

i. készpénzigény előzetes bejelentése a számlavezető Magyar Államkincstár 

Csongrád Megyei Igazgatóságának, 

ii. készpénzcsekk kitöltése, 

iii. címletjegyzék elkészítése. 

 

5. Ha a pénztáros a munkahelyét a pénztári órák alatt akár rövid időre is elhagyja, köteles a pénzt 

elzárni, a pénztár ablakát, valamint az ajtót is bezárni. 

 

Pénztáros helyettesének feladata, felelőssége 

 

1. A pénztáros helyettese feladatait a munkaköri leírásban foglaltak szerint köteles maradéktalanul 

ellátni, a pénztáros helyettesítésekor feladatai a pénztáros munkaköri feladataival azonosak. 
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2. A pénztáros helyettesét teljes anyagi felelősség terheli az általa kezelt pénz és egyéb értékek 

vonatkozásában azon időszakon belül, amikor a pénztárat kezeli. Felelősségi nyilatkozatot (6. 

számú melléklet) kell tennie, melyet a személyi anyagában kell őrizni. 

 

 

Az ellátmányos pénzkezelő feladatai 

 

1. Az önálló pénztárral nem rendelkező kari ügyintéző: 

a. a naponta beérkező leigazolt, témaszámmal ellátott pénztári kifizetést érintő alapbizony- 

latokat 

i. alaki, 

ii. tartalmi, 

iii. számszaki szempontból köteles ellenőrizni, 

b. az aláírások meglétéről gondoskodni, további feladata 

c. a számlák felvezetése a rovat-elszámolási ívre, alap- és ÁFA, valamint ezek együttes 

összege bontásban. 

 

2. A felvezetett számlákat összesíti, a kimutatást szignálja, majd aláíratja az érintett témaszám ve- 

zetőjével. Az elszámolások alapja a vásárláskor kapott számla. 

 

3. Kiskassza pénzkezelője a felvett ellátmányból a kar, tanszék napi működéséhez elengedhetetle- 

nül szükséges kis összegű készpénzes kifizetéseket (például posta) teljesíti a kifizetési értékha- 

tár és jogcím betartásával. 

 

4. Alaki ellenőrzés során a számlának az Áfa tv.169. §-ában előírt adatok meglétét, helyességét 

kell vizsgálnia. 

 

5. A tartalmi ellenőrzésnek a mennyiségi, minőségi árazás helyességére kell irányulnia. 

 

6. Minden bizonylatot tételesen ellenőrizni kell. Amennyiben a számla számszaki ellenőrzésekor 

kiderül, hogy a számla tévesen vagy hiányosan van kitöltve, vagy nem szabályszerűen javított, 

nem szabad elfogadni, vissza kell küldeni hiánypótlásra. Csak ellenőrzött és igazolt számla ke- 

rülhet iktatásra, teljesítésre. Két hónapnál régebbi számlákat csak kivételes indok esetén a 

Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetőjének engedélyezésével (aláírásával) lehet elszámolni. 

 

7. Nem lehet pénzkezelő, aki utalványozási, ellenjegyzési, érvényesítési joggal van megbízva, aki 

a pénzkezeléssel kapcsolatos közvetlen ügyintézői tevékenységet lát el, illetve ha a pénzkezelés 

ellenőrzésével megbízottal, és/vagy az utalványozóval közeli hozzátartozói viszonyban van. 

 

A pénztárellenőr feladata 

 

1. Főállású, illetve kapcsolt feladatot ellátó pénztárellenőrt a kancellár bízza meg, Pénzügyi és 

Számviteli Irodavezető javaslatára. A megbízásnak tartalmaznia kell, mely pénztárak, pénzke- 

zelő helyek ellenőrzését végezheti, illetve kell végeznie. 

 

2. Pénztárellenőrök feladata (valamennyi pénztárnál, pénzkezelő helyen): 

a. a bizonylatok alaki, tartalmi ellenőrzése, 

b. a pénzmozgásokat dokumentáló bizonylatok meglétének ellenőrzése, 

c. a pénztárnapló (pénztárjelentés) helyességének és a kimutatott pénzkészlet meglétének 

ellenőrzése, a záró egyenleggel való egyezőség ellenőrzése, 

d. annak ellenőrzése, hogy a kihelyezett pénzkezelő, pénzátvételre feljogosított egységek- 

ben betartják-e a szabályokat. 
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3. A bizonylatok alaki és tartalmi ellenőrzése során az ellenőrnek egyrészt meg kell vizsgálnia az 

alapbizonylatot abból a szempontból, hogy a jogszabályoknak, illetve az Egyetem szabályzata- 

inak megfelel-e, azaz: 

a. illetékes egység állította-e ki a bizonylatot, 

b. érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés megtörtént-e, 

c. aláírásra jogosultak írták-e alá, 

d. a szükséges mellékletek megvannak-e, 

e. számítások helyesek-e, 

f. az alapbizonylatok adatai és a pénztárbizonylat adatai megegyeznek-e. 

 

4. A pénztárellenőr kézjegyével köteles ellátni az ellenőrzött okmányokat, a bevételi, kiadási 

pénztárbizonylatokat, azok mellékleteit és a pénztárjelentést. 

 

5. Legalább évenként, a pénzkezelő helyeken is, váratlan időpontban a pénztárellenőrnek ellenőr- 

zést kell tartania biztonsági, pénzügyi munkatárs bevonásával. 

 

6. Ha a pénztárellenőr a pénztár, illetve a pénz kezelésével kapcsolatban mulasztást, szabályta- 

lanságot talál, tapasztal, erről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyet a pénztáros, pénztá- 

rosok is aláírnak és a jegyzőkönyvet továbbítja a gazdasági szervezet főigazgatójának. A pénz- 

tárellenőrnek ellenőrzéseit mindig írásba kell foglalnia (7. számú melléklet), le kell írnia meg- 

állapításait, esetleg javaslatait. 

Az utalványozók és érvényesítők köre és feladataik 

 

1. Utalványozó az a személy, aki a bevétel beszedésének, kiadás teljesítésének, elszámolásának 

elrendelésére jogosult. 

 

2. Az utalványozás szabályai azonosak a készpénzben, illetve az Egyetem bankszámláin keresztül 

teljesített kifizetések valamint beszedett, beérkezett bevételek esetében is. 

 

3. Az írásban megbízott személyek jogosultak szakmai igazolásra, érvényesítésre, utalványozásra, 

ellenjegyzésre. A jogosultakat a 8. számú mellékleten a Pénzügyi és Számviteli Irodának be 

kell jelenteni. 

 

4. Az utalványozást az Ávr. által előírt tartalomnak megfelelő, az Egyetemen rendszeresített 

nyomtatványon kell elvégezni. Az utalványozó köteles meggyőződni, hogy: 

a. a bizonylaton a teljesítés igazolása, illetve a bizonylat érvényesítése megtörtént, 
b. a bizonylat tartalmazza a szükséges adatokat, 

c. a szükséges fedezet rendelkezésre áll, és a kifizetést jogszabály vagy az Egyetem belső 

szabályzatai nem tiltják, illetve nem ütközik büntetőjogi rendelkezésbe, 

d. a bizonylatot az arra jogosult személy, szervezet állította ki, 

e. a szükséges mellékletek csatolva vannak-e. 

 

5. A pénztári kifizetést, bevételezést csak szakmailag igazolt, érvényesített, utalványozott, illetve 

ellenjegyzett, az Ávr. 59.§ (2) és (3) bekezdésben megjelölt adatokat tartalmazó okmányok 

alapján lehet teljesíteni. 

 

6. Az utalványozásra jogosultak körét a kancellár határozza meg, és írásban adja meg részükre a 

megbízást. Az utalványozásra feljogosított személyek listáját a pénzkezelő helyekre, az átutalá- 

sok bonyolításával megbízott személyekhez a Pénzügyi és Számviteli Irodavezető juttatja el. 

Utalványozó nem lehet pénztáros, pénztárellenőr, érvényesítő. 
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7. Az utalványozás ellenjegyzője az ide vonatkozó egyetemi belső szabályzatoknak és az Ávr-ben 

foglaltaknak megfelelően ellenőrzi és ellenjegyzi a kifizetést. Nem kell utalványozni a köz- 

igazgatási hatósági határozaton alapuló, az egységes rovatrend B3. Közhatalmi bevételek rova- 

tain elszámolandó költségvetési bevételek beszedését, és az egységes rovatrend B401. Készlet- 

értékesítés ellenértéke, B402. Szolgáltatások ellenértéke és B403. Közvetített szolgáltatások el- 

lenértéke rovatain elszámolandó költségvetési bevételeket, a fizetési számla vezetésével és az 

azon végzett műveletekkel kapcsolatban a számlavezető által felszámított díjakkal, költségek- 

kel kapcsolatos költségvetési kiadásokat, az egységes rovatrend B813. Maradvány igénybevé- 

tele rovatain elszámolandó finanszírozási bevételek teljesítését és a fedezetkezelői számláról, 

valamint - a fedezetkezelői számlára történő átutalás esetén - az építtetői fedezetbiztosítási 

számláról történő kifizetéseket. 

8. Külön írásbeli rendelkezésként elkészített utalványon fel kell tüntetni az utalványozó és az 

utalványozás ellenjegyzőjének keltezéssel ellátott aláírását. A kötelezettségvállaló és az ellen- 

jegyző, illetve az utalványozó és az ellenjegyző - ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan 

- azonos személy nem lehet. 

9. Az érvényesítő az Egyetem Gazdálkodási Szabályzata, valamint Kötelezettségvállalási Sza- 

bályzata alapján e feladat ellátásával írásban meghatalmazott személy. Az érvényesítőnek költ- 

ségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes 

könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel kell 

rendelkeznie. 

10. Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést és az érvényesítő kel- 

tezéssel ellátott aláírását. Az érvényesítés során meg kell vizsgálni az alapbizonylatokat abból a 

szempontból, hogy az előírásoknak megfelelőek-e. Az utalványrendeleten, vagy a számviteli 

bizonylat mellékletén (például munkalap, teljesítésigazolás, szállítólevél, stb.) az arra kijelölt 

személy – teljesítés-igazoló - záradékától eltekinteni nem lehet. 

11. A részletes szabályozás az Egyetem Kötelezettségvállalási Szabályzatában található. 

A pénztár, illetve a pénzkezelő helyek ellenőrzésekor követendő eljárás 

1. A pénztár, illetve a pénzkezelő helyek ellenőrzésének a formái: 

a. A pénzkészlet meglepetésszerű helyszíni ellenőrzése (rovancsolás). 

b. A napi, záráskori ellenőrzés a kijelölt pénztárban, illetve pénzkezelő helyen rovancso- 

láskor: 

i. az összes bizonylat a pénztárjelentésre bevezetésre került-e, 

ii. megegyezik-e a jelentés a bizonylatok adataival, 

iii. a készpénzkészlet megegyezik-e a pénztárjelentés záró egyenlegével, 

iv. idegen pénzeszköz van-e a pénztárban, 

v. betartották-e a pénztári keretet, 

vi. betartották-e az elszámolási határidőket. 

c. Munkafolyamatba épített rendszeres ellenőrzés 

i. érvényesítés, utalványozás ellenjegyzés ellenőrzése, 

ii. pénzkezelő önellenőrzése, 

iii. alkalmazott gazdasági szoftverrel történő ellenőrzés. 

d. Vezetői ellenőrzés (a pénzkezelő hely rendjének, szabályszerű működésének ellenőrzé- 

se) 

e. Utólagos ellenőrzés (a pénzkezelő helyre befizetett és a pénzkezelő hely által kifizetett 

összegek bizonylatainak, a pénzkezelő hely nyilvántartásainak utólagos ellenőrzése. 

2. Az ellenőrzés szervezeti rendszere: 

a. A pénztárellenőr köteles a folyamatos ellenőrzésen túl legalább havi egy alkalommal 

rovancsolás  eredményéről jegyzőkönyvet felvenni. Ezeknél a pénzkezelő helyeknél    a 
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vezetői ellenőrzés a szervezeti egység vezetőjének, vagy az általa kijelölt személynek a 

feladata. 

b. Az állandó bevételt beszedő pénzkezelő helyeknél a vezetői ellenőrzést a szervezeti 

egység vezetője, vagy az általa kijelölt vezető végzi, aki köteles legalább évente két al- 

kalommal meggyőződni arról, hogy a bevételek, szigorú számadású nyomtatványok ke- 

zelése a szabályzatban foglaltaknak megfelel. Az ellenőrzés során rovancsolást is kell 

tartani. 

c. A Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetője, illetve az általa kijelölt személyek a pénztá- 

rakban legalább évente két alkalommal rovancsolást végeznek. 

d. A szervezeti egység vezetője az állandó pénzbeszedő helyen köteles a rovancs során 

felvett Jegyzőkönyvről másolatot küldeni a Pénzügyi és Számviteli Iroda munkatársá- 

nak. 

e. A szervezeti egység vezetője köteles az általa pénzkezeléssel megbízott személy válto- 

zása esetén a Pénzügyi és Számviteli Irodának elküldeni a kitöltött, aláírt Megbízás és 

Nyilatkozat nyomtatványt az új pénzkezelő és helyettese személyére vonatkozóan. 

f. Ha a pénzkezelési feladatok ellenőrzése során bármilyen hiányosság merül fel, az elle- 

nőr köteles azonnal a szervezeti egység vezetőjét is írásban tájékoztatni. 

 

A házipénztáron kívüli pénzkezelés sajátos szabályai, az elszámolás rendje 

Kiskassza-rendszer (ellátmányos pénztárak) működésének sajátosságai 

1. Az állandó készpénzállományban részesülő egységek kötelesek a rendelkezésükre bocsátott 

készpénzt biztonságosan őrizni: 

a. 200.000  Ft összeghatárig vaskazettában elzárva, biztonsági zárral ellátott helyiségben, 

b. 200.000 Ft összeg felett csak a MABISZ által elfogadott páncélszekrényben biztonsági 

zárral felszerelt helyiségben lehet készpénzt tárolni. 

 

2. Készpénztárolásra kijelölt helyiségeket (pontos cím, emelet, szobaszám), illetve a pénzkezelés- 

sel megbízott dolgozók nevét és telefonos elérhetőségét a Védelmi Iroda részére írásban meg 

kell küldeni. A biztonságos helyiség kialakításához a Védelmi Iroda szakembereit be kell von- 

ni. 

 

3. A kiskasszát kezelő személy anyagilag a teljes ellátmányért felelős (6. számú melléklet.) A nyi- 

latkozatot három példányban kell kiállítani, első, eredeti példányt a Pénzügyi és Számviteli 

Irodára kell beküldeni, második példányt ahhoz a karhoz, ahol kezeli a pénzt, harmadik pél- 

dány a kiskasszát kezelő példánya. 

 

4. A kiskasszát kezelő személy feladata: 

a. a készpénz kezelése, 

b. megőrzése, 

c. rovatelszámolási ív összesítése, vezetése, 

d. a számlák alaki, tartalmi, számviteli ellenőrzése. 

 

5. Készpénzigénylés a 9. számú melléklet szerint történhet, melynek maximális összege 15.000 Ft 

vagy a dokumentált ténylegesen szükséges kifizetések összege. A nyomtatványt két példány- 

ban kell kiállítani első (eredeti) példányt ahhoz a pénztárhoz kell beküldeni kifizetés végett 

ahová az egység (tanszék stb.) tartozik, második (másolati) példány az igénylőnél marad. 

 

6. A kiadásokról rovatelszámolási ívet (C.318-36.r.sz. nyomtatványon), vagy ennek megfelelő 

adattartalmú kézi jegyzék elszámoló lapot kell készíteni. Az elszámolás folyamatos, illetve 

személyi változás esetén kötelező. 
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Fizetőbeteg pénztárak működési rendje 

 

1. A Klinikai Központ területén kialakított pénztárhelyiségben történnek a fizető betegek és egyéb 

befizetésre kötelezettek készpénzzel, illetve bankkártyával történő befizetései. 

 

2. A Mag Kórház fizetőbeteg pénztár nyitva tartása hétfőtől péntekig 06-22 óráig, 2x8 órás mun- 

karendváltással, szombat, vasárnap ünnepnap 08-20 óráig. A pénztár nyitva tartása utáni időben 

a Mag Kórház biztonsági szolgálata végzi a pénz begyűjtését. A Biztonsági Szolgálat az általa 

számla ellenében átvett pénzt a pénztár kinyitását követően köteles a pénztárba befizetni. A 

biztonsági szolgálat tagjai kötelesek felelősségvállalási nyilatkozatot (6. számú melléklet) kitöl- 

teni. 

 

3. A II. Kórház Kálvária sugárúti fizetőbeteg pénztárainak nyitva tartása hétfőtől csütörtökig 8-15 

óráig, pénteken 8-13 óráig tart. A pénztárhelyiségekben kártyaolvasó és számítógépes kész- 

pénzfizetési számla kiállítására, pénztárkönyv vezetésére alkalmas program működik. Az ezzel 

megbízott, kinevezett személyek beosztott munkarendjük ideje alatt önállóan végzik az alábbi 

feladatokat: 

a. A főállású pénztárosok és pénztárhelyettesek névre szóló váltópénzzel rendelkeznek. 

b. Személyre szóló jelszóval dolgoznak a gazdálkodási rendszerben, önálló pénztárveze- 

téssel. 

c. A beteg által 2 példányban átadott, a MedSolution Kórház Informatikai rendszerből ki- 

nyert „Elszámolási bizonylaton” szereplő „fizetendő összeget” át kell venni a betegtől. 

A kerekítés szabályai szerint átvett összegről kell kiállítani a számlát (4 példányban), az 

erre vonatkozó program leírás  alapján,  majd  kiállítani  a  bevételi pénztárbizonylatot. 

A számla eredeti példányát, az elszámolási bizonylatot és a beteg által aláírt 2. példány 

pénztárbevételi bizonylatot a beteg részére át kell adni. 

Az átvétel igazolására a pénztárnál maradó számla másodpéldányt a beteggel alá kell 

íratni. 

d. A készpénzben teljesített befizetéseket a kihelyezett pénztár pénztárosa köteles a Vé- 

delmi Iroda igénybevételével az Egyetem előirányzat-felhasználási keretszámlájára be- 

fizetni kiadási pénztárbizonylat kiállításával. A kiállított számlák a pénztárbizonylat 

mellékletei. 

e. Kártyás fizetés esetén a kártyaleolvasó által kiadott bizonylatot, a vevő példányát, az 

eredeti számlát és elszámolási bizonylatot kell átadni a betegnek. Az átvételt a beteg- 

nek aláírásával dokumentálni kell az Egyetem példányán. 

f. A műszak végén a napi bevételi forgalomról kiadási pénztárbizonylatot kell kiállítani 

kincstári befizetés címen, majd el kell végezni a pénztárzárást a program leírás alapján. 

g. Zárás után a megfelelő menüpontból ki kell nyomtatni a számlalistát, amely alapján  

meg kell állapítani, hogy az abban szereplő valamennyi készpénzfizetési számla szere- 

pel-e a napi pénztárjelentés bevételeként. 

h. A napi bevételt el kell helyezni a roncsolás mentesen nem bontható műanyag értékszál- 

lító (gyárilag sorszámozott) zsákba az összeg címletjegyzékével együtt, amely műszak- 

váltáskor átadás tárgyát képezi, az erre rendszeresített átadás-átvételi nyomtatványon. 

A zsákok elszállítása a Védelmi Iroda biztonsági szolgálat dolgozóinak feladata (alá- 

íratni az átadást-átvételt), amely munkanapokon 12 óráig munkaszüneti napok esetén az 

első munkanapon történik. A II. Kórház területén működő pénztár esetében telefonon 

történő bejelentés alapján szállítják el a bevételt. 

i. A váltópénz összegének munkakezdés előtt mindig rendelkezésre kell állnia, amelynek 

tárolására minden személy önálló kazettát kap, 2 db kulccsal, 1 kulcs a pénztárosnál 

marad, a másik kulcsot a Védelmi Iroda páncélszekrényében kell lezárt borítékban elhe- 

lyezni. 
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j. A számla 2. példányát, az eredeti bevételi pénztárbizonylattal és a pénztárjelentés erede- 

ti példányával együtt a Pénzügyi és Számviteli Irodára kell eljuttatni, a 3. példányt a 

bevételi pénztárbizonylattal együtt egy erre rendszeresített dossziéba kell lefűzni, to- 

vábbá amennyiben releváns, egy másolati példány az elszámolási bizonylattal együtt az 

Egészségbiztosítási Igazgatóság számára szükséges eljuttatni, a sorszám folyamatos el- 

lenőrzésének biztosítására. 

k. A pénztárhelyiségekben lezárt, aláírt borítékban egy üres számlatömböt (B.13-374/a) 

kell elhelyezni, amelyet csak akkor lehet használni, ha rendszerhiba miatt nem működik 

a számítógép vagy a gazdálkodási rendszer. 

l. Bármely, biztonsággal kapcsolatos rendellenesség esetén az éjjel-nappal készenlétben 

lévő biztonsági osztályt kell értesíteni. 

m. A fizető beteg pénztárak fenti működési rendjében szabályozott eljárás alkalmazása so- 

rán betartandók az Egyetem Pénzkezelési Szabályzatában, a kártyás fizetési rendre vo- 

natkozó banki szabályozásban és megállapodásban foglaltak – különös tekintettel a biz- 

tonsági és felelősségi rendre. 

 

Pénzbegyűjtő helyek feladatai 

 

1. Az állandó bevételt beszedő, pénzbegyűjtő helyeken a befizetésekről szigorú számadású nyom- 

tatványként kezelt számlát (B.13-374/a), illetve nyugtát (B.15-40/V) kell kiállítani. Ha a saját 

bevétel meghaladja a 200.000 Ft-ot, akkor azt a biztonsági szolgálat igénybevételével az Egye- 

tem előirányzat-felhasználási keretszámlájára haladéktalanul be kell fizetni. Minden hónap 

utolsó munkanapján (összeghatártól függetlenül) a saját bevétel teljes összegét be kell fizetni az 

Egyetem előirányzat-felhasználási keretszámlájára. 

 

2. A pénzbegyűjtő helyeken a pénzbeszedéssel megbízott személy az e célra szolgáló gyűjtőzsá- 

kokba betett pénzért és a kísérő bizonylat helyességéért anyagilag a teljes beszedett összeg 

mértékéig felelős. A szállítózsákot átvevő biztonsági személy köteles ellenőrizni a zsákok sér- 

tetlenségét. 

 

3. A begyűjtött pénzt a befizetésig, elszállításáig jól zárható, biztonságos helyen kell kezelni. Éj- 

jel, illetve hétvégi időben átvett zsákokat a biztonsági szolgálat központi széfjében kell elhe- 

lyezni a kincstári átadás időpontjáig. Pénzkezeléssel megbízott személynek is ki kell tölteni a 6. 

számú melléklet szerinti Felelősségvállaló Nyilatkozatot 2 példányban. Az eredeti példány a 

Pénzügyi és Számviteli Irodára beküldendő, a második példány a pénzkezelő példánya. 

 

4. Pénzbegyűjtő helynek minősülnek: 

a. klinikák, 

b. kollégiumok, 

c. jegyzetértékesítő helyek, 

d. füvészkert, 

e. vendégházak, 

f. központi könyvtár, 

g. gépjármű szolgálat, 

h. parkoló automaták, 

i. egyéb minden olyan hely, ahol bármilyen értékesítést végeznek, vagy szolgáltatást nyúj- 

tanak. 

 

5. A pénzbegyűjtő helyek tekintetében a 17. számú melléklet szerinti egységek működnek. 

 

6. A pénzbegyűjtő helyeknek a pénz átvételekor az adózási előírásoknak megfelelő nyugtát (B.15- 

40/V) vagy számlát (B.13-374/a) kell kiadnia a befizető részére. A számviteli elszámolás részé- 



2898 EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 108. SZÁM 
 

 

re készített összesítőre fel kell vezetni a megfelelő témaszámot, önálló egység és munkahely 

kódot. Összesítőt kell készíteni témaszámonként adóalap, adó és adóval növelt érték bontásban 

és az összesen értékkel a témavezető aláírásával. A Pénzügyi és Számviteli Iroda feladata az el- 

lenőrzés és könyvelés. A befizetési bizonylatokra vonatkozó beküldési határidő legkésőbb a 

hónap vége, de befizetésenként azonnal. 

 

7. A Klinikai Központ „B” klinika parkjában két helyen üzemel kezelőszemélyzet nélküli parkoló 

automata berendezés. A két automatánál teljesített parkoló díjak befizetései mentesülnek a 

nyugtaadási kötelezettség az Áfa tv. 167. §-a alapján. A nap folyamán a két automatánál kelet- 

kezett bevételről a parkoló rendszer éjfélkor automatikusan zárást készít, amelyről a Védelmi 

Iroda munkatársai másnap délután bizonylatot nyomtatnak és a bevételt ürítik. Ürítést követően 

a bevételt a Mag Kórház (265 ágyas klinika) fizetőbeteg pénztárába szállítják, ahol ellenőrzés 

után a napi bevétel kincstári zsákba kerül és a központi széfben őrzik a kincstári átadás idő- 

pontjáig. Amennyiben a parkolási díj megfizetésekor a vevő részéről számlaigény merül fel, a 

Gyermekklinika portáján a Védelmi Iroda munkatársa a pénzügyileg rendezett kimeneti jegy 

ellenében készpénzfizetési számlát állít ki. A kiállított számla második példányát, a napi zárás 

és havi zárás bizonylatait be kell küldeni a Pénzügyi és Számviteli Irodára bankbizonylathoz 

való szerelés és könyvelés végett. Parkolási díjat az automatáknál csak készpénzben lehet meg- 

fizetni. A parkolási rendet a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Köz- 

pont „B” Klinika parkba történő behajtás és parkolás rendje szabályozza. 

 

8. Általános szabály, hogy bármely további parkoló automata üzemeltetése során a fent leírt eljá- 

rást kell alkalmazni. Ennek alapfeltétele, hogy a parkoló automata feltöltéséhez szükséges 

készpénz mennyiséget „kiadott készpénz előlegként” kell a könyvekben kimutatni, illetve az 

éves zárás során a mérlegtételek között megjeleníteni. 

 

 

Pénztárzárlat, munkaköri átadások rendje, a pénztár átadása a pénztáros távollétében 

Pénztárjelentés 

1. A pénztáros a pénztári órák befejeztével napi pénztárzárlatot, pénztárjelentést köteles készíteni. 

A pénztárosnak minden pénztári befizetést és kifizetést idősorrendben kell a pénztárjelentésbe 

feljegyeznie. 

 

2. A pénztárjelentést naponta le kell zárni, legalább heti egy alkalommal a pénztárellenőr jelenlét- 

ében. A pénztárzárás során meg kell állapítani címletenkénti részletezésben a pénztárban levő 

készpénz-állományt, meg kell állapítani továbbá a pénztárjelentés alapján a bevételek és kiadá- 

sok napi végösszegét, az előző napi készpénzmaradvány figyelembevételével a pénztár feljegy- 

zései szerinti egyenleget. 

 

3. A pénztárjelentés számítógépes program segítségével készül, amely megállapítja a napi kész- 

pénzkészletet, és ezt a ténylegessel egyeztetni szükséges, az esetleges eltérésről a pénztárelle- 

nőr által is aláírt jegyzőkönyvet kell felvenni. Erre felhasználható a 4. számú melléklet. A 

jegyzőkönyv szerinti többletet a pénztárba bevételezni, a hiányt pedig a pénztárosnak befizet- 

nie, vagy részére befizetési kötelezettségeként előírni szükséges. 

 

4. A pénztárjelentés két példányban készül, az első példányt a könyvelés végett a Pénzügyi és 

Számviteli Irodára szükséges átadni, a második példányt a pénztáros őrzi meg. 
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5. A zárlat során mutatkozó eltérések okait még a megállapítás napján tisztázni kell, illetve, ha az 

nem vezet eredményre, a Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetőjét tájékoztatni kell, aki dönt a 

szükséges intézkedésekről. 

 

6. Év végén valamennyi pénzkezelő a pénzkezelő helyen lévő készpénzt köteles a gazdasági szer- 

vezet főigazgatója által írásban közölt időpontig az Egyetem előirányzat-felhasználási keret- 

számlájára befizetni. 

 

7. December 31-ei fordulónappal a pénzkezelő helyek a pénzkezelő helyen lévő szigorú számadá- 

sú nyomtatványokról, a pénztárak pénzkezelő helyek a pénzkezelő helyen lévő egyéb értékek- 

ről kötelesek leltárt készíteni, az Egyetem Eszközök és Források Leltárkészítési és Leltározási 

Szabályzatában foglaltak szerint. Az elkészített leltárt a Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetőjé- 

nek szükséges megküldeni. 

 

Pénztárzárlat a házi pénztár átadásakor 

 

1. Ha a pénztárost bármely okból helyettesíteni kell (külön-külön egymást helyettesítik), vagy a 

pénztáros véglegesen távozik, szintén zárlatot kell készíteni, amelynek keretében a pénztári 

nyilvántartások lezárásra kerülnek. 

 

2. A pénztárzárlat után a helyettesítendő, illetve távozó személy által kezelt pénzt, továbbá a bi- 

zonylatokat és nyilvántartásokat a helyettesnek, az utódnak át kell adni, aki az átvételkor az el- 

számolások helyességéről köteles meggyőződni. 

 

3. A pénztárzárlatnál, valamint az átadásnál 

a. az átadó, 

b. átvevő és 

c. a pénztárellenőr van jelen. 

 

4. Az átadásról, illetve átvételről a pénztárellenőr jegyzőkönyvet vesz fel a 10. számú melléklet 

szerint. 

 

5. Ha az átadásnál az átadó betegség vagy egyéb ok miatt nem tud jelen lenni, az átadó helyett a 

közvetlen felettesnek kell jelen lennie. 

 

6. A pénztárellenőrnek a napi pénztárzárlat alkalmával a pénztárjelentést és a készpénzállomány 

meglétét ellenőriznie kell. 

 

7. Ha a pénztáros, pénzkezelő betegség vagy más ok miatt munkahelyéről távol marad, a nála levő 

kulcsot leragasztott és a ragasztáson aláírásával ellátott borítékban köteles a Pénzügyi és Szám- 

viteli Iroda vezetője vagy az általa megjelölt személy részére átadni. Az adott szekrény, helyi- 

ség összes kulcsa egyszerre nem kerülhet ugyanannak a személynek a birtokába. 

 
 

III. Készpénzkímélő fizetési eszközök 
 

Az Egyetem pénzintézeti számlái 

 

1. Az Egyetem a tevékenységével kapcsolatos pénzforgalmat kincstári pénzintézeti rendszerben a 

Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságának (továbbiakban: MÁK) szegedi egy- 

ségénél  megnyitott és vezetett Előirányzat-felhasználási keretszámlán bonyolítja. 
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2. Az OTP Bank Nyrt.-nél és az MKB Bank Zrt.-nél vezetett számlák speciális rendeltetésű fize- 

tések lebonyolítására vehetők igénybe. 
 

3. Az Egyetem bankszámláinak és készpénzkímélő fizetési eszközeinek a felsorolását a szabályzat 

1. számú melléklete tartalmazza. 

 

4. A pénzkezelő helyeken csak a folyamatos működés biztosításához feltétlenül szükséges kész- 

pénzforgalmat lehet bonyolítani. A bevételek beszedésére, és a felmerülő kiadások teljesítésére 

elsősorban a készpénzkímélő fizetési eszközök, és az Egyetem bankszámlái szolgálnak. 
 

5. Egyetem bankszámláin bonyolított pénzforgalom szabályait az Egyetem Gazdálkodási Sza- 

bályzata tartalmazza. 
 

6. Az Ávr. 148. §-ában felsorolt kifizetések esetében a Kincstártól készpénz felvétele igényelhető 

a teljesítésre, teljesíthető készpénzben a kifizetés. 
 

7. Készpénzfelvétel az Előirányzat-felhasználási keretszámláról és csak a főpénztár részére törté- 

nik. 
 

8. Az Egyetem Költségvetési és Kontrolling Irodája likviditási tervet készít. A likviditási terv az 

Egyetem várható bevételeinek - ideértve az időszak elején rendelkezésre álló készpénz és 

számlaállomány együttes összegét is - alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában 

dekádonkénti ütemezéssel tartalmazza a teljesíthető kiadásokat. A likviditási tervet a költségve- 

tési év január 10-éig, majd ezt követően havonta a tárgyhónap ötödik napját megelőző utolsó 

munkanapig kell megküldeni a Kincstárnak és a fejezetet irányító szervnek. 

 

9. Az utalással, illetve a számlák feletti rendelkezési joggal megbízott dolgozók, az Egyetem lik- 

viditási tervének figyelembevételével készítik el az utalásra szánt tételek listáját. Az összegsze- 

rűség jóváhagyása után kerülhetnek utalásra a kijelölt tételek. A Pénzügyi és Számviteli iroda 

nyilvántartást vezet az aláírásra, illetve a készpénzfelvételre jogosultak köréről, az alábbi bon- 

tás szerint: 

a. Kincstárnál aláírásra jogosultak köre kincstári számlánként, 

b. MKB Bank Zrt.-nél aláírásra jogosultak köre számlánként, 

c. Kincstár pénztárában forint készpénzfelvételre jogosultak köre. 
 

Az Egyetem bankkártyái, bankszámlán kívüli fizetőeszközei és azok használata 

 

1. A kincstári kártyaforgalommal kapcsolatos részletes szabályokat és a kincstári kártya használa- 

tával és alkalmazásával kapcsolatos tudnivalókat a Magyar Államkincstár által kiadott, min- 

denkor hatályos, a Magyar Államkincstár Szabályzata a kincstári kártyaforgalomról tartalmaz- 

za. 

 

2. A kincstári kártya a készpénzforgalom kímélése érdekében, elsősorban vásárlások ellenértékének 

kiegyenlítésére alkalmazható, de készpénzfelvételi funkciójánál fogva az Egyetem pénzellátási 

igényének kielégítésére is használható. A kincstári kártyák kibocsátója a pályázat útján kiválasz- 

tott OTP Bank Nyrt, amely a Kincstári Kártyarendszert a Kincstárral közösen üzemelteti. 

 

3. Az Egyetem a készpénzkímélő fizetés céljára a bankszámlákon kívül a fizetőeszközök alábbi 

típusait veheti igénybe: 

a. MasterCard VIP Ezüst, vagy MasterCard VIP Arany kártya (utóbbi két kártya a kincstá- 

ri kártya), 

b. üzemanyag kártya. 
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4. A kártyahasználat során kizárólag a jogszabályban és jelen Szabályzatban meghatározott célok- 

ra, a munkakörébe tartozó, valamint a tudományos pályázatok támogatási szerződésében, a tu- 

dományos projektek alapító dokumentumában meghatározott feladatok maradéktalan ellátása 

érdekében lehetséges. A nem rendeltetésszerűen, vagy nem a fenti céloknak megfelelően törté- 

nő kártyahasználatért a birtokost büntetőjogi, fegyelmi és kártérítési felelősség terheli. 

 

Kincstári kártyák 

 

1. Az Egyetem a kincstári kártyák közül VIP kártyákkal rendelkezik, intézményi kártya használa- 

ta jelenleg nincs az Egyetemen. 
 

2. A VIP kártyák használatára vonatkozó szabályzást az Egyetem VIP kártya szabályzata tartal- 

mazza. 

 

Üzemanyagkártya 

 

1. Az üzemanyag kártya az Egyetem tulajdonában álló gépjárművek üzemanyag ellátására hasz- 

nálható az Egyetemmel jogviszonyban álló nyertes üzemanyag szolgáltató partnernél. A gép- 

kocsivezető üzemanyag-ellátását forgalmi rendszámra kiállított kártyával kell biztosítani. 

 

2. Üzemanyag kártya használatára az Egyetem tulajdonában álló gépjárműveket munkakörük 

alapján használó gépkocsivezetők jogosultak. 

 

3. A kártyák használatának megismerését, valamint a teljes anyagi felelősséget tartalmazó nyilat- 

kozatot kell kérni a kártya használójától. A nyilatkozatot a pénztáros(ok) a nyilvántartás sor- 

számával ellátva lefűzik, zárt szekrényben az elévülési időig megőrzik. 

 

4. Központosított Közbeszerzés alapján az Egyetem gépjárműveinek üzemanyag kártya kibocsá- 

tója, az üzemanyagot szolgáltató partner a MOL Nyrt. 

 

5. Rendkívüli esetben (például: kártyahiba, kártyás fizetés ideiglenes leállása) a gépkocsivezető- 

nek lehetősége van készpénzes fizetésre is. Az üzemanyag vásárlásáról számlát szükséges kér- 

ni, mellyel a pénztárban történik az elszámolás. 

 

6. Külföldi kártyahasználat esetén a kártyakibocsátó tulajdonában álló töltőállomáson szükséges 

az üzemanyag vásárlása. Amennyiben az adott országban nincs a kártyakibocsátó tulajdonában 

álló töltőállomás, akkor megengedett a készpénzzel, számla ellenében történő fizetés egyéb töl- 

tőállomáson, amellyel a kiküldetés során szükséges elszámolni. 

 

7. A kártyakibocsátó kéthetente küldi meg az Egyetem felé az üzemanyagkártya használatához 

kapcsolódó üzemanyagszámlákat. 

8. Az üzemanyag kártyák nyilvántartása, a szükséges egyeztetések elvégzése a Szolgáltatás Szer- 

vezési Iroda feladata. 

 

9. A Szolgáltatás Szervezési Iroda az üzemanyagszámlán szereplő üzemanyag mennyiséget 

egyeztetik a menetlevél szerint üzemanyag-vásárlás mennyisével. 

 

10. A Szolgáltatás Szervezése Iroda által használt „Gépjárműhasználat elszámoló rendszer” prog- 

ramjába felvezetésre kerülnek a menetlevél adatai, a tankolt mennyiséggel. A program a felvitt 

adatok alapján meghatározza az elfogyaszthatott üzemanyagot és a tankolt mennyiséget havi 

bontásban, gépjárművenként. Az üzemanyag fogyasztás ellenőrzése a kinyomtatott adatok 

alapján történik. 
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11. A gépkocsiknál első ütemben 2015. június 1-jétől és második ütemben 2015. július 1-jétől új, 

csökkentett - A közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek 

üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 

60/1992. (IV.1.) Kormányrendeletben meghatározottól kevesebb- norma lett megállapítva, 

melynek szabályai külön, a Szolgáltatás Szervezési Irodavezető által kiadott és a kancellár által 

jóváhagyott utasításba kerülnek meghatározásra. 

 

12. A gépkocsik üzemanyag-fogyasztásának ellenőrzése negyedévente történik a Szolgáltatás 

Szervezési Irodavezető által. 
 

13. A gépjárművek költség kimutatásának készítése, önköltségszámítása évente történik, amit a 

Szolgáltatás Szervezési Irodavezető a Gazdasági Szervezet főigazgatója felé megküld. 
 

14. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében az Egyetem Gépjárművek Üze- 

meltetési és Igénybevételi Szabályzatában foglaltak az irányadóak. 
 

A kincstári kapcsolattartó 
 

1. A készpénzkímélő fizetési eszközök közé tartozó kincstári kártyák esetében az Egyetem részé- 

ről kincstári kapcsolattartó kerül kijelölésre, aki a Pénzügyi és Számviteli Iroda dolgozója. 
 

2. A kincstári kapcsolattartó gondoskodik 
a. gazdasági szervezet főigazgatója által ellenjegyzett, a kancellár által engedélyezett 

kincstári kártyaigénylés Magyar Államkincstárnál történő bejelentésről, 

b. az elkészült kártyákkal kapcsolatos nyilvántartás vezetéséről, 

c. a kártyafedezeti számlán az engedélyezett fedezet biztosításáról, 

d. a kártyát használó munkaügyi dokumentumait nyilvántartó Iroda vezetőjének tájékozta- 

tásáról, a kártya felvételét, illetve visszaadását illetően, 

e. szükség esetén a kártya letiltásáról, 

f. a kártyát használó személy tájékoztatásáról, 

g. a kártyához tartozó bizonylatok ellenőrzéséről, 

h. a Kincstárral történő bármilyen más kincstári kártyához tartozó ügyintézésről. 
 

IV. ALKALMAZHATÓ FIZETÉSI MÓDOK 
 

1. Amennyiben jogszabály a pénztartozás megfizetésének módját kötelezően nem írja elő, az ügy- 

felekkel az alábbi fizetési módokban lehet megállapodni: 

a. átutalás: Electra ügyfélprogramon, vagy „átutalási megbízáson” keresztül (egyszerű át- 

utalás/csoportos átutalás), 

b. beszedési megbízások: felhatalmazó levélen alapuló beszedés, határidős beszedési meg- 

bízás, 

c. készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (csekk, kincstári kártya), 

d. készpénzfizetés. 

 

2. Az Egyetem és az OTP Bank Nyrt. között létrejött megállapodás alapján lehetőség van kártya- 

elfogadói (POS) és internetes kártyaelfogadói (VPOS) fizetési rendszer alkalmazására. 

a. A POS és VPOS rendszer a Klinikai Központnál, a Központi Könyvtárnál és az Egysé- 

ges Tanulmányi Rendszer (ETR) keretében lebonyolított fizetési forgalmakra alkalmaz- 

ható. 

b. A készpénzes és kártyás fizetési, pénzkezelési rendszer alkalmazása során az Egyetem 

jelen Szabályzatában foglalt biztonsági, felelősségi előírásokat, pénzügyi- és számviteli 

eljárási rendet maradéktalanul, az OTP Bank Nyrt.-vel kötött megállapodás figyelembe 

vételével alkalmazni kell. 
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c. A pénzkezelés és elszámolás konkrét rendszerét az OTP POS, VPOS elszámolások fel- 

dolgozási folyamatára készített Számlakészítés, pénztárkezelés programdokumentáció 

tartalmazza. 

 

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

 

4. A munkabér kifizetés a munkavállaló lakossági folyószámlájára történik, melyet csoportos át- 

utalással teljesít az Egyetem évente – Gazdasági Szervezet Főigazgatójának körlevelében – 

meghatározott bérfizetési napon. Megbízási díjak, alkalmi munkák kifizetése a bérszámfejtés 

alapján a megadott bankszámlákra, átutalással történik. 

 

Az elektronikus úton történő átutalás szabályai 

 

1. Az aláírásra jogosultak ezen jogkörök gyakorlása kapcsán teljes körű anyagi, büntetőjogi, 

meghatározott tartalmú munkajogi felelősséggel tartoznak. 

 

2. Elektronikus megszemélyesítő eszközzel (elektronikus aláírási jogosultsággal) csak a Kincstár- 

nál bejelentett papír alapú aláírás bejelentő kartonon szereplő személyek közül lehet elektroni- 

kus aláíró. Ezzel ellenőrzi a Kincstár az elektronikusan beküldött csomagok „hitelességét”. Az 

Egyetem által megnevezett munkavállalók, mint természetes személyek adataival, személyi 

azonosítójukkal (jelszavukkal) kerültek kódolásra, azokat kizárólag ők jogosultak használni.  

Az elektronikus megszemélyesítő eszköz használatát az UGIRO szerződésben foglaltak alapján 

kell nyilvántartani. Az elektronikus megszemélyesítő eszköz a „becsomagolt” utalások elektro- 

nikus aláírását szolgálja. 

 

3. Az Egyetem Pénzügyi és Számviteli Irodáján működik utalásra alkalmas terminál. 

 

4. Az elektronikus aláírási jogosultsággal rendelkezők gondoskodnak a számlák, ösztöndíjak vo- 

nalas és egyedi utalásáról. 

 

5. Az egyetemi 10028007-00282802-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlával 

kapcsolatos pénzügyi feladatokat a Pénzügyi és Számviteli Iroda látja el. 

a. Az előirányzat-felhasználási keretszámlára befolyt befizetésekről és kifizetésekről, az 

elektronikus bankkivonat gazdálkodási rendszerbe történő rögzítése az alábbi adattarta- 

lommal: 

i. kivonat/sorszám, 
ii. megnevezés, 

iii. bevétel, 

iv. kiadás, 

v. dátum, 

vi. egyenleg. 

b. Bankforgalom egyeztetése a bankkivonattal. 

c. Bizonylatok csatolása terhelések esetén: 

i. számlaiktató lap (gazdálkodási rendszer) 

ii. megrendelő, szállítólevél, számla, szerződés 

d. Bizonylatok csatolása jóváíró bankszámlakivonatoknál átutalások esetén: 

i. számlaiktató lap, 

ii. számla, illetve szerződés, pályázatok 

e. Készpénz átutalási megbízáson befizetés esetén: 

i. számlaiktató lap, 

ii. összesítő. 



2904 EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 108. SZÁM 
 

 

6. Az ismeretlen, rendezetlen tételeket havonta egyeztetni kell és rendezésüket a lehető legrövi- 

debb idő alatt el kell végezni. 

 

7. Az MKB Bank Zrt.-nél vezetett devizaszámlákkal kapcsolatos feladatokat a Pénzügyi és Szám- 

viteli Iroda végzi el. Az Iroda a devizaszámlákról forgalmi naplót vezet, amelyből megállapít- 

ható témaszámonként: 

a. a befizetés – devizában és forintban, 

b. a kifizetés – devizában és forintban, 

c. az egyenleg – devizában és forintban. 

 

8. Az árfolyamváltozás forintkihatását az Értékelési Szabályzatban és a Számlarendben leírtak 

szerint a főkönyvi elszámolással egyezően kell az analitikus nyilvántartásokon is keresztülve- 

zetni. A devizás bejövő számlák gazdálkodási rendszerben történő iktatása az utalást megelő- 

zően történik, figyelemmel a bejövő számlán esetlegesen forintban szereplő áfa összegének 

egyezőségére. 

 

9. A devizaszámlákat is számlaigazoló lappal ellátva érvényesíteni –és amennyiben személyi jel- 

legű kifizetéshez kapcsolódik, akkor számfejteni- kell, majd a bankszámlakivonathoz csatolni 

szükséges megrendelővel, vagy szerződéssel együtt. 

 

10. Csak leigazolt és ellenőrzött számla kerülhet számfejtésre és kifizetésre. Kifizetés előtt a szám- 

fejtőnek mindig meg kell győződnie arról, hogy a leigazolt témaszámon van-e megfelelő fede- 

zet. 

 

11. Kincstári számlához kapcsolódó csoportos utalások: 

a. Bér és bérjellegű kifizetések: A bankszámlákhoz kapcsolódó bér és bérjellegű kifizeté- 

sek átutalása a GIRO rendszerben csoportos utalással a Pénzügyi és Számviteli Irodán 

történik. 

b. Hallgatói ösztöndíjak: Az ösztöndíjak utalása GIRO rendszerben történik, tárgyhó 10- 

ig, rendkívüli kifizetések havonta egy alkalommal tárgyhó 20-ig. A csoportos ösztöndíj 

átutalása a Pénzügyi és Számviteli Irodán történik, a Hallgatói Szolgáltató Iroda által 

benyújtott informatikai lemezről. Külföldön részképzésben tanuló hallgatók részére 

ösztöndíj-kifizetés a devizaszámláról átutalással történik. 

 

12. Az Egyetem valamennyi utalásánál törekedni kell a csoportos utalás lehetőségének alkalmazá- 

sára a bankköltség szinten tartása érdekében. 
 

 

A POS és VPOS rendszer útján bonyolított pénzforgalom 

 

1. A POS és VPOS forgalom egyeztetésének alapjául szolgáló dokumentumot a Hallgatói Szol- 

gáltató Iroda (továbbiakban: HSZI) a tárgyhónapot követő 2. munkanapon köteles a Pénzügyi  

és Számviteli Iroda részére továbbítani. 

 

2. A készpénzkezelés folyamat a jelen szakaszban megfogalmazott speciális előírásokon túl meg- 

egyezik az általános pénzkezelési eljárással: 

a. A bevételekről a kidolgozott számítástechnikai rendszernek megfelelően szigorúan sor- 

számozott rendben számla készítendő a befizető és az egyetemi számviteli eljárás céljá- 

ra. A számla esetleges módosítása, stornírozása az adózási szabályok figyelembevételé- 

vel a számlakészítési dokumentációnak megfelelően hajtható végre. 

b. A pénztár nyitása és a forgalom rögzítése a pénztárkezelés programdokumentációjának 

megfelelően történik. 
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c. Bankkártyával történő fizetés a kihelyezett terminálon a bank előírásai szerint történik. 

A befizetés megtörténtét igazoló nyugtát az igazolás másodpéldányához hozzá kell tűz- 

ni. 

d. A feldolgozási rendszer a pénztárforgalomról pénztárjelentést készít, elkülönítve abban 

a készpénzforgalomként és kártyaforgalomként kiegyenlített összegeket. A pénztárje- 

lentés a pénztár ellenőrzéséhez tartalmazza a pénzkészletet, bankjegyek és érmék címle- 

tei szerint. A pénzkészlet összege meg kell, hogy egyezzen a címletek szerinti összeg- 

gel. 

e. Az elszámolás rendje szerint a napi POS tranzakciók elszámolása a következő banki 

munkanapon, illetve a hétvégi tranzakciók (péntek, szombat, vasárnap) elszámolása 

összevontan a hétvégét követő első banki munkanapon történik. 

f. A pénztár zárása után újabb forgalom nem rögzíthető. A pénztárosnak ki kell nyomtatni 

az aktuális napon általa készített számlák listáját, amelyet a Pénzügyi és Számviteli Iro- 

da részére a banki jóváírások egyeztetése és a bevételek elszámolása céljából beküld. 

g. Az előző pontokban felsorolt pénzforgalom nyomtatványai számítógéppel, OTP Bank 

Nyrt. által meghatározott programmal előállított nyomtatványokkal történik. Ezek 

használatától az Egyetem nem térhet el. Szigorú számadású nyomtatványként kezelen- 

dők. 

 

 

A forint-és devizaszámla forgalom lebonyolítási rendje 

 

1. A forint-, illetve devizaszámlán (továbbiakban: bankszámlán) elhelyezett pénzeszközök felett a 

számlavezető intézetnél bejelentett aláírásra jogosultak rendelkezhetnek, a bejelentésben meg- 

határozott módon. 

 

2. A korábbiakban felsorolt kincstári, pénzintézeti számlák előirányzatai, összegei felett rendelke- 

zésre jogosultak a számlavezető intézetekhez az általuk meghatározott nyomtatványon és for- 

mában bejelentett aláírók. 

3. A számlavezető intézet az Egyetemet, mint számlatulajdonost a bankszámlán történő terhelés- 

ről, illetőleg jóváírásáról, a vele kötött megállapodás alapján bankszámlakivonattal papír ala- 

pon és elektronikus formában is értesíti. 

 
 

V. A bankszámla és a házipénztár közötti forgalom szabályai és azok lebonyolí- 

tási és bizonylati rendje 
 

A házipénztár pénzellátása 

 

1. Az Egyetem Gazdasági Szervezetébe tartozó központi főpénztárba az alábbi számláról vehető 

fel készpénz: Előirányzat-felhasználási keretszámla 10028007-00282802-00000000 (további- 

akban kincstári számla). 

 
2. A kincstári számláról készpénz felvételére a gazdasági szervezet főigazgatója által írásban ál- 

landó jelleggel felhatalmazott pénztáros vagy távolléte esetén helyettese jogosult. A felhatal- 
mazást a felelősségvállaló nyilatkozatához (6. számú melléklet) csatolni kell. 

 

3. A kincstári számláról készpénzt felvenni csak a bejelentett személyek aláírásával ellátott kész- 

pénzfelvételi utalvánnyal („Készpénzfelvételi igény bejelentési bizonylaton”) lehetséges. A 

készpénzfelvételi utalvány szigorú számadású nyomtatvány, felhasználásáról utalványonként a 

Pénzügyi és Számviteli Iroda megbízott dolgozója naprakész nyilvántartást vezet. 
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4. A főpénztár pénztárosának az előző napi pénztáregyenleg és a várható kiadások figyelembe vé- 

telével úgy kell meghatároznia az előirányzat-felhasználási keretszámláról felveendő készpénz 

összegét, hogy a kifizetések esedékességekor elegendő készpénz rendelkezésre álljon, ugya- 

nakkor ne lépje túl a napi limitet. 
 

5. Az Egyetem kihelyezett pénztárai a napi készpénzszükségletüket a főpénztártól igénylik, a 

meglévő készpénz állomány és a várható kiadások alapján.  Az ellátmány nem haladhatja meg  

a napi záró készpénz állomány engedélyezett mértékét. 

 

6. A bevételt beszedő helyként működő parkoló-automaták váltópénzzel való feltöltése a parkolá- 

si rendszer üzemeltetésének kezdetekor megtörtént, a pénzkezeléssel megbízott dolgozónak a 

pénztárból történő előleg igénylése alapján. A parkoló-automaták úgy vannak beállítva, hogy  
az érmetárolókat folyamatosan visszatölti, ha rendelkezésre áll aprópénz a bevételek között. 

Amennyiben a napi ürítések során a bevételen túl bankjegy ürítése is történik, akkor annak ke- 
zelése külön történik. Abban az esetben, amikor a bizonylatok alapján az látható, hogy kevés 

váltópénz van a tárolókban, akkor értesítésre kerül a Védelmi Iroda, akik váltópénzzel látják el 
az automatát. 

 

A házipénztár készpénz kerete 

1. A napi készpénz záró állomány mértéke naptári hónaponként számított napi átlaga nem halad- 

hatja meg az Egyetem módosított kiadási előirányzatok főösszegének 1,2 %-át. 

2. Az Egyetem pénztáraiban tartható záró készpénz állomány: 

a.   1. sz. pénztár: 12.000.000 Ft 

b. 2/KK. sz. pénztár: 2.000.000 Ft 

c. 4/US. sz. pénztár: 1.000.000 Ft 

d. 3. sz. pénztár: 500.000 Ft 

 

Készpénzbefizetés rendje 

 

1. A pénztárosnak a pénztárba történő befizetések esetén, a befizető személy által megadott ada- 

tok alapján és a gazdasági esemény jellegének figyelembevételével, a befizetett összegről kéz- 

zel, pénztárgéppel kiállított nyugtát, és/vagy készpénzfizetési számlát, bevételi pénztárbizony- 

latot kell kiállítania. A bizonylatokhoz minden esetben csatolni kell a vonatkozó alapokmányo- 

kat. A bevételi pénztárbizonylatot a befizetett és a bizonylaton bevételezett összeg azonosságá- 

nak igazolása céljából a befizetővel alá kell íratni. 

 

2. A bizonylatot kiállító pénztáros és a bizonylati adatokat ellenőrző a bevételi pénztárbizonylatot 

köteles aláírni. 

 

3. A saját bevételek kiadás teljesítésére nem használhatók fel. Amint a saját bevétel a 200.000 Ft- 

ot, a fizetőbeteg pénztárak esetében az 1.000.000 Ft-ot meghaladja, akkor azt a kincstári szám- 

lára haladéktalanul be kell fizetni. 

 

4. Minden hónap utolsó munkanapján (összeghatártól függetlenül) a saját bevétel teljes összegét 

be kell fizetni a kincstári keretszámlára. 



108. SZÁM EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 2907 
 

 

Készpénzkifizetés rendje 

 

1. A következő készpénz kifizetésekre igényelhető készpénz felvét a számlavezető Magyar Ál- 

lamkincstár Megyei Igazgatóságok Állampénztári Irodájától 

a. készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre, kiküldetésre, reprezentációra, kis össze- 

gű szolgáltatásra, 

b. készpénzben fizetendő társadalmi- és szociális juttatásokra. 

 

2. Az Egyetem a készpénzforgalom csökkentésére lehetőleg készpénzkímélő, készpénz- 

helyettesítő fizetési módokat (átutalás, kincstári kártya, stb.) alkalmaz. 

 

3. A pénzkezelő kifizetést csak szabályszerűen kiállított, érvényesített és a jogosult személy által 

utalványozott és ellenjegyzett bizonylat alapján teljesíthet. A szükséges aláírásokat az utal- 

ványrendeleten kell megtenni. 

 

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

telére (8. számú melléket alapján). Ha a pénz felvételére jogosult nem személyesen jelenik meg 

a pénztárban, megbízottja részére az összeg csak szabályszerűen kiállított meghatalmazás elle- 

nében fizethető ki (11. számú melléket). A meghatalmazást a kiadási pénztárbizonylathoz kell 

csatolni. Ezekről a meghatalmazásokról a pénztáros külön nyilvántartást köteles vezetni. 

 

5. Kifizetés csak a pénzért jelentkező személy jogosultságának megállapítása után teljesíthető. 

 

6. A pénztárakban a kifizetésekről a szabvány szerint meghatározott kiadási pénztárbizonylatot 

kell kiállítani. A bizonylathoz csatolni kell az eredeti alapbizonylatokat. 

 

A pénzszállítás szabályai 

 

1. Az egyetemi bevételek begyűjtését, szállítását, befizetését a Védelmi Iroda végzi. 

 

2. Az egyetemi egységek bevételeinek Magyar Államkincstár Megyei Igazgatások Állampénztári 

Irodájába (továbbiakban: Kincstár) történő befizetését a Védelmi Iroda végzi. A biztonsági fel- 

tételeket, értékhatárokat szállításnál is be kell tartani. A biztonsági szolgálat a feladó által elő- 

készített és az erre rendszeresített roncsolás mentesen nem nyitható sorszámmal ellátott zsáko- 

kat a Kincstárba szállítja. 

 

3. A pénz felvételével és szállításával megbízott dolgozók egyetemlegesen felelősek az általuk 

felvett készpénzért, mindaddig, amíg azt a pénztárban, pénzkezelő helyen, postán, illetve a 

pénzintézetben, Kincstárban le nem adják. 

 

4. Átvételkor ellenőrizni kell a szállításra átadott zsákok sértetlenségét, az átvételt aláírással iga- 

zolni kell, majd a Kincstárban történt átadásról kapott igazolást csatolni kell az elszámoláshoz. 

 

5. Tilos a pénzszállítás közben: 

a. a zsákot kinyitni, 

b. útközben a forgalmi rendtől eltérő okok miatt megállni, 

c. útközben a gépkocsiba más személyt felvenni, 

d. egyéb, nem a pénzszállítással kapcsolatos ügyeket intézni. 

 

6. Összeghatárok: 

a. 200.000 Ft a maximum összeg, ami kifizethető, abban az esetben, ha a felvételt illetve a 

pénzszállítást egy fő végzi, 
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b. 200.000 Ft és 2.000.000 Ft közötti összeg felvételét és szállítását kettő fő végezheti és 

csak gépkocsival történhet a pénzszállítás, 

c. 2.000.000 Ft  feletti  összeg  felvételét  és  szállítását  három  fő  vagy két fő, ha az  

egyik fegyveres végezheti és csak gépkocsival történhet a pénzszállítás. 

 

 

VI. Pénztári bevételek és kiadások, bizonylatolása, alapbizony-latok kezelése 
 

A pénztári bevételek és kiadások bizonylatolásának általános szabályai 

 

1. Szigorú számadású bizonylatnak számít: 

a. bevételi pénztárbizonylat, 

b. kiadási pénztárbizonylat, 

c. készpénzfizetési számla, nyugta, 

d. készpénzigénylő, 

e. napi pénztárjelentés, 

f. időszaki pénztárjelentés 

g. egyéb szigorú számadás alá tartozó bizonylatok, pénzhelyettesítő eszközök 

i. étkezési utalványok, 

ii. ajándékutalványok, 

iii. készpénzcsekk 

 

2. Szigorú számadású nyomtatványként kell kezelni a pénztárgépek napi forgalma, a napi és éves 

zárása során, továbbá a bankkártya-leolvasó használata során keletkező bizonylatokat. 

 

3. A készpénzforgalom bizonylatolása történhet szabványosított nyomtatványokon, a bizonylatok 

kézi kitöltésével, vagy számítógépes rendszerben. 

 

4. Az Egyetemen a bevételi- és kiadási bizonylatok, valamint a pénztárjelentés kiállítása zárt 

rendszerben, elektronikusan történik. A rendszer esetleges meghibásodása esetén a kézi kitöl- 

tésű szabvány nyomtatványokat kell használni. 

 

5. A bevételi, kiadási pénztárbizonylatként, pénztárjelentésként a nyomtatványboltokban besze- 

rezhető szabvány nyomtatványokat kell használni. Azokban a pénztárakban, amelyben a pénz- 

forgalom nagysága indokolja, előző három bizonylat szigorú számadású, számítógéppel készí- 

tendő nyomtatványok használandók. 

 

6. Szigorú számadású nyomtatványként kell kezelni, nyilvántartani, elzártan, biztonságosan őrzött 

helyen az étkezési utalványokat. A jegyek átvevőjét, kezelőjét teljes anyagi felelősség terheli.  

A munkakör elfoglalásakor erről felelősségi nyilatkozatot kell aláírnia. Az állományt munkakör 

változás esetén, valamint az év végi mérleghez leltározni kell. A nyilvántartás a következőket 

tartalmazza: 

a. sorszám, 

b. átadás időpontja, 

c. az átvevő neve, 

d. az átvevő aláírása. 

 

7. A felhasználásra kivételezett és betelt bizonylatok, nyomtatványok leadásának határideje: 

a. év közben: a tárgyhónapot követő 5. munkanap 

b. év végén a zárással kapcsolatos körlevélben megadott határidő. 
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8. A szigorú számadású nyomtatványokat a Pénzügyi és Számviteli Iroda szerzi be. A betelt bi- 

zonylatokat a Pénzügyi és Számviteli Iroda a nyilvántartásból kivezeti és intézkedik a megfele- 

lő őrzésről, majd pedig az iratkezelési szabályzatnak megfelelően a selejtezésről. 

 

9. Pénztárgép, bankkártya-leolvasó beszerzését a Pénzügyi és Számviteli Irodán kell kezdemé- 

nyezni. 

 

A pénztári bevételek és kiadások bizonylatolása 

 

1. A pénztári befizetésekről – a vonatkozó alapbizonylatokkal egyezően – bevételi pénztárbizony- 

latot kell kiállítani. 

 

2. A bevételezendő összeget a bizonylat fejrészében számmal és betűvel kell feltüntetni. A táblá- 

zatos rész soraiban a bevételezendő összeget készpénzforgalmi jogcím, könyvelési számlaszám 

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

eredményét a nyomtatvány összesen rovatában kell feltüntetni. 

Az összesen rovatban szereplő összegnek minden esetben meg kell egyeznie a fejrészben 

számmal és betűvel feltüntetett összeggel. A pénztárbizonylat táblázatos részének üres sorait 

áthúzással érvényteleníteni kell. 

 

3. A bevételi pénztárbizonylatot a befizetett és a bizonylaton bevételezett összeg azonosságának 

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

írása céljára szolgáló rovatban hivatkozni kell a vonatkozó okiratra (például postautalvány). A 

pénz átvételét a bizonylaton a pénztárosnak kell aláírásával igazolnia. 

 

4. A bevételi pénztárbizonylatot alá kell írni: 

a. a bizonylatot kiállítónak, 

b. az utalványozást, ellenőrzést végzőnek, 

c. a könyvelőnek. 

 

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

Az első példány a könyvelés bizonylata, ehhez kell csatolni a pénztári alapbizonylatokat (a csa- 

tolt okmányok darabszámát a bizonylat “Melléklet” rovatában kell feltüntetni), majd a bizony- 

latokat a vonatkozó pénztárjelentéssel együtt kell könyvelésre átadni. A második nyugtapél- 

dányt a befizetés teljesítését igazoló elismervényként a befizetőnek kell átadni. A harmadik 

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

 

6. Minden pénztári kifizetésről – az alapbizonylatokkal egyezően – Kiadási pénztárbizonylatot 

kell kiállítani. A bizonylatot értelemszerűen azonos módon kell kiállítani a Bevételi pénztárbi- 

zonylattal. 

 

7. A pénztáros utalványozás nélkül vagy a pénz átvételét ideiglenes jelleggel elismerő nyugta 

alapján kifizetést nem teljesíthet. 

 

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

több személy részére csak akkor lehet pénzt kifizetni, ha valamennyi érdekelt ugyanazon a na- 

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

pénztári alapokmányon történik. 

 

9. A pénz átvevőjének személyazonosságát személyi igazolvánnyal kell igazolnia. 
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A kifizetés megtörténtekor a kiadási pénztárbizonylatot a pénztárosnak (kifizető) alá kell írnia. 

A bizonylatot kiállító, utalványozó, ellenőrző és könyvelő, illetve ellenőrzést végző és könyve- 

lő szintén köteles feladata végrehajtásának igazolásául a Kiadási pénztárbizonylatot aláírni. 

 

10. A Kiadási pénztárbizonylatot átírással, két példányban kell kiállítani. Az első példány a köny- 

velés bizonylata. E példányhoz kell csatolni a pénztári alapokmányokat (a csatolt okmányok 

darabszámát a bizonylat “Melléklet” rovatában kell feltüntetni), majd a bizonylatokat a vonat- 

kozó pénztárjelentéssel együtt kell könyvelésre átadni. A második, a tőpéldány a tömbben ma- 

rad és azt igazolásul, a pénztáros őrzi meg. 

 

 

Előleg, ellátmány kifizetésének rendje 

 

1. Meghatározott kisebb kifizetések teljesítésére, illetve jogcímeken ellátmány, előleg adható a ki- 

jelölt egységeknek, esetenként munkavállalóknak. Az ellátmány összege a pénzkezelő hely 

előzetesen rögzített havi készpénzigénye, valamint a helyi sajátosságok figyelembevételével 

kerül meghatározásra. 

 

2. Készpénz elszámolásra kiadható: 

a. állandó készpénzállományként a Klinikai Központnak, a Mezőgazdasági Kar pénztárá- 

nak és kijelölt szervezeti egységeknek (karoknak, intézeteknek, stb.), 

b. egyszeri beszerzésre (kis összegű beszerzésekre), 

c. külföldi vendégek fogadására. 

 

3. Pénztárak előleg kifizetési jogosultsága: 

a. a főpénztár, illetve a Mezőgazdasági Kar pénztára bármely fentebb felsorolt rendeltetés- 

sel adhat előleget, 

b. a Klinikai Központ pénztára csak a) és b) előleget adhat ki. 

 

4. Állandó készpénzállományban részesülő, úgynevezett kiskasszával működő egységek: 

a. karok, 

b. dékáni hivatalok, 

c. tanszékek, 

d. kutató helyek, 

e. egyéb gazdálkodó egységek. 

 

5. Az állandó ellátmányt kezelő helyeken az ellátmány felhasználásáról az elszámoláshoz nyilván- 

tartást (Rovatelszámolási ív) kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: 

a. ellátmány összege, 

b. a kifizetés dátumát, 

c. a szállítói számla számát, 

d. a szállító megnevezését, 

e. a vásárolt termék, szolgáltatás megnevezését, 

f. a számla összegét 

g. záró ellátmány maradvány 
 

6. Az állandó készpénzállományban részesülő egységek és kiskassza ellátmány kötelező elszámo- 

lási határideje tárgyhót követő 5-e. Év végén a zárási határidőről évente kiadott körlevél sze- 

rint. Elszámolásra, beszerzési előlegként (ellátmány)– indokolt esetben – legfeljebb 30 napra 

adható ki pénz. 
 

7. Egyszeri előleget csak előre nem látható váratlan kiadások finanszírozására lehet folyósítani. 

Összegét  a  konkrét  vásárlás,  illetve  szolgáltatás  kifizetésének  összege  határozza  meg,   de 
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100.000 Ft-nál több csak írásos kérelemre adható ki a gazdasági szervezet főigazgatójának az 

engedélyével. Elszámolás határideje 8 nap, véghatáridő 15 nap, de legkésőbb a tárgyhónapot 

követő 5-e. 
 

8. Előlegből nem lehet: 

a. bérjellegű kiadásokat (például dolgozói bérlet), 

b. pályázatok terhére történő kifizetéseket, 

c. a közbeszerzés köteles kiadásokat kifizetni. 

 

9. Ugyanaz a személy ismételten újabb előleget csak úgy vehet fel, ha az előzőleg felvett előleg- 

gel már elszámolt. Az elszámolás végső határideje a tárgyhónapot követő hó 5-e. A befizetendő 

és kifizetendő összegeket bruttó módon kell elszámolni és a pénztári nyilvántartásokon átve- 

zetni. 

 

10. Készpénzt elszámolásra csak személyre szólóan, személyes elszámolási kötelezettség mellett 

lehet kiadni. 

 

11. Előleg igénylése B.sz.ny 3-134 sz. V.r.sz.-AB nyomtatványtömb alapján történik, amelyet a 

Pénzügyi és Számviteli Irodán lehet igényelni. A nyomtatványt átírással két példányban kell 

kiállítani. Az első példányt be kell küldeni a Pénzügyi és Számviteli Irodára, a második példány 

tömbben marad. 

 

12. Elszámolásra kiadott előlegek kimutatásának elkészítése a könyvelési rendszerből kinyert ada- 

tok alapján havonta történik. A kimutatást a Pénzügyi és Számviteli Iroda készíti el. 

 

13. Ha az elszámolásra kötelezett a kitűzött véghatáridőig nem számol el, a kimutatás elkészítője 

köteles levélben felszólítani a dolgozót és az elszámolásra kötelezett munkahelyi vezetőjét, va- 

lamint a következő előleg kiadását megtagadni. 

 

Kiküldetési előleg 

 

1. A belföldi és külföldi kiküldetésre vonatkozó előleg illetve elszámolás rendjét az Egyetem Ki- 

küldetési Szabályzata tartalmazza. Az Egyetemmel egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony- 

ban állók részére (hallgatók, önkéntes szerződéssel és megbízási szerződéssel rendelkezők) 

utazási előleg nem fizethető. 

2. Külföldi vendég fogadására ellátmány felvétele és elszámolása a 12-14. számú melléklet kiállí- 

tásával és utalványozásával történik. Az elszámoláshoz a külföldi vendég útlevél másolatát - és 

ha a külföldi vendég meghatalmazást adott az ellátmány felvételére, akkor a meghatalmazást  is 

- kötelező csatolni. 

 

Illetményelőleg 

 

Előlegkérés (rendkívüli esetben) a 15. számú melléklet nyomtatványán lehetséges. Összege a 

közalkalmazott egyhavi alapilletménynek megfelelő összeg, maximum azonban a folyósítás 

napján érvényes minimálbér havi összegének ötszöröse. Az illetményelőleg maximum hat havi 

visszafizetési kötelezettséggel, a havi járandóságból kerül levonásra. 

A nyomtatványt egy példányban kell kiállítani, és az ISZSZK Humánpolitikai Szolgáltató Iro- 

dához megküldeni, amely Iroda gondoskodik az illetményelőleg számfejtésről, és a folyószám- 

lára történő banki átutalás kezdeményezéséről. 
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A számlázások (vevő számlák) rendje 

 

1. Az Áfa tv. értelmében valamennyi értékesítésről, illetve szolgáltatásnyújtásról számlát kell ki- 

állítani, kivéve, ha az Áfa tv. 165. §-ában foglalt feltételek fennállnak. A számlák gépi úton, 

szigorúan zárt, hiteles rendszerben készülnek. 

 

2. A számla tartalmát a mindenkor hatályos Áfa tv. szabályozza, a gazdálkodási rendszer pedig 

biztosítja, hogy a számla a rendeletnek megfelelő adattartalommal készüljön el. 

 

3. Számlát akkor lehet kiállítani, ha 

a. az Egyetem (kibocsátó) rendelkezik a számlázási programra vonatkozó olyan dokumen- 

tációval, amely biztosítja a program működésének ellenőrizhetőségét, 

b. a számlakérő a Modulo rendszeren keresztül érkezik (.16 számú melléklet) és annak 

m16ellékleteként rendelkezésre áll olyan bizonylat (szerződés, teljesítésigazolás stb.), 

amely alapján a számla kötelező elemeinek (teljesítési, fizetési határidő, áfa % stb.) 

pontos megállapítása lehetővé válik, 

c. megvalósul a szigorú számadásnak az a követelménye, hogy a program kihagyás vagy 

ismétlés nélkül szolgáltatja a sorszámozást. 

 

4. Számla mind nyomdai úton (B.13-374/a sz. nyomtatványtömbben), mind az adóhatóság által 

jóváhagyott program szerint készíthető el. A programnak a teljes körű zártságot biztosítani kell. 

A számlázó programmal szembeni követelményeket a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet tartal- 

mazza, melynek rendelkezései kötelező érvényűek. 

 

 

5. A számla szigorú számadású bizonylat, sorszámát a számítógépes számlázási rendszer biztosít- 

ja: 

a. egy példányt a vevő részére meg kell küldeni, 

b. egy példányt le kell fűzni, mint szigorú számadású bizonylatot, 

c. egy példány a könyvelés példánya, 

d. egy példány a számlázást kérő tanszék, gazdasági egység példánya. 

 

6. A számla kiállítója felel az általa kiállított számla szabályszerűségéért és a helyes Áfa besorolá- 

sért. 

 

7. Ha a számla összegét, az adó alapját, vagy az adó %-ot eltévesztették, helyesbítő számlát kell 

kiállítani. 

 

8. A helyesbítő számlának tartalmaznia kell a helyesbítés tényére való jelzést, az eredeti számla- 

azonosító adatait, azokat a tételeket, amelyeket a helyesbítő számla megváltoztatott. 

 

9. Stornó számla az eredetileg kiállított számla érvénytelenítése, a teljesítés elmaradása miatt. A 

stornírozást indokolni kell, és a számla kiállítójával, valamint a stornírozást engedélyező, illet- 

ve elrendelő aláírásával hitelesíteni. Stornó számla összes példánya lefűzésre kerül, mivel szi- 

gorú számadású bizonylat. 

 

10. Számla kiállításra jogosult: 

a. Pénzügyi és Számviteli Iroda, 

b. a kancellár által feljogosított egységek 
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11. Számla kiállítása külföldre kizárólag a Pénzügyi és Számviteli Iroda által, a Modulo rendszer- 

ben érkező számlakérő alapján történhet a megfelelő mellékletekkel (szerződés, megállapodás) 

ellátva. A számlázandó tevékenység alapjául szolgáló, nem magyar nyelven megkötött szerző- 

déseket csak abban az esetben lehet elfogadni: 

a. ha magyar nyelvű fordítás készül legalább a gazdasági esemény szempontjából lényeges 

információkról, vagy 

b. ha két nyelven készült a szerződés. 

A számla a szerződésben meghatározott pénznemben kerül kiállításra. 

 

12. A vevő felé számla kibocsátásának kérése a 16. számú melléklet kitöltésével, a Modulo rend- 

szeren keresztül történik, a Modulo rendszerben lévő mellékletek (szerződés stb.) alapján, az 

abban megjelölt időben vagy a teljesítés után 10 napon belül. 

 

13. A számlázás alapjául szolgáló szerződés lehet: 

a. több alkalomra szóló, meghatározott időpontokban kell ugyanarról az összegről számlát 

kiállítani (folyamatosan) 

i. havonta, vagy 

ii. negyedévente, vagy 

iii. félévente 

b. egy alkalomra szóló 

i. konkrét egyetlen szolgáltatásról, vagy 

ii. konkrét, egyetlen termékértékesítésről szól. 

 

14. Az ETR rendszerben rögzített befizetésekről a Hallgatói Szolgáltató Iroda állíthat ki számlát. 

 

 

15. Egyes egységeknél a szolgáltatásokról papíralapú számla is kibocsátható (Áfa törvény 174.§ (1) 

bekezdés). Az e célra használható számlában szerepelnie kell számlatömb előállítási jogosult- 

ságát igazoló betűjelzésnek és folyamatos sorszámozásnak. Az ilyen számlatömbök beszerzésé- 

ről szóló számlán a forgalmazó feltünteti a betűjelzéseket és sorszámot tól-ig, a vevő nevét. Az 

Egyetem a számlatömböt a szigorú számadású nyomtatványokra vonatkozó szabályok szerint 

köteles beszerezni és nyilvántartani. 

 

 

VII. Magyar Államkincstárral kapcsolatos feladatok 
 

1. A Magyar Államkincstár a központi költségvetési szervek kincstári működéséről, az ehhez 

kapcsolódó alapvető fogalmakról, szabályokról és adatszolgáltatásokról Tájékoztatót, illetve 

Módszertani Útmutatót tesz közzé, melyekben foglalt előírások betartása szükséges az eljárás- 

rend során. 
 

2. A Magyar Államkincstár által jelzett jogszabályok, valamint azokhoz kapcsolódóan a kincstári 

szabályzatok a Módszertani útmutató és Tájékoztatók év közben, illetve évváltáskor is módo- 

sulhatnak, ezért folyamatosan szükséges azok figyelemmel kísérése. A Magyar Államkincstár 

honlapján a módosítás közzétételének időpontja külön feltüntetésre kerül. 
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Záró rendelkezések 

 

1. Jelen Szabályzatot a Szenátus 2015. év november hó 30. napján hozott 205/2015. számú SZ- 

határozatával elfogadta. 

2. Jelen Szabályzat 2015. év november hó 30. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban 

lévő ügyekben is alkalmazni kell. A szabályzat a következő linken érhető el folyamatosan: 

http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok. 

3. Jelen Szabályzat hatályba lépésével hatályát veszti a Szenátus 160/2012. számú határozatával 

elfogadott Pénzkezelési Szabályzat. 

 

 

 

Kelt.: Szeged, 2015. november 30. 

 

 

Dr. Szabó Gábor sk. Devecz Miklós sk. 

rektor  kancellár 

http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok.
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1.  számú melléklet 

A Magyar Államkincstárnál vezetett elszámolási számlák 

1. Előirányzat-felhasználási keretszámla 

10028007-00282802-00000000   IBAN: HU91 10028007-002802-00000000 
2. Klinikai Központ előirányzat-felhasználási keretszámla 

10028007-00329369-00000000 

3. VIP kártyafedezeti számla 

10028007-00282802-00070003 IBAN: HU55 10028007-00282802-00070003 

4. Célelszámolási forintszámla 

10028007-00282802-31000006 IBAN: HU28 10028007.00282802-31000006 

5. Európai Uniós Programok Célelszámolási számla 

10028007-00282802-30005008 IBAN: HU48 10028007-00282802-30005008 
6. Európai Uniós Programok célelszámolási TÁMOP számla 

10028007-00282802-30005101 

7. Magyar Államkincstár devizaszámla USD 

10004885-10002010-00120335 IBAN: HU79 10004885-10002010-00120335 

8. Magyar Államkincstár devizaszámla,  tandíj befizetése USD 

10004012-10008016-00220332 IBAN: HU94 10004012-10008016-00220332 

9. Magyar Államkincstár devizaszámla, pályázati bevételek EUR 

10004885-10008016-00320339 IBAN: HU94 10004885-10008016-00320339 
 

MKB Bank Zrt.-nél vezetett deviza számlák 

1.   USD HU71-1030-0002-6610-3176-2703-4011 

2.   USD HU14-1030-0002-6610-3177-2700-4013 

3.   EUR HU71-1030-0002-6610-3176-2703-4884 

4.   EUR HU14-1030-0002-6610-3177-2700-4886 

5.   EUR HU23-1030-0002-6610-3179-2707-4887 

6.   EUR HU40-1030-0002-6610-3184-2704-4882 

7.   EUR HU32-1030-0002-6610-3186-2702-4882 

8.   EUR HU66-1030-0002-6610-3183-2704-4883 

9.   EUR HU44-1030-0002-6610-3183-2705-4882 

10. EUR HU97-1030-0002-6610-3183-2707-4880 
 

 

Az alszámlákat kizárólag devizában érkezett és devizában felhasználandó források kezelésére szükség szerint 

veszi igénybe az Egyetem. 

 

OTP Nyrt.-nél vezetett Lakásépítési Alap számlák 

1.   JATE  11735005-20008512 

2.   ÁOK  11735005-20010025 

3.   ESZK  11735005-20013750 

4.   GYTK  11735005-20013743 

5.   JGYPK  11735005-20011851 

6.   MK  11735005-20009434 
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2. számú melléklet 
 
 

Állandó / Ideiglenes pénzkezelő hely bejelentése 

 

Egyetemi gazdálkodó egység neve: 

Címe: 

Bevételes tevékenység megnevezése: 

Pénzkezelés kezdete: 

 

Alulírott…………………………………………………………………………………………… a fenti gazdál- 

kodó egység vezetője bejelentem, hogy a fenti bevételes tevékenységünkhöz, pénzkezelő helyet szükséges mű- 

ködtetni. 

A pénzkezelést az alábbi helyszíne(ke)n tudom megoldani 

Helyszín megnevezése Helyszín pontos címe (épület, emelet, ajtó) 

  

  

  

  

 

Kijelentem, hogy a SZTE Pénzkezelési Szabályzatát megismertem, és az abban foglaltak betartatásáról gondos- 

kodom. 

A beszedett pénzzel a Gazdasági Igazgatóság, illetve a Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetőjének iránymutatásai 

szerinti módon és határidőkben történő elszámolásáért felelősséget vállalok. 

 

A pénzkezelést a mellékelt nyilatkozaton szereplő dolgozókkal kívánom megoldani. 

Szeged, 20……………………….. 

 
............................................................................ 

a gazdálkodó egység vezetője 
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3. számú melléklet 
 

N Y I L A T K O Z A T 

 

 

 

 

 

Alulírott ……………………………………………………………………………………… a 

…………………..……………………………………………………..gazdálkodó egység dolgozója 

Születési hely:……………………………………………………… 

Születési év……………………………….……..hó……………nap 

Anyja neve:………………………………………………………… 

Személyi igazolvány szám:………………………………………… 

Telefonszám, e-mail cím: ……………………………………………… 

Nyilatkozom, hogy az SZTE Pénzkezelési Szabályzatát megismertem, és a rám bízott pénzt az egyetemi szabá- 

lyok betartásával, teljes anyagi felelősséggel kezelem. 

 

Egyúttal kijelentem, hogy büntetlen előéletű vagyok, valamint a SZTE Pénzkezelési szabályzat szerinti össze- 

férhetetlenség velem kapcsolatban nem áll fenn. 

 

 

 

 

 

 

 

Szeged, 20...………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 
……………………………………………….. 

Megbízott dolgozó 
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4. számú melléklet 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 Felvéve: ………..év ……………hó ..napján a ………………………………………..…… 

……………………………….házipénztár helyiségében. 

 

Jelen vannak: ………………………………… befizető 

……………………………………..…..... pénztáros 

………………………………..………..... tanú 
 

 Tárgy: hamis gyanús bankjegy (érme) visszatartása 
 

A mai napon megjelent a pénztárban …………………………………………….………... 

(lakcíme:   ……………………………………….   …………………………...,   személyi   igazolvány    száma: 
………………………….), hogy befizetést teljesítsen. 

 

A pénzkezelőnek feltűnt, hogy a ………..…..……. címletű …………….…….sorozat és ……sorszámú bank- 

jegy* (érme) hamisgyanús. 

 

A befizető nyilatkozata szerint a bankjegyet (érmét) ………év ……..hó ….napján 
……………………….kapta …………….……………..(helység megnevezése). Egyéb véleménye, észrevéte- 

le: ………………………………………………… 
 

A fenti bankjegyet (érmét) visszatartottuk, melyről a ………....…….. sorszámú elismervényt adtuk ki a befi- 

zető részére. 

 

A fenti bankjegyet a rendőrség megbízottja átvette. 

 

 

K.m.f. 
 

 

 

………….…………….. ………………..……… …………………………. 

pénztáros befizető rendőrség megbízottja 
 

* Nem kívánt rész törlendő 
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5. számú melléklet 
 

PÉNZTÁRKULCS NYILVÁNTARTÁSA 

…………….sz. Pénztár 

 

Dátum: Átvevő: Aláírás: 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Átadó: Aláírás: 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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6. számú melléklet 
 

FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott ……………..….…………(név)…………….…..………(szül. hely, idő) a Szegedi  Tudományegyetem 
………………………………………….(Kar/Tanszék/egység) dolgozója tudomásul veszem, hogy a kezelésem- 

re bízott/az általam szállított pénz és értéktárgyak tekintetében teljes anyagi felelősség terhel. 

 

A Pénzkezelési Szabályzat rendelkezéseit megismertem, azokat betartom illetve érvényesítem. 

 

Pénzmosás gyanúja, hamisgyanús pénz észlelése esetén a körülményt a Gazdasági Igazgatóság vezetőjének 

jelentem. 

 

Szeged, 20……………………… 

 

………………………... 

Aláírás 

 

………………………... 

Lakhely 
 

…………………………. 

Személyi ig. száma 

P.H. 

………………………… 

Azonosító jel 
 

 

 

1. sz. Tanú 2. sz. Tanú 

 

Név: ………………………………… Név: ………………………………… 

Lakhely: …………………………… Lakhely: …………………………….. 

Szem.ig.szám:…………......……. Szem.ig.szám:…………………….. 

Adóazonosító jel: ………………. Adóazonosító jel: …………………. 
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7. számú melléklet 
 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:………………….hó…………………nap a Szegedi Tudományegyetem Gazdasági Igazgatóságán, ezen 

belül a ……………..sz. pénztárban, pénztárellenőrzés során. 

 

Jelen vannak: ……………pénztárellenőr …………………………………………. 

…..….……pénztáros …………………………………………. 
 

Ellenőrzésre került: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Az ellenőrzés megállapításai: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

Pénztárkészlet: 

………………………..db/20.000 Ft=……………………………………Ft. 

………………………..db/10.000 Ft=……………………………………Ft. 

………………………..db/  5.000 Ft=……………………………………Ft. 

………………………..db/  2.000 Ft=……………………………………Ft. 

………………………..db/  1.000 Ft=……………………………………Ft. 

………………………..db/ 500 Ft=……………………………………Ft. 

………………………..db/ 200 Ft=……………………………………Ft. 

………………………..db/ 100 Ft=……………………………………Ft. 

………………………..db/ 50 Ft=……………………………………Ft. 

………………………..db/ 20 Ft=……………………………………Ft. 

………………………..db/ 10 Ft=……………………………………Ft. 
………………………..db/ 5 Ft=……………………………………Ft. 

 

 

Összesen:……………………………………Ft. 

 

Az ellenőr javaslatai: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

A pénztáros véleménye, észrevétele a fenti megállapításokkal, javaslatokkal kapcsolatban 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

aláírás aláírás 
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8. számú melléklet 
 

A L Á Í R Á S B E J E L E N T Ő 

 

Önálló egység Munkahely Témaszám Témavezető 

    
 

elnevezésű pénzeszköz feletti rendelkezési joggal az alábbi személyeket hatalmazom meg: 

a.) Kötelezettséget vállalhat és számlákat, szakmai teljesítést igazol, megrendeléseket tehet, utalványozhat 

Név:  ………………………………. Aláírás: ...................................................... 

távollétében: 

Név ……………………………….. Aláírás: ...................................................... 
 

b.) Ellenjegyezhet 

Név:  ……………………………….. Aláírás: ....................................................... 

távollétében: 

Név: .................................................. Aláírás: ....................................................... 
 

c.) Egyszeri/tartós előleget kezelhet: 

Név:  ……………………………….. Aláírás: ....................................................... 

távollétében: 

Név:  ……………………………….. Aláírás: ....................................................... 
 

d.) Központi anyagraktárból anyagot igényelhet: 

Név: ...................................................... Aláírás: ...................................................... 

távollétében: 

Név: ...................................................... Aláírás: ...................................................... 
 

 

e.) A központi pénztárból pénz felvételére felhatalmazást kap: 

Név: ...................................................... Aláírás: ...................................................... 

távollétében: 
Név: ...................................................... Aláírás: ...................................................... 

 
 

Szeged, 20……………………………….. 

P.H. 
 

témavezető gazdálkodó egység vezetője 
 

A témaszámért felelős vezető saját kifizetéseit a felettese igazolja. 

A kötelezettségvállaló, az ellenjegyző és a szakmai teljesítést igazoló 3 különböző személy legyen! 

A nevet mindenütt nyomtatott nagybetűvel kérjük kitölteni! 
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9. számú melléklet 
 
 

KÉSZPÉNZIGÉNYLÉS ELSZÁMOLÁSRA 

MINTA 
(Szigorú számadású nyomtatvány) 
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10. számú melléklet 
 

Pénztár átadás-átvételi jegyzőkönyv 

 

Szegedi Tudományegyetem 

……………..sz. pénztár 
 

 

Készült: 20….. a Szegedi Tudományegyetem ………………sz. Pénztár   átadása alak- 

almából. 

 

Jelen vannak: pénztáros     

pénztárellenőr  helyettese            

  
 

Átadásra kerül: a    

20  Házipénztár 

záró készpénzállománya. 

 

Záró készpénzállomány 

 

20.000 Ft    

10.000 Ft    

5.000 Ft    

2.000 Ft    
1.000 Ft        

500 Ft        

200 Ft        

100 Ft        

50 Ft        

20 Ft       

10 Ft       

5 Ft      
 

 

Összesen: 
 

 

 

azaz: 
 

 

Kmf. 
 

 

 

átvevő átadó pénztárellenőr 
 

 

pénztáros 
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11. számú melléklet 
 

MEGHATALMAZÁS 

 

Alulírott  ………………………………………….  (született: …………................................., 

- -a Szegedi Tudományegyetem munkavállalója (közalkalmazott vagy egyéb jogviszony)*, 

- nem munkavállalója* 

anyja neve: …………………………………, lakcím: ………………………………………..., személyi ig. 

szám:  ……………........) meghatalmazom ………………………………….-t, (született: 

............................................................., anyja neve:…………………………………, lakcím: 

………………………………………….., személyi ig. szám: ……………………….), hogy helyettem a 

………………………………………….………………………Pénztárban, pénzfelvétel ügyben eljárjon. 

 

.......................................................... .................................................................... 

Meghatalmazó Meghatalmazott 

 

 

Kelt: ………………. város, 20 ……………….. . 

 

Tanú 1 Tanú 2 

 

 

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

Személyi ig. sz.: ............................................... Személyi ig. sz.:............................................. 

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

............................................................. .......................................................... 

Tanú Tanú 
*megfelelő rész aláhúzandó 
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12. számú melléklet  

ELŐLEG 

külföldi vendég fogadásához 
 

Pénzügyi és Számviteli Iroda részére 

Szeged 

Kérjük, hogy vendégfogadási költségek fedezése címén az alábbi részletezés szerinti összeget 
…………………………………… (szakmai kísérő) részére előlegként, utólagos elszámolási kötelezettség mel- 

lett házipénztárból kifizetni szíveskedjenek a ………………………… keret terhére. 

 Napok száma Ft/nap Összesen 

1. Szállásköltség    

2. Egyéb költségek 

(belf. közl., kulturális, do- 

logi költség) 

   

3. Ellátási költség    

ÖSSZESEN:   Ft 
 

A VENDÉG ADATAI 

Név: …………………………………………………………………….………… 

Beosztás: ……………………………………………………………….…………. 

Munkahely: ………………………………………………………………………. 

Az itt-tartózkodás időtartama: …………………………………………………… 

Érkezés: ……………………………. Távozás: …………………………………. 

Szálláscím: ……………………………………………………………………….. 

Fogadó tanszék: …………………………………………………………………... 
 

Szeged, 20…… …………………….………  
P.H.  ……………………………………. 

kötelezettségvállaló aláírása 
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13. számú melléklet 
 
 

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY 

Receipt 

 

 

Név: …………………………………………………………………………………………… 

Name: 
 

 

 
 Napok/Days Ft/nap (Ft/Day) Összesen/Total 

1. Szállásköltség 

Accomodation Cost 

   

2.  Egyéb /Other costs 

(belf. közl., kulturális, 

dologi költség) 

   

3. Ellátási költség    

 

ÖSSZESEN: 

TOTAL: 

   

Ft 

 
 

Elismerem, hogy a fenti összeget a mai napon felvettem. 

Szeged, 20………… …………………….. 

……………………………………… 

átvevő aláírása / Signature 
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14. számú melléklet 
 

ELSZÁMOLÁS 

külföldi vendég fogadásához felvett előlegről 

 

 

 

A házipénztárból ………………… hó ……….. napján felvett …………….-ból érkezett 

………………………..  nevű……………………….  állampolgárságú  vendég  itt-tartózkodásával  kapcsolatos 

………………………….. Ft összegű előleggel az alábbiak alapján számolok el: 

 

 Napok száma Ft/nap Összesen 

1. Szállásköltség    

2. Egyéb költségek 

(belf. közl., kulturális, dologi 

költség) 

   

3. Ellátási költség    

 

ÖSSZESEN: 

   

Ft 

 

Az elszámolást a mai napon ……………………………….. db bizonylattal leadtam. 

Szeged, 20…. ……………………………. 

PH. ……………………………………… 

  kísérő aláírása  
 

Kérem a fenti keret elszámolását a ………………………………………….. keret terhére. 

Szeged, 20…. ………………………….. 

PH.  
…………………………………. 

engedélyező aláírása 
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15. számú melléklet 
 

ILLETMÉNYELŐLEG IGÉNYLÉS 

 

Alulírott ……………………..………………… (adóazonosító: ………………………….) ké- 

rem……………………. Ft, azaz ………………………………………………… Ft illetményelőleg kiutalását. 

Indokaim: 

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

………………………………………………………………………………… 
 

Fegyelmi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy illetményemet havi ………….. Ft gyermek- 

tartás vagy egyéb jogcímen levonandó tartozás terheli – nem terheli. 

 

Hozzájárulok a folyósított és még vissza nem fizetett illetményelőleg egyösszegű levonásához, amennyiben a 

közalkalmazotti jogviszonyom az előleg teljes visszafizetését megelőzően bármilyen okból megszűnne. Egye- 

bekben az illetményelőleg hat havi egyenlő részletben kerül levonásra. 

 

Munkáltatónál a közalkalmazotti jogviszony kezdete: ………………………………...………. 

Kinevezés lejár: ………………….…….…………………………………………………. 

Havi besorolási bér: ………….……………….………………………………………………. 

Illetményelőleg utalását …………………………………………. számú bankszámlára kérem. 
 

Szeged, 20.… év ……………….. hó ……nap  
…………………………………… 

közalkalmazott 

 

…………………………………… 

munkahely megnevezése 
 

A kérelmező részére az illetményelőleg kifizetéséhez hozzájárulok. 

 

………………………………..…. …………………………………. 

munkáltatói jogkör gyakorló  egység vezető 

 

 

A kérelmező részére ………..….……. Ft illetményelőleg utalásához hozzájárulok. 

 

………………………………… 

Klinikai Központ elnőke/irodavezető 
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16. számú melléklet 
 

Modulo számlaigénylő lap minta 

 

Az űrlap a https://modulo.etr.u-szeged.hu/modulo/login.ashx címen, kizárólag regisztrált felhasználóknak érhető 

el és csak elektronikusan tölthető ki. 
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17. számú melléklet  
 

Az Egyetem pénzbegyűjtő helyeinek a listája 
 

 

sorsz. Név cím 

1 Klinikai Központ Élelmezési Osztály Szeged, Tisza Lajos krt. 107. 

 

2 
 

SZTE SZAKK Fizető Parkoló 
Szeged, Semmelweis u. 6., Korányi fasor 

14-15. 

3 Dávid Gyógyszertár Szeged, Kálvária sgt. 57 

4 Korányi Gyógyszertár Szeged,Korányi fasor 8. 

5 Semmelweis Kollégium Szeged, Semmelweis u. 4. 

6 Károlyi Kollégium Szeged, Kossuth L. sgt 74. 

7 Teleki Kollégium Szeged, Semmelweis u. 5. 

8 Hermann Kollégium Szeged, Temesvári krt. 50-52. 

9 Móra Kollégium Szeged, Középfasor 31-33. 

10 Béke Kollégium Szeged, Béke u. 11-13. 

11 Jancsó Kollégium Szeged, Semmelweis u. 7. 

12 SZTE MK Kollégium Szeged, Kollégiumi út 11. 

13 Apáthy Kollégium Szeged, Apáthy u. 4. 

14 Madzsar Kollégium Szeged, Bal fasor 39-45. 

15 Eötvös Kollégium Szeged, Tisza L. krt. 103. 

16 Öthalmi Diáklakások Szeged, Budapesti út 5. 

17 Leányszállás Szeged, Leányszállás köz 2. 

18 Liliom utca Vendégház Szeged, Liliom u. 10. 

 

19 
Vántus István Gyak.Zeneműv. Szakközép- 

iskola 

 

Szeged, Tisza L. kft. 79-81. 

20 ZMK Konzervatórium Szeged, Tisza L. kft. 79-81. 

21 BTK Magyar Nylevészeti Tanszék Szeged, Egyetem u. 2. 

22 SZTE MK Mars tér 7. Szeged, Mars tér 7. 

23 JGYPK Ált.Isk. Igazgatóság Szeged, Boldogasszony sgt. 8. 

24 JGYPK Ált.Isk. konyha (ebéd befizetés) Szeged, Boldogasszony sgt. 8. 

25 JGYPK Múzeum/Tudástár Szeged, Boldogasszony stgt. 6. 

 

26 
 

JGYPK Jegyzetbolt 
Szeged, Boldogasszony sgt. 6; Szeged, 

Hattyas sor 10. 

27 Sportközpont Hattyas sor Szeged, Hattyas sor 10. 

 

28 
SZTE Gyakorló Gimnázium és Ált.Isk. 

(ebéd befizetés) 

 

Szeged, Boldogasszony sgt. 3-5. (Ált. Isk.) 

29 SZTE Gyakorló Gimnázium és Ált.Isk. Szeged, Szentháromság u. 2. (Gimnázium) 

30 Fogászati Klinika Szeged, Tisza L. krt. 64-66. 

31 TIK Igazgatóság Szeged, Ady tér 10. 

32 TIK Klebelsberg Könyvtár Szeged, Ady tér 10. 

33 TTIK Dékáni Hivatal Szeged, Aradi vértanúk tere 1. 

34 JatePress Szeged, Petőfi S. sgt 30-34. 

35 Füvészkert Szeged, Lövölde u. 42. 

36 SZTE MGK Mezőgazdasági Kar Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 
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Reprezentációs Szabályzat 
 

Preambulum 

 

 

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásá- 

ról szóló Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 13.§ (2) bekezdés e) pontja alapján a reprezentációs ki- 

adások felosztását, azok teljesítésének és elszámolásának szabályait –figyelembe véve a Személyi jövede- 

lemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja tv.), illetve az Egészségügyi hozzájárulás- 

ról szóló 1998. évi LXVI. törvényt (továbbiakban Eho tv.)- a következő belső szabályzatban határozza 

meg. 

 

 

I. Általános rendelkezések 

 

 

A szabályzat célja, hatálya 

 
1. A szabályzat célja, hogy meghatározza az Egyetem költségvetése terhére elszámolható reprezentá- 

ciós kiadásokat, továbbá a reprezentációs kiadások felhasználásnak rendjét, elszámolásának szabá- 
lyait. 

 

2. A szabályzat hatálya kiterjed az Egyetem Alapító Okiratban rögzített tevékenységeinek érdekében 

felmerülő reprezentációs kiadásokra, üzleti ajándékokra. 
 

Értelmező rendelkezések 

 
1. Egyes juttatások: Egyes juttatásoknak minősülnek a béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes 

meghatározott juttatások (Szja tv. 70. §), valamint a béren kívüli juttatások (Szja tv. 71. §), ame- 

lyek után az adó a kifizetőt terheli. 
 

2. Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások: a Szabályzat szempontjá- 

ból egyes meghatározott juttatásnak minősül 
a. az adóévben reprezentáció és üzleti ajándékok juttatása alapján meghatározott jövedelem 

azzal, hogy a jövedelem meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni az Szja. törvény 

előírásai szerint adómentes juttatásokat, 

b. olyan ingyenes vagy kedvezményes termék, szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel, 

amelynek igénybevételére egyidejűleg több magánszemély jogosult, és a kifizető - jóhi- 

szemű eljárása ellenére - nem képes megállapítani az egyes magánszemélyek által meg- 

szerzett jövedelmet, továbbá az egyidejűleg több magánszemély (ideértve az üzleti partne- 

reket is) számára szervezett, ingyenes vagy kedvezményes rendezvénnyel, eseménnyel 

összefüggésben (ha a rendezvény, esemény a juttatás körülményeiből megítélhetően döntő 

részben vendéglátásra, szabadidőprogramra irányul) a kifizető által viselt költség (beleért- 

ve az ilyen rendezvényen, eseményen a résztvevőknek adott ajándéktárgyra fordított kia- 

dást is, feltéve, hogy az ajándéktárgy egyedi értéke személyenként nem haladja meg a mi- 

nimálbér 25 százalékát). 



2934 EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 108. SZÁM 
 

 

3. Jövedelem: a magánszemély által más személytől megszerzett bevétel egésze, vagy a bevételnek 

az Szja tv. szerint elismert költséggel, igazolás nélkül elismert költséggel, vagy átalányban megha- 

tározott költséggel csökkentett része, vagy a bevétel e törvényben meghatározott hányada, kivéve, 

ha a bevételt a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni. A Szabályzat szempontjából 

jövedelemnek minősül a juttatás értéke, ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott termék, szol- 

gáltatás esetén annak szokásos piaci értéke, illetőleg abból az a rész, amelyet a magánszemély  

nem köteles megfizetni. 

4. 
5. Bevétel: a magánszemély által bármely jogcímen és bármely formában - pénzben, és/vagy nem 

pénzben - mástól megszerzett vagyoni érték. Nem pénzben megszerzett bevételnek minősül külö- 
nösen az utalvány, a dolog, szolgáltatás, értékpapír, részesedés, forgalomképes vagy egyébként ér- 

tékkel bíró jog, az elengedett, átvállalt tartozás, a magánszemély helyett teljesített kiadás, befize- 
tés, kamatkedvezmény, dolog, szolgáltatás személyes (magáncélú) ingyenes vagy kedvezményes 

használata, igénybevétele. 

 
6. Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások adóalapja: A kifizetőt ter- 

helő adó alapja a jövedelem 1,19-szerese (Szja tv. 69. § (2)). 

 
7. A Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások megszerzésének időpont- 

ja: az Szja tv. 9. § (2) bekezdése szerinti bevétel megszerzésének az időpontja. 

 

8. Reprezentáció: az Egyetem tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai 

vagy hitéleti rendezvény, esemény keretében, továbbá az állami, egyházi ünnepek alkalmával 
nyújtott vendéglátás (étel, ital) és a rendezvényhez, eseményhez kapcsolódó szolgáltatás (utazás, 

szállás, szabadidőprogram stb.) azzal, hogy az előzőek nem minősülnek reprezentációnak, ha a 
juttatásra vonatkozó dokumentumok és körülmények (szervezés, reklám, hirdetés, útvonal, úti 

cél, tartózkodási hely és idő, a tényleges szakmai, illetve hitéleti program és a szabadidőprogram 
aránya stb.) valós tartalma alapján a rendeltetésszerű joggyakorlás sérelme akár közvetve is 

megállapítható (Szja tv. 3. § 26. pont). 

 

9. Üzleti ajándék: az Egyetem tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai 

vagy hitéleti kapcsolatok keretében adott ajándék (ingyenesen vagy kedvezményesen adott ter- 

mék, nyújtott szolgáltatás, valamint a kizárólag erre szóló utalvány) Szja tv. 3. § 27. pont).. 
 

10. Hivatali, üzleti utazás: a magánszemély jövedelmének megszerzése érdekében, az Egyetem te- 

vékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében szükséges utazás - a munkahelyre, a szék- 

helyre vagy a telephelyre a lakóhelyről történő bejárás kivételével -, ideértve különösen a kikül- 

detés (kirendelés) miatt szükséges utazást, de ide nem értve az olyan utazást, amelyre vonatkozó 

dokumentumok és körülmények (szervezés, reklám, hirdetés, útvonal, úti cél, tartózkodási idő, a 

tényleges szakmai és szabadidőprogram aránya stb.) valós tartalma alapján, akár közvetve is 

megállapítható, hogy az utazás csak látszólagosan hivatali, üzleti (Szja tv. 3. § 10. pont). 
 
 

II. Részletes szabályok 
 

Az Egyetem reprezentációs kiadásai 

 
1. A reprezentációval összefüggő kiadások minősítésekor minden esetben a résztvevők és az esemé- 

nyek kapcsolatának a mindenkori érvényben lévő Szja tv. szerinti egyedi elbírálása kötelező. 
 

2. Nem minősül reprezentációs kiadásnak az Egyetem tevékenységével össze nem függő munkahe- 

lyi és egyéb személyhez kötött megemlékezések, rendezvények. 
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3. Nem minősül reprezentációs kiadásnak a reprezentációs esemény lebonyolításának feltételeit ké- 

pező költségek (pl. terembérleti díj, bemutató eszközök használati díja). Amennyiben a feladatot 

ellátó munkatárs kiküldetése során a munkavégzés helyétől eltérő helyen látja el a feladatát, az ott 

felmerülő reprezentáció jellegű költségei (vendéglátás, utazás, szállásköltség, az Szja tv. 3. § 10. 

pontja szerinti hivatali, üzleti utazásnak minősül, Mivel a munkavállaló a munkaköréhez kapcso- 

lódó, az Egyetem tevékenységével összefüggő feladatot lát el, nem minősül reprezentációs kia- 

dásnak (például az eseményt szervező egyetemi munkavállaló). 
 

4. Az Egyetemmel munkaviszonyban álló, vagy az esemény, rendezvény lebonyolításában részt vevő 

(munkát végző) személyek részére az utazás és a szállás Egyetem által viselt költsége    az Szja tv. 

70. § (1) bekezdés g) pontja alapján az adóalapba nem tartozó, a jövedelem kiszámításánál figye- 

lembe nem veendő bevétel: (a magánszemélynek adott hivatali, üzleti utazás esetén az utazásra, a 

szállás díjára, külföldi kiküldetés esetén az utazásra, a szállás díjára szolgáló összeg -, amellyel 

szemben a magánszemély az Egyetem részére közvetlenül köteles bizonylattal elszámolni, vagy - 

ha a kiadást a magánszemély előlegezi meg - ezt az Egyetem utólag, bizonylattal történő elszámo- 

lás alapján a magánszemélynek megtéríti). 

 

Az intézményi alkalmazottak vendéglátással összefüggő költségei egyes meghatározott juttatásnak 

minősülnek (a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás révén a magán- 

személynek juttatott adóköteles jövedelem, Szja tv. 70. § (1) a)). 

 

5. Reprezentációs költségnek minősülnek, azaz elfogadhatóak: 
a. az olyan munkaértekezletek, események, amelyen különböző egységek képviselői vesznek 

részt, vagy 

b. más intézményekkel közösen tartott egyeztetések, 

c. az adott szakmát érintő rendezvények, fogadások konferenciák, konzultációk, továbbkép- 

zések, stb. 

 

6. A reprezentáció esetei lehetnek például (jellemző, de nem teljes körű felsorolás): 
a. a belső egyetemi értekezletekhez, szakmai megbeszélésekhez kapcsolódó vendéglátás, 
b. nem csak az Egyetem dolgozói részvételével tartott tárgyaláshoz, egyeztetéshez kapcsoló- 

dó vendéglátás, 

c. sajtótájékoztatóval kapcsolatos vendéglátás, 

d. munkaebédeken, munkavacsorákon a felszolgált étel és ital, 

e. előzőekben felsorolt a vendéglátáshoz kapcsolódó utazás és szállás, valamint az egyéb sza- 

badidős program, 

f. kizárólag a vendégek fogadásához kapcsolódó fogyasztási cikkek vásárlása. 

 

7. Az elfogadhatóság elsődleges feltétele az Egyetem tevékenységével való összefüggés megléte, il- 

letve a rendezvény, esemény tekintetében a rendeltetésszerű joggyakorlás megállapíthatósága. 
 

8. Vendéglátás alatt az étel és az ital biztosítását szükséges érteni. A vendéglátás keretében biztosí- 

tott, illetve felhasznált fogyasztási cikkek reprezentációs kiadásnak számítanak. 
 

9. A rendezvényhez, eseményhez kapcsolódó szolgáltatás alatt az utazás, szállás, és szabadidőprog- 

ramokat szükséges érteni. 

 
10. A reprezentáció fogalma alatt a nyújtott étel és ital és kizárólag az ahhoz kapcsolódó szolgáltatás 

értendő. A reprezentációnak nem része az ugyanilyen kapcsolatok keretében adott tárgy., arra az 

üzleti ajándékra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni 
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11. Amennyiben a rendezvény nem felel meg a reprezentáció fogalmának – mert például célját, hely- 

színét, időtartamát stb. tekintve nagyobb mértékben a vendéglátásról, a szabadidő eltöltéséről,  

nem pedig az Egyetem tevékenységével összefüggő hivatali, szakmai, eseményről szól –, akkor a 

vendéglátás és a szabadidő-program költsége az Szja tv. 70. § (3) bekezdés b) pontja szerinti jutta- 

tásként adózik (egyidejűleg több magánszemély részvételével szervezett rendezvény, esemény al- 

kalmával nyújtott vendéglátás és más szolgáltatás költsége). Adózását tekintve azonban a repre- 

zentációhoz hasonlóan adózik. 

 
Az Szja tv. 1. számú mellékletének 4.7. c) pontja alapján adómentes bevétel a két- és többoldalú 

nemzetközi megállapodások alapján, valamint európai uniós és hazai költségvetési forrásból fi- 

nanszírozott nemzetközi oktatási, képzési, kutatásfejlesztési és kulturális mobilitási programok ke- 

retében belföldi és külföldi magánszemélyek részére folyósított ösztöndíj, egyéb juttatás, nyújtott 

kedvezmény, 

 

12. A reprezentációhoz köthető kiadások minősítésekor a jelen Szabályzatban foglaltak mellett a min- 

denkor hatályos Szja. törvény az irányadó. 

Az Egyetem üzleti ajándékkal kapcsolatos kiadásai 

 
1. Az Egyetem részéről adott üzleti ajándék lehet: 

a. térítés nélkül vagy kedvezményesen adott termék, vagy 

b. térítés nélkül vagy kedvezményesen nyújtott szolgáltatás, 

c. térítés nélkül vagy kedvezményesen adott utalvány. 

 

2. Az Egyetem részéről az ajándékozás esetei különösen a belföldi, illetve külföldi vendégek számá- 

ra történő ajándékozás. 

 

3. Az egyes ajándékoknál lehetőség szerint az Egyetem szerepét, sajátosságait kihangsúlyozó aján- 

déktárgy választása javasolt. 

 

 

A reprezentáció és az üzleti ajándék adó-és járulékfizetési kötelezettsége 

 
1. Az Egyetemet terhelő adó-és járulékfizetési kötelezettségek meghatározása során az adó alapja a 

reprezentáció és üzleti ajándék általános forgalmi adóval növelt beszerzési értékének 1,19-szerese. 
 

2. Az Egyetemet az adó alapja után 16 % személyi jövedelemadót és 27 % egészségügyi hozzájáru- 

lás terheli. 

 

Az adók és járulékok megfizetése 

 
1. A béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatásokat terhelő adó témaszá- 

mokhoz történő rendelése a kötelezettségvállaláskor meghatározott gazdasági esemény kóddal tör- 

ténik. 

 

2. A kötelezettségvállaló felelőssége gondoskodni a béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes 

meghatározott juttatásokat terhelő adó és járulékok fedezetéről. 

 
3. A juttatásokat terhelő közterheket a juttatást követő hó 20. napjáig kell bevallani és megfizetni. 
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A reprezentációval és az üzleti ajándékkal kapcsolatos jogkörök 

 
1. A reprezentációval, illetve az üzleti ajándékozással összefüggő költségek felosztásáról a Gazdasá- 

gi Szervezet főigazgatójának előterjesztése alapján a Kancellár dönt. 

 

2. Összegük évente, az eredeti költségvetés elfogadásával egyidejűleg kerül meghatározásra. 

 

3. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti reprezentáció és üzleti ajándék kiadásait a 

K123. Egyéb külső személyi juttatások rovaton szükséges elszámolni. 

 

4. Az Egyetem reprezentációs kiadásainak elszámolhatóságáról az adott keret felett rendelkezési 

joggal bíró kötelezettségvállaló dönt. 

 
5. Az utalványozási jogköröket az Egyetem Kötelezettségvállalási Szabályzata tartalmazza. 

 

III. Nyilvántartási szabályok 

 
1. A reprezentáció és az üzleti ajándék kiadásaival kapcsolatos nyilvántartások kötelező tartalmi 

elemére vonatkozóan jogszabályi előírás nincs, a nyilvántartással kapcsolatos alapvető követel- 

ményeket jelen Szabályzat tartalmazza. 

 

2. Az Szja tv. 3. § 26. pontja szerint, ha a juttatásra vonatkozó dokumentumok és körülmények 

(szervezés, reklám, hirdetés, útvonal, úti cél, tartózkodási hely és idő, a tényleges szakmai, illetve 

hitéleti program és a szabadidőprogram aránya stb.) valós tartalma alapján a rendeltetésszerű jog- 

gyakorlás sérelme akár közvetve is megállapítható, akkor nem lehet a költséget reprezentációs 

költségnek tekinteni. Alapvető elvárás a dokumentumokkal kapcsolatban, hogy az alapján ne le- 

gyen megkérdőjelezhető a reprezentációs költség valós tartalma. 

 
3. A reprezentációs kiadásokról, üzleti ajándékokról szóló számlák esetében, az utalványozási ren- 

delkezéshez és a mellékelt nyilvántartásból egyértelműen kimutathatónak kell lennie, hogy repre- 

zentációról, ajándékozásról van szó. Az utalványozási rendelkezéssel ellátott számlához csatolni 

szükséges a kiadásokat alátámasztó dokumentációt. 

 

4. A nyilvántartással és annak dokumentációtartalmával kapcsolatban a következő alapvető követel- 

mények vannak érvényben: 

a. a dokumentumok alapján kizárható a nem rendeltetésszerű joggyakorlás a reprezentációs 

költségek, üzleti ajándékok elszámolása során, 

b. a reprezentációs kiadásokról, üzleti ajándékokról szóló számlából, a kapcsolódó utalvány- 

rendeletből, mellékelt nyilvántartásokból egyértelműen kitűnik, hogy a költség az Egyetem 

tevékenységével összefüggő, az Szja tv. 3. § 26. és 27. pontja szerinti eseményhez, szol- 

gáltatáshoz kapcsolódik 

c. az előző pontban említett követelmény teljesítését segíti elő a következő minimumköve- 

telmények: 

i. nyilatkozat arról, hogy szakmai, hivatali vagy egyéb szabadidős eseményről volt 

szó, 

ii. reprezentációs esemény, az ajándékozási alkalom pontos megnevezése, időpontjá- 

nak feltüntetése, 

iii. reprezentációs esemény esetén a résztvevők névsora, aláírása (jelenléti ív), annak 

azonosítása, hogy egyetemi dolgozó, vagy „külsős” vendég, meghívó és program 

az eseményről, 
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iv. nyilatkozni kell a reprezentációs kiadások esetén, hogy az adófizetési 

kötelezettsé- get tudomásul veszik, 

v. nyilatkozni kell, hogy mely személyeknek van önkéntes szerződése, 

vi. nyilatkozni kell arról, hogyha az Európai Unió valamely pénzügyi alapja vagy az 

Európai Unió valamely pénzügyi alapja és az államháztartás valamely 

alrendszeré- nek költségvetése terhére elnyert támogatáshoz kapcsolódik a 

szolgáltatás, 

vii. üzleti ajándék esetén az ajándék átvételéről a megajándékozottal egy átvételi 

elis- mervény aláíratása (ajándékozási alkalom, név, aláírás, esetleg 

személyigazolvány szám, dátum) 

d. a nyilvántartásokat és a hozzá kapcsolódó bizonylatokat úgy kell kezelni, hogy azokból 

az elévülési időn belül, utólag is megállapítható legyen a költség valós tartalma, a 

kapcsolódó adókötelezettségek. 

 

5. A nyilvántartás képezi az alapját az adó és járulék elszámolásának és fizetésének, valamint az 

adóhatósági ellenőrzésnek. 

 

6. A nyilvántartás vezetéséről a kötelezettségvállalók és a szervezeti egységek adatszolgáltatása 

alap- ján, a Pénzügyi és Számviteli Iroda köteles gondoskodni. 

 

IV. Záró rendelkezések 

 

 

1. Jelen Szabályzatot a Szenátus 2015. év november hó 30. napján hozott 206/2015. számú 

határoza- tával elfogadta. 

2. Jelen Szabályzat 2015. év november hó 30. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban 

lé- vő ügyekben is alkalmazni kell. A szabályzat a következő linken érhető el folyamatosan: 

http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok. 

 

Kelt.: Szeged, 2015. november 30. 

 

 

 
Dr. Szabó Gábor s. k. Devecz Miklós 

s. k. rektor  kancellár 
  

http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok.
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VIP Kártya Kezelési Szabályzat 

 
Preambulum 

 

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) a Magyar Államkincstár által az államháztar- 

tásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 80. § (2) bekezdés g. pontja alapján kiadott, mindenkor hatá- 

lyos szabályzat (A Magyar Államkincstár szabályzata a kincstári kártyaforgalomról), valamint a 

Kincstári Bankkártya Szerződésben megfogalmazott előírások alapján jelen szabályzatában állapítja 

meg a VIP kártya használattal kapcsolatos részletes szabályokat, a kártya használatával és alkalmazá- 

sával kapcsolatos tudnivalókat. 

A VIP kártya használatára vonatkozó jogokat és kötelezettségeket a Magyar Államkincstár által ren- 

delkezésre bocsátott Bankkártya Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF), a kincstári kártyákra vonat- 

kozó Szerződés kiegészítések és a kincstári kártyákra vonatkozó Hirdetmény tartalmazzák. 

 

 

1. A VIP kártya 

1.1 A VIP kártya a Magyar Államkincstár által kibocsátott, az OTP Bank Nyrt., mint a kincstári kár- 

tyarendszert üzemeltető hitelintézet által kezelt és vezetett számlához kapcsolódó, az adott kártyabirto- 

kos adataival megszemélyesített, szabványméretű plasztik készpénz-helyettesítő fizetőeszköz. 

A kártya a Kincstár és a kincstári kártyákat kibocsátó OTP Bank Nyrt. logójával ellátott, a kártyafede- 

zeti számlatulajdonos és a kártyabirtokos nevének feltüntetésével megszemélyesített betéti típusú kár- 

tya, amely a kibocsátó bank tulajdona. 

A kártyához egy négyjegyű titkos kód (PIN-kód) tartozik, amellyel birtokosa fizetési műveleteket kez- 

deményezhet. 

 

2. Kártyafedezeti számla, a Kincstári kártyák fedezetének biztosítása 

2.1 A kártyafedezeti számla a kincstári számlához nyitott, a VIP kártyával lebonyolítandó tranzakciók, 

valamint az azokkal kapcsolatos díjak, költségek és egyéb tételek pénzügyi fedezetének elkülönített 

kezelésére szolgáló számla: 

 

VIP kártyafedezeti számla – 10028007-00282802-00070003 

 

2.2 A Gazdasági Igazgatóság Pénzügyi és Számviteli Irodája folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy a 

Kártyafedezeti számlán a szükséges fedezet rendelkezésre álljon. A kártyafedezeti számla kivonata 

könyvelési bizonylatként szolgál. 

2.3 Számlakivonatok alapján történő figyelés dokumentumai: 

a) a Kincstártól kapott „Kártyafedezeti számlakivonat” 

b) A Banktól kapott „Kártyafedezeti Tükörszámla kivonat”, amely minden olyan munkanapon ér- 

kezik, amikor egyenleget befolyásoló változás történt a számlán. 

2.4 A Kártyafedezeti számlákra átvezetett összegeket elszámolási kötelezettségként nyilvántartásba 

kell venni, az erre vonatkozó pénzügyi és számviteli szabályok szerint. 

2.5 A Kincstári kártyák használatához szükséges fedezetet a kártyabirtokos által megjelölt témaszám 

pénzügyi kerete adja. 

 

3. A VIP kártya igénylése, átvétele, lemondása 

3.1 Az Egyetem a kincstári kártyák közül az Eurocard/Mastercard VIP kártyát használja, amely az 

Egyetem kártyahasználatra jogosult közalkalmazottainak (kártyabirtokosok) külföldi utazási kiadásai- 

nak kiegyenlítésére szolgáló, külföldön használható fizetési eszköz. 

3.2 A VIP kártya használatára jogosult igénybevevők körét a gazdasági szervezet Főigazgatója és a 

Kancellár határozza meg, amelyről írásban értesíti a Gazdasági Igazgatót. 
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3.3 A VIP kártyaigénylést az Egyetem Kancellárjához, írásban kell benyújtani, a napi limitösszeg, va- 

lamint a fedezetül szolgáló témaszám megjelölésével, az igénylő közalkalmazott esetében a munkálta- 

tói jogkört gyakorló jóváhagyásával. A VIP kártyaigénylési nyomtatvány jelen szabályzat 1. számú 

melléklete. 

3.4 A benyújtott VIP kártya igénylés engedélyezéséről a Kancellár a gazdasági szervezet Főigazgató- 

jának ellenjegyzésével, írásban dönt. A VIP kártyák esetében általánosan meghatározott limitösszegnél 

magasabb limit is kérhető, ennek engedélyezéséről a Kancellár a gazdasági szervezet Főigazgatójának 

ellenjegyzésével, írásban dönt. 

3.5 A Kancellár a jóváhagyott engedélyt megküldi a Gazdasági Igazgatónak, aki a Pénzügyi és Szám- 

viteli Irodán keresztül 15 napon belül intézkedik a Magyar Államkincstár felé a kártya elkészítéséről. A 

kártya igényléséhez az „Adatlap kincstári bankkártyához” nyomtatványt kell 4 példányban eredeti 

aláírással (kék színű tintával író tollal) a kártyabirtokosnak és a szerződő félnek (a Kincstárnál beje- 

lentett cégszerű aláírás) és bélyegzővel ellátni. A kitöltött és aláírt nyomtatványokat a PSZI benyújtja  

a Magyar Államkincstárhoz. Az aláírt adatlapokat az Államkincstár megküldi az Egyetem részére, 

mely a kártyabirtokos példánya és a szerződő fél példánya, az analitikus nyilvántartáshoz csatolni kell. 

Az igényelt kártyákat és a PIN borítékot az Egyetem részéről meghatalmazott veheti át eseti megha- 

talmazással, a Kincstárnál bejelentett cégszerű aláírással. 

3.6. A gazdasági szervezet Főigazgatójának feladata gondoskodni arról, hogy a kártyabirtokosok a 

kártyahasználattal kapcsolatos előírásokat és szerződési feltételeket még a kártyák átvétele előtt meg- 

ismerjék és elsajátítsák. 

3.7 A kártyabirtokos a VIP kártya lemondására vonatkozó szándékát a gazdasági szervezet Főigazga- 

tója felé írásban, eredeti aláírással és bélyegzővel ellátva köteles jelezni. Az írásbeli jelzés alapján a 

Gazdasági Igazgatóság azonnal intézkedik a kártya visszavonásáról a Magyar Államkincstár és a kár- 

tyakibocsátó pénzintézet (OTP) felé. 

 

4. A VIP kártyák nyilvántartása, a kártyák letiltása 

4.1 A kártyákról a Gazdasági Igazgatóság analitikus nyilvántartást vezet, amely az alábbi adatokat 

tartalmazza: 

a) a kártyabirtokos nevét, szervezeti egységét, 

b) az engedélyezett kártya sorszámát, 

c) az adott kártya használatára vonatkozó, engedélyezett napi limitet, 

d) a kártya és PIN boríték kártyabirtokos részére történő átadás dátumát, 

e) a kártya lejáratának dátumát, 

f) a kártya leadásának, cseréjének dátumát, 

g) az átadó-átvevő aláírásokat, 

h) a kártya letiltására, cseréjére, a kártya őrzésének helyére vonatkozó adatok 

4.2 A VIP kártyákhoz kapcsolódó, a főkönyvi könyvelésben elkülönítetten kezelt tételeket folyamato- 

san rendezni kell. 

4.3 A Pénzügyi és Számviteli Iroda a kártya megrongálódása, a kártyabirtokos munkaviszonyának 

megszűnése esetén a Kincstár és a kincstári kártyarendszert üzemeltető hitelintézet felé haladéktala- 

nul köteles kezdeményezni az érintett VIP kártya letiltását. 

Amennyiben a kártyabirtokos a kártyáját elveszti, ellopják, vagy kikerül az ellenőrzési köréből, annak 

használatát haladéktalanul le kell tiltania. A kártyabirtokosnak a kártya letiltását azonnal jeleznie kell a 

Pénzügyi és Számviteli Iroda felé is, az Iroda a letiltás tényéről a Kincstár felé azonnali tájékoztatási 

kötelezettséggel tartozik. 

A Bank visszaélés gyanúja esetén a gyanús tranzakció típusának megfelelően korlátozhatja a kártya 

használatát. A felfüggesztésről a Bank értesíti a Kincstárt, aki felveszi a kapcsolatot a Pénzügyi és 

Számviteli Iroda illetékes ügyintézőjével. A korlátozások az ügyintéző által a kártyabirtokos nyilat- 

koztatását követően a Bank felé történő visszajelzéssel szüntethetők meg. A tiltás visszavonása esetén 

a Bank a tiltási díjat nem téríti vissza, annak összege a kártyához tartozó témaszámot terheli. 
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4.4 Pótkártya igényelhető az alábbi esetekben: 

- elvesztés, ellopás 

- PIN kód elfelejtése 

- rongálódás sérülés. 

A pótkártya igénylés a kártyaigénylési eljárási rendjével azonos módon történik a VIP kártyák kártya- 

csere dokumentálása és Eseti meghatalmazás nyomtatványok alkalmazásával (6-7 sz. melléklet). A 

pótolt, lecserélt kártya adatait a Pénzügyi és Számviteli Irodának a kártyanyilvántartáson át kell vezet- 

nie. A kártyacsere díja a kártyabirtokos által megadott témaszámot terheli. 

4.5 A kártya használatára vonatkozó szabályok és szerződések megszegése esetén Gazdasági Igazgató- 

ság a tudomására jutástól számított 2 munkanapon belül a Kancellár felé a 9. pontban leírtak szerint 

kezdeményezni köteles az érintett VIP kártya letiltását. 

4.6 A Kincstári kártyák a rajtuk feltüntetett hónap utolsó napján 24 óráig érvényesek. A Bank automa- 

tikusan gondoskodik a kártya megújításáról és a lejárat hónapjának közepétől lehetőséget biztosít a 

lejárat előtti kártyacserére. A lejárt kártyákat a PSZI a kártyabirtokosoktól bekéri, és az Államkincstár- 

hoz leadja. A lejárat miatti kártyacseréhez Adatlapot nem kell kiállítani. A PSZI meghatalmazott útján 

gondoskodik, a megújított kártyák átvételéről, melyhez eseti meghatalmazás is szükséges. A megújított 

kártya a lejárattól eltérő kártyaszámmal kerül kibocsátásra, amit a kártyanyilvántartásban át kell vezet- 

ni, de az elektronikus eszközökön történő használatot biztosító PIN kód változatlan marad. Amennyi- 

ben a kártyabirtokos valamely okból a kártya megújítását nem kéri, azt a Kincstár központjánál a lejá- 

rat előtt legalább 30 nappal jelezni kell, hogy a megszüntetés a lejárati hónapot megelőző utolsó mun- 

kanappal megtörténjen. 

 

5. A VIP kártya birtoklására vonatkozó általános szabályok 

5.1 A VIP kártya birtokosa az az egyetemi közalkalmazott, akit az Egyetem, mint a kártyafedezeti 

számla tulajdonosa a kártya használatára feljogosít. A kártya az igénylő (kártyabirtokos) nevére szól, 

aki ezért teljes anyagi felelősséggel tartozik. 

5.2 A kártya és a PIN kódot tartalmazó boríték átvételét, a felhasználásra vonatkozó szabályok elfoga- 

dását a kártyabirtokos a VIP kártya átvételekor átvételi elismervényen (2. sz. melléklet) aláírásával 

igazolja. A kártyákat és a PIN kódot tartalmazó borítékot sértetlen állapotban kell átadni a kártyabir- 

tokos részére. A kódot tartalmazó borítékot csak a kártyabirtokos bonthatja fel, mivel az abban lévő 

PIN kódot csak ő ismerheti. 

A kártya másra át nem ruházható, a kártya birtokosa köteles gondoskodni az általa átvett VIP kártya 

biztonságos őrzéséről. 

5.3 A VIP kártyát a kártyahasználatra feljogosított egyetemi közalkalmazott (kártyabirtokos) külföldi 

utazásaikkal kapcsolatos kiadások készpénzkímélő kifizetésére használhatja a 6. pontban leírtak szerint. 

5.4 A VIP kártya birtokosa a fedezetként bejelentett témaszámon köteles biztosítani a kártyával bonyo- 

lított kifizetések elszámolásához szükséges fedezetet 

 

6. A VIP kártya használatára vonatkozó általános szabályok 

6.1 A VIP kártya külföldi kiküldetés esetén a célországban felmerülő, alábbiakban felsorolt kiadások 

készpénzkímélő teljesítése érdekében használható: részvételi díj, szállás, útiköltség, külföldi helyi köz- 

lekedés, autóbérlés, autópályadíj. Továbbá az internetes rendelések kedvezőbb ára esetén is alkalmaz- 

ható, amelyet dokumentumokkal alátámaszt a beszerzést igénylő, – az SZTE Klebelsberg Könyvtár 

Igazgatójával egyeztetve - könyvek, folyóiratok előfizetésére. 

6.2 A 6.1 pontban felsorolt, külföldi kiküldetésekhez kapcsolódó szolgáltatásokat elsősorban az SZTE 

Nemzetközi Utazásszervezési Irodán keresztül kért ajánlatok alapján kell megrendelni. Ettől eltérni 

csak az 1/2015 (VI. 25.) sz. Kancellári Körlevél az utazásszervezési szolgáltatások beszerzéséről szóló 

szabályzatban foglalt feltételek teljesülése esetén lehetséges. Ez esetben a foglalást megelőzően a kö- 

vetkező dokumentumok, engedélyek scannelt változatának megküldése szükséges az SZTE Nemzet- 

közi Utazásszervezés részére: utazási határozat, nyilatkozat, a témaszámfelelős és a Szolgáltatás Szer- 

vezési Iroda vezetője által kiállított írásos engedély, miszerint a foglalás történhet online módon, az 

SZTE Nemzetközi Utazásszervezés rendelkezésére álló VIP kártya segítségével. 
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6.3 A 6.1 – 6.2 pontokban felsoroltaktól eltérő, más jellegű és tartalmú, magáncélú, valamint belföldi 

tranzakciók lebonyolítására, továbbá készpénz felvételére a VIP kártya nem használható! Továbbá a 

VIP kártyával csak online fizetés eszközölhető, banki utalás nem indítható! 

6.4 Ugyanazon szolgáltatás vagy termék vásárlása esetén a VIP kártya kizárólag a napi limit összegéig 

használható fel fizetésre. Amennyiben ugyanazon szolgáltatás vagy termék kalkulált ellenértéke meg- 

haladja a napi limit összegét, abban az esetben a VIP kártyával történő kifizetés nem alkalmazható. 

Tilos a napi limit összegénél nagyobb ellenértékű termék vagy szolgáltatás megvásárlása, igénybevéte- 

le oly módon, hogy az ellenérték kifizetése több napon keresztül, részletekben kerül kiegyenlítésre - 

ilyen az esetekben a kiegyenlítés módja banki átutalás. Ezen rendelkezések betartását a Pénzügyi és 

Számviteli Iroda figyelemmel kíséri és ellenőrzi. 

6.5 A szabályzatban nem engedélyezett, jogosulatlan kifizetések, az elszámolási határidő be nem tartá- 

sa esetén a kiadások az Egyetem terhére nem számolhatók el, azt a kártyabirtokos köteles fedezni, il- 

letve azok ellenértékét megtéríteni az Egyetem számára. 

 

7. A VIP kártyával történt kifizetések elszámolása 

7.1 Minden, a VIP kártyával történt kifizetésről a kifizetést követően a Szegedi Tudományegyetem 

nevére és címére kiállított számlával vagy az Áfa tv. 168. § szerint annak minősülő bizonylattal kell 

elszámolni. 

7.2 A számlához a kártyával történt fizetés igazolásaként az elektronikus elfogadó terminál (POS) által 

nyomtatott és a kártyabirtokos aláírásával ellátott igazoló példányt is csatolni kell. Az elektronikus 

elfogadó terminál által nyomtatott bizonylat összege és dátuma a vásárlást igazoló számla végösszegé- 

vel és dátumával meg kell egyezzen. 

7.3 Online módon történő vásárlás esetén is szükséges a 7.1 pont szerinti számla kérése, amely elekt- 

ronikus számla formájában is elfogadható. Az SZTE Nemzetközi Utazásszervezés rendelkezésére álló 

VIP kártya segítségével történő beszerzésről a számla kérése, leigazoltatása a beszerzést igénylő fela- 

data, felelőssége. A leigazolt számla scannelt változatát az igénylőnek meg kell küldenie az SZTE 

Nemzetközi Utazásszervezés részére. 

7.3 A számlákat, bizonylatokat a kifizetés fedezetéül szolgáló pénzügyi jelölőszám valamint a „VIP 

kártyás fizetés” feltüntetésével, a VIP kártya tulajdonosa és a költségviselő témaszám rendelkezője és 

pénzügyi ellenjegyzője által aláírva, lebélyegezve a külföldi kiküldetésből hazaérkezést követő 10 na- 

pon belül kell megküldeni a Gazdasági Igazgatóság Pénzügyi és Számviteli Irodája részére. Az elszá- 

molási nyomtatvány jelen szabályzat 3. számú melléklete. 

 

8. A VIP kártyával elszámoláshoz benyújtott bizonylatokra vonatkozó szabályok 

8.1 A VIP kártya elszámoláshoz benyújtott számlák magyar nyelvű fordítását a számlákhoz minden 

esetben csatolni kell. 
8.2 A VIP kártya elszámoláshoz benyújtott számlák elfogadásakor figyelemmel kell lenni a követke- 

zőkre: 

a) Külföldi szolgáltatások esetén a szolgáltatásokról (szállás, részvételi díj, taxi) kiállított számlák- 

ból egyértelműen ki kell derülnie, hogy tartalmazza-e az ÁFA-t. A számlán az ÁFA tartalomnak - 

akár utalva arra, hogy a számla végösszege tartalmazza az ÁFA-t, akár számszerűsítve minden 

esetben szerepelnie kell. Ebben az esetben az ÁFA a számlában szereplő mértékben megfizetésre 

került. Amennyiben a számla kibocsátója nettós számlát állít ki, a számlán mindkét fél uniós adó- 

számának szerepelnie kell. Ebben az esetben a Magyarországon érvényes ÁFA-t bevallással kell 

megfizetni, amely összeg a bevallást követő hónapban kerül könyvelésre a témaszámon. 

b) Külföldi könyvek, folyóiratok előfizetése esetén az EU-ból érkező könyvek, folyóiratok esetén a 

számlának az Egyetem nevén, címén kívül tartalmaznia kell az Egyetem uniós adószámát 

(HU15329815), valamint a partner uniós adószámát is. 

c) Külföldi útiköltség, részvételi díj esetén a kifizetések bizonylatolásánál a részvételi díj számlák- 

nak kötelező melléklete a nyilatkozat, amelyben a kiküldött vezetője igazolja, hogy az adott konfe- 

rencia, képzés a kiküldött munkakörének ellátásához szükséges (4. sz. melléklet), valamint csatolni 

kell az utazáshoz kapcsolódó jegyeket, beszállókártyákat. 
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9. A VIP kártyás elszámolások hiánypótlásának kezelése 

9.1 Az adott hónapban történt kifizetések hiányzó bizonylatairól – a 7.3 pontban leírt határidő elmu- 

lasztása esetén - a tárgyhót követő hónap 10-e után Gazdasági Igazgatóság Pénzügyi és Számviteli 

Irodája írásos értesítést küld a kártyabirtokosnak, amelyben felszólítja a hiányzó számlák, bizonylatok 

és kötelező mellékletek 5 napon belüli pótlására. A felszólítás minta jelen szabályzat 5. számú mellék- 

lete. 

9.2 Amennyiben a kártyabirtokos a felszólításra sem pótolja az elszámoláshoz szükséges számlát, bi- 

zonylatot vagy annak kötelező mellékletét, a Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetője intézkedik az el 

nem számolt összeg visszafizettetéséről. A visszafizetést a kártyabirtokos 15 napon belül köteles telje- 

síteni átutalással vagy a Pénzügyi és Számviteli Iroda által megküldött csekken, ennek elmulasztása 

esetén a Pénzügyi és Számviteli Iroda intézkedik az el nem számolt összeg munkabérből történő letil- 

tásáról. 

9.4 A 9.3 pontban leírt intézkedéssel egyidejűleg a Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetője írásban tájé- 

koztatja a Gazdasági Igazgatót és a Kancellárt, aki a 4.4 pontban leírtak szerint dönt a VIP kártya letil- 

tásáról. A letiltás költsége a szabályt megszegő kártyabirtokost, amelyet a kártyabirtokosnak átutalás- 

sal vagy a Pénzügyi és Számviteli Iroda által megküldött csekken meg kell téríteni az Egyetem számá- 

ra. 

9.5 Amennyiben az el nem számolt összeget a kártyabirtokos visszafizeti az Egyetem számára vagy az 

a munkabérből történő levonással megtérül, a Kancellár dönt a VIP kártya újbóli aktiválásáról és erről 

írásban tájékoztatja a Gazdasági Igazgatót. 

9.6 A szabályoknak nem megfelelő kártyahasználat, a VIP kártya használatára vonatkozó szabályok 

súlyos megszegése illetve a 9.1-9.3 pontban leírt, hiányos elszámolás miatt kiküldött többszöri felszó- 

lítás esetén a Kancellár dönt a VIP kártya visszavonásáról. Ez esetben a kártyabirtokos újabb VIP kár- 

tyát legkorábban a visszavonástól számított 1 év elteltével igényelhet. 

 

10. Reklamációkezelés 

Amennyiben a megkapott tükörszámla-kivonaton olyan terhelési tétel is megjelenik, amelyet a kártya- 

birtokos nem ismer el, lehetőség van a tétellel kapcsolatos reklamáció benyújtására. A reklamációval 

kapcsolatos részletes szabályokat a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek és a Hirdetmény tar- 

talmazzák. 

 

Záradék 

1. Jelen Szabályzatot a Szenátus 2015. év november hó 30. napján hozott 207/2015. számú hatá- 

rozatával elfogadta. 

2. Jelen Szabályzat 2015. november 30. napján lép hatályba. A szabályzat a következő linken ér- 

hető el folyamatosan: http://www.u-szeged.hu/egyetem/szabalyzatok. 

 

Kelt.: Szeged, 2015. november 30. 

 

 

Dr. Szabó Gábor s.k. Devecz Miklós s.k. 

rektor  kancellár 

http://www.u-szeged.hu/egyetem/szabalyzatok
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1. számú melléklet 
 

VIP kártya igénylési nyomtatvány 

 
Alulírott ............................................................................................................................................... 

Anyja neve:  ........................................................................................................................................ 

Születési idő, hely: ............................................................................................................................. 

Állandó lakcíme: ................................................................................................................................ 

a Szegedi Tudományegyetem ...................................................................................................... Kar 

............................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................  Tanszék/szervezeti egység 

munkatársa a külföldi kiküldetésekhez kapcsolódó kiadásaim készpénzkímélő teljesítése érdekében kérem 

VIP kártya kiadását. 

A VIP kártya fedezetéül szolgáló témaszám: ..................................................................................... 

Nyilatkozom, hogy a megjelölt témaszám a VIP kártyával teljesíthető kiadások kifizetéséhez szükséges 

előirányzatot és összeget tartalmazza. 

A VIP kártya napi limitösszege: .................................................................................................... Ft 
 

Dátum: ............................................. 

 

............................................................................. 

kártyaigénylő aláírása 
 

 

............................................................................. 

témaszám felelős aláírása 

  (amennyiben nem azonos a kártyaigénylővel)  

A munkáltatói jogkör gyakorlója tölti ki! 

A fent megjelölt feltételekkel a VIP kártya igénylését jóváhagyom. 

Dátum: ............................................. 

............................................................................. 

  munkáltatói jogkör gyakorlójának aláírása  
 

A fent megjelölt feltételekkel a VIP kártya igénylését jóváhagyom. 

Dátum: ............................................. 

............................................................................. 

Kancellár aláírása 
 

............................................................................. 

gazdasági szervezet Főigazgató aláírása 
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2. számú melléklete 
 
 

VIP kártya átvételi elismervény 

 

Alulírott......................................................................................................................................... 

Anyja neve: .................................................................................................................................. 

Születési idő, hely: ....................................................................................................................... 

Állandó lakcíme: .......................................................................................................................... 

a Szegedi Tudományegyetem ............................................................................................... Kar 

...................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................  Tanszék/szervezeti egység 

munkatársa a külföldi kiküldetésekhez kapcsolódó kiadásaim készpénzkímélő teljesítése érdekében 

igényelt,  .......................................................... kártyaszámú VIP kártyát a mai napon átvettem. 

 

Nyilatkozom, hogy a VIP kártya használatára vonatkozó, jelen átvételi elismervényhez csatolt szabá- 

lyokról tájékoztatást kaptam, megismertem és az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek isme- 

rem el. 

Tudomásul veszem, hogy a szabályzatban foglaltak szerint köteles vagyok a VIP kártyával történt vá- 

sárlásokkal elszámolni, ennek elmulasztása esetén az el nem számolt kiadások összegét a szabályzat- 

ban leírtak szerint visszafizetem az Egyetem számára. Hozzájárulok ahhoz, hogy a visszafizetés siker- 

telensége esetén az Egyetem az el nem számolt kiadások összegét a szabályzatban leírtak szerint mun- 

kabéremből levonja. 

Nyilatkozom, hogy az el nem számolt kiadások miatt felfüggesztett VIP kártyával kapcsolatos, a sza- 

bályzatban rögzített költségeket az Egyetem részére megfizetem. 

Tudomásul veszem, hogy a szabályoknak nem megfelelő kártyahasználat, a VIP kártya használatára 

vonatkozó szabályok súlyos megszegése illetve a VIP kártya használatára vonatkozó szabályzat 9.1    - 

9.3 pontjaiban leírt, hiányos elszámolás miatti többszöri felszólítás esetén a Kancellár dönthet a VIP 

kártya visszavonásáról. 

 

Dátum: .......................................... 

 

.......................................................................... 

kártyabirtokos aláírása 
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3. számú melléklet 
 

VIP kártya kiadás elszámolás 

 

 
Kártyabirtokos neve: .................................................................................................................... 

Külföldi kiküldetés helyszíne: ..................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Külföldi kiküldetés időpontja: ..................................................................................................... 

VIP kártya száma: ........................................................................................................................ 
 

 

Számla, bizonylat 

kiállítási dátuma 

Számla, bizonylat 

sorszáma 

Vásárolt termék, igénybe vett 

szolgáltatás megnevezése 

Számla, bizonylat 

összege 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

A VIP kártyáról teljesített kiadások fedezetéül szolgáló témaszám: ........................................................ 

 
Dátum: ................................................ 

 

................................................................................. 

kártyabirtokos aláírása 
 

................................................................................. 

témaszám felelős aláírása 
(amennyiben nem azonos a kártyaigénylővel) 
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4. számú melléklet 
 

Nyilatkozat részvételi díjról VIP kártya kiadás elszámoláshoz 

 

 
Kártyabirtokos neve: .................................................................................................................... 

VIP kártya száma: ........................................................................................................................ 

 

 
Alulírott, a fenti sorszámú VIP kártya birtokosának munkahelyi vezetője nyilatkozom, hogy a VIP 

kártyával teljesített részvételi díjról szóló számla, bizonylat elszámolható, mivel az adott konferencia, 

képzés a kiküldött munkaköréhez szükséges. 

 

 
Dátum: .......................................... 

 

 
.......................................................................... 

munkahelyi vezető aláírása 
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5. számú melléklet 
 

Felszólítás VIP kártya kiadás elszámolás javítására, pótlására 

 

 1. felszólítás hiányzó számlák, bizonylatok, kötelező mellékletek pótlására 

Kérjük 10 napon belül pótolni! 

 2. felszólítás hiányzó számlák, bizonylatok, kötelező mellékletek pótlására 

Kérjük 5 napon belül pótolni! 

 

Kártyabirtokos neve:  ................................................................................................................................ 

VIP kártya száma: ..................................................................................................................................... 

 
Külföldi kiküldetés helyszíne: .................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................... 

Külföldi kiküldetés időpontja: .................................................................................................................. 
 
 

Számla, bizonylat 

kiállítási dátuma 

(vásárlás dátuma) 

Számla, bizonylat 

sorszáma 

Vásárolt termék, igénybe vett 

szolgáltatás megnevezése 

Számla, bizonylat 

(vásárlás) összege 

    

Hiba leírása: 

 

Számla, bizonylat 

kiállítási dátuma 

(vásárlás dátuma) 

Számla, bizonylat 

sorszáma 

Vásárolt termék, igénybe vett 

szolgáltatás megnevezése 

Számla, bizonylat 

(vásárlás) összege 

    

Hiba leírása: 

 

Számla, bizonylat 

kiállítási dátuma 

(vásárlás dátuma) 

Számla, bizonylat 

sorszáma 

Vásárolt termék, igénybe vett 

szolgáltatás megnevezése 

Számla, bizonylat 

(vásárlás) összege 

    

Hiba leírása: 

 

Dátum: ................................................ 
 

................................................................................. 

Pénzügyi és Számviteli Iroda 
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6. számú melléklet 
 

VIP KÁRTYÁK KÁRTYACSERE DOKUMENTÁLÁSA 

 

Az ezüst VIP-kártyák érvényességi ideje 4 év. A lejárat hónapjának utolsó nap 24 óráig érvényes kár- 

tyákat az OTP a MÁK-on keresztül automatikusan cseréli. A cseréhez szükséges leadni a régi ezüst 

kártyát, majd átvenni az újat. A PIN-kód változatlan marad. 

 

 

ÁTADÁS-ÁTVÉTEL/ 1. LEADÁS 
 

 

………………………………… 5474 5496 000. …. ezüst kártya/… 

Érvényes: 
 

Átadó: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Átvevő: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Dátum: Szeged, 2015-…………. 

 

 

ÁTADÁS-ÁTVÉTEL/ 2. ÚJ ÁTVÉTELE 
 

 

……………………………….. 5474 5496 000. …. ezüst kártya /… 

Érvényes:  ……………  Vásárlás napi limit: ………..,- Ft 
 

Átadó: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Átvevő: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Dátum: Szeged, 2015-………….. 

 

Ezen bizonylat 2 példányban készül, amelyből 1 példány a kártyabirtokosnál, 1 példány a nyilvántar- 

tásban marad. 

 

Szeged, 2015-………… 
 

 

 

pü.-i referens 
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7. számú melléklet 
 

 

ESETI MEGHATALMAZÁS 

 

 

Alulírott a SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM, mint a Magyar Államkincstárnál Kártyafedezeti 

számlával rendelkező számlatulajdonos meghatalmazzuk a következő személyt: 

 

Név Szem. ig. szám Aláírás 

1) …………………….. …………… ............................................ 

 

 

hogy a Magyar Államkincstár Számlavezető Állampénztári Irodájánál, illetve OTP V. kerületi fiókjá- 

nál leadja az alábbi értékeket: ( Leadás/átvétel/ezüst: …………….) 

Kártya: ……db 

PIN boríték: ……db 

Felhívjuk az ÉPI/fiók figyelmét, hogy a személyazonosság ellenőrzése után a fent megjelölt sze- 

mély(ek), mint képviselő(k) kezéhez teljesítse a Kincstári Kártya(ák) és PIN boríték(ok) átadását. 

Ezt a meghatalmazást a Kártyafedezeti számla feletti rendelkezési jogunknál fogva bocsátottuk ki. 

A meghatalmazás 2015………... napra érvényes 

 

Kelt: Szeged, 2015………. 
 

 
 

 

 

 
.......................................................... 

Számlavezető ÁPI aláírása 

........................................................ 

Számlatulajdonos cégszerű aláírása 

(Kincstárnál bejelentett módon) 
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Számlarend 
 

Preambulum 
 

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Számlarendje 

a. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Sztv.), 

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

c. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 
d. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: 

Ávr.), 

e. valamint az Egyetem Gazdálkodási Szabályzata (továbbiakban GSZ), és Számviteli politikája 

előírásainak figyelembevételével készült. 

 

Az Egyetem kancellárja a Számlarendet az Egyetem Számviteli Politikája Könyvvezetési Kötelezettség fejezet 
10. pontja alapján az alábbiak szerint határozza meg: 

 

 

I. Általános rendelkezések 
 

A szabályzat hatálya 

 
1. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi szervezeti egységére, közalkalmazotti és 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, hallgatói, tanulói munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban álló személyekre, valamint az Egyetemmel polgári jogi jogviszonyban álló jogi és nem 

jogi személyekre az adott jogviszony keretei között. 

 

2. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi, gazdálkodást érintő tevékenységére 

 

A számlarenddel szemben támasztott követelmények, célok 

 
1. Az Egyetem a költségvetési szervek számlakerete alapján olyan számlarendet köteles készíteni, 

amely szerinti könyvvezetés az Sztv. vonatkozó rendelkezéseiben és az Áhsz.-ben előírt költségve- 

tési beszámoló készítését maradéktalanul biztosítja. Az Áhsz. „Egységes számlatükör” melléklete 

szerint az Egyetem a könyvviteli számlák további tagolásával, vagy a könyvviteli számlákhoz kap- 

csolódó analitikus nyilvántartások vezetésével köteles gondoskodni arról, hogy a költségvetési be- 

számoló adatait a valóságnak megfelelően, áttekinthetően alátámassza. 

 

II. Részletes rendelkezések 
 

A számlarend tartalmi elemei 

 
1. Az Egyetem számlarendjének az Sztv. és az Áhsz. vonatkozó előírásai értelmében a következőket kell 

tartalmaznia: 

a. minden alkalmazásra kijelölt számla számjelét és megnevezését, 

b. a számla tartalmát, ha az a számla megnevezéséből egyértelműen nem következik, továbbá a 

főkönyvi számlára történő könyvelés jogcímeit, a számlát érintő gazdasági eseményeket, más 

számlákkal való kapcsolatát, 

c. a számlarendben foglaltakat alátámasztó bizonylati rendet, 

d. a főkönyvi számla és az analitikus nyilvántartás kapcsolatát, 
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e. az analitikus nyilvántartások körét, a nyilvántartások vezetésének szabályait, a főkönyvi köny- 

veléssel való egyezetési pontokat, az analitikus nyilvántartások adataiból készült összesítő bi- 

zonylatok (feladások) elkészítésének határidejét, 

f. számviteli politikában, vagy a számviteli politikához kapcsolódó egyéb szabályzatokban nem 

rögzített, az Sztv. vagy egyéb jogszabály által az Egyetem hatáskörébe utalt szabályozásokat. 

2. A számlacsoportok tartalmi meghatározását, további tagozódását a jellemzően előforduló gazdasági 

események számlaösszefüggéseit, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrend- 

szerét a jelen Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. 

 
3. Az alkalmazásra kijelölt számlák számlajele és megnevezése számlakeretben kerül rögzítésre (2. sz. 

melléklet). 

 

A számlarenddel kapcsolatos felelősségi szabályok 

1. A számlarenddel kapcsolatos felelősségi szabályokat a Számviteli Politika vonatkozó pontjai tartalmaz- 

zák. 

 
III. Záró rendelkezések 

 
1. Jelen Szabályzatot a Szenátus 2015. év november hó 30. napján hozott 208/2015. számú SZ- 

határozatával elfogadta. 

2. Jelen Szabályzat 2015. év november hó 30. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő 

ügyekben is alkalmazni kell. A szabályzat a következő linken érhető el folyamatosan: http://www.u- 

szeged.hu/szabalyzatok. 

3. Jelen Szabályzat hatályba lépésével hatályát veszti a Szenátus 53/2009. számú határozatával elfogadott 

Számlarend. 
 

Szeged, 2015. november 30. 

 

 

 

Szabó Gábor s .k. Devecz Miklós s.k. 

rektor kancellár 

 

 

 

 

Mellékletek: 
1. Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggés 

2. Számlatükör 
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1. sz. melléklet 
 

I. A számlaosztályok tartalma 

A költségvetési számvitel 

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

zettségvállalások, 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 lezárni. 

A költségvetési könyvvezetés az egységes számlakeret 0-ás számlaosztályán belül a 00. és 03–09. számlacso- 

portban vezetett nyilvántartási számlák használatával, a kettős könyvvitel szabályai szerint, forintban történik. 

A bevételi és kiadási előirányzatokat, a követeléseket, kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket, 

valamint ezek teljesítését az Áhsz. 15. mellékletben meghatározott egységes rovatrend szerint kell nyilvántarta- 

ni. Az egységes rovatrendtől nem lehet eltérni, azonban az egyes rovatok saját hatáskörben további részletező 

tételekre alábonthatók. Egységes rovatrend a költségvetési és finanszírozási bevételekhez, kiadásokhoz 

 

K1. Személyi juttatások 
 

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 

 
Törvény szerinti illetmények, munkabérek 

 

K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 

 

Ezen a rovaton kell elszámolni 
a) a közalkalmazottak besorolási osztály, fizetési fokozat szerint megállapított, kötelező illetménykiegészítések- 

kel, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti kereset-kiegészítéssel, a kötelező és feltételtől függő, 

adható pótlékokkal növelt – illetményét, 

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

vagy részmunkaidőben foglalkoztatottak bérét, 

c) a közfoglalkoztatásban résztvevők bérét, 

d) az ösztöndíjas foglalkoztatottakat megillető díjat. 

[az a)–d) pontban nevesítettek a továbbiakban együtt: foglalkoztatottak]. 

 

K1102. Normatív jutalmak 

Normatív jutalmak 

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

taknak megállapított normatív jutalmakat. 

 

 

K1103. Céljuttatás, projektprémium 

 
Céljuttatás, projektprémium 

Ezen a rovaton kell elszámolni a teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából a foglalkoztatottaknak 

megállapított jutalmat, prémiumot, céljuttatást, továbbá minden más hasonló személyi ösztönzési jellegű kifize- 

tést, függetlenül annak elnevezésétől. 

 

K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 

 
Készenléti,ügyeleti, hely.díj, túlóra,túlszolg. 
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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. 

 

K1105. Végkielégítés 

 
Végkielégítés 

 

Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottaknak megállapított végkielégítést. 

 

K1106. Jubileumi jutalom 

 
Jubileumi jutalom 

 

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

elismerésére szolgáló – például hűségjutalom – jutalmakat. 

 

K1107. Béren kívüli juttatások 

 
Béren kívüli juttatások 

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

szerinti béren kívüli juttatásokat, ide értve azt az esetet is, ha azok megfelelnek a béren kívüli juttatás feltételei- 

nek, de a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott értékhatárt meghaladják. 

 

K1108. Ruházati költségtérítés 

 
Ruházati költségtérítés 

 

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

 

K1109. Közlekedési költségtérítés 

 
Közlekedési költségtérítés 

 

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

ségtérítést, továbbá a foglalkoztatottaknak megállapított más utazási költségtérítéseket. 

 

K1110. Egyéb költségtérítések 

 
Egyéb költségtérítések 

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

költségtérítéseket. 

 

K1111. Lakhatási támogatások 

 
Lakhatási támogatások 

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

rulásokat. 
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K1112. Szociális támogatások 

 
Szociális támogatások 

Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottaknak szociális alapon megállapított eseti szociális támogatáso- 

kat, segélyeket. 

 

K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) a munkáltató által a foglalkoztatottaknak teljesített, más rovaton nem elszámolható olyan juttatásokat, ame- 

lyek 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, ame- 

lyek 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 
 

K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 

 

Ezen a rovaton kell elszámolni a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében nem saját foglalkozta- 

tottnak fizetett díjazásokat. 

 

K123. Egyéb külső személyi juttatások 

Egyéb külső személyi juttatások 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) a prémiumévek programban résztvevők juttatásait, 
b) az egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók részére megállapított juttatásokat, ide értve a jutta- 

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

nem foglalkoztatottnak fizetnek, így különösen a diákok, hallgatók demonstrátori díját, 

Hivatali üzleti úthoz kapcs. adóköteles juttatás 

Üzleti ajándék 

Béren kívülinek nem minős egyes meghat juttatás 

Béren kívül nem minősülő egyes meg nem hat juttat 

Egyéb reprezentációs kiadások 

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, 

g) az SZJA törvényszerinti adómentes külső személyi juttatásokat, pl. a nem hallgatóknak vagy nem foglalkoz- 

tatottaknak juttatott mobilitási ösztöndíjakat. 
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K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
 

Szociális hozzájárulási adó 
Egyszerűsített közteherviselési járulék (EKHO) 

Egészségügyi hozzájárulás 

Táppénz-hozzájárulás 

Korkedvezmény-biztosítási járulék 

Rehabilitációs hozzájárulás 

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 

Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 

 

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 köte- 

lezettségeket, és 

g) a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadót. 

 

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

 

K3. Dologi kiadások 
 

K31. Készletbeszerzés 
 

K311. Szakmai anyagok beszerzése 

Ezen a rovaton kell elszámolni 
a) 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 - felhaszná- 

lású 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 – beszer- 

zése után fizetett vételárat, 

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

zése után fizetett vételárat, 

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

után fizetett vételárat, 

e) az ellátottak ruházata, valamint a ruházati költségtérítésnél nem szerepeltethető munka- és védőruha beszer- 

zése után fizetett vételárat, és 

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

ként. 

 

K313. Árubeszerzés 

 

Ezen a rovaton kell elszámolni a vásárolt áruk és betétdíjas göngyölegek vételárát. 
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K32. Kommunikációs szolgáltatások 
 

K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 

 
Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásainak 

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások 

Informatikai eszközök, szolgáltatások bérletének, lízingelésének 

Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásának 

Adatátviteli célú távközlési díjak 

Számítástechnikai adatrögzítés, adatfeldolgozás teljesítés 

Egyéb különféle informatikai szolgáltatás 

 

Ezen a rovaton kell elszámolni 
a) a számítógépes rendszer tervezésére, az erre vonatkozó tanácsadásra, számítógéprendszer, illetve adatfeldol- 

gozó berendezések kiépítésére, helyszíni irányítására, üzemeltetésére – ide értve a számítógépek üzembe helye- 

zését, szoftverek telepítését is, ha azok nem részei azok vételárának –, valamint az ezeket segítő tevékenységek- 

re irányuló szolgáltatás után fizetett vételárat, 

b) a számítógépes programozásra, így különösen adatbázisok készítésére, szoftverek írására, meglévő alkalma- 

zások 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 intézmé- 

nyek 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 szol- 

gáltatás után fizetett vételárat, 

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

h) a számítógépes oktatásra irányuló szolgáltatás után fizetett vételárat. 

 

K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 

 

Nem adatátviteli célú távközlési díjak 

Egyéb különféle kommunikációs szolgálta- 

tások 

 

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 mű- 

sorvételi, műsorközlési jogdíjak kiadásait. 

 

K33. Szolgáltatási kiadások 
 

K331. Közüzemi díjak 

 
Gázenergia-szolgáltatás díja 

Villamosenergia-szolgáltatás díja 

Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 

Víz- és csatornadíjak 

 

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

csatornadíjakat. 
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K332. Vásárolt élelmezés 

 
Vásárolt élelmezés 

 

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

rem, büfé vagy más vendéglátóipari helyiség üzemeltetésére irányuló szolgáltatásért fizetett vételárat. 

 

K333. Bérleti és lízing díjak 

 

Egyéb 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 együttműködé- 

sén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció keretében megvalósuló létesítmény igénybevétele miatt fizetett szol- 

gáltatási 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 

 
Karbantartási,kisjavítási szolg (ingatlan) 

Karb.,kisjav. szolg.(gépek és műszerek) 

 

Ezen a rovaton kell elszámolni – az informatikai eszközök kivételével – a tárgyi eszközök, készletek idegen 

kivitelezővel végeztetett karbantartásáért és kisjavításáért fizetett vételárat. 

 

K335. Közvetített szolgáltatások 

 
Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások 

Államháztartáson kívüli 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. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

 

Vásárolt közszolgáltatások 

Számlázott szellemi tevékenység 

Egyéb szakmai 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, útüzemeltetési, környezetvédelmi szolgál- 

tatások – vételárát, amelyeket államháztartáson kívüli szervezetek, személyek teljesítenek, és 

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

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

 

K337. Egyéb szolgáltatások 

Biztosítási szolgáltatási díjak 

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak 

Szállítási szolgáltatási díjak 

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatá- 

sok 
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Ezen a rovaton kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások vételárát, így különösen a rak- 

tározás, csomagolás, postai levél, csomag, távirat, postafiókbérlet, szállítás, bizományi tevékenység, takarítás, 

mosás és vegytisztítás, kéményseprés, rovarirtás vételárát, a pénzügyi, befektetési, biztosítóintézeti szolgáltatá- 

sokkal összefüggésben felmerülő díjakat, jutalékokat és más kiadásokat - ide értve a Kincstár által felszámított 

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

 

K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 
 

K341. Kiküldetések kiadásai 

 

Belföldi kiküldetések kiadásai 

Külföldi kiküldetések kiadásai 

 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) a foglalkoztatottak belföldi és külföldi kiküldetéseivel kapcsolatos valamennyi, a személyi juttatások között 

nem elszámolható kiadást, így különösen az utazási- és szállásköltségeket, az elszámolható élelmezési és egyéb 

(például poggyászmegőrzés, telefon) kiadásokat, a saját személygépkocsi igénybevételével kapcsolatos költség- 

térítést, 

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

gei), és 

c) a foglalkoztatottakon és a választott tisztségviselőkön kívüli harmadik személyek utazásai költségeinek – így 

különösen sportolók, tudományos szakemberek hazai vagy nemzetközi rendezvényekre történő utazása – átvál- 

lalását vagy megtérítését, ha arra nem a harmadik személy részére biztosított támogatás kifizetésével kerül sor. 

 

K342. Reklám- és propagandakiadások 

 
Reklám és propagandakiadások 

 

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

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

elemzési szolgáltatások beszerzése után fizetett vételárat. 

 

K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 
 

K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

 
Működési célú előzetesen felszám. levonható ÁFA 

 

Ezen a rovaton kell elszámolni a dologi kiadások és - a K1107. Béren kívüli juttatások, K1113. Foglalkoztatot- 

tak egyéb személyi juttatásai, K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatok esetén - a személyi juttatások 

teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adót. 

 

K352. Fizetendő általános forgalmi adó 

 
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 for- 

galmi adó fizetési kötelezettséget. 

 

K353. Kamatkiadások 

Államháztartáson belüli kamatkiadások 

Államháztartáson belüli egyéb kamatkiadá- 

sok 
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K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 

Valutakészletek, devizaszámlán lévő deviza forintra történő átváltásakor realizált árfolyamveszteség 

Külföldi pénzértékre szóló kötelezettséghez kapcsolódó realizált árfolyamveszteség 

 

Ezen a rovaton kell elszámolni 
a) év közben a valutakészletek, illetve a devizaszámlán lévő deviza forintra történő átváltása során realizált árfo- 

lyamveszteséget, 

b) 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: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége. 

 

K355. Egyéb dologi kiadások 

 

Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések kiadási 

Díjak, egyéb befizetések kiadási 

Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások 
Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai- 

nak 

Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó negatív előjelű közhatalmi bevétel év végén elszámolt kiadásainak 

Behajthatatlanná vált adott előlegekhez kapcsolódó kiadási 

Vásárolt követelésekhez kapcsolódó kiadási 

Egyéb különféle dologi kiadások 

 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) a behajthatatlan adott előlegeket, 
b) a működési bevételek között elszámolt bevételek bármely okból, a bevétel elszámolását követő években tör- 

ténő visszafizetését, 

c) az 1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözetet, ha a készpénzes kiadá- 

sok teljesítésekor, bevételek beszedéskor nem határozható meg egyértelműen, hogy az mely rovathoz kapcsoló- 

dik, mivel a készpénzmozgás egynél több kiadási, illetve bevételi rovatot érintett, 

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

lások 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 biztosí- 

tékot, és 

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

szerződésszegéssel kapcsolatos kiadásokat (például foglaló, kötbér, jótállás, szavatosság, késedelmi kamat, a 

késedelmes vagy elmaradt teljesítés miatti kártérítés), a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi 

vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért fizetett összegeket a K43. Pénzbeli kárpótlások, kár- 

térítések rovaton elszámolandó kiadások kivételével, az adóhatóság által kiszabott szankciókat, a fizetett kése- 

delmi és önellenőrzési pótlékokat, bírságokat, a perköltséget, a követelések vásárlására fordított kiadásokat, az 

OEP felé megtérített kiadásokat. 

 

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 
 

K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 

 
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 

 

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

bály, vagy bírósági ítélet alapján egyszeri vagy tartós jelleggel pénzben folyósított kárpótlásokat, kártalanításo- 

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

kiadások kivételével. 
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K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 

 

Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 

Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 

Egyéb pénzbeli juttatások 

 

Ezen a rovaton kell elszámolni 
a) a középfokú köznevelési, valamint a gyermek- és ifjúságvédelem különböző intézményeiben, továbbá a fel- 

sőoktatási intézményekben a tanulók, hallgatók részére szociális rászorultsági alapon folyósított rendszeres és 

rendkívüli pénzbeli juttatásokat, 

b) a felnőttoktatásban résztvevők részére folyósítható valamennyi pénzbeli juttatást, és 
c) az ellátottaknak és a volt foglalkoztatottaknak, azok hozzátartozóinak nyújtott, máshova nem sorolható pénz- 

beli juttatásokat, valamint a részükre adott ajándékok – például könyv, vásárlási utalvány – kiadásait. 

 

K5. Egyéb működési célú kiadások 
 

K501. Nemzetközi kötelezettségek 

 
Nemzetközi kötelezettségek (EU) 

Nemzetközi kötelezettségek (egyéb) 

 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

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

b) az uniós támogatások szabálytalan felhasználása miatti visszafizetési kötelezettségeket. 

 

K502. Elvonások és befizetések 

 
Költségvetési maradvány visszafizetése 

Egyéb elvonások és befizetések 

 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

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

c) a tervezettet meghaladó többletbevétel után teljesítendő befizetést, és 

d) az Áht. 47. §-a szerinti befizetési kötelezettséget. 
A rovaton eredeti előirányzat nem tervezhető az a) pontban és az Áht. 47. § (2) bekezdésében foglaltak kivéte- 

lével. 

 

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 

 
Közp. ktgvetési szervnek egyéb műk c tám kiad 

Központi előirányzatoknak egyéb működés c tám kiad 

Fej kez előir EU progr és hazai társfin műk c tám 

Egyéb fej kez előir egyéb működési c tám kiad 

Tb püi alapjainak egyéb működési c támogatási kiad 

Elkül. áll pénzalapnak egyéb műk c tám kiad 

Helyi önkorm. és ktgv. szervének e műk c tám kiad 

Társulás és ktgvet .szervének egyéb műk c tám kiad 

Nemzetiségi önkorm. és ktgvsznek. e műk c tám kiad 

Térségi fejl. tanács és ktgv. sz e műk c tám kiad 

 

Ezen a rovaton kell elszámolni 
a) az államháztartáson belüli szervezetek számára működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat és 

más ellenérték nélküli kifizetéseket és 
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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. 

 

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 

 
Egyházi jogi személynek egyéb műk c tám kiad 

Civil szervezetnek egyéb műk.c.tám.kiad 

Háztartásoknak egyéb műk c tám kiadás 

Pénzügyi vállalkozásoknak egyéb műk c tám kiad 

Állami többs nem püi vállalkozás e műk c tám kiad 

Önkorm többs tul nem püi vállalk e műk c tám kiad 

Egyéb vállalkozásoknak egyéb műk c tám kiad 

Európai Uniónak egyéb műk c tám kiad 

Kormányoknak és nemz sz egyéb műk c tám kiad 

Egyéb külföldinek  egyéb műk c tám kiad 

Nonprofit gt-nek egyéb műk c tám kiad 

 

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 

 

Egyéb működési célú támogatások egyházi jogi személyek részére teljesítése 

Egyéb működési célú támogatások nonprofit gazdasági társaságok részére teljesítése 

Egyéb működési célú támogatások egyéb civil szervezetek részére teljesítése 

Egyéb működési célú támogatások háztartások részére teljesítése 

Egyéb működési célú támogatások pénzügyi vállalkozások részére teljesítése 

Egyéb működési célú támogatások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére 

teljesítése 

Egyéb működési célú támogatások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások 

részére teljesítése 

Egyéb működési célú támogatások egyéb vállalkozások részére teljesítése 

Egyéb működési célú támogatások kormányok és nemzetközi szervezetek részére teljesítése 

Egyéb működési célú támogatások egyéb külföldiek részére teljesítése 

Egyéb működési célú támogatások nonprofit gazdasági társaságok részére teljesítése 

Egyéb működési célú támogatások egyéb civil szervezetek részére teljesítése 

Egyéb működési célú támogatások háztartások részére teljesítése 

Egyéb működési célú támogatások egyéb vállalkozások részére teljesítése 

Egyéb működési célú támogatások kormányok és nemzetközi szervezetek részére teljesítése 

Egyéb működési célú támogatások egyéb külföldiek részére teljesítése 

 

Ezen a rovaton kell elszámolni 
a) az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára működési célból végleges jelleggel nyújtott tá- 

mogatásokat és más ellenérték nélküli kifizetéseket, 

b) az államháztartáson kívüli szervezetektől, személyektől működési célú átvett pénzeszközként kapott bevéte- 

lek bármely okból a bevétel elszámolását követő években történő visszafizetését. 

 

 

K6. Beruházások 
 

K61.Immateriális javak beszerzése, létesítése 

 
Vagyoni értékű jogok beszerzési kiadásai 

Szellemi termékek beszerzési kiadásai 

 

Ezen a rovaton kell elszámolni az immateriális javak vételárát. 
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K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése 

 
Termőföld beszerzés kiadásai 

Telkek beszerzésének kiadásai 

Épület beszerzés, létesítés kiadásai 

Egyéb építmény beszerzés, létesítés kiadásai 

Ingatlanhoz kapcs vagyoni ért jogok besz. kiadása 

 

Ezen a rovaton kell elszámolni az ingatlanok és az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok bekerülési 

értékébe beszámító kiadásokat. 

 

K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 

 
Inform. eszk. beszerzési, létesítési kiadásai 

Ezen a rovaton kell elszámolni a befektetett eszköznek minősülő informatikai eszközök, nem mechanikus mű- 

ködésű bolti kártyaleolvasó (POS) terminálok bekerülési értékébe beszámító kiadásokat. 

 

K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 

 
Egyéb tárgyi eszk beszerzése,létesítése teljesítés 

 

Ezen a rovaton kell elszámolni az ingatlannak és informatikai eszköznek nem minősülő tárgyi eszközök bekerü- 

lési értékébe beszámító kiadásokat. 

 

K65. Részesedések beszerzése 

 
Részesedések vásárlása 

 

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 

 
Beruházási célú előzetesen felsz levonható ÁFA 

 

Ezen a rovaton kell elszámolni a beruházások teljesítése során a termék beszerzőjére áthárított előzetesen fel- 

számított általános forgalmi adót. 

 

K7. Felújítások 
 

K71. Ingatlanok felújítása 

 
Épület felújítás kiadásai 

Egyéb építmény felújítás kiadásai 

 
Ezen a rovaton kell elszámolni az ingatlanok értékét növelő felújítások kiadásait. 
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K72. Informatikai eszközök felújítása 

 
Informatikai eszközök felújítási kiadásai 

Ezen a rovaton kell elszámolni az informatikai eszközök értékét növelő felújítások kiadásait. 

 

K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása 

 
Egyéb tárgyi eszközök felújítása teljesítése 

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 

 
Felújít c előz felszámított levonható ÁFA 

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

tesen felszámított általános forgalmi adót. 

 

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 
 

K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 

 
Közp ktgv szervnek egyéb felhalm c tám kiadás 

Közp kez eirányz egyéb felhalm c tám kiadás 

Fej kez ei EU progr egyéb felhalm c tám kiad 

E fej kez eirányz egyéb felhalm c tám kiad 

Tb püi alapjainak egyéb felhalm c tám kiadás 

Elkül áll pénzalapnak egyéb felh c tám kiadás 

Helyi önkorm és ktgv szerv e felhalm c tám kiad 

Társul és ktgv szerv egyéb felhalm c tám kiadás 

Nemzetiségi önkorm ktgv szerv felhalm c tám kiadás 

Térségi fejl tan és ktgv sz e felhalm c tám kiadás 

 

Ezen a rovaton kell elszámolni 
a) az államháztartáson belüli szervezetek számára felhalmozási célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat 

és más ellenérték nélküli kifizetéseket, 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. 

 

K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kí- 

vülre 

 
Háztartásoknak(dolgozó) felh c kölcsön nyújtás 

 

Ezen a rovaton kell elszámolni az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára visszafizetési kötele- 

zettség mellett felhalmozási célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket függetlenül attól, hogy azt terheli-e ka- 

mat vagy más költség, díj. 

 

K87. Lakástámogatás 

 
Foglalkozt lakásép,vásárlás végl munkált tám 
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Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottak lakásépítésének, lakásvásárlásának munkáltatói támogatására 

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

mogatását a kamattámogatások kivételével. 

 

K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak 
 

Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások 

Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások 

 

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 elszá- 

molását követő években történő visszafizetését. 

 

K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 
 

Egyéb felhalmozási célú támogatások egyházi jogi személyek részére teljesítése 

Egyéb felhalmozási célú támogatások nonprofit gazdasági társaságok részére teljesítése 

Egyéb felhalmozási célú támogatások egyéb civil szervezetek részére teljesítése 

Egyéb felhalmozási célú támogatások háztartások részére teljesítése 

Egyéb felhalmozási célú támogatások pénzügyi vállalkozások részére teljesítése 

Egyéb felhalmozási célú támogatások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére 

teljesítése 

Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozá- 

sok részére teljesítése 

Egyéb felhalmozási célú támogatások egyéb vállalkozások részére teljesítése 

Egyéb felhalmozási célú támogatások kormányok és nemzetközi szervezetek részére teljesítése 

Egyéb felhalmozási célú támogatások egyéb külföldiek részére teljesítése 

 

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

mára felhalmozási célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat, és 

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

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

években történő visszafizetését. 

 

Bevételek (B) 

B1–7. Költségvetési bevételek 
 

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 
 

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 
 

Központi ktgvetési szerv egyéb műk c tám bev 

Közp kez előirányzatoktól egyéb műk c tám bev 

Fej kez eir EU prog hazai tfin m e műk c tám bev 

Egyéb fej kez előirányz egyéb műk c tám bev 

Tb püi alapjaitól egyéb műk c tám bevétele 

Elkül áll pénzalaptól egyéb műk c tám bevétele 

Helyi önkorm és ktgv szervétől egyéb műk c tám bev 

Társulás és ktgv szerv egyéb műk c tám bevétele 

Nemzetiségi önkorm és ktgv szerv egyéb műk tám bev 

Térségi fejlesztési tanácstól egyéb mük tám.bev 
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Ezen a rovaton kell elszámolni 
a) az államháztartáson belüli szervezetektől működési célból, ellenérték nélkül, végleges jelleggel kapott bevé- 

teleket 

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. 

 

 

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 
 

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 

 
Közp ktgv szervtől egyéb felhalm c tám bev 

Közp kez előirányzatok egyéb felhalm c tám bev 

Fej kez ei EU prog h tfin m e felhalm c tám bev 

Egyéb fej kez előirányzat e felhalm c tám bev 

Tb püi alapjaitól e felhalm c tám bev 

Elkül áll pénzalaptól e felhalm c tám Bev 

Helyi önkorm és ktgv sz egyéb felhalm c tám bev 

Társulástól és ktgv sz egyéb felhalm c tám bev 

Nemz önkorm és ktgv sz egyéb felhalm c tám bev 

Térs fejl tan és ktgv sz e felhalm c tám bev 

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 teljesí- 

tendő 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. 

 

B4. Működési bevételek 
 

B401. Készletértékesítés ellenértéke 

 

Áru- és készletértékesítés 

Követelés fejében átvett készletek értékesítésének 

Immateriális javak, tárgyi eszközök közül átsorolt készletek értékesítésének 

Egyéb készletek (állami készletek, tartalékok) értékesítésének 

 

Ezen a rovaton kell elszámolni a készletek értékesítésekor kapott eladási árat. 

 

B402. Szolgáltatások ellenértéke 

 

Alkalmazottak térítési díjbevételek 

Bérleti és lízing díjbevételek 

Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek 

 

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 
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B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 

 
Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételének 

Államháztartáson kívülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételének 

 

Ezen a rovaton kell elszámolni az Szt. 3. § (4) bekezdés 1. pontja szerinti közvetített szolgáltatások továbbérté- 

kesítése során kapott eladási árat. 

 

B405. Ellátási díjak 

 

Intézményi ellátási díjak 

Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés, díj 

Egyéb ellátási díjak 

 

Ezen a rovaton kell elszámolni azokat a bevételeket, amelyek az alaptevékenység keretében az ellátottak részére 

nyújtott szolgáltatások eladási árából, így különösen a bölcsődei, ellátotti étkeztetés, ápolás, díjaiból, a tanulók, 

hallgatók által fizetett költségtérítésekből, díjakból származnak. 

 

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó 

 

Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások általános forgalmi adó 

Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi 

adó 

 

Ezen a rovaton kell elszámolni az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti termékértékesítés, szolgálta- 

tásnyújtás során kiszámlázott általános forgalmi adót. 

 

B407. Általános forgalmi adó visszatérítése 

 
Általános forgalmi adó visszatérítése 

 

Ezen a rovaton kell elszámolni az adóhatóságtól visszaigényelt általános forgalmi adót. 

 

B408. Kamatbevételek 

 

Államháztartáson belülről kapott kamatbevételek 

Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek 

 

Ezen a rovaton kell elszámolni az adott kölcsön, visszatérítendő támogatás, és a pénzeszközök után kapott ka- 

matot, a késedelmi kamat kivételével., 

 

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 

 

Deviza- és valutakészletek forintra átváltása miatti árfolyamnyereség 

Külföldi pénzértékre szóló követelések pénzügyileg rendezett árfolyamnyereségének 

Egyéb pénzügyi műveletek bevételeinek bevételei 

 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott részesedések értékesítésekor a könyv szerinti érték és az 

eladási ár közötti nyereségjellegű különbözetet, 

b) év közben a valutakészletek, illetve a devizaszámlán lévő deviza forintra történő átváltásakor realizált árfo- 

lyamnyereséget, 

c) a külföldi pénzértékre szóló követeléshez kapcsolódó realizált árfolyamnyereséget, 
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B410. Biztosító által fizetett kártérítés 

 

Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek 

 

Ezen a rovaton kell elszámolni a káresemények után a biztosítótársaságok által fizetett kártérítéseket. 

 

B411. Egyéb működési bevételek 

 
Foglalkoztatott, ellátott, hallgató, tanuló kártérítési bevételeinek 

Egyéb kártérítési bevételek 

Egyéb költségvisszatérítések, utólagos egyéb térítések bevételének 

Egyéb különféle működési bevételek 

 
 

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, ide értve a rendelkezésre tartási díjat 

is, 

b) a közbeszerzésről szóló törvény szerinti ajánlati biztosítékot, pályázati díjat, 

c) a nyelvvizsga kötelezettségi biztosítékot, 

d) a foglalkoztatottak, ellátottak, által fizetett kártérítéseket, 
e) a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos bevételeket (például foglaló, kötbér, jótállás, 

szavatosság, késedelmi kamat, a késedelmes vagy elmaradt teljesítés miatti kártérítés), az ilyen jogcímeken kifi- 

zetett és később visszakapott bevételeket, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog 

megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegeket, a biztosítási bevételeket, 

f) az eredeti követelést engedményezőnél (eladónál) az átruházott (engedményezett) követelésért kapott ellenér- 

téket, 

g) az 1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözetet, ha a készpénzes kiadá- 

sok teljesítésekor, bevételek beszedéskor nem határozható meg egyértelműen, hogy az mely rovathoz kapcsoló- 

dik, mivel a készpénzmozgás egynél több kiadási, illetve bevételi rovatot érintett, és 

k) a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó és a dologi kiadásoknak 

a kiadás elszámolását követő években történő visszatérítéseit, a pénztártöbbletet. 

 

B5. Felhalmozási bevételek 
 

B51. Immateriális javak értékesítése 
 

Ezen a rovaton kell elszámolni az immateriális javak értékesítéskor kapott eladási árat. 

 

B52. Ingatlanok értékesítése 
 

Ezen a rovaton kell elszámolni az ingatlanok és az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítésekor 

kapott eladási árat. 

 

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 
 

Ezen a rovaton kell elszámolni a gépek, berendezések és felszerelések, a járművek és a tenyészállatok értékesí- 

tésekor 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 könyv szerinti értékéig. 
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B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 
 

Ezen a rovaton kell elszámolni a meglévő részesedéshez – függetlenül attól, hogy azt a befektetett vagy a forgó- 

eszközök között mutatják ki – kapcsolódó tőkekivonásból, tőkeleszállításból származó bevételt. 

 

B6. Működési célú átvett pénzeszközök 

 
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyházi jogi személyektől teljesítése 

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök nonprofit gazdasági társaságoktól 

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyéb civil szervezetektől 

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól 

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállal- 

kozásoktól 

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozásoktól 

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól 

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyéb külföldiektől 

 

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 
 

Ezen a rovaton kell elszámolni 
a) az államháztartáson kívüli szervezetektől, személyektől működési célból, ellenérték nélkül kapott bevétele- 

ket, 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 kifizetések a kiadás 

elszámolását követő években történő visszafizetéséből származó bevételeket. 

 

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 
 

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyházi jogi személyektől teljesítés 

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök nonprofit gazdasági társaságoktól teljesítés 

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb civil szervezetektől teljesítés 

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól teljesítés 

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól teljesítés 

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 

teljesítés 

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállal- 

kozásoktól teljesítés 

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozásoktól teljesítés 

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól teljesítés 

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök kormányoktól és nemzetközi szervezetektől teljesítés 

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb külföldiektől teljesítés 

 

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 
 

Ezen a rovaton kell elszámolni 
a) az államháztartáson kívüli szervezetektől, személyektől felhalmozási célból, ellenérték nélkül kapott bevéte- 

leket, és 

b) az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára felhalmozási célból végleges jelleggel nyújtott 

támogatások és más ellenérték nélküli kifizetések a kiadás elszámolását követő években történő visszafizetésé- 

ből származó bevételeket. 
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B8. Finanszírozási bevételek 

 
Központi, irányító szervi támogatás 

 

B81. Belföldi finanszírozás bevételei 

 
 

B813. Maradvány igénybevétele 

 

B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 

 

Ezen a rovaton kell elszámolni az előző év költségvetési maradványának a kiadások teljesítésére történő fel- 

használását. 

 

B816. Központi, irányító szervi támogatás 

 

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

támogatás, beérkezését. 
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A pénzügyi számvitel 

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

sára és az eredmény alakulására ható gazdasági eseményekről a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendsze- 

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

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

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

a 8. és a 9. számlaosztály könyvviteli számlái tartalmazzák. 

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

tartalmazza. 

A szakfeladathoz közvetlenül nem hozzárendelhető költségek évközi elszámolására a 6. számlaosztály használ- 

ható. 

A 0. számlaosztály 01. és 02. számlacsoportja azokat a nyilvántartási számlákat tartalmazza, amelyeken kimuta- 

tott tételek a mérleg szerinti eredményt és a saját tőke összegét közvetlenül nem befolyásolják. A 01. és 02. 

számlacsoportban a 006. Egyéb nyilvántartási ellenszámla számláival szemben történik könyvelés. 

 

Eszközök 
 

A mérlegben a nemzeti vagyont nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök és nemzeti vagyonba tartozó 

forgóeszközök bontásban kell kimutatni. 

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközként olyan eszközt lehet kimutatni, amelynek az a rendeltetése, 

hogy a tevékenységet tartósan, legalább egy éven túl szolgálja. 

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök között a tevékenységet az előző bekezdés szerinti időtartamon belül 

szolgáló eszközöket lehet kimutatni. 

Az eszközöket rendeltetésük, használatuk alapján kell a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök vagy 

forgóeszközök közé sorolni. Ha az eszközök használata, rendeltetése megváltozik, azok besorolását módosítani 

kell. 

A mérlegben a fentieken kívül az eszközök között kell kimutatni a pénzeszközöket, a követeléseket, az egyéb 

sajátos eszközoldali elszámolásokat és az aktív időbeli elhatárolásokat. 

 

1. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 

 
A mérlegben a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök között kell kimutatni az immateriális javakat, a 

tárgyi eszközöket, és a befektetett pénzügyi eszközöket. 

A befektetett eszközök értékelésének szabályait, az eszközök értékcsökkenésére, értékvesztésének elszámolásá- 

ra vonatkozó előírásokat az Egyetem Értékelési Szabályzata tartalmazza. 

 

11. Immateriális javak 

 

A mérlegben az immateriális javakon belül kell kimutatni a vagyoni értékű jogokat és a szellemi termékeket. 

 

111. Vagyoni értékű jogok 

 

Az immateriális javak között vagyoni értékű jogként azokat a megszerzett jogokat kell kimutatni, amelyek nem 

kapcsolódnak ingatlanhoz. Ilyenek különösen: a bérleti jog, a használati jog, a vagyonkezelői jog, a szellemi 

termékek felhasználási joga, a licencek, továbbá a koncessziós jog, a játékjog, valamint az ingatlanhoz nem 

kapcsolódó egyéb jogok. 
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112. Szellemi termékek 

 

Szellemi termékek közé sorolandók: 

a) az iparjogvédelemben részesülő alkotások (különösen: szabadalom, használati minta, formatervezési 

minta, know-how, védjegy, földrajzi árujelző, kereskedelmi név), 

b) a szerzői jogvédelemben részesülő szerzői művek és szomszédos jogok (különösen: szoftvertermékek, 

műszaki tervek), 

c) a jogvédelemben nem részesülő, de titkosságuk révén monopolizált szellemi javak, 

függetlenül attól, hogy használatba vették-e azokat vagy sem. 

 

12-15. Tárgyi eszközök 

 

A mérlegben a tárgyi eszközökön belül kell kimutatni 

a) az ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékű jogokat, 

b) gépeket, berendezéseket, felszereléseket, járműveket, 
c) a beruházásokat és felújításokat. 

 

12. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 

 

Az ingatlanok között kell kimutatni a rendeltetésszerűen használatba vett földterületet és minden olyan anyagi 

eszközt, amelyet a földdel tartós kapcsolatban létesítettek. Az ingatlanok közé sorolandó: a földterület, a telek, a 

telkesítés, az épület, az épületrész, az egyéb építmény, az üzemkörön kívüli ingatlan, illetve ezek tulajdoni há- 

nyada, továbbá az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, függetlenül attól, hogy azokat vásárolták 

vagy a vállalkozó állította elő, illetve azok saját tulajdonú vagy bérelt ingatlanon valósultak meg. Az ingatlanok 

között kell kimutatni a bérbe vett ingatlanokon végzett és aktivált beruházást, felújítást is. 

Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok különösen: a földhasználat, a haszonélvezet és használat, a 

bérleti jog, a szolgalmi jog, az ingatlanok rendeltetésszerű használatához kapcsolódó – jogszabályban  nevesített 

– hozzájárulások, díjak (víziközmű-fejlesztési hozzájárulás, villamos energia hálózati csatlakozási díj, gázháló- 

zati csatlakozási díj) megfizetése alapján szerzett használati jog, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó egyéb jo- 

gok. 

 

13. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 

 

A műszaki berendezések, gépek, járművek között kell kimutatni a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe 

helyezett, a vállalkozó tevékenységét közvetlenül szolgáló erőgépeket, erőművi berendezéseket, egyéb gépeket, 

berendezéseket, műszereket és szerszámokat, szállítóeszközöket, hírközlő berendezéseket, számítástechnikai 

eszközöket, a tevékenységi profilt meghatározó vasúti, közúti, vízi- és légiközlekedési eszközöket, valamint az 

itt felsorolt, bérbe vett eszközökön végzett és aktivált beruházást, felújítást. 

Az egyéb berendezések, felszerelések, járművek közé tartoznak azok a rendeltetésszerűen használatba vett, 

üzembe helyezett, a műszaki berendezések, gépek, járművek közé nem tartozó gépek, berendezések, felszerelé- 

sek, járművek, amelyek a vállalkozó tevékenységét közvetetten szolgálják. Ilyenek különösen: az egyéb üzemi 

(üzleti) gépek, berendezések, felszerelések, járművek, az irodai, igazgatási berendezések, felszerelések, az 

üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek, valamint az itt felsorolt, bérbe vett eszközökön végzett 

és aktivált beruházás, felújítás. 

A mérlegben a gépek, berendezések, felszerelések, járművek között kell kimutatni 

a) a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett, a tevékenységet szolgáló – így különösen egés- 

zségügyi, oktatási, híradás-technikai, környezetvédelmi, kutatási célú számítás- és ügyvitel-technikai – 

eszközöket, 

b) a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett forgalmi rendszámmal ellátott közúti járműve- 

ket, a vízi és légi személy- és áruszállító eszközöket, és 

c) az a) és b) pont szerinti eszközökön végzett és aktivált beruházásokat, felújításokat. 
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15. Beruházások, felújítások 

 

A mérlegben a beruházások között kell kimutatni a rendeltetésszerűen használatba nem vett, üzembe nem he- 

lyezett ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések, járművek és a tenyészállatok bekerülési értékét, továbbá 

a már használatba vett, valamint a mérlegben nem szerepeltethető tárgyi eszközök bővítésével, rendeltetésének 

megváltoztatásával, átalakításával, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelésével összefüggő 

munkák – még nem aktivált – bekerülési értékét. 

A mérlegben a felújítások között kell kimutatni az Szt. 3. § (4) bekezdés 8. pontja szerinti munkák bekerülési 

értékét. E szerint 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 elhasználódottság már a rendeltetésszerű hasz- 

nálatot veszélyezteti; nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egyidőben való elvégzése, függet- 

lenül a költségek nagyságától. 

 

16-17. Befektetett pénzügyi eszközök 

 

A mérlegben a befektetett pénzügyi eszközökön belül kell kimutatni a tartós részesedéseket. 

 

 

16. Tartós részesedések 

A mérlegben 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. 

 

2. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 

A mérlegben a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök között kell kimutatni a készleteket. 

21-23. Készletek 

A mérlegben a készleteken belül kell kimutatni a vásárolt készleteket, a befejezetlen termelést, félkész termé- 

kek, késztermékek értékét. 

21. Vásárolt készletek 

A mérlegben a vásárolt készletek között kell kimutatni az anyagokat és az árukat. 
A mérlegben az anyagok között kell kimutatni a tevékenységet legfeljebb egy évig szolgáló, de még használatba 

nem vett vásárolt, csere útján kapott, térítés nélkül átvett és a gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést 

jelentő befektetés névértéke fejében a jegyzett tőke leszállításakor átvett anyagi eszközöket. 

A mérlegben az áruk között kell kimutatni az olyan értékesítési céllal beszerzett anyagi eszközöket – ide értve a 

betétdíjas göngyölegeket is –, amelyek a beszerzés és az értékesítés között változatlan állapotban maradnak, bár 

értékük változhat. 

 

23. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 

A mérlegben a befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek között az olyan saját előállítású anyagi 

eszközök költségeit kell kimutatni, amelyek az értékesítést megelőzően a termelés, a feldolgozás valamely fázi- 

sában vannak, vagy amelyek feldolgozott, elkészült állapotban értékesítésre várnak. 
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3.Pénzeszközök, követelések, aktív időbeli elhatárolások 

31–33. Pénzeszközök 
 

A mérlegben a pénzeszközök között kell kimutatni a pénztárakat, a forintban és devizában vezetett számlákat, 

továbbá az idegen pénzeszközöket. 

 

32. Pénztárak 

 

A mérlegben a pénztárak között kell kimutatni a forintban és valutában bonyolított készpénzforgalmat. 

 

331. Forintszámlák 

 

A mérlegben a forintszámlák között kell kimutatnia az Egyetemnek a Kincstárban és a Kincstáron kívül forint- 

ban vezetett, olyan fizetési számlák – ide értve az, európai uniós vagy más nemzetközi forrásból finanszírozott 

támogatási programokhoz, illetve a finanszírozási bevételek és kiadások teljesítéséhez vezetett számlákat is – 

egyenlegét, amelyek változását a költségvetési számvitelben költségvetési vagy finanszírozási bevételként vagy 

kiadásként kell nyilvántartani. 

 

332. Devizaszámlák 

 

A mérlegben a devizaszámlák között kell kimutatnia az Egyetemnek a Kincstárban és a Kincstáron kívül devi- 

zában vezetett, olyan fizetési számlák – ide értve az európai uniós vagy más nemzetközi forrásból finanszírozott 

támogatási programokhoz, illetve a finanszírozási bevételek és kiadások teljesítéséhez vezetett számlákat is – 

egyenlegét, amelyek változását a költségvetési számvitelben költségvetési vagy finanszírozási bevételként vagy 

kiadásként kell nyilvántartani. 

 

35. Követelések 

 

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

tási számlákon nyilvántartott követeléseket kell kimutatni mindaddig, amíg azokat pénzügyileg vagy egyéb 

módon nem rendezték, vagy behajthatatlan követelésként le nem írták. 

A mérlegben a követeléseket költségvetési évben esedékes követelések és költségvetési évet követően esedékes 

követelések, ezen belül a költségvetési bevételek kiemelt előirányzatai és finanszírozási bevételek szerinti tago- 

lásban kell kimutatni. 

A mérleg a követelések között tartalmazza a követelés jellegű sajátos elszámolásokat is. 
A követelések értékelésének szabályait, az értékvesztések elszámolására vonatkozó előírásokat az Egyetem 

Értékelési Szabályzata tartalmazza. 

 

36. Sajátos elszámolások 

 

361. Pénzeszközök átvezetési számla 

 

A pénzeszközök átvezetései között a fizetési számlák egymás közötti, és a számlák és a házipénztár közötti 

pénzforgalmat kell elszámolni. A mérlegkészítés időpontjáig ezen elszámolásokat rendezni kell a pénzeszközök 

könyvviteli számláival szemben. Ezen a jogcímen a mérlegben év végén nem mutatható ki tétel. 

363. Azonosítás alatt álló tételek 

 

Az azonosítás alatt álló tételek között az olyan befizetéseket és a fizetési számlák számlavezető általi terheléseit 

kell elszámolni, amelyek az alap tevékenységgel kapcsolatban merültek fel, de a keletkezés pillanatában végle- 

ges bevételi vagy kiadási rovaton nem kerülhetnek elszámolásra az azonosításhoz szükséges feltételek hiánya 

miatt. Az azonosítás alatt álló tételek között a pénztárból történő kifizetések és a fizetési számla tulajdonosa  

által kezdeményezett átutalások nem mutathatók ki. 

Ezeket az elszámolásokat át kell vezetni a költségvetési számvitelben a megfelelő nyilvántartási számlákra és a 

pénzügyi számvitelben a megfelelő könyvviteli számlákra. Ezen a jogcímen a mérlegben év végén nem mutat- 

ható ki tétel. 
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364. Általános forgalmi adó elszámolása 

 

Az általános forgalmi adó elszámolásai között az előzetesen felszámított és az áthárított – az alapjául szolgáló 

ügyletnek megfelelő követeléssel vagy kötelezettséggel szemben –, valamint a fordított adózás alá tartozó álta- 

lános forgalmi adót kell elszámolni. Ezeket az elszámolásokat át kell vezetni a költségvetési számvitelben a 

megfelelő nyilvántartási számlákra és a pénzügyi számvitelben a megfelelő könyvviteli számlákra. Ezen a jog- 

címen a mérlegben év végén nem mutatható ki tétel. 

 

365. Követelés jellegű sajátos elszámolások 

 

A követelés jellegű sajátos elszámolások között kell elszámolni 
a) az adott előlegeket az előleggel történő elszámolásig, visszatérítéséig, amelyek a vásárolt immateriális 

javak, tárgyi eszközök, készletek és az igénybe vett szolgáltatások szállítójának előlegként megfizetett – 

általános forgalmi adót nem tartalmazó – összegből, a foglalkoztatottaknak adott illetmény-, munkabér- 

előlegekből, az utólagos elszámolásra adott más előlegekből, valamint az adott előlegek értékvesztésé- 

ből és annak visszaírásából származnak, 

b) a folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátásokat a folyósítónál azok 

utólagos megtérítéséig. 

 

366. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 

 

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között kell elszámolni, és a mérlegben ilyen elnevezéssel kimutatni 

a) a decemberben kifizetett december havi személyi juttatásokat a költségvetési évet követő év január hó- 

napjáig, és 

b) az utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszkö- 

zök beszerzését a foglalkoztatottak, ellátottak részére történő kiadásáig, támogatásként történő átadásá- 

ig, a hiányzó, megsemmisült, érvénytelenített utalványok, bérletek állományból történő kivezetéséig. 

 

367. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 

 

A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások között kell elszámolni a kapott előlegeket az előleggel történő el- 

számolásig, visszatérítéséig, amelyek a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során a vevőktől kapott, álta- 

lános forgalmi adót nem tartalmazó előlegekből, valamint az utólagos elszámolásra átvett pénzeszközökből 

állnak. 

 

37. Aktív időbeli elhatárolások 

 

A mérlegben az aktív időbeli elhatárolásokon belül kell kimutatni az eredményszemléletű bevételek aktív időbe- 

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

 

 

371. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 

 

A mérlegben az eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása között az olyan járó eredményszemlé- 

letű bevételeket kell kimutatni, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt idő- 

szakra számolandók el. 

 

372. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 

 

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

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

vető időszakra számolhatók el. 
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373. Halasztott ráfordítások 

 

Az aktív időbeli elhatárolások között halasztott ráfordításként kell kimutatni az ellentételezés nélküli tartozását- 

vállalás során – a tartozásátvállalás beszámolási időszakában – a véglegesen átvállalt és pénzügyileg nem ren- 

dezett kötelezettség rendkívüli ráfordításként elszámolt szerződés (megállapodás) szerinti összegét. Az elhatáro- 

lást az átvállalt kötelezettségnek a szerződés (megállapodás) szerinti pénzügyi rendezésekor, a teljesítésnek 

megfelelően kell a rendkívüli ráfordításokkal szemben megszüntetni. 

 

4. Források 
 

A mérlegben a források között kell kimutatni a saját tőkét, a kötelezettségeket, az egyéb sajátos forrásoldali 

elszámolásokat, és a passzív időbeli elhatárolásokat. 

 

41. Saját tőke 

 

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, és a mérleg 

szerinti eredményt. 

 

411. Nemzeti vagyon induláskori értéke 

 

A mérlegben a nemzeti vagyon induláskori értékeként a 2014. január 1-jén meglévő, a nemzeti vagyonba tarto- 

zó eszközök bekerülési értékének forrását kell kimutatni. Ez a mérlegsor csak átalakításkor vagy jogutód nélküli 

megszűnéskor, vagy törvény, kormányrendelet, miniszteri rendelet előírása alapján változhat. 

 

412 Nemzeti vagyon változásai 

 

A mérlegben a nemzeti vagyon változásai között a 2014. január 1-jét követően a nemzeti vagyonba tartozó be- 

fektetett eszközök és forgóeszközök alábbi jogcímeken elszámolt változásait kell kimutatni: 

a) átalakítás, 

b) jogutód nélküli megszűnés, 

c) vagyonkezelésbe vétel/adás. 
Törvény vagy kormányrendelet előírhatja az immateriális javak, tárgyi eszközök meghatározott köre bekerülési 

értékének újbóli megállapítását, ez esetben az eszköz korábbi bruttó értékét és a megállapított új bekerülési ér- 

tékét a nemzeti vagyon változásaival szemben kell elszámolni és az eszköz korábban elszámolt terv szerinti és 

terven felüli értékcsökkenését a felhalmozott eredménnyel szemben ki kell vezetni. (Áhsz. 16/A §) 

 

413. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 

 

A mérlegben az egyéb eszközök induláskori értéke és változásaiként a 2014. január 1-jén meglévő az Áhsz. 

2014. január 1-jén hatályos rendelkezései szerint nem idegen – pénzeszközök forrását, valamint a nemzeti va- 

gyonba nem tartozó egyéb eszközök átalakításhoz vagy jogutód nélküli megszűnéshez kapcsolódó változásait 

kell kimutatni. 

 

414. Felhalmozott eredmény 

 

A mérlegben felhalmozott eredményként az előző költségvetési évek felhalmozott eredményét kell kimutatni. A 

mérlegsor a mérlegben negatív előjellel is szerepelhet. 

 

416. Mérleg szerinti eredmény 

 

A mérlegben a mérleg szerinti eredményt az eredménykimutatásban ilyen címen kimutatott összeggel egyezően 

kell szerepeltetni. 
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42. Kötelezettségek 

 

A mérlegben a kötelezettségek között az egységes rovatrend szerinti rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilván- 

tartási 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 mérlegben a kötelezettségeket költségvetési évben esedékes kötelezettségek és költségvetési évet követően 

esedékes kötelezettségek, ezen belül a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és finanszírozási kiadások 

szerinti tagolásban kell kimutatni. 

A mérleg a kötelezettségek között tartalmazza a kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokat is. 

 

44. Passzív időbeli elhatárolások 

 

A mérlegben a passzív időbeli elhatárolásokon belül kell kimutatni az eredményszemléletű bevételek passzív 

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

bevételeket. 

 

 

441. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 

 

A mérlegben az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása között a mérleg fordulónapja előtt a 

pénzügyi számvitelben elszámolt olyan eredményszemléletű bevételeket kell kimutatni, amelyek a mérleg for- 

dulónapja utáni időszak eredményszemléletű bevételét képezik. 

Az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása között kell kimutatni a költségek (a ráfordítások) 

ellentételezésére – visszafizetési kötelezettség nélkül – kapott, pénzügyileg rendezett, egyéb bevételként elszá- 

molt támogatás összegéből az költségvetési évben költséggel, ráfordítással nem ellentételezett összeget. Támo- 

gatáson az egységes rovatrend B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és 

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon 

nyilvántartott bevételeket kell érteni. Az elhatárolást a költségek, ráfordítások tényleges felmerülésekor, illetve a 

támogatási szerződésben, megállapodásban foglaltak teljesülésekor kell megszüntetni. 

 

442. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 

 

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. 

 

443. Halasztott eredményszemléletű bevételek 

 

A mérlegben a halasztott eredményszemléletű bevételek között az alábbiakat kell kimutatni: 

a) fejlesztési célra – visszafizetési kötelezettség nélkül – kapott, pénzügyileg rendezett támogatás (felhal- 

mozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei) véglegesen átvett pénzeszköz összegét, 

b) elengedett, valamint a harmadik személy által átvállalt kötelezettség összegét, amennyiben az a kötele- 

zettség terhére beszerzett eszközökhöz kapcsolódik (legfeljebb a kapcsolódó eszközök nyilvántartás 

szerinti értékében), 

c) térítés nélkül (visszaadási kötelezettség nélkül) átvett eszközök, továbbá az ajándékként, a hagyatékként 

kapott, a többletként fellelt eszközök piaci – illetve jogszabály eltérő rendelkezése esetén a jogszabály 

szerinti – értékét. 

A támogatásonként, a véglegesen átvett pénzeszközönként, a térítés nélkül átvett eszközönként kimutatott ha- 

lasztott bevételt a fejlesztés során megvalósított eszköz, az elengedett, valamint a harmadik személy által átvál- 

lalt kötelezettséghez kapcsolódó eszköz, illetve a térítés nélkül átvett eszköz (ideértve az ajándékként, a hagya- 

tékként kapott, a többletként fellelt eszközöket is) Szt. 47–51. § szerint meghatározott bekerülési értékének, 

illetve bekerülési értéke arányos részének költségkénti, illetve ráfordításkénti elszámolásakor kell megszüntetni. 

Meg kell szüntetni a fejlesztési támogatás miatt kimutatott halasztott bevételt a támogatás visszafizetésekor is. 
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5. Költségnemek 
 

51. Anyagköltség 

 

Anyagköltségként a működés során felhasznált szakmai és üzemeltetési anyagok értékvesztéssel csökkentett, az 

értékvesztés visszaírt összegével növelt bekerülési értékét kell kimutatni. Az anyagköltséget csökkenti a tevé- 

kenység során keletkezett hulladékok, haszonanyagok, valamint a visszavételezett anyagok értéke. 

 

52. Igénybe vett szolgáltatások költségei 

 

Az igénybe vett szolgáltatások között kell kimutatni az egységes rovatrend 

a) K32. Kommunikációs szolgáltatások, 

b) a K335. Közvetített szolgáltatások kivételével 

c) a K33. Szolgáltatási kiadások 

d) és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 
rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési 

kötelezettségként nyilvántartott összegeket. 

 

53. Bérköltség 

 

A bérköltségek között kell kimutatni az egységes rovatrend 

a) K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 

b) K1102. Normatív jutalmak, 

c) K1103. Céljuttatás, projektprémium, 

d) K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 

rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési 

kötelezettségként nyilvántartott összegeket. 

 

54. Személyi jellegű egyéb kifizetések 

 

A személyi jellegű egyéb kifizetések között kell kimutatni az egységes rovatrend 

a) K1105. Végkielégítés, 

b) K1106. Jubileumi jutalom, 

c) K1107. Béren kívüli juttatások, 

d) K1108. Ruházati költségtérítés, 

e) K1109. Közlekedési költségtérítés, 

f) K1110. Egyéb költségtérítések, 

g) K1111. Lakhatási támogatások, 

h) K1112. Szociális támogatások, 

i) K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 

j) és K12. Külső személyi juttatások 
rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési 

kötelezettségként nyilvántartott összegeket. 

 

55. Bérjárulékok 

 

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. 

 

56. Értékcsökkenési leírás 

 

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

kisértékű immateriális javak beszerzésekor, kisértékű tárgyi eszközök használatbavételekor egy összegben el- 

számolt értékcsökkenést is. 
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57. Aktivált saját teljesítmények értéke 

 

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

eszközök aktivált értékéből áll. 

 

571. Saját termelésű készletek állományváltozása 

 

A saját termelésű készletek üzleti év végi záróállományának és az üzleti év elejei nyitóállományának különbö- 

zetét kell állományváltozásként figyelembe venni. 

 

572. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 

 

Saját előállítású eszközök aktivált értékeként kell kimutatni a saját vállalkozásban végzett és az eszközök között 

állományba vett saját teljesítmények, továbbá a tenyészállattá átminősített növendékállatok, valamint a törvény 

előírásai szerint az egyéb ráfordítások, illetve a rendkívüli ráfordítások között elszámolandó saját előállítású 

eszközök és saját teljesítmények közvetlen önköltségen számított értékét (ideértve a saját termelésű készletek 

értékvesztését is). 

 

59. Költségnem átvezetési számla 

 

A pénzügyi könyvvezetés során a költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban költségnemek szerint, má- 

sodlagosan az 591. Költségnem átvezetési számla használatával a 6. vagy 7. számlaosztály könyvviteli számláin 

kell könyvelni. 

 

6. Általános költségek 
 

A szakfeladathoz közvetlenül nem hozzárendelhető költségek évközi elszámolására a 6. számlaosztály használ- 

ható. A 6. számlaosztályban a költségeket a következők szerint kell elszámolni: 

a) a 61. Javító-karbantartó műhelyek költségei számlacsoportban kell kimutatni a tárgyi eszközök saját 

vállalkozásban megvalósított felújítási, javítási költségeit, 

b) a 62. Egyéb kisegítő részlegek költségei számlacsoportban kell kimutatni azoknak az üzemeknek, mű- 

helyeknek – például mosoda, energiaüzem, élelmezési üzem – a költségeit, amelyek nem közvetlenül 

szolgálják a tevékenységet, 

c) a 64. Szakágazatok általános költségei számlacsoport azoknak a költségeknek a kimutatására szolgál, 

amelyek több, azonos szakágazathoz tartozó szakfeladatot terhelnek, és 

d) a 66. Központi irányítás költségei számlacsoport tartalmazza a szervezet egészére kiterjedő költségeket, 

ha azok nem a kisegítő vagy szakmai részlegekben merülnek fel. 

 

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

 

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

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

 

8. Elszámolt költségek és ráfordítások 
 

81. Anyagjellegű ráfordítások 

 

Az anyagjellegű ráfordítások 

a) az anyagköltségből, 

b) az igénybe vett szolgáltatások értékéből, 

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



2980 EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 108. SZÁM 
 

 

811. Anyagköltség 

 

Anyagköltségként a működés során felhasznált szakmai és üzemeltetési anyagok értékvesztéssel csökkentett, az 

értékvesztés visszaírt összegével növelt bekerülési értékét kell kimutatni. Az anyagköltséget csökkenti a tevé- 

kenység során keletkezett hulladékok, haszonanyagok, valamint a visszavételezett anyagok értéke. 

 

812. Igénybe vett szolgáltatások értéke 

 

Az igénybe vett szolgáltatások között kell kimutatni az egységes rovatrend 

a) K32. Kommunikációs szolgáltatások, 

b) a K335. Közvetített szolgáltatások kivételével 

c) a K33. Szolgáltatási kiadások 

d) és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 

rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési 

kötelezettségként nyilvántartott összegeket. 

 

813. Eladott áruk beszerzési értéke 

 

Az eladott áruk beszerzési értéke között kell kimutatni az egységes rovatrend K313. Árubeszerzés rovathoz 

kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettség- 

ként nyilvántartott összegeket. 

 

814. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 

 

Az eladott (közvetített) szolgáltatások között kell kimutatni az egységes rovatrend K335. Közvetített szolgálta- 

tások rovathoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési 

kötelezettségként nyilvántartott összegeket. 

 

82. Személyi jellegű ráfordítások 

 

A személyi jellegű ráfordítások 

a) a bérköltségből, 

b) a személyi jellegű egyéb kifizetésekből és 

c) a bérjárulékokból állnak. 

 

821. Bérköltség 

 

A bérköltségek között kell kimutatni az egységes rovatrend 

a) K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 

b) K1102. Normatív jutalmak, 

c) K1103. Céljuttatás, projektprémium, 

d) K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 
rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési 

kötelezettségként nyilvántartott összegeket. 

 

822. Személyi jellegű egyéb kifizetések 

 

A személyi jellegű egyéb kifizetések között kell kimutatni az egységes rovatrend 

a) K1105. Végkielégítés, 

b) K1106. Jubileumi jutalom, 

c) K1107. Béren kívüli juttatások, 

d) K1108. Ruházati költségtérítés, 

e) K1109. Közlekedési költségtérítés, 

f) K1110. Egyéb költségtérítések, 

g) K1111. Lakhatási támogatások, 

h) K1112. Szociális támogatások, 
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i) K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 

j) és K12. Külső személyi juttatások 
rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési 

kötelezettségként nyilvántartott összegeket. 

 

823. Bérjárulékok 

 

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. 

 

83. Értékcsökkenési leírás 

 

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

kisértékű immateriális javak beszerzésekor, kisértékű tárgyi eszközök használatbavételekor egy összegben el- 

számolt értékcsökkenést is. 

 

84. Egyéb ráfordítások 

 

Az egyéb ráfordítások között kell elszámolni 

a) az immateriális jószág, a tárgyi eszköz értékesítésekor azok könyv szerinti értékét, 

b) a hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett eszközök könyv szerinti értékét, és 
c) a különféle egyéb ráfordításokat. 

 

841. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke 

842. Hiányzó, selejtezett, megsemmisült, állományból kivezetett eszközök könyv szerinti értéke 

843. Különféle egyéb ráfordítások 

A különféle egyéb ráfordítások között kell elszámolni 
a) az egységes rovatrend K5023. Elvonások és befizetések, K506. Egyéb működési célú támogatások ál- 

lamháztartáson belülre rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezett- 

ségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott összegeket, 

b) az egységes rovatrend K355. Egyéb dologi kiadások, K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai, K501. Nemzet- 

közi kötelezettségek, és K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovatokhoz 

kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötele- 

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

c) az előzetesen felszámított, le nem vonható általános forgalmi adót, 
d) az immateriális javak, a tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenésének, a követelések és a 

készletek értékvesztésének összegét, 

e) a behajthatatlan követelés leírt összegét, 
f) az eredeti követelést engedményezőnél (eladónál) az átruházott (engedményezett) követelésnek a  

könyv szerinti értékét a követelés átruházásakor, 

g) az anyagok, áruk veszteségjellegű leltárértékelési különbözetének összegét, és 
h) a szerződésen alapuló – konkrét termékhez, anyaghoz, áruhoz, szolgáltatásnyújtáshoz közvetve kapcso- 

lódó, nem számlázott – utólag adott engedmény szerződés szerinti összegét. 

 

85. Pénzügyi műveletek ráfordításai 

 

A pénzügyi műveletek ráfordításai 

a) a részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztéséből 
b) és a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaiból állnak. 

 

852. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése és annak visszaírása 

 

A részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése között kell elszámolni a részesedések, értékpapírok, 

pénzeszközök elszámolt értékvesztését, csökkentve azt a korábban leírt értékvesztések visszaírt összegével. 
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853. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 

 

A pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell elszámolni 
a) az egységes rovatrend K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai rovathoz kapcsolódóan vezetett nyil- 

vántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott 

összegeket, 

b) a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott részesedések értékesítésekor a könyv szerinti érték és 

az eladási ár közötti veszteségjellegű különbözetet, 

c) a külföldi pénzértékre szóló követeléshez kapcsolódó, a költségvetési évben realizált árfolyamvesztesé- 

get, 

d) a valutakészlet, a deviza, a külföldi pénzértékre szóló követelés, a befektetett pénzügyi eszköz és köte- 

lezettség mérlegfordulónapi értékelésekor összevontan elszámolt árfolyamveszteséget. 
86. Rendkívüli ráfordítások 

 

A rendkívüli ráfordítások között kell elszámolni 

a) az egységes rovatrend K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovathoz 

kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötele- 

zettségként nyilvántartott összegeket, 

b) az egységes rovatrend K87. Lakástámogatás,K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól és 

K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovatokhoz kapcsolódóan vezetett 

nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántar- 

tott összegeket, 

c) a tulajdonosnál (a tagnál) az alapításkor, a jegyzett tőke emelésekor a gazdasági társaságba bevitt va- 

gyontárgyak nyilvántartás szerinti értékét; 

d) a tulajdonosnál (a tagnál) a gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén (a felszámolás, a vég- 

elszámolás, a kényszertörlési eljárás befejezésekor) – az erről szóló határozat jogerőre emelkedésekor – 

a jogelőd gazdasági társaságban lévő megszűnt részesedésének (részvényeinek, üzletrészeinek, vagyoni 

betéteinek) nyilvántartás szerint (könyv szerinti) értékét, valamint a megszűnés miatt – a megszűnt ré- 

szesedés (részvények, üzletrészek, vagyoni betétek) ellenében – kapott eszközök vagyonfelosztási ja- 

vaslat szerinti értékének és az átvett kötelezettségek megállapodás szerinti értékének különbözetét, 

amennyiben a kapott eszközök értéke a kevesebb; 

e) az átalakult gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) – a gazdasági társaság átalakulása esetén – az 

átalakult gazdasági társaságban lévő megszűnt részesedésének (részvényeinek, üzletrészeinek, vagyoni 

betéteinek) nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékét; 

f) a külső tulajdonosnál (tagnál) – a gazdasági társaság beolvadása esetén – a jogelőd gazdasági társaság- 

ban lévő megszűnt részesedésének (részvényeinek, üzletrészeinek, vagyoni betéteinek) nyilvántartás 

szerinti (könyv szerinti) értékét; 

g) a tulajdonosnál (a tagnál) a gazdasági társaság jegyzett tőkéjének leszállításakor, ha a tőkeleszállítás tő- 

kekivonás útján valósul meg, a bevont részesedések (részvények, üzletrészek, vagyoni betétek) nyilván- 

tartás szerinti (könyv szerinti) értékét. 

h) a térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értékét, a térítés nélkül nyújtott szolgáltatások be- 

kerülési értékét, a felszámított, az átvevő által meg nem térített általános forgalmi adóval növelt összeg- 

ben. 

 

9. Eredményszemléletű bevételek 
 

Az eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei, az egyéb működési célú támo- 

gatások eredményszemléletű bevételei és a felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei elszá- 

molására szolgáló könyvviteli számlákat a tevékenység során használt szakfeladatok szerint tovább kell tagolni. 

 

91.Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei 

 

912. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 

Az eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei között kell elszámolni az egysé- 

ges rovatrend 

a) B401. Készletértékesítés ellenértéke, 
b) B402. Szolgáltatások ellenértéke, 
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c) B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke és 

d) B405. Ellátási díjak 
rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket. 

 

92. Egyéb eredményszemléletű bevételek 

 

Az egyéb eredményszemléletű bevételek között kell elszámolni 

a) a központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételeit, 

b) az egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételeit és 
c) a különféle egyéb eredményszemléletű bevételeket. 

 

921. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 

 

A központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei között kell elszámolni az egységes rovat- 

rend B816. Központi, irányító szervi támogatás rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon 

követelésként nyilvántartott összegeket. 

 

922. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 

 

Az egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei között kell elszámolni az egységes rovat- 

rend 

a) B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és 

b) B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 

rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket. 

 

923. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 

 

A különféle egyéb eredményszemléletű bevételek között kell elszámolni 
a) az egységes rovatrend B411. Egyéb működési bevételek, B51. Immateriális javak értékesítése, B52. In- 

gatlanok értékesítése, B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyil- 

vántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket, 

b) az immateriális javak, a tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenésének, a követelések és a 

készletek értékvesztésének visszaírt összegét, 

c) az anyagok, áruk nyereségjellegű leltárértékelési különbözetének összegét, és 
d) a szerződésen alapuló – konkrét termékhez, anyaghoz, áruhoz, szolgáltatásnyújtáshoz közvetve kapcso- 

lódó, nem számlázott – utólag kapott engedmény szerződés szerinti összegét. 

 

93. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei 

 

A pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei 

a) a kapott (járó) osztalékból és részesedésből, 

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

c) a pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételből állnak. 

 

931. Kapott (járó) osztalék és részesedés 

 

A kapott (járó) osztalék és részesedés között kell elszámolni a tartós és nem tartós részesedések után kapott 

osztalékot, ha az a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált. 

 

932. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 

 

A kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek között kell elszámolni az egységes ro- 

vatrend B408. Kamatbevételek rovathoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilván- 

tartott összegeket. 
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933. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei 

 

A pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei között kell elszámolni 
a) az egységes rovatrend B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei rovatokhoz kapcsolódóan vezetett 

nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket, 

b) a külföldi pénzértékre szóló kötelezettséghez kapcsolódóan a költségvetési évben realizált árfolyamnye- 

reséget, és 

c) a valutakészlet, a deviza, a külföldi pénzértékre szóló követelés, befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír 

és kötelezettség mérlegfordulónapi értékelésekor  összevontan elszámolt árfolyamnyereséget. 

 

94. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek 

 

A rendkívüli eredményszemléletű bevételek 

a) a felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételeiből és 
b) a különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételekből állnak. 

 

941. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 

 

A felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei között kell elszámolni az egységes rovatrend 

a) B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és 

b) B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 

rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket. 

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 

 

A különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek között kell elszámolni 

a) a térítés nélkül átvett eszközök bekerülési értékét, 

b) az ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt eszközök bekerülési értékét, 
c) a tulajdonosnál (a tagnál) a gazdasági társaságba bevitt vagyontárgyak létesítő okiratban, annak módosí- 

tásában meghatározott értékét; 

d) a gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén (a 

felszámolás, a végelszámolás, a kényszertörlési eljárás befejezésekor), az erről szóló határozat jogerőre 

emelkedésekor a megszűnt részesedés (részvények, üzletrészek, vagyoni betétek) ellenében kapott esz- 

közök vagyonfelosztási javaslat szerinti értékének és az átvett kötelezettségek megállapodás szerinti ér- 

tékének különbözetét, amennyiben a kapott eszközök értéke a több; 

e) az átalakult gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) – a gazdasági társaság átalakulása esetén – az 

átalakulással létrejött gazdasági társaságban szerzett részesedés bekerülési értékeként a megszűnt része- 

sedésre jutó – a jogelőd gazdasági társaság végleges vagyonmérlege szerinti – saját tőke összegét (kivá- 

lás esetén a kiválással létrejött gazdasági társaság végleges vagyonmérlege szerinti saját tőke összegét); 

f) a külső tulajdonosnál (tagnál) – a gazdasági társaság beolvadása esetén – az átvevő (beolvasztó) gazda- 

sági társaságban szerzett részesedés bekerülési értékeként a megszűnt részesedésre jutó – a jogelőd gaz- 

dasági társaság végleges vagyonmérlege szerinti – saját tőke összegét; 

g) a gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági társaság jegyzett tőkéjének leszállításakor, ha 

a tőkeleszállítás tőkekivonás útján valósul meg, a bevont részesedés (részvény, üzletrész, vagyoni betét) 

névértékének fejében átvett (járó) eszközök értékét; 

h) a térítés nélkül kapott (igénybe vett) szolgáltatások piaci – illetve jogszabály eltérő rendelkezése esetén 

a jogszabály szerinti – értékét. 
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0. Nyilvántartási számlák 
 

1. Befektetett eszközök 

2. Készletek 

006. Egyéb nyilvántartási ellenszámla 

 

A 0. számlaosztály 01. és 02. számlacsoportja azokat a nyilvántartási számlákat tartalmazza, amelyeken kimuta- 

tott tételek a mérleg szerinti eredményt és a saját tőke összegét közvetlenül nem befolyásolják. A 01. és 02. 

számlacsoportban a 006. Egyéb nyilvántartási ellenszámla számláival szemben történik könyvelés. 
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II. A számlaosztályok jellemzően előforduló gazdasági eseményei, összefüggései 

 

1. KÖVETELÉSEKKEL, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOKKAL, MÁS FIZETÉSI 

KÖTELEZETTSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, MA- 

GYARÁZATOK 
 

A) A költségvetési és a pénzügyi számvitelben alkalmazott nyilvántartási és könyvviteli számlák használa- 

ta összefoglalóan: 

 

Számla 

Jelleg 
Gazdasági események hatása a főkönyvi számlára 

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 E T 491 T  K  K 493 

1(9)  K 491 K  T  T 493 

2 E T 491 T  K  K 493 

2(8)  K 491 K  T  T 493 

3 E T 491 T  K  K 493 

Kivéve: 

3586  K 491 K  T  T 493 

361 E --- --- T 31-33 K 31-33 --- --- 

363  --- --- T/K  T/K  --- --- 

3641 E --- --- T  K  K 3642 

3642 F --- --- K  T  T 3641 

365 E T 491 T  K  K 493 

366 E T 491 T  K  K 493 

367 F K 491 K  T  T 493 

368 F K 491 K 34 T 34 T 493 

37 E T 491 T  K  K 493 

411 F K 491 K  T  T 493 

412 F T/K 491 K  T  T/ 

K 

493 

413 F K 491 K  T  T 493 

414 F T/K 491 K  T  T/ 

K 

493 

416 F T/K 491 K  T  T/ 

K 

493 

42 F K 491 K  T  T 493 
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Számla 

Jelleg 
Gazdasági események hatása a főkönyvi számlára 

Nyitás Növekedés Csökkenés Zárás 

E/F T/K 
Ellen- 

számla 
T/K 

Ellen- 

számla 
T/K 

Ellen- 

számla 

T/ 

K 

Ellen- 

számla 

44 F K 491 K  T  T 493 

51-56 E --- --- T  K  K 8 

571 F --- --- K  T  T/ 

K 

492 

572 F --- --- K  T  T 492 

6 E --- --- T  K   691-en keresztül 

átvezetés a 7. 

számla-osztályba 

7 E --- --- T  K   591 

8 E --- --- T  K   492 

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 

 

 

 

2. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (1. SZÁMLAOSZTÁLY) 

 

2.1. 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. 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) 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 

c) Nettó előleg teljesítésként 
T05613/05623/ 

05633/05643 

–  
K0021 
K05672 

–  K003 

d) Előleg utáni általános forgalmi adó teljesítésként T05673 –  K003 

4. Szállítói számla a pénzügyi számvitel szerint 

a) Nettó összeg (előleggel együtt) T11/151 –  K4216 

b) Előleg rendezése T4216 –  K36511/36512 
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c) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó  (elő- 

leg utáni általános forgalmi adóval) 
T3641 –  K4216

 
d) Előleg  utáni  levonható  előzetesen  felszámított  általános for- 

galmi adó rendezése 
T4216 –  K3641

 
e) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi  adó 

(előleg utáni általános forgalmi adóval) 
T8434 –  K4216

 
f) 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

 

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) 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 

 

2.2. IMMATERIÁLIS JAVAKKAL, TÁRGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELSZÁ- 

MOLÁSOK 

Növekedések 

A) Térítés nélkül, ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt immateriális javak, tárgyi eszkö- 

zök 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 költségve- 

tési 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 

C) Tárgyévben használatba vett vásárolt készlet átminősítése tárgyi eszközzé elszámolása 

Átminősítés bekerülési értéken a pénzügyi számvitel szerint 
T121-141 

T591 – 
K51 
K6/7 
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D) Tárgyi eszközök idegen kivitelezővel végzett felújítása elszámolása 

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint 

a) Nettó érték T0021 –  
K05712/05722

 
/05732 

b) Általános forgalmi adó T0021 –  K05742 

2. 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) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó T8434 –  K32/33 

3. Szállítói számla a költségvetési számvitel szerint 

 
a) Nettó érték 

T05712/05722/ 

05732 – 

T0022 

K0021 

K05712/05722 

/05732 

b) Általános forgalmi adó 
T05742

 
T0022 

c) Nettó előleg teljesítésként 
T05713/05723/ 

05733 

–  
K0021 
K05742 

–  K003 

d) Előleg utáni általános forgalmi adó teljesítésként T05743 –  K003 

4. Szállítói számla a pénzügyi számvitel szerint 

a) Nettó összeg (előleggel együtt) T152 –  K4217 

b) Előleg rendezése T4217 –  K36511/36512 
c) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó  (elő- 

leg utáni általános forgalmi adóval) 
T3641 –  K4217

 
d) Előleg  utáni  levonható  előzetesen  felszámított  általános for- 

galmi adó rendezése 
T4217 –  K3641

 
e) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi  adó 

(előleg utáni általános forgalmi adóval) 
T8434 –  K4217

 
f) Előleg utáni le  nem vonható előzetesen felszámított    általános 

forgalmi adó rendezése 
T4217 –  K8434

 

5. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint 

a) Nettó összeg (előleg nélkül) 
T05713/05723/ 

05733 
–  K003 

b) Általános  forgalmi  adó  (előleg  utáni  általános  forgalmi adó 

nélkül) 
T05743 –  K003 

6. A  számla  bruttó  összege  kiegyenlítése  a  pénzügyi számvitel 

szerint (előleg nélkül) 
T4217 –  K32/33

 

7. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamveszteség a költségvetési számvitel szerint 

a) Kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 –  K053542 

b) Teljesítésként T053543 –  K003 

8. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamveszteség a pénzügyi számvitel szerint 

a) Kötelezettségként T853 –  K4217 

b) Teljesítésként T4217 –  K32/33 

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

rintiek fordítottjaként 
10. Pénzügyi  teljesítéskor  keletkezett  árfolyamnyereség  a pénz- 

ügyi számvitel szerint 
T4217 –  K933
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E) Tárgyi eszközök saját kivitelezésben végzett felújítása 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 
T11/152 

T591 – 
K572 
K6/7 

3. Saját előállításhoz kapcsolódó általános forgalmi adó elszámolása a   pénzügyi 

számvitel szerint 
T3641 –  K3642

 

F) Idegen eszközön végzett felújítások átadásának elszámolása 

Felújítás átadás a pénzügyi számvitel szerint T863 – K152 
 

Csökkenések 

A) Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása 

Terv szerinti értékcsökkenés a pénzügyi számvitel szerint 
T56 

T6/7 

 

 

– 
K119-149 
K591 

B) Terven felüli értékcsökkenés elszámolása 

Terven felüli értékcsökkenés a pénzügyi számvitel szerint T8434 – K118-158 

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

1. Bruttó érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T841 –  K11/121-141 

2. Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés kive- 

zetése a pénzügyi számvitel szerint 

3. Számlázott eladási ár a költségvetési számvitel szerint 

T118-148 

T119-149 
–  K841

 

a) Nettó érték 
T09512/09522/ 

–  K0041 

K0041 
 

K92 

K3642 

 
K09513/09523 

/09533 

K094063 

K3514 

K3515 
 
 

1. Bruttó érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T864 –  
K11/121- 
151 

 
2. Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés kivezetése a 

pénzügyi számvitel szerint 

 
3. Átadás a pénzügyi számvitel szerint 

T118- 

158 

T119- 

149 

 

–  K864 

a) Átadáskor T412 –  K9423 

b) Cégbírósági bejegyzéskor 
T161-

 
163 

–  K412 

E) Térítés nélküli átadás elszámolása 

1. Az eszköz kivezetésének elszámolása 

1/a. Bruttó érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T864 –  
K11/121-

 
151 

1/b. Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés kivezetése a 

pénzügyi számvitel szerint 
2. Általános forgalmi adó elszámolása a pénzügyi számvitel szerint, ha 

T118-158 

T119-149 
–  K864

 

nem hárítja át az átvevőre 
T8434 –  K3642

 

 09532  

b) Általános forgalmi adó T094062 – 

4. Számlázott eladási ár a pénzügyi számvitel szerint   

a) Nettó érték T3515 – 

b) Általános forgalmi adó T3514 – 

5. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint 

a) Nettó érték 

 

T005 

 

– 

b) Általános forgalmi adó T005 – 

6. A számla kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint T32/33 – 

D) Apportba adás elszámolása 
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3. Általános forgalmi adó elszámolása a költségvetési számvitel szerint, ha 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 
 

F) 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 

T118- 

– 
K11/121- 
151 

3. Eszköz kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 
158 
T119- 

149 

– 
K11/121- 
141 

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

a) Követelésként T094102 –  K004 

b) Teljesítésként T005 –  K094103 

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

a) Követelésként T3514 –  K9232 

b) Teljesítésként 

 
G) Használatba nem vett eszköz átminősítése készletté elszámolása 

T32/33 –  K3514 

 

Átminősítés a pénzügyi számvitel szerint T21-22 – K11/151 
 

H) Tárgyévben használatba vett eszköz átminősítése készletté elszámolása 

1. Tárgyévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás visszavezetése a 

pénzügyi számvitel szerint 

 

 
2. Eszköz kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 

 
T139- 

149 

T591 

T138- 

148 

T139- 

149 

 
 

K56 
–  

K6/7 

 
– 

K131- 
141 

3. Átminősítés a pénzügyi számvitel szerint T21-22 –  
K131- 

141 

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. Számlázott karbantartási, kisjavítási szolgáltatási díj a költségvetési számvitel szerint 

a) Nettó összeg 
T053342

 
T0022 

b) Általános forgalmi adó 
T053512

 
T0022 

3. Számlázott karbantartási, kisjavítási szolgáltatási díj a pénzügyi számvitel szerint 

a) Nettó összeg 
T52

 
T6/7 

–  
K0021 
K053342 

–  
K0021 
K053512 

 
– K4213 

K591 

b) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó T3641 –  K4213 

c) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó T8434 –  K4213 

4. Számlázott karbantartási, kisjavítási szolgáltatási díj kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint 
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a) Nettó összeg T053343   –  K003 

b) Általános forgalmi adó T053513   –  K003 
5. Számlázott karbantartási, kisjavítási szolgáltatási díj kiegyenlítése a   pénz- 

ügyi számvitel szerint 
T4213 –  K32/33

 

B) Saját kivitelezésben elvégzett karbantartás elszámolása 

Költségek a pénzügyi számvitel szerint 

Kapcsolódó tétel: kiadásként elszámolandó pénzforgalom esetén a költségvetési szám- 

vitelben történő könyvelés 

T5 

T6/7  
–
 

K1-4 

K591 

 

2.3 RÉSZESEDÉSEKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 

Növekedések 

A) Részesedések vásárlásának elszámolása 

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint T0021 –   K05652 

2. Vásárlás esedékessé válása a költségvetési számvitel szerint 
T05652

 –   
K0021 

 

 

 

 

 

 

2. Befizetés esedékessé válása a költségvetési számvitel szerint 
T05652/05662

 
T0022 –  

K0021 
K05652/05662 

3. Befizetés esedékessé válása a pénzügyi számvitel szerint T412 –  K4216 

4. Részesedésszerzés a költségvetési számvitel szerint T05653/05663   –  K003 

5. Részesedésszerzés a pénzügyi számvitel szerint T4216 –  K32/33 

6. Állományba vétel a cégbírósági bejegyzéskor a pénzügyi szám- 

vitel szerint 

T161-163 –  K412 

C) Térítés nélküli átvett, ajándékba kapott, hagyatékként átvett részesedések 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

 
 

Csökkenések 

A) Részesedések értékesítése elszámolása 

1. Értékvesztés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 
T168/178/

 
2481/2482 

 

 
 

–   K16/17/24 

2. Értékesítés a költségvetési számvitel szerint 

 
a) Értékesítés bevétele követelésként 

 
T0954/098121/ 

098123/09821/ 

09822(2) 

 

– K0041 

K0954/ 

b) Értékesítés bevétele teljesítésként T005 – 

 

3. Értékesítés a pénzügyi számvitel szerint 

098121/ 

098123/09821/ 
09822(3) 

a) Értékesítés bevétele követelésként T3515/3518 –   K16/17/24 

b) Értékesítés bevétele teljesítésként T32/33 –   K3515/3518 

B) Részesedés térítés nélküli átadásának elszámolása 

1. Átadás a pénzügyi számvitel szerint T863 –  K16/17/24 

2. Az átadott részesedés elszámolt értékvesztésének kivezetése a pénzügyi 

számvitel szerint 

C) Részesedések értékvesztése elszámolása 

T168/178/ 

2481/2482   
–  K863

 

Értékvesztés a pénzügyi számvitel szerint T852 – 
K168/178/ 

2481/2482 

 K0022 K05652 

3. Vásárlás esedékessé válása a pénzügyi számvitel szerint T161-163/241 –   K4216/4219 

4. Részesedés megvásárlása a költségvetési számvitel szerint T05653 –   K003 

5. Részesedés megvásárlása a pénzügyi számvitel szerint T4216/4219 –   K32/33 

B) Részesedések elszámolása alapításkor, tőkeemeléskor 

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint 

 

T0021 

 

–  K05652/05662 
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Egyéb gazdasági események 

A) Részesedések után járó, kapott osztalék elszámolása 

1. Járó osztalék elszámolása a költségvetési számvitel szerint 

a) Követelésként 

b) Teljesítésként 

T094042 

T005 

– K004 

– K094043 

2. Járó osztalék elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 

a) Követelésként T3514/3524 – K931 

b) Teljesítésként T32/33 – K3514/3524 

 
 

3. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (2. SZÁMLAOSZTÁLY) 
3.1. 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) Nettó előleg a kifizetés alapján T36513 –  K32/33 

b) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó T3641 –  K32/33 

c) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó T8434 –  K32/33 

3. Szállítói számla a költségvetési számvitel szerint 

 

a) Nettó érték 

T053112/ 

053122/ 

053132 

T0022 

K0021 

– 
K053112/ 
053122/ 
053132 

b) Általános forgalmi adó 
T053512

 
T0022 

T053113/ 

–  
K0021 
K053512 

c) Nettó előleg teljesítésként 053123/ 

053133 

–  K003 

d) Előleg utáni általános forgalmi adó teljesítésként T053513 –  K003 

4. 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 –  K4213

 

c) Előleg rendezése T4213 –  K36513 

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 

T4213 –  K32/33 
nélkül)  

B) Raktári többlet elszámolása 

1. Anyagok raktári többlete a pénzügyi számvitel szerint 

 

T211 

 

– K923 

2. Áruk raktári többlete a pénzügyi számvitel szerint T212 – K923 
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C) 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

 
 

Csökkenések 

A) Anyagfelhasználás elszámolása 

Anyagfelhasználás a pénzügyi számvitel szerint 
T51 

T6/7 

 

 

– 
K211 
K591 

B) Anyag-, áruértékesítés elszámolása 

1. Könyv szerinti érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 
T51/813

 

 

–   
K211/212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Visszáru elszámolása 

E fejezet Növekedések A) Anyagok, áruk vásárlása elszámolása cím 1-5. pontja szerintiek fordítottjaként 

 

D) Hiányzó, elveszett, eltulajdonított, megsemmisült, selejtezett anyagok, áruk elszámolása 

1. Kivezetés a pénzügyi számvitel szerint T842 – K211/212 

2. A kapott, járó kártérítések (biztosító kártérítése) elszámolása 

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

a) Követelésként T094102 – K004 

b) Teljesítésként T005 – K094103 

2/b. Járó, kapott kártérítések (biztosító térítése) elszámolása a pénzügyi számvitelben 

a) Követelésként T3514 – K9232 

b) Teljesítésként T32/33 – K3514 

E) Apportba adás elszámolása 

1. Könyv szerinti érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 

 

T864 

 

–   K211/212 

2. Átadás a pénzügyi számvitel szerint   

a) Átadáskor T412 –   K9423 

b) Cégbírósági bejegyzéskor T161-163 –   K412 
 

F) Anyagok, áruk térítés nélküli átadásának elszámolása 

1. Átadás a pénzügyi számvitel szerint T863 – K211/212 
2. Általános forgalmi adó elszámolása a pénzügyi    számvitel szerint, ha nem 

hárítja át az átvevőre 
T8434 –  K3642

 

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

 

2. Számlázott eladási ár a költségvetési számvitel szerint 

T6/7 K591 

a) Nettó érték T094012 –   K0041 

b) Általános forgalmi adó T094062 –   K0041 

3. Számlázott eladási ár a pénzügyi számvitel szerint   

a) 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 
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G) Értékvesztés elszámolása 

Értékvesztés a pénzügyi számvitel szerint T843 – K218/228 

 
3.2. 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. Késztermék kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T571 – K232 

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) 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 

B) 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 

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

a) Követelésként T094102  – K004 

b) Teljesítésként T005 – K094103 

3/b. Járó, kapott kártérítések (biztosító térítése) elszámolása a pénzügyi számvitelben 

a) Követelésként T3514 – K9232 

b) Teljesítésként T32/33 – K3514 

C) 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 

D) Apportba adás elszámolása 

1. Könyv szerinti érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 

a) Ráfordítás elszámolása T864 – K232 
b) Állományváltozás elszámolása saját előállítású eszközök aktivált  értéke- 

ként 
T571 – K572 

2. Átadás a pénzügyi számvitel szerint 

a) Átadáskor T412 – K9423 
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b) Cégbírósági bejegyzéskor 
T161-

 
163 

 

– K412 

E) Késztermékek térítés nélküli átadásának elszámolása 

1. Ráfordítás elszámolása a pénzügyi számvitel szerint T863 –  K232 
2. Állományváltozás elszámolása saját előállítású eszközök aktivált értékeként 

a pénzügyi számvitel szerint 
T571 –  K572

 
3. Általános forgalmi adó elszámolása a pénzügyi    számvitel szerint, ha nem 

hárítja át az átvevőre 
T843 –  K3642

 

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

a) Követelésként T094062   –  K004 

b) Teljesítésként T005 –  K094063 

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

a) Követelésként T3514 –  K3642 

b) Teljesítésként T32/33 –  K3514 

F) Értékvesztés elszámolása 

1. Ráfordítás elszámolása a pénzügyi számvitel szerint T8434   –  K238 

2. Állományváltozás  elszámolása  saját  előállítású  eszközök  aktivált  értékeként a 

pénzügyi számvitel szerint T571 –  K572 

 

 

4. PÉNZESZKÖZÖK, KÖVETELÉSEK, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (3. 

SZÁMLAOSZTÁLY) 
4.1 PÉNZESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 

A) Forint készpénzfelvétel elszámolása 

1. Felvett pénzösszeg a pénzügyi számvitel szerint T3211   –   K361 

2. Felvett pénzösszeg terhelési értesítő alapján a pénzügyi számvitel szerint T361 –  K331-333 

B) Deviza átutalás elszámolása devizaszámláról forintszámlára 
1. Átutalt pénzösszeg nyilvántartási árfolyamon a pénzügyi számvitel    sze- 

T361 – K332 
rint 

2. Átutalt pénzösszeg jóváírási értesítő alapján a pénzügyi számvitel szerint 

3. Árfolyamnyereség elszámolása a költségvetési számvitel szerint 

 

T331/332 

 

– K361 

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 

C) Számlán jóváírt kamat elszámolása 

1. Számlán jóváírt kamat a költségvetési számvitel szerint 

  

a) Követelésként T094082 – K0041 

b) Teljesítésként T005 – K094083 

2. Számlán jóváírt kamat a pénzügyi számvitel szerint   

a) Követelésként T3514 – K932 

b) Teljesítésként T33 – K3514 
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D) Számlát terhelő díjak, jutalékok elszámolása  

1. 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 

E) Letétekkel, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközökkel, biztosítékokkal kapcsolatos elszámo- 

lások 
1. Letétek, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok jóváí- 

rása, befizetése a pénzügyi számvitel szerint 
T32/33   –   K3678

 
2. Letétek, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok   kifi- 

zetése a pénzügyi számvitel szerint 
T3678 –  K32/33

 

3. Letétek, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok bevételként történő átveze- 

tésének elszámolása a költségvetési számvitel szerint 

a) Követelésként T09(2) –  K0041 

b) Teljesítésként T005 –  K09(3) 

3. Letétek, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok bevételként történő átveze- 

tésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 

a) Követelésként T351 –  K9 

b) Teljesítésként T3678 –  K351 

4.2. KÖVETELÉSEKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 

A) 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/ 

094033/ 

094053 

b) Általános forgalmi adó T005 – K094063 

4. A számla kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint T32/33 – K3514 

 
B) Behajthatatlan követelés elszámolása 

1. Behajthatatlan követelés a költségvetési számvitel szerint T0041 – K09(2) 

2. Behajthatatlan követelés a pénzügyi számvitel szerint T8432 – K35 

C) Követelés értékvesztésének elszámolása 

1. Értékvesztés a költségvetési számvitel szerint T0041 – K09(2) 

2. Értékvesztés a pénzügyi számvitel szerint T8434 – K358 

 
D) Adott engedmény elszámolása 
1. Konkrét  számlához  kapcsolódó  adott  engedmény  a    költségvetési 

számvitel szerint 
T0041 –  K09(2)

 

2. 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 

T0041 –  K09(2) 
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4. Konkrét  számlához  nem  kapcsolódó  adott  engedmény  a  pénzügyi 

számvitel szerint 
T8434 –  K35

 

E) Dolgozóknak lakáskölcsön nyújtása elszámolása 
1. A lakáskölcsön számlára pénzeszköz átvezetés a pénzügyi számvitel   sze- 

rint 
T361 –  K33 

2. A lakáskölcsön számlán pénzeszköz jóváírás a pénzügyi számvitel szerint T331 –  K361 

3. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint T0021 –  K05862 

4. 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) Követelés tőkeösszege T09742 –  K0041 

d) Követelés kamatrésze T094082   –   K0041 

5. Kölcsön folyósítása, ide értve a kezelési költség dolgozót érintő részét is a pénzügyi számvitel sze- 

rint 

a) Követelés tőkeösszege T3517 –  K331 

b) Követelés kamatrésze T3514 –  K932 

c) Követelés kamatrésze elhatárolása T932 –  K441 

6. Kölcsön visszafizetése a költségvetési számvitel szerint T005 –  K09743 

7. 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. Kapott kamat a pénzügyi számvitel szerint T331 –  K3514 

11. Késedelmi kamat a költségvetési számvitel szerint 

a) Követelésként T094112   –   K0041 

b) Teljesítésként T005 –  K094113 

12. 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 

b) Teljesítésként T053373   –   K003 

14. Kezelési költség munkáltatót terhelő részének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 

a) Kötelezettségként 
T52

 
T6/7 

– 
K4213 
K591 

b) Teljesítésként T4213 –  K331 
 

 

4.3. SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK 

4.3.1. Általános forgalmi adó elszámolás 

1. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó a számla beérkezé- 

sekor a költségvetési számvitel szerint 

 

 
T053512/ 

05672/05742 

T0022 

 

 
K0021 

– K053512/ 

05672/05742 

2. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó a számla beérkezésekor a pénzügyi 

számvitel szerint 

a) Levonható általános forgalmi adó T3641 –  
K4213/4216/ 
4217 

b) Nem levonható általános forgalmi adó T8434 –  
K4213/4216/ 

4217 

3. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése a  költség-  T053513/ –  K003 
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vetési számvitel szerint 05673/05743 

4. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése a pénz- 

ügyi számvitel szerint 
5. Kiszámlázott általános forgalmi adó a költségvetési számvitel   sze- 

T4213/4216/ 

4217 
–  K32/33 

rint 
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  számvi- 

tel szerint 
T32/33 –  K3514 

9. Fordított általános forgalmi adó elszámolás a pénzügyi számvitel szerint 

a) Fizetendő levonható általános forgalmi adó T3641 –  K3642 

b) Fizetendő nem levonható általános forgalmi adó T8434 –  K3642 
10. Adóbevallás szerint fizetendő általános forgalmi adó a  költségve- 

tési számvitel szerint 
T0022 –  K053522

 
11. Adóbevallás szerint fizetendő általános forgalmi adó a    pénzügyi 

számvitel szerint 
T3642 –  K4213

 
12. 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 visszafi- 

zetésre való jogosultság megnyílik 

15. Adóbevallás szerint visszaigényelhető általános forgalmi adó a 

pénzügyi számvitel szerint, ha az Áfa. tv. szerinti visszafizetésre való 

jogosultság megnyílik 
16. Adóbevallás szerint visszaigényelhető általános forgalmi adó   tel- 

T094072 –  K0041 

 

 

T3514 –  K3641 

jesítése a költségvetési számvitel szerint 
T005 –  K094073

 

17. Adóbevallás szerint visszaigényelhető általános forgalmi adó   tel- 

jesítése a pénzügyi számvitel szerint (amennyiben az Áfa. tv. szerinti 

visszafizetésre való jogosultság megnyílik) 

18. Az általános forgalmi adó arányosítása miatt az előzetesen felszá- 

mított általános forgalmi adó vissza nem igényelhető részének elszá- 

molása a pénzügyi számvitel szerint 

T33 –  K3514 

 

 
T8434 –  K3641 

 

4.3.2. Utólagos elszámolásra kiadott összeg elszámolása 
1. Az elszámolásra kiadott összeg a pénzügyi számvitel   sze- 

rint 
T36515 –  K32/33 

2. 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 kötelezett- 

ségként 
T0022 –  K05(2) 

b) Teljesítésként T05(3) –  K003 

4. A felhasznált összeg a pénzügyi számvitel szerint 

a) Kötelezettségként T1-2/5-8 –  
K4213/4215- 

4218 

b) Teljesítésként 
T4213/4215-

 
4218 

–  K32/33 
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Adott előlegek értékvesztésének és visszaírásának elszámolása 

1. Értékvesztés a pénzügyi számvitel szerint T8434 –   K36518 

2. Előleg értékvesztésének elszámolása kiadásként a költségvetési számvitel szerint 

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 
T053552

 
T0022 –   

K0021 
K053552 

b) Teljesítésként T053553 –   K003 

3. Értékvesztés visszaírásának elszámolása a pénzügyi számvitel szerint T36518 –   K9232 

4. Értékvesztés visszaírásának elszámolása a költségvetési számvitel szerint 

a) Követelésként T094112 –   K004 

b) Teljesítésként T005 –   K094113 

 
4.3.3. SZEMÉLYI JUTTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 

A) Illetményelőleg folyósítása 

Illetményelőleg a pénzügyi számvitel szerint T36515 – K32/33 

B) 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 bér- 

számfejtés alapján 

3. Esedékes személyi juttatások a pénzügyi számvitel szerint a bérszám- 

fejtés alapján 

T051(2) 
T0022 

–
 

T53/54 
T6/7 

–
 

K0021 

K051(2) 

K4211 

K591 

4. Illetményelőleg rendezése a költségvetési számvitel szerint T051(3)   –  K003 

5. Illetményelőleg rendezése a pénzügyi számvitel szerint T4211 –  K36515 

6. Munkáltató követelései rendezése a költségvetési számvitel szerint 

a) 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 

11. A munkáltatót terhelő közterhek elszámolása a pénzügyi számvitel 

szerint 
12. A levont személyi jövedelemadó és más levonások átutalása a költ- 

T0522 

T0022 
–

 
T55 

T6/7 
–

 

K0021 

K0522 

K4212 

K591 

ségvetési számvitel szerint 
T051(3)   –  K003

 

13. A levont személyi jövedelemadó és más levonások átutalása a    pénz- 

ügyi 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 

 

C) Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 
1. Megelőlegezett  társadalombiztosítási  és  családtámogatási  ellátások   a 

pénzügyi számvitel szerint 
T3657 – K32/33

 

2. Az Egészségbiztosítási Pénztártól elszámolás alapján a következő hó- 

napban érkezett megtérítés a pénzügyi számvitel szerint (kifizetőhelyi költ- 

ségtérítés + megelőlegezett ellátások –munkáltatót terhelő táppénz hozzájá- 

rulás) 

3. Kifizetőhelyi költségtérítés elszámolása költségvetési számvitel szerint 

T33 – K3657 

a) Követelésként T094112 – K0041 

b) Teljesítésként T005 – K094113 

4. Kifizetőhelyi költségtérítés elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 

a) Követelésként T3514 – K9232 

b) Teljesítésként T3657 – K3514 
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5. Pénzforgalomban nem jelentkező munkáltatót terhelő táppénz hozzájárulás elszámolása a költség- 

vetési számvitel szerint 

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 – K0522 

b) Teljesítésként T0523 – K003 

6. 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 

T051(2)/0522  – K0021 

8. A dolgozó(k) illetményének csökkentése (le nem dolgozott személyi juttatások) a pénzügyi számvi- 

tel szerint: 
T4211 

T591 
–
 

D) December havi személyi juttatásokkal és közterheikkel kapcsolatos elszámolások 

K53/54 

K6/7 

1. December havi személyi juttatások elhatárolása a pénzügyi számvitel sze- 

rint 
2. December havi személyi juttatások decemberi kifizetése a pénzügyi   szám- 

T53/54 

T6/7 
–
 

K442 

K591 

vitel 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 
4. December havi kifizetőhelyi költségtérítés elhatárolása a pénzügyi  számvi- 

T55 

T6/7 

 

– 
K442 
K591 

tel szerint 
T371 – K9232 

5. December havi, pénzforgalomban nem jelentkező táppénzhez kapcsolódó, a 

dolgozó(k) illetménye csökkentésének (le nem dolgozott személyi juttatások) 

elhatárolása a pénzügyi számvitel szerint 

T442 

T591 

 

– 
K53/54 
K6/7 

6. December havi személyi juttatások elszámolása januárban a költségvetési számvitel szerint: e feje- 

zet B) A személyi juttatásokkal és a kapcsolódó közterhekkel kapcsolatos gazdasági események elszá- 

molásai cím 2. pontja szerint (kapcsolódó tétel lehet a cím 5. pontja szerint elszámolás) 

7. December  havi  személyi  juttatások  elszámolása  januárban  a   pénzügyi 

számvitel szerint (kapcsolódó tétel lehet az e fejezet B) A személyi juttatások- 

kal és a kapcsolódó közterhekkel kapcsolatos gazdasági események elszámo- 

lásai cím 5. és 7. pontjai szerint elszámolások) 
8. December havi személyi juttatások decemberi kifizetése rendezése a  pénz- 

T442 – K4211 

ügyi számvitel szerint 
T4211      –   K3661

 

9. December havi nettó személyi juttatások kifizetése: e fejezet B) A személyi juttatásokkal és a kap- 

csolódó közterhekkel kapcsolatos gazdasági események elszámolásai cím 8. és 9. pontja szerint 

10. 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 ese- 

mények 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 számvi- 

tel szerint: e fejezet C) Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolá- 

sa 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 
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csökkentésének (le nem dolgozott személyi juttatások) elszámolása januárban a költségvetési számvi- 

tel szerint: e fejezet C) Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolá- 

sa cím 7. pontja szerint 

15. December havi, pénzforgalomban nem jelentkező táppénzhez kapcsolódó, 

a dolgozó(k) illetménye csökkentésének (le nem dolgozott személyi juttatá- 

sok) elszámolása januárban a pénzügyi számvitel szerint 

T4211 – K442 

E) A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti reprezentáció és üzleti ajándék elszámolása 
1. Munkavállalónak utólagos elszámolásra kiadott előleg elszámolása a 

pénzügyi számvitel szerint 
T36515 – K32/33

 

2. Az előleggel való elszámolás a pénzügyi számvitel szerint T32/33 – K36515 

3. Az elszámoláskor benyújtott szállítói számla a költségvetési számvitel szerint 
a) Nettó összeg kötelezettségvállalásként,  más  fizetési kötelezettség- 

ként 
T0022 – 

b) Általános forgalmi adó kötelezettségvállalásként, más fizetési köte- 

K0511132/ 

051232 

lezettségként 
T0022 – K053512 

c) Kifizetőt terhelő közterhek kötelezettségvállalásként, más    fizetési 

kötelezettségként 
T0022 – K0522

 

d) Nettó összeg teljesítésként 
T0511133/

 
051233 

– K003 

e) Általános forgalmi adó teljesítésként T053513 – K003 

4. Az elszámoláskor benyújtott szállítói számla alapján a pénzügyi számvitel szerint 

a) Nettó összeg kötelezettségként 
T54

 
T6/7 – 

K4211 
K591 

b) Levonható általános forgalmi adó kötelezettségként T3641 – K4213 

c) Le nem vonható általános forgalmi adó kötelezettségként T8434 – K4213 

d) Kifizetőt terhelő közterhek kötelezettségként 
T55 

T6/7 – 
K4212 
K591 

e) Teljesítésként (bruttó összeg) T4211/4213 – K32/33 
5. A munkáltatót terhelő közterhek kifizetésének elszámolása a    költ- 

ségvetési számvitel szerint 
T0523 – K003

 
6. A munkáltatót terhelő közterhek kifizetésének elszámolása a  pénz- 

ügyi számvitel szerint 
T4212 – K33

 

F) Az utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszkö- 

zök 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. Szállítói számla kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint T3662 – K32/33 

4. Esedékes személyi juttatások a költségvetési számvitel szerint a bér- 

számfejtés alapján 

5. Esedékes személyi juttatások a pénzügyi számvitel szerint a bérszám- 

fejtés alapján 
6. Munkavállalónak kiadás elszámolása a számfejtéssel együtt a   költség- 

T051(2) 
T0022 

–
 

T54 

T6/7 
–
 

K0021 

K051(2) 

K4211 

K591 

vetési számvitel szerint 
T051(3) – K003

 

7. 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 
10. A munkáltatót terhelő közterhek átutalása a költségvetési     számvitel 

T55 

T6/7 
–
 

K4212 

K591 

szerint 
T0523 – K003 

11. A munkáltatót terhelő közterhek átutalása a pénzügyi számvitel szerint  T4212 – K33 
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4.4. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 

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, ame- 

lyet az esedékesség évében kell megszüntetni: 

Költség, ráfordítás elhatárolása T372 –       K5–8 

 

5. FORRÁSOK (4. SZÁMLAOSZTÁLY) 
5.1. KÖTELEZETTSÉGEK 

A) Szolgáltatás vásárlás elszámolása 

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint 

a) Nettó érték T0021 –  K053(2) 

b) Általános forgalmi adó T0021 –  K053512 

2. Előleg 

a) Nettó előleg a kifizetés alapján T36514/36515   –  K32/33 

b) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó T3641 –  K32/33 

c) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó T8434 –  K32/33 

3. Szállítói számla a költségvetési számvitel szerint 

a) Nettó érték 
T053(2)

 
T0022 

b) Általános forgalmi adó 
T053512

 
T0022 

–  
K0021 
K053(2) 

–  
K0021 
K053512 

c) Nettó előleg teljesítésként T053(3) –  K003 

d) Előleg utáni általános forgalmi adó teljesítésként T053513 –  K003 

4. Szállítói számla a pénzügyi számvitel szerint 

a) Nettó összeg (előleggel együtt) 
T52

 
T6/7 – 

K4213 
K591 

b) Előleg rendezése T4213 –  K36514 

c) Általános forgalmi adó 
ca)  Levonható  előzetesen  felszámított  általános  forgalmi  adó  (előleg 

utáni általános forgalmi adóval) 
T3641 –  K4213

 
cb) Előleg utáni levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

rendezése 
T4213 –  K3641 

cc) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó  (elő- 

leg utáni általános forgalmi adóval) 
T8434 –  K4213

 
cd)  Előleg  utáni  le  nem vonható előzetesen  felszámított  általános for- 

galmi adó rendezése 
T4213 –  K8434

 

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

 

B) Kötelezettségek elengedése elszámolása 
1. Kötelezettségvállalás,  más  fizetési  kötelezettség  elengedése  a   költségvetési 

számvitel szerint 
T05(2)   –  K0022

 

2. Kötelezettség elengedése a pénzügyi számvitel szerint T42 –  K9423 

3. Időbeli elhatárolás, ha a kötelezettség az annak terhére beszerzett   eszközökhöz 

kapcsolódik, legfeljebb a kapcsolódó eszközök nyilvántartás szerinti értékében a 

pénzügyi számvitel szerint (az Szt. 45. § (1) bekezdés b) pontja szerint) 

T9423   –   K443 

 

C) Egyéb kötelezettségekre vonatkozó könyvelési tételek 

Lásd még az alábbi fejezetekben: 
a) 2.1. Immateriális javak beszerzésével, előállításával, beruházásokkal kapcsolatos elszámolások 
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b) 2.2. Immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel kapcsolatos egyéb elszámolások 

c) 3.1. Vásárolt készletekkel kapcsolatos elszámolások 
d) 4.3.3. Személyi juttatásokkal kapcsolatos elszámolások 

 

5.2. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 

Ha a pénzügyi számvitelben eredményszemléletű bevételként elszámolt követelés a költségvetési évre vonatko- 

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

ményszemléletű bevételként elszámolt követelés a költségvetési éven túlra vonatkozik, az eredményszemléletű 

bevétel elhatárolása szükséges, amelyet az esedékesség évében kell megszüntetni: 

Eredményszemléletű bevétel elhatárolása T9         –      K441 

 
6. KÖLTSÉGNEMEK (5. SZÁMLAOSZTÁLY) 
Az 5. számlaosztályba tartozó főkönyvi számlákhoz kapcsolódó elszámolási szabályokat az alábbi fejezetek 

tartalmazzák: 
a) 2.2. Immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel kapcsolatos egyéb elszámolások / Csökkenések / C) Ter- 

ven felüli értékcsökkenés elszámolása 

b) 3.1. Vásárolt készletekkel kapcsolatos elszámolás 
c) 3.2. Saját termelésű készletekkel kapcsolatos elszámolások 

d) 4.3.3. Személyi juttatásokkal kapcsolatos elszámolások 

e) 5.1. Kötelezettségek / A) Szolgáltatás vásárlás elszámolása 
 

 

7. ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK (6. SZÁMLAOSZTÁLY) / SZAKFELADATOK 

KÖLTSÉGEI (7. SZÁMLAOSZTÁY) 
A pénzügyi könyvvezetés során a költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban költségnemek szerint, má- 

sodlagosan az 591. Költségnem átvezetési számla használatával a 6. vagy 7. számlaosztály könyvviteli számláin 

kell könyvelni. A 6. és 7. számlaosztályba tartozó főkönyvi számlákhoz kapcsolódó könyvelési tételeket lásd az 

5. számlaosztálynál felsorolt fejezetekben. 
 

 

 

8. ELSZÁMOLT KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK (8. SZÁMLAOSZTÁY) 
A) Államháztartáson belüli vissza nem térítendő támogatások nyújtása elszámolásai 

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint T0021 –   
K05506/

 
 

 

 

 

 

 

a) Teljesítésként 
T05506/

 
0584(3) 

 

–   K003 

b) Támogatási előlegnél elszámolási kötelezettségként T031 –   K006 

5. Kifizetés a pénzügyi számvitel szerint T4215/4218 –   K32/33 

B) Államháztartáson kívüli vissza nem térítendő támogatások, ellátottak pénzbeli juttatásai elszámolásai 

1. Kötelezettségvállalás   (jogosultság   megállapítása) a 

költségvetési számvitel szerint 
T0021 –

 

T054/05509/ 

K054/05509/ 

05511/05512/0587/ 

0588/0589(2) 

K0021 

2. Kifizetés esedékessége a költségvetési számvitel   sze- 
rint 

05511/05512/0587/ 
0588/0589(2) 

T0022 

– 
K054/05509 
05511/05512/0587/ 

0588/0589(2) 

3. Kifizetés esedékessége a pénzügyi számvitel szerint T8434/864 –  
K4214/4215/

 
4218 

4. Kifizetés a költségvetési számvitel szerint 

 

 

2. Kifizetés esedékessége a költségvetési számvitel szerint 

 

T05506/ 

0584(2) 

0584(2) 

K0021 

–   K05506/ 

 T0022 0584(2) 

3. Kifizetés esedékessége a pénzügyi számvitel szerint T8434/864 –   K4215/4218 

4. Kifizetés a költségvetési számvitel szerint   
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a) Teljesítésként 

T054/05509/ 

05511/05512/0587/ 

0588/0589(3) 

 
–  K003 

b) Támogatási előlegnél elszámolási kötelezettség T031 –  K006 

5. Kifizetés a pénzügyi számvitel szerint 
T4214/4215/ 
4218 

–  K32/33 

C) Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamveszteség (fizetett összeg > kötelezettség) 

1. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamveszteség a pénzügyi számvitel szerint 

a) Kötelezettségként T853 K 4213 

b) Teljesítésként T4213 K 32/33 

 
2. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamveszteség a költségvetési számvitel szerint 

a) Kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként  T0022 - K053542 

b) Teljesítésként T053543 - K003 

D) Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamveszteség (fizetett összeg < követelés) 
1. Pénzügyi  teljesítéskor  keletkezett   árfolyam- 

veszteség a pénzügyi számvitel szerint 
T853 K 35

 

2. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamveszteség a költségvetési számvitel szerint 

követelés összegének csökkentése T 004 K 09(2) 

 

E) Egyéb könyvelési tételek 

Lásd még az 2-5. fejezetek gazdasági eseményei 

 

9. EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEK (9. SZÁMLAOSZTÁY) 
A) Államháztartáson belüli vissza nem térítendő támogatások fogadása elszámolásai 

1. Támogatás folyósítása a költségvetési számvitel szerint 

a) Követelésként 
T0916/

 
0925(2) 

–  K0041 

b) Teljesítésként T005 – 
K 0916/

 
0925(3) 

2. Támogatás folyósítása a pénzügyi számvitel szerint 

a) Követelésként T3511/3512   –  K922/941 

b) Teljesítésként T32/33 –  K3511/3512 

3. 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 

B) Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől közvetlenül kapott támogatás elszámolása (Áht. 20. 

§ (1) bek.) 

1. Támogatásról való értesítés a költségvetési számvitel sze- 

rint 
a) Bevételi előirányzatként (ha tárgyévi és nem került 

megtervezésre) 
T001 - K0965/0975(1) 

b) Kiadási előirányzatként (ha tárgyévi és nem került meg- 

tervezésre) 
T05(1) - K001 

c) Követelésként T0965/0975(2) - K0041 
2. Támogatásról való értesítés a pénzügyi számvitel sze- 

rint 
T3516/3517 - K922/941 

3. 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. Kötelezettségvállalás, kötelezettség a kapott támogatás terhére 

a) A költségvetési számvitel szerint kötelezettségvállalás T0021 - K05(2) 
b) A költségvetési számvitel szerint végleges kötelezettségválla- 

lás, más fizetési kötelezettség 

T05(2) 

T0022 
-
 

K0021 

K05(2) 
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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) Bevételi előirányzat teljesítéseként T005 - K0965/0975(3) 

6a. Támogatás felhasználása (kifizetés) a pénzügyi számvitel sze- 

rint 

a) A kötelezettség és a követelés összevezetéseként T42 - K3516/3517 
b) A nemzetközi támogatási program pénzeszközeinek ki- 

vezetéseként 
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. 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 

b) Adott (a folyósítás) évén túl 
T05511/ 

0588(3) 
- K003 

10.Visszafizetés a pénzügyi számvitel szerint 

a) Adott (a folyósítás) évén belül T367113 - K32/33 

b) Adott (a folyósítás) évén túl T4215/4218 - K32/33 

 

C) Irányító szervi támogatás elszámolása 

1. Központi, irányító szervi támogatás jóváírása a költségvetési számvitel szerint 

a) Követelésként T098162 – K0041 

b) Teljesítésként T005 – K098163 

2. Központi, irányító szervi támogatás jóváírása a pénzügyi számvitel szerint 

a) Követelésként T3518 – K921  

b) Teljesítésként T33 – K3518  

D) Szolgáltatás nyújtás elszámolása   

1. Számlázott eladási ár a költségvetési számvitel szerint   

 

a) Nettó érték 

T094022/ 

094032/ 

 

– K0041 

 094052  

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/ 

– 094033/ 

094053 

b) Általános forgalmi adó T005 – K094063 

4. A számla kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint T32/33 – K3514 

E) Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamnyereség (fizetett összeg < kötelezettség) 

1. Pénzügyi  teljesítéskor  keletkezett  árfolyamnyereség   a
T0021

 K05612/05622/ 

költségvetési számvitel szerint 
T05612/05622 - 
/05632/05642 

05632/05642 
K0022 

2. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamnyereség a pénzügyi 

számvitel szerint 
T4216 - K933
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F) Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamnyereség (fizetett összeg > követelés) 

1. Pénzügyi teljesítés (pénzügyi számvitel) 

árfolyamkülönbözet T 32/33 K 35 

2. Pénzügyi teljesítés (költségvetési számvitel) 

árfolyamkülönbözet T 004 K 094093 

követelés - árfolyamkülönbözet T 094092 K 004 

G) Egyéb könyvelési tételek 

Lásd még az 2-5. fejezetek gazdasági eseményei 

10. EGYÉB GAZDASÁGI ESEMÉNYEK ELSZÁMOLÁSAI 
A) Előirányzatok elszámolása 

1. Eredeti előirányzat (elemi költségvetés alapján) 
T05(1) 
T001 – 

K001 
K09(1) 

2. Kiadási előirányzatok zárolása T001 – K05(1) 

3. Előirányzatok módosítása (átcsoportosítása) 

a) Csökkenés 
T001

 
T09(1) 

b) Növekedés 
T05(1)

 
T001 

- 
K05(1) 
K001 

- 
K001 
K09(1) 

B) Maradvány elszámolása 

1. Költségvetési maradvány elszámolása a költségvetési számvitel szerint 

a) Bevételi előirányzatként 

b) Kiadási előirányzatként 

T001 

T05(1) 

– K0981311 

– K001 

c) Követelésként T0981312 – K0041 

d) Teljesítésként T005 – K0981313 
 

C) 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. Mérlegszámlák zárása T493/4 –  K1-3/493 

10. 492-es számla átvezetése (egyenlegtől függően) T416/492   –  K492/416 

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

 –  
K05(1) 

 

 

 
 

3. Befejezetlen termelés költségeinek visszavezetése 
T571 

T6/7 –  
K231 
K591 

4. Költségvetési évben esedékes követelések átvezetése a költségvetési 

számvitel szerint 
5. Költségvetési  évben  esedékes  követelések  átvezetése  a  pénzügyi 

T09(2) 

T0042 
–
 

K0041 

K09(2) 

számvitel szerint 
T351 –  K352

 

 

D) KÖNYVVITELI NYITÁS FELADATAI 

T09(1) K001 

1. A mérleg számlák nyitása T1-3/491 –  K491/4 

2. Mérleg szerinti eredmény átvezetése (egyenlegtől függően) T416/414 –  K414/416 
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6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalások, más fizetési 

kötelezettségek átvezetése a költségvetési számvitel szerint 
7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek átvezetése a  pénzügyi 

T0021/0022 

T05(2) 
–
 

K05(2) 

K0023/0024 

számvitel szerint 
T422 –  K421

 

III. Havi, negyedéves, féléves, éves könyvviteli egyeztetési és zárlati feladatok 

A zárlati munkálatok általános célja: 

a) a bizonylatok, adatok megfelelő rendszerezése, 

b) az adatfeldolgozások teljes körűségének vizsgálata, 

c) a rendszerben rögzített, könyvelt adatok helyességének vizsgálata, 

d) a lehetséges egyeztetések elvégzése, 

e) a hibák kiszűrése és helyesbítése, 

f) legyűjtések, listák, kimutatások készítése. 

 

Az egyeztetések, az ellenőrzések és javítások tényét le kell dokumentálni. 

Az egyes időszakok végén elvégzendő feladatokat az alábbi táblázat szerinti tartalommal kell elvégezni 

a) havonta, a tárgyhót követő hónap 15. napjáig, 

b) negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig, és 

c) évente, a mérlegkészítés időpontjáig. 

 

Könyvviteli egyeztetési és zárlati feladatok 
Gyakoriság / esedé- 

kesség 
Felelősség 

 

bevételi és kiadási előirányzatok a költségvetési 

könyvvitel során vezetett nyilvántartási számlá- 

kon való elszámolása 

a bizonylatok keletke- 

zését, beérkezését 

követően haladéktala- 

nul 

 
Költségvetési és 

Kontrolling Iroda 

a követeléseket, kötelezettségvállalásokat, más 

fizetési kötelezettségeket, valamint ezek teljesí- 

tését érintő gazdasági események bizonylatai- 

nak a pénzügyi könyvvitel során vezetett 

könyvviteli számlákon való elszámolása 

a bizonylatok keletke- 

zését, beérkezését 

követően haladéktala- 

nul 

Pénzügyi és Számvi- 

teli Iroda 

a sajátos elszámolásokat érintő gazdasági ese- 

mények bizonylatainak a pénzügyi könyvvitel 

során vezetett könyvviteli számlákon való el- 

számolása 

a bizonylatok keletke- 

zését, beérkezését 

követően haladéktala- 

nul 

 

Pénzügyi és Számvi- 

teli Iroda 

Az egyéb gazdasági események bizonylatainak 

elszámolása, ha az Áhsz. 53. § (4)–(6) bekezdés 

másként nem rendelkezik 

 

a negyedéves könyv- 

viteli zárlat során 

Pénzügyi és Számvi- 

teli Iroda 

- 

az Áhsz. 17. mellékletben meghatározott egye- 

zőségek vizsgálata, a költségvetési és a pénz- 

ügyi könyvvezetés helyességének ellenőrzése 

 
havi 

 

Pénzügyi és Számvi- 

teli Iroda 

követelések, kötelezettségvállalások, más fize- 

tési kötelezettségek egyeztetése a részletező 

nyilvántartásokkal 

 

havi 
Pénzügyi és Számvi- 

teli Iroda 

az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan 

vezetett nyilvántartási számlákon rögzített gaz- 

dasági események összesített bizonylaton törté- 

nő feladását a könyvviteli számlákra 

 
havi 

 
IV. fejezet alapján 

a használatból kivont immateriális javak, tárgyi 

eszközök átsorolása az átsorolt, követelés fejé- 

ben átvett készletek közé 

 

havi 
Pénzügyi és Számvi- 

teli Iroda 
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Könyvviteli egyeztetési és zárlati feladatok 
Gyakoriság / esedé- 

kesség 
Felelősség 

az általános forgalmi adó megállapításával kap- 

csolatos elszámolások, egyeztetések 
havi 

Pénzügyi és Számvi- 

teli Iroda 

 

a könyvviteli számlákon kimutatott adó, járulék 

és más közteher kötelezettségek egyeztetése a 

bevallásokban szereplő adatokkal. 

 
 

havi 

Pénzügyi és Számvi- 

teli Iroda 

és Igazgatásszervezé- 

si és Szolgáltatási 

Központ 

kincstári könyvelési értesítő és az Egyetem K1– 

2. rovatokhoz kapcsolódó részletező nyilvántar- 

tásaiban szereplő adatok közötti esetleges elté- 

rések egyeztetése 

 
 

havi 

Igazgatásszervezési és 

Szolgáltatási Központ 

és 

Pénzügyi és Számvi- 

teli Iroda 

a terv szerinti és a terven felüli értékcsökkenés 

elszámolása 
havi 

Pénzügyi és Számvi- 

teli Iroda 

az immateriális javak, tárgyi eszközök, készle- 

tek állományváltozásainak – így különösen saját 

előállítás, anyagfelhasználás, selejtezés, haszno- 

sítható hulladék készletre vétele, aktiválás, térí- 

tés nélküli átadás, átvétel – elszámolása, ide  

nem értve az Áhsz. 53. § (5) bekezdés c) pontja 

szerinti átsorolást, a követelések, kötelezettsé- 

gek fejében történő átadást, átvételt 

 

 

 
 

negyedéves 

 

 

 
Pénzügyi és Számvi- 

teli Iroda 

a befektetett eszközök és a forgóeszközök téves 

besorolásának helyesbítése 
negyedéves 

Pénzügyi és Számvi- 

teli Iroda 

az előző évek éves költségvetési beszámolói 

esetleges helyesbítésének elszámolása 
negyedéves 

Pénzügyi és Számvi- 

teli Iroda 

a könyvviteli számlákon kimutatott általános 

forgalmi és egyéb adó, járulék és más közteher 

kötelezettségek egyeztetése az adófolyószámlá- 

val 

 
negyedéves 

Pénzügyi és Számvi- 

teli Iroda és Igazga- 

tásszervezési és Szol- 

gáltatási Központ 

a 6. számlaosztályban könyvelt általános költ- 

ségek felosztása a 7. számlaosztály könyvviteli 

számláira a 691. Általános költségek átvezetési 

számla közbeiktatásával, és 

 
negyedéves 

 

Költségvetési és 

Kontrolling Iroda 

a főkönyvi kivonat alapján a könyvelés helyes- 

ségének ellenőrzése 
negyedéves 

Pénzügyi és Számvi- 

teli Iroda 

az Áhsz. 48. § (7) bekezdésében foglalt felada- 

tok (sajátos elszámolások átvezetése) 
éves 

Pénzügyi és Számvi- 

teli Iroda 

 
a leltári különbözetek elszámolása, az eltérések 

okainak kivizsgálása 

 
 

éves 

Pénzügyi és Számvi- 

teli Iroda 

és 

Vagyongazdálkodási 

Iroda 

 

az eszközök értékelése, az értékvesztés elszá- 

molása és annak visszaírása, az esetleges terven 

felüli értékcsökkenés visszaírása 

 

 

éves 

Pénzügyi és Számvi- 

teli Iroda 

és 

Vagyongazdálkodási 

Iroda 
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Könyvviteli egyeztetési és zárlati feladatok 
Gyakoriság / esedé- 

kesség 
Felelősség 

a külföldi pénzeszközre szóló eszközök, kötele- 

zettségek, kötelezettségvállalások, más fizetési 

kötelezettségek mérleg fordulónapján történő 

átértékelése, a követelések és a kötelezettség- 

vállalások, más fizetési kötelezettségek esetén 

az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan 

vezetett nyilvántartási számlákon és a könyvvi- 

teli számlákon egyaránt 

 

 

 
éves 

Pénzügyi és Számvi- 

teli Iroda 

a behajthatatlan követelések elszámolása éves 
Pénzügyi és Számvi- 

teli Iroda 

 
az időbeli elhatárolások elszámolása 

 
éves 

Pénzügyi és Számvi- 

teli Iroda 

a záró befejezetlen termelés készletre vétele éves 
Pénzügyi és Számvi- 

teli Iroda 

az 5. számlaosztály 51–56. számlacsoport 

könyvviteli számláinak átvezetése a 8. számla- 

osztály könyvviteli számláira, 

 

éves 
Pénzügyi és Számvi- 

teli Iroda 

az 571. Saját termelésű készletek állományvál- 

tozása és 572. Saját előállítású eszközök akti- 

vált értéke könyvviteli számláinak átvezetése   a 

492. Mérleg szerinti eredmény elszámolása 

könyvviteli számlára, 

 
 

éves 

 
Pénzügyi és Számvi- 

teli Iroda 

a 8. és 9. számlaosztály könyvviteli számláinak 

lezárása a 492. Mérleg szerinti eredmény el- 

számolása könyvviteli számlával szemben 

 
éves 

 

Pénzügyi és Számvi- 

teli Iroda 

a 6-os számlaosztály könyvviteli számláinak 

lezárása a 691. Általános költségek átvezetési 

számla könyvviteli számlával, a 7. számlaosz- 

tály könyvviteli számláinak lezárása az 591. 

Költségnem átvezetési számla könyvviteli 

számlával szemben 

 

 
éves 

 

Pénzügyi és Számvi- 

teli Iroda és Költség- 

vetési és Kontrolling 

Iroda 

az 1–4. számlaosztály könyvviteli számlák lezá- 

rása a 493. Zárómérleg számla könyvviteli 

számlával szemben 

 

éves 
Pénzügyi és Számvi- 

teli Iroda 

a 492. Mérleg szerinti eredmény elszámolása 

könyvviteli számla átvezetése a 416. Mérleg 

szerinti eredmény könyvviteli számlára, 

 

éves 
Pénzügyi és Számvi- 

teli Iroda 

az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan 

az előirányzatok nyilvántartási számláinak lezá- 

rása a 001. Előirányzat nyilvántartási ellen- 

számla nyilvántartási számlával szemben, va- 

lamint a teljesítés nyilvántartási számláinak 

lezárása és – ezzel egyező összegben – a köve- 

telések vagy kötelezettségvállalások, más fize- 

tési kötelezettségek nyilvántartási számláinak 

korrigálása a megfelelő nyilvántartási ellen- 

számlával szemben. 

 

 

 

 
éves 

 

 

 

 

Költségvetési és 

Kontrolling Iroda 

az 1–4. számlaosztály könyvviteli számláinak 

megnyitása a 491. Nyitómérleg számla könyv- 

viteli számlával szemben 

a költségvetési év 

kezdetére 

Pénzügyi és Számvi- 

teli Iroda 
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Könyvviteli egyeztetési és zárlati feladatok 
Gyakoriság / esedé- 

kesség 
Felelősség 

a 416. Mérleg szerinti eredmény könyvviteli 

számla átvezetése a 414. Felhalmozott ered- 

mény könyvviteli számlára 

a könyvviteli számlák 

megnyitását követően 

haladéktalanul 

 

Pénzügyi és Számvi- 

teli Iroda 

 

a befejezetlen termelés költségeinek visszaveze- 

tése 

a könyvviteli számlák 

megnyitását követően 

haladéktalanul 

 

Pénzügyi és Számvi- 

teli Iroda 

a költségvetési évben esedékes és költségvetési 

évet követően esedékes követelések, kötelezett- 

ségvállalások, más fizetési kötelezettségek (kö- 

telezettségek) közötti átvezetések a nyilvántar- 

tási számlákon és a könyvviteli számlákon 

egyaránt. 

 
a könyvviteli számlák 

megnyitását követően 

haladéktalanul 

 
 

Pénzügyi és Számvi- 

teli Iroda 

 

a bevételi és kiadási előirányzatok nyilvántartá- 

si számláinak megnyitása 

az elemi költségvetés 

jóváhagyását követő- 

en 

 

Költségvetési és 

Kontrolling Iroda 

 
az előző évi maradvány nyilvántartásba vétele 

az előző évi beszámo- 

ló elkészültét követő- 

en 

 

Költségvetési és 

Kontrolling Iroda 
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IV. Az analitikus nyilvántartás és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere 

Az Egyetem összhangban az Áhsz-szel az analitikus nyilvántartások formáját, tartalmát, azok vezetésének mód- 

ját saját hatáskörben az alábbiak szerint szabályozza. Az analitikus nyilvántartásoknak szoros kapcsolatban kell 

lenniük a főkönyvi könyveléssel, és a kettő között az értékadatok számszerű egyeztetésének lehetőségét biztosí- 

tani kell. 

 

1. Előirányzatok nyilvántartása 
 

Az előirányzatok nyilvántartását folyamatosan, az egységes rovatrend szerinti bontásban kell vezetni, és abba az 

előirányzatok bármely változását a változást követően azonnal feljegyezni. 

Az előirányzatok nyilvántartásának tartalmaznia kell 

a) a megállapított, jóváhagyott eredeti előirányzatot, 
b) az eredeti előirányzatok módosításainak, átcsoportosításainak jogcímét, összegét, dátumát, hatáskörét 

(Országgyűlés, Kormány, irányító szerv, saját), az azt elrendelő dokumentum azonosításához szükséges 

adatokat, 

c) az előirányzat módosítása, átcsoportosítása Kincstárhoz történő bejelentésének azonosításához szüksé- 

ges adatokat, 

d) az előirányzatok zárolása esetén a zárolás megszüntetésére vagy törlésére vonatkozó adatokat, és 
e) az előirányzatok – más költségvetési szervhez, fejezeti kezelésű előirányzathoz stb. – átcsoportosítása 

esetén a kötelezettségek nyilvántartásával való esetleges kapcsolatok leírását. 

A nyilvántartások vezetéséért felelős: Költségvetési és Kontrolling Iroda 
A költségvetési könyvvitel során vezetett nyilvántartási számlákra történő feladás határideje: a bizonylatok ke- 

letkezését, beérkezését követően haladéktalanul 

A nyilvántartások egyeztetése 
a) Kiadások és bevételek előirányzatának és teljesítésének alakulása (PJ02/B) MÁK kimutatással 

Felelős: Költségvetési és Kontrolling Iroda 

folyamatos egyeztetés 

b) felügyeleti szervvel 
c) Felelős: Költségvetési és Kontrolling Iroda 

folyamatos egyeztetés 

d) főkönyvi könyveléssel 
Felelős: Pénzügyi és Számviteli Iroda és Költségvetési és Kontrolling Iroda 

hó végi zárás keretében 

 

 

2. Kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartása 
 

A kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartásának egyedi jellegűnek kell lennie. 

2.1 A kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartásának tartalmaznia kell 
a) a kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség sorszámát, az azt tanúsító dokumentum megnevezését, 

iktatószámát, keltét, a pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozó adatokat, kivéve, ha a pénzügyi ellenjegyzés 

nem szükséges, 

b) a kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget tanúsító dokumentum megnevezését, iktató- vagy 

érkeztető számát, keltét, 

c) a jogosult azonosításához és a pénzügyi teljesítéshez szükséges adatokat, 
d) a kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség tárgyát, összegét (értékét) az egységes rovatrend rova- 

tai szerint, 

e) a kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség évek szerinti megoszlását, a költségvetési évben a 

pénzügyi teljesítési határidőket dátum szerint, hogy abból az Áht. és Ávr. szerinti finanszírozási, likvidi- 

tási terv összeállítható legyen, 

f) a kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség módosulásait (pl. fizetési határidő változása, utólag 

kapott engedmények stb.), az azokat tanúsító dokumentum megnevezését, iktatószámát, keltét, a pénz- 

ügyi ellenjegyzésre vonatkozó adatokat, ha pénzügyi ellenjegyzés szükséges, 
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g) a pénzügyi teljesítések dátumát, összegét, egységes rovatrend szerint besorolását, az utalványozás   Ávr. 

59. § (2) bekezdése szerinti dokumentumának azonosításához szükséges adatokat, 
h) a kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség végleges vagy nem végleges jellegét, végleges kötele- 

zettségvállalás, más fizetési kötelezettség esetén annak és módosulásai, a pénzügyi teljesítési adatok 

könyvviteli számlákon történő elszámolásának időpontjait és a könyvviteli számlák megnevezését, 

i) devizában fennálló kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esetén a kötelezettségvállalás, más 

fizetési kötelezettség és annak módosulásai (ide értve az átértékelést is) összegét a forint mellett devizá- 

ban is, a nyilvántartásba vételi árfolyamot, a mérlegfordulónapi árfolyamot, 

j) az esetleges egyéb megjegyzéseket. 
Az analitikus nyilvántartásoknak a főkönyvi könyvelés számláival történő egyeztetésének határideje: a tárgyhót 

követő hónap 15. napja. 

Az analitika vezetéséért felelős: Kötelezettségvállalást kezelő szervezeti egység 

Az egyeztetésért felelős: Pénzügyi és Számviteli Iroda 

 

2.2 Egyes sajátos kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek esetén külön adatok nyilvántartása is 

szükséges a jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítéséhez, így 

a) a támogatások, ellenérték nélküli kifizetéseknél az elszámolás (beszámolás) határidejét, annak teljesíté- 

sére, elfogadására vonatkozó adatokat, az esetleges visszafizetési kötelezettség előírása esetén a követe- 

lések nyilvántartásával való kapcsolatot, az elvégzett ellenőrzéseket, 

b) közbeszerzési kötelezettség esetén a közbeszerzési dokumentációk megnevezését, iktatószámát, keltét, 
c) termék vagy szolgáltatás beszerzése esetén a kapott számlák adatait oly módon, hogy abból az általános 

forgalmi adó bevallási kötelezettségnek eleget lehessen tenni, és 

d) felhalmozási kiadások esetén a beszerzett eszközök tekintetében az immateriális javak, tárgyi eszközök 

nyilvántartásával való kapcsolatok leírását. 

Az analitikus nyilvántartásoknak a főkönyvi könyvelés számláival történő egyeztetésének határideje: a tárgyhót 

követő hónap 15. napja. 

Az analitika vezetéséért felelős: az egyes sajátos kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket kezelő 

szervezeti egység 

Az egyeztetésért felelős: Pénzügyi és Számviteli Iroda 
 

2.3 A függő kötelezettségekről külön nyilvántartást kell vezetni mindaddig, amíg az végleges kötelezettségvál- 

lalássá, más fizetési kötelezettséggé nem változik, vagy meg nem szűnik. A nyilvántartás legalább a 2.1 a)–f) 

pontban foglaltakat tartalmazza. 

Az analitikus nyilvántartásoknak a főkönyvi könyvelés számláival történő egyeztetésének határideje: a tárgyhót 

követő hónap 15. napja. 

Az analitika vezetéséért felelős: Függő kötelezettséget kezelő szervezeti egység 

Az egyeztetésért felelős: Pénzügyi és Számviteli Iroda 

 

2.4. Személyi juttatások nyilvántartása. Az analitika alapja a bérszámfejtési rendszer. Ezen rendszerben kerül- 

nek számfejtésre a dolgozók személyi juttatásai, és annak járulékai, illetve indítják azok kifizetését is. A szám- 

fejtett kiadások automatikus feladással kerülnek be könyvviteli rendszerbe, míg a kifizetéseket a munkaügyi 

szervezet által indított bizonylatok alapján könyveli a Pénzügyi és Számviteli Iroda. A Humánpolitikai Szolgál- 

tató Irodának mindenegyes számfejtési hónapot követően tárgyhót követő hónap 15. napjáig a bérszámfejtési 

rendszerből össze kell állítani az adott hónap bérrel összefüggő kiadásainak analitikáját, ezt követően a Pénz- 

ügyi és Számviteli Irodának ellenőrizni kell az analitika és főkönyv egyezőségét, valamint a kifizetések könyve- 

lésének teljes körűségét. 

Az analitika vezetéséért felelős: Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ 
Az egyeztetésért felelős: Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ, és a Pénzügyi és Számviteli Iroda közö- 

sen 

 

3. Követelések nyilvántartása 
 

A követelések nyilvántartásának egyedi jellegűnek kell lennie. 

3.1 A követelések nyilvántartásának tartalmaznia kell 

a) a követelés sorszámát, nyilvántartásba vételének dátumát, 

b) a követelést tanúsító dokumentum megnevezését, iktató- vagy érkeztető számát, keltét, 
c) a kötelezett azonosításához szükséges adatokat, 
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d) a követelés tárgyát, összegét az egységes rovatrend rovatai szerint, 
e) a követelés teljesítésének határidejét, több részletben vagy folyamatosan (időszakonként) fennálló köve- 

telés esetén annak évek szerinti megoszlását, a költségvetési évben a teljesítési határidőket dátum sze- 

rint, hogy abból az Áht. és Ávr. szerinti finanszírozási, likviditási terv összeállítható legyen, 

f) a követelés módosulásainak (pl. fizetési könnyítések, kedvezmények) jogcímeit, a változások leírását, az 

azt tanúsító dokumentum megnevezését, iktatószámát, keltét, 

g) a teljesített befizetések dátumát, összegét, egységes rovatrend szerint besorolását, az utalványozás, be- 

vételezés dokumentumának azonosításához szükséges adatokat, a pénzeszközök nyilvántartásával való 

esetleges kapcsolatok leírását, 

h) a követelés és annak módosulásai, a teljesítési adatok könyvviteli számlákon történő elszámolásának 

időpontjait és a könyvviteli számlák megnevezését, 

i) devizában fennálló követelés esetén a követelés és annak módosulásai (ide értve az átértékelést, érték- 

vesztést, annak visszaírását is) összegét a forint mellett devizában is, a nyilvántartásba vételi árfolya- 

mot, a mérlegfordulónapi árfolyamot, 

j) a követelésekkel kapcsolatos fizetési felhívások, behajtására tett intézkedések adatait, 

k) a követelések értékvesztésével és a behajthatatlanná vált követelésekkel kapcsolatos adatokat, 

l) az esetleges egyéb megjegyzéseket. 
Az analitikus nyilvántartásoknak a főkönyvi könyvelés számláival történő egyeztetésének határideje: a tárgyhót 

követő hónap 15. napja. 

Az analitika vezetéséért felelős: Követelést kezelő szervezeti egység 

Az egyeztetésért felelős: Pénzügyi és Számviteli Iroda 

 

3.2 Az egyes sajátos követelésekhez külön adatok nyilvántartása is szükséges a jogszabályokban előírt kötele- 

zettségek teljesítéséhez, így 

a) a költségvetési támogatások és más hasonló, ellenérték nélkül kapott pénzeszközöknél annak forrását,   

az azzal történő elszámolás (beszámolás) határidejét, annak teljesítésére, elfogadására vonatkozó adato- 

kat, az esetleges visszafizetési kötelezettség előírása esetén a követelések nyilvántartásával való kapcso- 

latot, az elvégzett ellenőrzéseket, 

b) termék vagy szolgáltatás értékesítése esetén a kibocsátott számlák adatait oly módon, hogy abból az ál- 

talános forgalmi adó bevallási kötelezettségnek eleget lehessen tenni. 

Az analitikus nyilvántartásoknak a főkönyvi könyvelés számláival történő egyeztetésének határideje: a tárgyhót 

követő hónap 15. napja. 

Az analitika vezetéséért felelős: az egyes sajátos követeléseket kezelő szervezeti egység 

Az egyeztetésért felelős: Pénzügyi és Számviteli Iroda 

 

3.3 A függő és a biztos (jövőbeni) követelésekről külön nyilvántartást kell vezetni mindaddig, amíg az végleges 

követeléssé nem változik, vagy meg nem szűnik. A nyilvántartás legalább a 3.1. a)–f) pontban foglaltakat tar- 

talmazza. 

Az analitikus nyilvántartásoknak a főkönyvi könyvelés számláival történő egyeztetésének határideje: a tárgyhót 

követő hónap 15. napja. 

Az analitika vezetéséért felelős: a függő követeléseket kezelő szervezeti egység 

Az egyeztetésért felelős: Pénzügyi és Számviteli Iroda 

 

 

4. Az adott és kapott előlegek nyilvántartása 
 

Az adott és kapott előlegek nyilvántartásának tartalmaznia kell 
a) a kapcsolódó követelés vagy kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség azonosításához szükséges 

adatokat, 

b) az előleg címzettjének vagy befizetőjének azonosításához szükséges adatokat, 
c) az előleg tárgyát, az utalványozás, bevételezés dokumentumának azonosításához szükséges adatokat, a 

pénzeszközök nyilvántartásával a kapcsolatok leírását, 

d) az előleggel való elszámolás határidejét, az elszámolás adatait, 
e) az előleg módosulásainak (pl. értékvesztés) jogcímeit, a változások leírását, az azt tanúsító dokumentum 

megnevezését, iktatószámát, keltét, 

f) az előleg és annak módosulásai, az elszámolás adatai könyvviteli számlákon történő elszámolásának 

időpontjait és a könyvviteli számlák megnevezését, 
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g) devizában kapott vagy fizetett előleg esetén az előleg és annak módosulásai, az elszámolás összegét a 

forint mellett devizában is, a nyilvántartásba vételi árfolyamot, a mérlegfordulónapi árfolyamot, és 

h) az esetleges egyéb megjegyzéseket. 

Kapott előlegek 

Az analitikus nyilvántartásoknak a főkönyvi könyvelés számláival történő egyeztetésének határideje: a tárgyhót 

követő hónap 15. napja. 

Az analitika vezetéséért felelős: Pénzügyi és Számviteli Iroda 

Az egyeztetésért felelős: Pénzügyi és Számviteli Iroda 

 

Adott előlegek 

Az analitikus nyilvántartásoknak a főkönyvi könyvelés számláival történő egyeztetésének határideje: a tárgyhót 

követő hónap 15. napja. 
Az analitika vezetéséért felelős: Pénzügyi és Számviteli Iroda 

Az egyeztetésért felelős: Pénzügyi és Számviteli Iroda 

 

5. A pénzeszközök és a sajátos elszámolások nyilvántartása 
 

5.1. A készpénzállományról és a készpénzforgalomról olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyben időrendben 

valamennyi bevétel és kiadás szerepel. A napi készpénzforgalomról pénztárjelentést kell készíteni. A fizetési 

számlákra befolyt bevételeket és a teljesített kiadásokat a kapott számlakivonat alapján kell nyilvántartani. 

A követelésekhez, kötelezettségekhez, előlegekhez kapcsolódó pénzeszköz változások nyilvántartásában bizto- 

sítani kell a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, előlegek nyilvántartásaival való 

kapcsolatot oly módon, hogy megállapítható legyen, hogy a pénzeszközök változását eredményező adott ügylet 

mely egyedi követeléshez, kötelezettséghez, előleghez kapcsolódik. 

Az analitikus nyilvántartásoknak a főkönyvi könyvelés számláival történő egyeztetésének határideje: a tárgyhót 

követő hónap 15. napja. 

Az analitika vezetéséért felelős: Pénzügyi és Számviteli Iroda 

Az egyeztetésért felelős: Pénzügyi és Számviteli Iroda 

5.2 Az 5.1. pontban nem említett sajátos elszámolásokhoz kapcsolódó pénzeszköz változásokhoz kapcsolódóan 

olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből megállapítható azok keletkezésének ideje, oka, összege, a könyvvite- 

li számlákon való elszámolás ideje, az alkalmazott könyvviteli számlák, a rendezés módja és a rendezés érdeké- 

ben tett intézkedések. 

Az analitikus nyilvántartásoknak a főkönyvi könyvelés számláival történő egyeztetésének határideje: a tárgyhót 

követő hónap 15. napja. 

Az analitika vezetéséért felelős: a sajátos elszámolásokat kezelő szervezeti egység 

Az egyeztetésért felelős: Pénzügyi és Számviteli Iroda 

 

5.3. Az utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök- 

ről külön nyilvántartást kell vezetni, amelyből megállapítható azok beszerzésének ideje, összege, mennyisége, 

értéke, a foglalkoztatottaknak, ellátottaknak vagy másnak történő átadás időpontja, valamint az ezeket tanúsító 

dokumentumok azonosításához szükséges adatok. 

Az analitikus nyilvántartásoknak a főkönyvi könyvelés számláival történő egyeztetésének határideje: a tárgyhót 

követő hónap 15. napja. 

Az analitika vezetéséért felelős: a készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközöket kezelő 

szervezeti egység 

Az egyeztetésért felelős: Pénzügyi és Számviteli Iroda 

 

6. Az immateriális javak nyilvántartása 
Az immateriális javak nyilvántartásának tartalmaznia kell 

a) az eszköz megnevezését, jellemzőit, 
b) a készítő, szállító megnevezését, az azonosításhoz szükséges egyéb adatokat, kivéve, ha az eszközt nyil- 

vántartása csoportosan történik, 

c) vagyoni értékű jogok esetén azon eszköz pontos megnevezését, amelyhez a jog kapcsolódik, 
d) a beszerzést, létesítést és a használatbavételt igazoló bizonylatok azonosításához szükséges adatokat, a 

használatbavétel dátumát, 

e) a bekerülési értéket (bruttó értéket), 
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f) a várható használati időt, a megállapított maradványértéket, a leírási kulcsot, 

g) az elszámolt értékcsökkenés tárgyévi és halmozott összegét, 
h) az elszámolt terven felüli értékcsökkenés és a visszaírt terven felüli értékcsökkenés összegét, okait és 

időpontját, az ezeket alátámasztó bizonylatok azonosításához szükséges adatokat, 

i) az egyéb értékváltozások időpontjait, a változás okait, jellegét, az ezeket alátámasztó bizonylatok azo- 

nosításához szükséges adatokat, 

j) az eszköz nettó értékét és annak változásait, 

k) az eszköz alap- vagy vállalkozási tevékenység szerinti besorolását, 

l) a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti besorolását, és 

m) a leltározással kapcsolatos feljegyzéseket. 
A kisértékű immateriális javakról vezetett nyilvántartásnak az 1. a), b), d) és e) pontja szerinti adatokat kell tar- 

talmaznia. 

Az analitikus nyilvántartásoknak a főkönyvi könyvelés számláival történő egyeztetésének határideje: tárgyhó- 

napot követő hónap 15. napja. 

Az analitika vezetéséért felelős: Pénzügyi és Számviteli Iroda 

Az egyeztetésért felelős: Pénzügyi és Számviteli Iroda 

 

7. A tárgyi eszközök nyilvántartása 
A tárgyi eszközök nyilvántartásának tartalmaznia kell 

a) a tárgyi eszköz megnevezését, sajátos adatait, 
b) a készítő, szállító megnevezését, az azonosításhoz szükséges egyéb adatokat, kivéve, ha az eszközt nyil- 

vántartása csoportosan történik, 

c) vagyoni értékű jog esetén azon ingatlan pontos megnevezését, amelyhez a jog kapcsolódik, 
d) a tulajdonosnál a tulajdonba kerülés módját, a tulajdoni hányadot, az esetleges védettségre, korlátozásra, 

terhelésre vonatkozó adatokat, 

e) a beszerzést, létesítést és a használatbavételt igazoló bizonylatok azonosításához szükséges adatokat, a 

használatbavétel dátumát, 

f) a bekerülési értéket (bruttó értéket), 

g) a várható használati időt, a megállapított maradványértéket, a leírási kulcsot, 

h) az elszámolt értékcsökkenés tárgyévi és halmozott összegét, 
i) az elszámolt terven felüli értékcsökkenés és a visszaírt terven felüli értékcsökkenés összegét, okait és 

időpontját, az ezeket alátámasztó bizonylatok azonosításához szükséges adatokat, 

j) az egyéb értékváltozások időpontjait, a változás okait, jellegét, az ezeket alátámasztó bizonylatok azo- 

nosításához szükséges adatokat, 

k) az eszköz nettó értékét és annak változásait, 

l) az eszköz tartozékainak megnevezését, értékét, az azonosításhoz szükséges adatokat, 

m) az eszköz alap- vagy vállalkozási tevékenység szerinti besorolását, 

n) személyre kiadott eszközök esetén a használó személy azonosításához szükséges adatokat, 

o) a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti besorolását, 

p) a leltározással kapcsolatos feljegyzéseket. 
A földterületek, telkek első bekezdésben hivatkozott sajátos adatai 

Az épületek, építmények első bekezdésben hivatkozott sajátos adatai 

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek első bekezdésben hivatkozott sajátos adatai 
A kisértékű tárgyi eszközökről vezetett nyilvántartásnak az 1. a), b), e) és f) pontja szerinti adatokat kell tartal- 

maznia. 

A nyilvántartásra vonatkozó szabályokat a még használatba nem vett (beruházások között elszámolt) eszközök- 

re is alkalmazni kell. A tárgyi eszközökön végzett felújítások adatait az első bekezdés j) pont szerinti adatok 

között kell nyilvántartani. 

Az analitikus nyilvántartásoknak a főkönyvi könyvelés számláival történő egyeztetésének határideje: tárgyhó- 

napot követő hónap 15. napja. 

Az analitika vezetéséért felelős: Pénzügyi és Számviteli Iroda és Vagyongazdálkodási Iroda 

Az egyeztetésért felelős: Pénzügyi és Számviteli Iroda 

 

8. Részesedések nyilvántartása 
A részesedések nyilvántartásának tartalmaznia kell 

a) a gazdasági társaság, társulás azonosításához szükséges adatokat, 

b) a részesedés keletkezésének módját, idejét, 
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c) a részesedés megszerzésének célját, számviteli besorolását, 

d) a részesedés bekerülési értékét, annak változásait, a változás okait, jellegét, az azokat alátámasztó bi- 

zonylatok azonosításához szükséges adatokat, 

e) a részesedés %-os arányát, gazdasági társaság esetén annak minősítését (többségi stb.), 

f) a kapott (járó) osztalékok összegét, 
g) a követelések és a kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartásával való kapcsola- 

tok leírását, 

h) gazdasági társaság esetén a társaság piaci megítélésének főbb mutatóit, és 

i) a részesedés nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti besorolását. 
Részvénytársaság esetén a részesedés nyilvántartásának tartalmaznia kell a részvények, mint értékpapírok azo- 

nosításához szükséges adatokat is, így különösen a részvény típusát, a forgalmazó megnevezését, a jegyzési 

adatokat, a részvény esetleges tőzsdei kategóriáját, a letéti helyet és a letéti igazolás sorszámát, az értékpapír- 

számla számát, megnevezését, a számlavezető nevét, valamint a részvénykönyvet vezető megnevezését. 

Az analitikus nyilvántartásoknak a főkönyvi könyvelés számláival történő egyeztetésének határideje: negyedé- 

vet követő hónap 15. napja. 

Az analitika vezetéséért felelős: Pénzügyi és Számviteli Iroda és Vagyongazdálkodási Iroda illetve a Költségve- 

tési és Kontrolling Iroda 

Az egyeztetésért felelős: Pénzügyi és Számviteli Iroda 
A tartós részesedések értékeléséhez szükséges információkat és dokumentumokat az Egyetem Vagyongazdál- 

kodási Irodája bocsátja a Pénzügyi és Számviteli Iroda rendelkezésére. Ennek keretében a Vagyongazdálkodási 

Iroda köteles a gazdasági társaságok előzetes beszámolóját a tárgy évet követő év január 31.-ig, a végleges be- 

számolókat pedig a gazdasági társaságokra vonatkozó törvényi beszámolási határidőt követő 15 napon belül 

beszerezni. 

 

9. A készletek nyilvántartása 
A nyilvántartásokban a készleteket mennyiségben és értékben is nyilván kell tartani. Nem kell értékben nyilván- 

tartani a használt, illetve a használatban levő munkahelyi készleteket, de mennyiségi nyilvántartást ezekről is 

vezetni kell, kivéve az egyszeri igénybevétellel elhasználódott készleteket. 

A készletek nyilvántartásának tartalmaznia kell 

a) a készletek azonosításához szükséges adatokat, 

b) a készletek mennyiségi egységét, egységárát, minőségi jellemzőit, 
c) a bizonylattal alátámasztott készletmozgások (vásárlás, saját előállítás, raktárról kiadás, visszavételezés, 

felhasználás, selejtezés, hiány, többlet) megnevezését, dátumát, mennyiségét, értékét, az azokat alátá- 

masztó bizonylat azonosításához szükséges adatokat, 

d) a befejezetlen termelés, félkész termékek esetén azok fellelési helyét, készültségi fokát, a mérlegkészí- 

téskor megállapított értékét, és 

e) a leltározással kapcsolatos feljegyzéseket. 

Az analitikus nyilvántartásoknak a főkönyvi könyvelés számláival történő egyeztetésének határideje: tárgyhó- 

napot követő hónap 15. napja. 

Az analitika vezetéséért felelős: a raktárt kezelő szervezeti egység 

Az egyeztetésért felelős: Pénzügyi és Számviteli Iroda 

 

10. Időbeli elhatárolások nyilvántartása 
Az időbeli elhatárolások analitikus nyilvántartása tartalmazza: 

a) az előidéző gazdasági esemény megnevezését, jellegét, 

b) az időbeli elhatárolás keletkezésének időpontját, 

c) az időbeli elhatárolás összegét, és az azt alátámasztó számítást és bizonylati hivatkozást, 
d) az időbeli elhatárolás összegében bekövetkezett változást (megszűnést), annak bizonylati hivatkozását, 

vagy a kapcsolódó számításokat, 

e) a főkönyvi számlákhoz való kapcsolódást és 

f) a végrehajtott könyvelések időpontját. 

Az éves könyvviteli zárlat keretében el kell végezni az időbeli elhatárolások elszámolását. Az elszámolás a 

Pénzügyi és Számviteli Iroda feladata, de az elszámoláshoz szükséges információk biztosítása minden szerveze- 

ti egység kötelezettsége. 



3004 EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 108. SZÁM 
 

 

11. Az előző évi maradvány nyilvántartása 
 

Az előző évi maradvány felhasználásához külön részletező nyilvántartást kell vezetni jogcímenként, évenként.  

A nyilvántartás vezetése a Költségvetési és Kontrolling Iroda feladata. 

 

 

V. Számviteli bizonylati rend 
 

Számviteli bizonylat fogalma 
 

Számviteli bizonylat minden olyan, az Egyetem által kiállított, készített, illetve a vele üzleti vagy egyéb kapcso- 

latban álló természetes személy vagy más gazdálkodó által kiállított, készített okmány (számla, szerződés, meg- 

állapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető 

irat és valutában, devizában kiegyenlített importbeszerzés esetén a nyugta) – függetlenül annak nyomdai vagy 

egyéb előállítási módjától –, amely a gazdasági esemény számviteli elszámolását (nyilvántartását) támasztja alá. 

 

Az Egyetemen használt belső nyomtatványok az Egyetem honlapján. 

A számviteli bizonylattal szembeni követelmények 
 

A számviteli bizonylat adatainak alakilag és tartalmilag hitelesnek, megbízhatónak és helytállónak kell lennie. A 

bizonylat szerkesztésekor a világosság elvét szem előtt kell tartani. 

 

A számviteli bizonylatot a gazdasági művelet, esemény megtörténtének, illetve a gazdasági intézkedés megté- 

telének vagy végrehajtásának időpontjában, illetve időszakában, magyar nyelven kell kiállítani. A magyar 

nyelven kiállított bizonylaton az adatok más nyelv(ek)en is feltüntethetők. 

 

A számviteli bizonylatot – az előző bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha az eltérést az adott gazdasági műve- 

let, esemény, illetve intézkedés jellemzői indokolják - idegen nyelven is ki lehet állítani. 

 

Az idegen nyelven kibocsátott, illetve a befogadott idegen nyelvű bizonylaton azokat az adatokat, megjelölése- 

ket, amelyek a bizonylatok hitelességéhez, a megbízható, a valóságnak megfelelő adatrögzítéshez, könyveléshez 

szükségesek – a könyvviteli nyilvántartásokban történő rögzítést megelőzően – magyarul is fel kell tüntetni. 

 

A külföldi szállító, szolgáltató számláján azokat az adatokat, megjelöléseket kell – a könyvviteli nyilvántartás- 

okban történő rögzítést megelőzően – magyarul is feltüntetni, amelyek a bizonylat hitelességéhez, a megbízható, 

a valóságnak megfelelő adatrögzítéshez, könyveléshez, az utólagos ellenőrzéshez feltétlenül szükségesek. 

 

A könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylat általános alaki és tartalmi kellékei a következők: 

a) a bizonylat megnevezése és sorszáma vagy egyéb más azonosítója; 

b) a bizonylatot kiállító gazdálkodó (ezen belül a szervezeti egység) megjelölése; 
c) a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés 

végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások 

bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása; 

d) a bizonylat kiállításának időpontja, illetve – a gazdasági művelet jellegétől, időbeni hatályától függően – 

annak az időpontnak vagy időszaknak a megjelölése, amelyre a bizonylat adatait vonatkoztatni kell (a 

gazdasági művelet teljesítésének időpontja, időszaka). A számviteli elszámolás alapja változatlanul a 

Ptk. szerinti teljesítés időpontja. Egyes ügyeleteknél az áfa törvény előírásainál eltérő a teljesítés idő- 

pontjának a megítélése. Emiatt a könyvviteli elszámoláshoz a bizonylatnak ezekben az esetekben mind  

a két teljesítési időpontot (időszakot) tartalmaznia kell. 

e) a (megtörtént) gazdasági művelet tartalmának leírása vagy megjelölése, a gazdasági művelet okozta vál- 

tozások mennyiségi, minőségi és – a gazdasági művelet jellegétől, a könyvviteli elszámolás rendjétől 

függően – értékbeni adatai; 

f) külső bizonylat esetében a bizonylatnak tartalmaznia kell többek között: a bizonylatot kiállító gazdálko- 

dó nevét, címét; 

g) bizonylatok adatainak összesítése esetén az összesítés alapjául szolgáló bizonylatok körének, valamint 

annak az időszaknak a megjelölése, amelyre az összesítés vonatkozik; 
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h) a könyvelés módjára, az érintett könyvviteli számlákra történő hivatkozás; 

i) a könyvviteli nyilvántartásokban történt rögzítés időpontja, igazolása; 
j) továbbá minden olyan adat, amelyet jogszabály előír. 

 

A számla, az egyszerűsített számla, alaki és tartalmi hitelessége, megbízhatósága – ha más módon nem biztosít- 

ható –, a gazdálkodó képviseletére jogosult személy vagy az általa a bizonylat aláírására feljogosított személy 

(ideértve a Polgári Törvénykönyv szerint vélelmezett képviseletet is) aláírásával is igazolható. 

 

Számviteli bizonylatként alkalmazható az elektronikus dokumentum, irat, ha megfelel a számviteli törvény elő- 

írásainak. Az elektronikus dokumentumok, iratok bizonylatként történő alkalmazásának feltételeit, hitelességé- 

nek, megbízhatóságának követelményeit más jogszabály is meghatározhatja. 

Ha a könyvviteli nyilvántartás, mint számviteli bizonylat technikai, optikai eljárás eredménye, biztosítani kell: 

a) az adatok vizuális megjelenítése érdekében azoknak – szükség esetén – a késedelem nélküli kiíratását, 

b) az egyértelmű azonosítás érdekében a kódjegyzéket. 
 

Az elektronikus formában kiállított bizonylatot - az elektronikus archiválásra vonatkozó külön jogszabály elő- 

írásainak, valamint az előzőekben foglaltaknak a figyelembevételével - elektronikus formában kell megőrizni, 

oly módon, hogy az alkalmazott módszer biztosítsa a bizonylat összes adatának késedelem nélküli előállítását, 

folyamatos leolvashatóságát, illetve kizárja az utólagos módosítás lehetőségét. 

 

Az eredetileg nem elektronikus formában kiállított bizonylat elektronikus formában is megőrizhető, oly módon, 

hogy az alkalmazott módszer biztosítsa az eredeti bizonylat összes adatának késedelem nélküli előállítását, fo- 

lyamatos leolvashatóságát, illetve kizárja az utólagos módosítás lehetőségét. 

 

A bizonylatok kiállítása, helyesbítése 
 

A bizonylatot a gazdasági művelet, esemény megtörténtének, illetve a gazdasági intézkedés megtételének vagy 

végrehajtásának időpontjában kell kiállítani. 

 

A bizonylaton az adatokat időtálló módon úgy kell rögzíteni, hogy azok a kötelező megőrzési határidőig olvas- 

hatók (olvasható alakra hozhatók), továbbá az esetlegessé váló utólagos változások felismerhetők, illetve kimu- 

tathatók legyenek. 

 

 

A szabályszerű javításokat következők szerint kell elvégezni: 
a) A bizonylatra helytelenül bejegyzett adatok javítása során az eredeti bejegyzést át kell húzni úgy, hogy 

az eredeti bejegyzés (szám vagy szöveg) olvasható maradjon. A helyesbített adatokat az áthúzott szám 

vagy szöveg fölé kell írni. A hibás bejegyzéseket a bizonylat minden példányán javítani kell. Fel kell 

tüntetni továbbá a helyesbítés keltét és a bizonylatot helyesbítő személy aláírását. 

b) Pénztári bizonylatokat javítani nem szabad! A rontott pénztári bizonylat, készpénzcsekk stb. helyett új 

bizonylatot kell kiállítani és a rontott, stornírozott bizonylatot (annak összes példányát) meg kell őrizni. 

c) A külső szervektől beérkezett bizonylatokat alaki és tartalmi szempontból ellenőrizni kell. Az ellenőrzés 

során talált hibákról a bizonylat kiállítóját értesíteni kell és fel kell szólítani a hibás bejegyzés helyesbí- 

tésére. 

d) A külső szervektől beérkező bizonylatok alaki és tartalmi szempontból történő ellenőrzéséért felelős 

személyt kell kijelölni. 

e) Az Egyetem külső szervtől érkezett bizonylatot nem javíthat. 
f) A hibásan, más szerv részére megküldött bizonylatot köteles javítani. A javítás történhet az eredeti – hi- 

bás – bizonylat érvénytelenítésével és új bizonylat kiállításával, vagy helyesbítő bizonylat kiállításával. 

g) A helyesbítő bizonylatnak tartalmaznia kell: 

- az eredeti bizonylat azonosításához szükséges adatokat, 

- a módosításnak megfelelő új tételeket. 
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A bizonylatok megőrzése 
 

Az Egyetem a költségvetési évről készített beszámolót, valamint az azt alátámasztó leltárt, értékelést, főkönyvi 

kivonatot, valamint más, az Szt. követelményeinek megfelelő nyilvántartást olvasható formában, valamint az 

adatok feldolgozásánál alkalmazott, működőképes állapotban tárolt számítógépes programot legalább 8 évig 

köteles megőrizni. 

 

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi 

számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat, szigorú számadású nyomtatványokat is, illetve  

ezek rontott példányait), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján 

visszakereshető módon megőrizni. (A folyószámláknál az elévülési idő a folyószámla megszűnésének időpont- 

jával kezdődik.) 

 

Az elektronikus formában kiállított bizonylatot – a digitális archiválás szabályairól szóló jogszabály előírásai- 

nak figyelembevételével – elektronikus formában kell megőrizni oly módon, hogy az alkalmazott módszer biz- 

tosítsa a bizonylat összes adatának késedelem nélküli előállítását, folyamatos leolvashatóságát, illetve kizárja az 

utólagos módosítás lehetőségét. A papíralapú bizonylatok megőrzési kötelezettsége teljesíthető elektronikus 

másolattal, ha a másolatkészítés alkalmazott módszere biztosítja az eredeti bizonylat adatának késedelem nélküli 

előállítását, folyamatos leolvashatóságát, illetve kizárja az utólagos módosítás lehetőségét. 

 

 

A megőrzési időn belüli szervezeti változás (ideértve a jogutód nélküli megszűnést is) nem hatálytalanítja e 

kötelezettséget, így a bizonylatok megőrzéséről a szervezeti változás végrehajtásakor intézkedni kell. 

 

A szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása, kezelése 
 

A szigorú számadású bizonylatok körét, nyilvántartási, kezelési rendjét az Egyetem Pénzkezelési Szabályzata, 

illetve Bizonylati Szabályzata tartalmazza. 

 

Bizonylati elv, bizonylati fegyelem 
 

Minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát vagy 

összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani. 

 

A számviteli (könyvviteli) nyilvántartásokba csak szabályszerűen kiállított bizonylat alapján szabad adatokat 

bejegyezni. 

 

Szabályszerű az a bizonylat, amely az adott gazdasági műveletre (eseményre) vonatkozóan a könyvvitelben 

rögzítendő és a más jogszabályokban előírt adatokat a valóságnak megfelelően, hiánytalanul tartalmazza, meg- 

felel a bizonylat általános alaki és tartalmi követelményeinek, és amelyet hiba esetén előírásszerűen javítottak. 

 

A bizonylatok feldolgozása 
 

A bizonylatok feldolgozása során a kötelezettségvállalási, a beszerzési szabályzatban, a számlarendben, vala- 

mint a kapcsolódó szabályzatokban előírtak figyelembevételével ellenőrizni kell a bizonylatokon feltüntetett 

adatokat, azok hitelességét. 

 

A feldolgozás során ellenőrizni kell a vonatkozó szabályzatokban megfogalmazott rendszer szerint: 

a) az aláírók jogosultságát, 
b) a bizonylat alaki, tartalmi és számszaki helyességét, valamint azt, hogy a könyveléshez minden bizony- 

lat megérkezett-e, továbbá azt, hogy az adatok feldolgozása teljes körűen megtörtént-e, 

c) a szükséges folyamatba épített ellenőrzések megtörténtét. 
 

A számítógépes adatfeldolgozás keretében a törzsadatokat a bizonylati elv alapján kell rögzíteni, illetőleg válto- 

zásaikat nyilvántartani. A törzsadatok rögzítéséért és változásaik nyilvántartásáért felelős személyt kell kijelölni. 
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Bizonylatok ellenőrzése 
 

Ennek keretében a következőket kell vizsgálni: 

a) a gazdasági esemény bizonylatolása az előírt bizonylati űrlapon történt-e, 

b) a bizonylati űrlapot sorszám szerint vették-e használatba (szigorú számadású nyomtatványoknál), 

c) a bizonylatok kitöltése teljes körűen megtörtént-e, minden adat szerepel-e, 
d) a kiállító, az érvényesítő és az utalványozó (ellenjegyző), valamint a gazdasági eseményben érintett dol- 

gozók aláírása szerepel-e a bizonylaton, 

e) a bizonylat kiállítása megfelelő-e, a javítások szabályszerűek-e, 

f) a szükséges mellékletek csatolva vannak-e. 

 

A számszaki vizsgálat során meg kell győződni arról, hogy a mennyiségi és értékadatok, a számolási műveletek 

helyesen kerültek-e rögzítésre. A megállapított számszaki hibát a bizonylaton a kiállítási színtől eltérő színű 

tollal kell javítani (kizárólag csak az egyetemi belső elszámolást szolgáló bizonylatok esetében). 

 

Vizsgálni kell a gazdasági esemény szükségességét, indokoltságát, az alkalmazott árak helyességét, a vonatko- 

zó jogszabályi előírások betartását. 

 

A bizonylatok szállítása és tárolása 
 

A bizonylatok szállításánál úgy kell eljárni, hogy azokba illetéktelen személyek ne tekinthessenek be, külső 

károsodás ne érje, és hiánytalanul eljussanak a rendeltetési helyre. A bizonylatok elhelyezésére és szállítására 

szolgáló eszköz megválasztásakor figyelembe kell venni tartalmuk fontosságát, a szállításukra vonatkozó tech- 

nikai előírásokat. 

 

A bizonylatok tárolása, megőrzése során biztosítani kell, hogy azok könnyen hozzáférhetők, visszakereshetők 

legyenek és a tárolás alatt károsodást ne szenvedjenek. 
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2. sz. melléklet 
 

INTÉZ- 
MÉNY SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM (0000000001) 

 
Kód Megnevezés Elemi 

0 Nyilvántartási számlák Nem 

00 Nyilvántartási ellenszámlák Nem 

001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla Igen 

002 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla Nem 

0021 
 

0022 

Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla 
Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellen- 
számla 

Igen 
 

Igen 
 

0023 
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellen- 
számla 

 

Igen 
 

0024 
Költségvetési évet követően esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási 
ellenszámla 

 

Igen 

003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla Nem 

0031 Alaptevékenység kiadásai ellenszámla Nem 

00310111 00310111 Államhatalmi, törvényhozó és végrehajtó szervezetek Igen 

0031011110 0031011110 Államhatalmi szervek tevékenysége Igen 

0031011120 0031011120 Kormányzati igazgatási tevékenység Igen 

0031011130 0031011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Igen 

0031011140 0031011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Igen 

00310112 00310112 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek, adózási ügyek Igen 

0031011210 0031011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése Igen 

0031011220 0031011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Igen 

0031011230 0031011230 Államadósság kezelése Igen 

00310113 00310113 Külügyek Igen 

0031011310 0031011310 Külügyek igazgatása Igen 

0031011320 0031011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel Igen 

00310121 00310121 Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak Igen 

0031012110 0031012110 Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak Igen 

00310122 00310122 Gazdasági segítség nyújtása nemzetközi szervezeteken keresztül Igen 

0031012210 0031012210 Gazdasági segítség nyújtása nemzetközi szervezeteken keresztül Igen 

00310131 00310131 Általános személyzeti szolgáltatások Igen 

0031013110 0031013110 A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása Igen 

00310132 00310132 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások Igen 

0031013210 0031013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások Igen 

00310133 00310133 Egyéb általános szolgáltatások Igen 

0031013320 0031013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés Igen 

0031013330 0031013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Igen 

0031013340 0031013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Igen 

0031013350 0031013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Igen 

0031013360 0031013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások Igen 

0031013370 0031013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások Igen 

0031013390 0031013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások Igen 

00310140 00310140 Alapkutatás Igen 

0031014010 0031014010 Általános K+F politika Igen 

0031014020 0031014020 Biotechnológiai alapkutatás Igen 

0031014030 0031014030 Természettudományi, műszaki alapkutatás Igen 

0031014040 0031014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás Igen 

00310150 00310150 Általános közszolgáltatásokhoz kapcsolódó K+F Igen 

0031015010 0031015010 Általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés Igen 

00310160 
 
0031016010 

00310160 Egyéb általános közszolgáltatások 
0031016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevé- 
kenységek 

Igen 
 

Igen 

0031016020 0031016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek Igen 
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Kód Megnevezés Elemi 

0031016030 0031016030 Állampolgársági ügyek Igen 

0031016040 0031016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása Igen 

0031016080 0031016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Igen 

00310170 00310170 Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók Igen 

0031017010 0031017010 Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók Igen 

00310180 00310180 Általános jellegű transzferek a kormányzat különböző szintjei között Igen 

0031018010 0031018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Igen 

0031018020 0031018020 Központi költségvetési befizetések Igen 

0031018030 0031018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek Igen 

0031018040 0031018040 Elkülönített állami pénzalapok bevételei államháztartáson belülről Igen 

0031018050 0031018050 Egészségbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről Igen 

0031018060 0031018060 Nyugdíjbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről Igen 

00310210 00310210  Katonai védelem Igen 

0031021020 0031021020 Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés Igen 

0031021030 0031021030 Katonai ügyészségi tevékenység Igen 

0031021040 0031021040 Katonai nemzetbiztonsági tevékenység Igen 

00310220 00310220 Polgári honvédelem Igen 

0031022010 0031022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése Igen 

00310230 00310230 Külföldi katonai segély Igen 

0031023010 0031023010 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelő műveletekben Igen 

00310240 00310240 Védelemhez kapcsolódó K+F Igen 

0031024010 0031024010 Védelmi tevékenységekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés Igen 

00310250 00310250 Egyéb védelmi ügyek Igen 

0031025010 0031025010 Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása Igen 

0031025020 0031025020 Védelmi célú stratégiai tartalékok tárolása, kezelése Igen 

0031025090 0031025090 Egyéb védelmi ügyek Igen 

00310310 00310310 Rendészeti tevékenységek Igen 

0031031010 0031031010 Közbiztonság, közrend igazgatása Igen 

0031031020 0031031020 Menekültügy igazgatása Igen 

0031031030 0031031030 Közterület rendjének fenntartása Igen 

0031031041 0031031041 Vámrendészet Igen 

0031031042 0031031042 Határrendészet, határvédelem Igen 

0031031050 0031031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek Igen 

0031031060 0031031060 Bűnmegelőzés Igen 

0031031070 0031031070 Baleset-megelőzés Igen 

0031031080 0031031080 Polgári nemzetbiztonsági tevékenység Igen 

00310320 00310320 Tűz- és katasztrófavédelemmel kapcsolatos tevékenységek (kivéve: ár- és belvízvédelem) Igen 

0031032010 0031032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása Igen 

0031032020 0031032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek Igen 

0031032040 0031032040 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás Igen 

0031032050 0031032050 Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése Igen 

0031032060 0031032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése Igen 

00310330 00310330 Igazságszolgáltatás Igen 

0031033010 0031033010 Igazságügy igazgatása Igen 

0031033020 0031033020 Bírósági tevékenység Igen 

0031033030 0031033030 Ügyészségi tevékenység Igen 

00310340 00310340 Büntetés-végrehajtási tevékenységek Igen 

0031034010 0031034010 Büntetés-végrehajtási tevékenység igazgatása Igen 

0031034020 0031034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek Igen 

0031034030 0031034030 Pártfogó felügyelői tevékenység Igen 

00310350 00310350 Közrendhez és közbiztonsághoz kapcsolódó K+F Igen 

0031035010 0031035010 Közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés Igen 

00310360 00310360 Egyéb közrend és biztonsági ügyek Igen 

0031036010 0031036010 Igazságügyi szakértői tevékenység Igen 

0031036020 0031036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás Igen 

00310411 00310411 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek Igen 
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Kód Megnevezés Elemi 

0031041110 0031041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása Igen 

0031041120 0031041120 Földügy igazgatása Igen 

0031041130 0031041130 Szellemi tulajdon és innováció igazgatása Igen 

0031041140 0031041140 Területfejlesztés igazgatása Igen 

0031041150 0031041150 Cégnyilvántartás Igen 

0031041160 0031041160 Földmérés, térképészet Igen 

0031041170 0031041170 Műszaki vizsgálat, elemzés Igen 

0031041180 0031041180 Meteorológiai szolgáltatás Igen 

00310412 00310412 Általános munkaügyek Igen 

0031041210 0031041210 Munkaügy igazgatása Igen 

0031041220 0031041220 Munkavédelmi célú támogatások és közcélú információs rendszer működtetése Igen 

0031041231 0031041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Igen 

0031041232 0031041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás Igen 

0031041233 0031041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Igen 

0031041234 
 

0031041235 

0031041234 Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) 
0031041235 Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásá- 
hoz nyújtható támogatás 

Igen 
 

Igen 

0031041236 0031041236 Országos közfoglalkoztatási program Igen 

0031041237 0031041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram Igen 

00310421 00310421 Mezőgazdaság Igen 

0031042110 0031042110 Mezőgazdaság igazgatása Igen 

0031042120 0031042120 Mezőgazdasági támogatások Igen 

0031042130 0031042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások Igen 

0031042140 0031042140 Génmegőrzés, fajtavédelem Igen 

0031042150 0031042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése Igen 

0031042170 0031042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása Igen 

0031042180 0031042180 Állat-egészségügy Igen 

00310422 00310422 Erdőgazdálkodás Igen 

0031042210 0031042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása Igen 

0031042220 0031042220 Erdőgazdálkodás Igen 

00310423 00310423 Halászat és vadászat Igen 

0031042310 0031042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása Igen 

0031042320 0031042320 Vadgazdálkodás Igen 

0031042350 0031042350 Halászat igazgatása és támogatása Igen 

0031042360 0031042360 Halászat, haltenyésztés Igen 

00310431 00310431 Szén- és egyéb szilárd ásványi fűtőanyagipar Igen 

0031043110 0031043110 Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása Igen 

00310432 00310432 Kőolaj- és gázipar Igen 

0031043210 0031043210 Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása Igen 

00310433 00310433 Nukleáris fűtőanyagipar Igen 

0031043310 0031043310 Nukleáris fűtőanyagipar igazgatása és támogatása Igen 

00310434 00310434 Egyéb tüzelőanyag-ipar Igen 

0031043410 0031043410 Egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatása és támogatása Igen 

00310435 00310435 Villamosenergia-ipar Igen 

0031043510 0031043510 Villamosenergia-ipar igazgatása és támogatása Igen 

00310436 00310436 Egyéb energiaipar Igen 

0031043610 0031043610 Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása Igen 

00310441 00310441 Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat Igen 

0031044110 0031044110 Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása Igen 

00310442 00310442 Feldolgozóipar Igen 

0031044210 0031044210 Feldolgozóipar igazgatása és támogatása Igen 

00310443 00310443 Építésügy, építőipar Igen 

0031044310 0031044310 Építésügy igazgatása Igen 

0031044320 0031044320 Építőipar támogatása Igen 

00310451 00310451 Közúti közlekedés Igen 

0031045110 0031045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása Igen 
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Kód Megnevezés Elemi 

0031045120 0031045120 Út, autópálya építése Igen 

0031045130 0031045130 Híd, alagút építése Igen 

0031045140 0031045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás Igen 

0031045150 0031045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás Igen 

0031045160 0031045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Igen 

0031045170 0031045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Igen 

0031045180 0031045180 Közúti járművontatás Igen 

0031045190 0031045190 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata Igen 

00310452 00310452 Vízi közlekedés Igen 

0031045210 0031045210 Vízi közlekedés igazgatása és támogatása Igen 

0031045220 0031045220 Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények) Igen 

0031045230 0031045230 Komp- és révközlekedés Igen 

00310453 00310453 Vasúti közlekedés Igen 

0031045310 0031045310 Vasúti közlekedés igazgatása és támogatása Igen 

0031045320 0031045320 Vasút építése Igen 

00310454 00310454 Légi szállítás Igen 

0031045410 0031045410 Légi szállítás igazgatása és támogatása Igen 

00310455 00310455 Csővezetékes és egyéb szállítás Igen 

0031045510 0031045510 Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és támogatása Igen 

0031045530 0031045530 Csővezetékes szállítás Igen 

00310460 00310460 Hírközlés Igen 

0031046010 0031046010 Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása Igen 

0031046020 0031046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek Igen 

0031046030 0031046030 Egyéb távközlés Igen 

0031046040 0031046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás Igen 

00310471 00310471 Elosztó kereskedelem, tárolás, raktározás Igen 

0031047110 0031047110 Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása Igen 

0031047120 0031047120 Piac üzemeltetése Igen 

00310472 00310472 Szállodák és éttermek Igen 

0031047210 0031047210 Szálloda- és vendéglátóipar igazgatása és támogatása Igen 

00310473 00310473 Turizmus Igen 

0031047310 0031047310 Turizmus igazgatása és támogatása Igen 

0031047320 0031047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek Igen 

00310474 00310474 Többcélú fejlesztési projektek Igen 

0031047410 0031047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Igen 

0031047450 0031047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása Igen 

0031047460 0031047460 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai Igen 

0031047470 0031047470 Működőtőke-beruházások komplex támogatásai Igen 

00310480 00310480 Gazdasági ügyekhez kapcsolódó K+F Igen 

0031048010 0031048010 Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés Igen 

00310490 00310490 Egyéb gazdasági ügyek Igen 

0031049010 0031049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek Igen 

0031049020 0031049020 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció Igen 

00310510 00310510 Hulladékgazdálkodás Igen 

0031051010 
 

0031051020 

0031051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása 
0031051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, 
átrakása 

Igen 
 

Igen 

0031051030 0031051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Igen 

0031051040 0031051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Igen 

0031051050 0031051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Igen 

0031051060 0031051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Igen 

0031051070 0031051070 Használt eszköz bontása Igen 

0031051080 0031051080 Hulladék újrahasznosítása Igen 

00310520 00310520 Szennyvízelvezetés és -tisztítás Igen 

0031052010 0031052010 Szennyvízgazdálkodás igazgatása Igen 

0031052020 0031052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Igen 



3012 EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 108. SZÁM 
 

 
Kód Megnevezés Elemi 

0031052030 0031052030 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása Igen 

0031052080 0031052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Igen 

00310530 00310530 Környezetszennyezés csökkentése Igen 

0031053010 0031053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása Igen 

0031053020 0031053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek Igen 

00310540 00310540 Természet- és tájvédelem Igen 

0031054010 0031054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása Igen 

0031054020 0031054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása Igen 

00310550 00310550 Környezetvédelmi K+F Igen 

0031055010 0031055010 Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés Igen 

00310560 00310560 Egyéb környezetvédelem Igen 

0031056010 0031056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása Igen 

00310610 00310610 Lakásépítés Igen 

0031061010 0031061010 Lakáspolitika igazgatása Igen 

0031061020 0031061020 Lakóépület építése Igen 

0031061030 0031061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások Igen 

0031061040 0031061040 Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok Igen 

00310620 00310620 Településfejlesztés Igen 

0031062010 0031062010 Településfejlesztés igazgatása Igen 

0031062020 0031062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk Igen 

00310630 00310630 Vízellátás Igen 

0031063010 0031063010 Vízügy igazgatása Igen 

0031063020 0031063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Igen 

0031063070 0031063070 Vízrajzi mérés Igen 

0031063080 0031063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése Igen 

00310640 00310640 Közvilágítás Igen 

0031064010 0031064010 Közvilágítás Igen 

00310650 00310650 Lakás- és közműellátással, településfejlesztéssel kapcsolatos K+F Igen 

0031065010 0031065010 Lakás- és közműellátással, településfejlesztéssel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés Igen 

00310660 00310660 Egyéb kommunális feladatok Igen 

0031066010 0031066010 Zöldterület-kezelés Igen 

0031066020 0031066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Igen 

00310711 00310711 Gyógyszeripari termékek Igen 

0031071110 0031071110 Gyógyszer-kiskereskedelem Igen 

0031071120 0031071120 Gyógyszertámogatás finanszírozása Igen 

00310712 00310712 Egyéb gyógyászati termékek Igen 

0031071210 0031071210 Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme Igen 

0031071220 0031071220 Egyéb gyógyászati termékek finanszírozása Igen 

00310713 00310713 Gyógyászati segédeszközök Igen 

0031071310 0031071310 Gyógyászati segédeszközök és felszerelések kereskedelme Igen 

0031071320 0031071320 Gyógyászati segédeszközök és felszerelések finanszírozása Igen 

00310721 00310721 Általános orvosi szolgáltatások Igen 

0031072111 0031072111 Háziorvosi alapellátás Igen 

0031072112 0031072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás Igen 

0031072160 0031072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás Igen 

0031072190 0031072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása Igen 

00310722 00310722 Szakosított orvosi szolgáltatások Igen 

0031072210 0031072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása Igen 

0031072220 0031072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Igen 

0031072230 0031072230 Járóbetegek gyógyító gondozása Igen 

0031072240 0031072240 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. művesekezelés) Igen 

0031072290 0031072290 Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása Igen 

00310723 00310723 Fogorvosi szolgáltatások Igen 

0031072311 0031072311 Fogorvosi alapellátás Igen 

0031072312 0031072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás Igen 

0031072313 0031072313 Fogorvosi szakellátás Igen 



108. SZÁM EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 3013 
 

 
Kód Megnevezés Elemi 

0031072390 0031072390 Fogorvosi ellátás finanszírozása és támogatása Igen 

00310724 00310724 Paramedikális szolgáltatások Igen 

0031072410 0031072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás Igen 

0031072420 0031072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Igen 

0031072430 0031072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Igen 

0031072440 0031072440 Mentés Igen 

0031072450 0031072450 Fizikoterápiás szolgáltatás Igen 

0031072460 0031072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások Igen 

0031072470 0031072470 Természetgyógyászat Igen 

0031072480 0031072480 Egyéb paramedikális szolgáltatások Igen 

0031072490 0031072490 Paramedikális szolgáltatások finanszírozása, támogatása Igen 

00310731 00310731 Általános kórházi szolgáltatások Igen 

0031073110 0031073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban Igen 

0031073120 0031073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban Igen 

0031073130 0031073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban Igen 

0031073160 0031073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Igen 

0031073190 0031073190 Fekvőbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása Igen 

00310732 00310732 Szakosított kórházi szolgáltatások Igen 

0031073210 0031073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban Igen 

0031073220 0031073220 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban Igen 

0031073230 0031073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban Igen 

00310733 00310733 Gyógyászati központok és szülőotthonok szolgáltatásai Igen 

0031073310 0031073310 Gyógyászati központok és szülőotthonok szolgáltatásai Igen 

00310734 00310734 Bentlakásos egészségügyi ápolási szolgáltatások Igen 

0031073410 0031073410 Egészségügyi ápolás bentlakással Igen 

0031073420 0031073420 Bentlakásos hospice-ellátás Igen 

00310740 00310740 Közegészségügyi szolgáltatások Igen 

0031074011 0031074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Igen 

0031074012 0031074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás Igen 

0031074013 0031074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok Igen 

0031074020 0031074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése Igen 

0031074031 0031074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Igen 

0031074032 0031074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás Igen 

0031074040 0031074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Igen 

0031074051 0031074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése Igen 

0031074052 0031074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei Igen 

0031074053 0031074053 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai,tevékenységei Igen 

0031074054 0031074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok Igen 

0031074060 0031074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Igen 

0031074090 0031074090 Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása Igen 

00310750 00310750 Egészségügyi K+F Igen 

0031075010 0031075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés Igen 

00310760 00310760 Egyéb egészségügy Igen 

0031076010 0031076010 Egészségügy igazgatása Igen 

0031076020 0031076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása Igen 

0031076040 0031076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek Igen 

0031076050 0031076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése Igen 

0031076061 0031076061 Környezet-egészségügyi feladatok Igen 

0031076062 0031076062 Település-egészségügyi feladatok Igen 

0031076063 0031076063 Sugár-egészségügyi feladatok Igen 

0031076064 0031076064 Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok Igen 

0031076070 0031076070 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás Igen 

0031076090 0031076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása Igen 

00310810 00310810 Szabadidős és sportszolgáltatások Igen 

0031081010 0031081010 Sportügyek igazgatása Igen 

0031081021 0031081021 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása Igen 
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Kód Megnevezés Elemi 

0031081022 0031081022 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak Igen 

0031081023 0031081023 Doppingellenes tevékenység Igen 

0031081030 0031081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Igen 

0031081041 0031081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása Igen 

0031081042 0031081042 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása Igen 

0031081043 0031081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Igen 

0031081044 0031081044 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása Igen 

0031081045 0031081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Igen 

0031081061 0031081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Igen 

0031081071 0031081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés Igen 

00310820 00310820 Kulturális szolgáltatások Igen 

0031082010 0031082010 Kultúra igazgatása Igen 

0031082020 0031082020 Színházak tevékenysége Igen 

0031082030 0031082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) Igen 

0031082041 0031082041 Nemzeti könyvtári feladatok Igen 

0031082042 0031082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Igen 

0031082043 0031082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Igen 

0031082044 0031082044 Könyvtári szolgáltatások Igen 

0031082051 0031082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme Igen 

0031082052 0031082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő evékenység Igen 

0031082061 0031082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Igen 

0031082062 0031082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Igen 

0031082063 0031082063 Múzeumi kiállítási tevékenység Igen 

0031082064 0031082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység Igen 

0031082070 0031082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása Igen 

0031082080 0031082080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése Igen 

0031082091 0031082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Igen 

0031082092 0031082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Igen 

0031082093 0031082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek Igen 

0031082094 0031082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés Igen 

00310830 00310830 Műsorszolgáltatási és kiadói szolgáltatások Igen 

0031083010 0031083010 Műsorszolgáltatási és kiadói ügyek igazgatása Igen 

0031083020 0031083020 Könyvkiadás Igen 

0031083030 0031083030 Egyéb kiadói tevékenység Igen 

0031083040 0031083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása Igen 

0031083050 0031083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása Igen 

0031083080 0031083080 Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása Igen 

00310840 
 

0031084010 

00310840 Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások 
0031084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel,nemzetiségekkel, egyhá- 
zakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása 

Igen 
 

Igen 

0031084020 0031084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása Igen 

0031084031 0031084031 Civil szervezetek működési támogatása Igen 

0031084032 0031084032 Civil szervezetek programtámogatása Igen 

0031084040 0031084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Igen 

0031084050 0031084050 Politikai pártok tevékenységének támogatása Igen 

0031084060 
 

0031084070 

0031084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása 
0031084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működteté- 
se 

Igen 
 

Igen 

00310850 
 

0031085010 

00310850 Szabadidős tevékenységekhez, kultúrához és valláshoz kapcsolódó K+F 
0031085010 Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és 
fejlesztés 

Igen 
 

Igen 

00310860 00310860 Egyéb szabadidő, kultúra és vallás Igen 

0031086010 0031086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai Igen 

0031086020 0031086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése Igen 

0031086030 0031086030 Nemzetközi kulturális együttműködés Igen 

0031086090 0031086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás Igen 

00310911 00310911 Óvodai nevelés Igen 



108. SZÁM EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 3015 
 

 
Kód Megnevezés Elemi 

0031091110 0031091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Igen 

0031091120 0031091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai Igen 

0031091130 0031091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Igen 

0031091140 0031091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Igen 

00310912 
 

0031091211 

00310912 Iskolai nevelés, oktatás az 1–4. évfolyamokon 
0031091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 
1–4. évfolyamon 

Igen 
 

Igen 
 

0031091212 
0031091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1– 
4. évfolyamon 

 

Igen 
 

0031091213 
0031091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1–4. évfolya- 
mon 

 

Igen 
 

0031091220 
0031091220 Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 
feladatok 

 

Igen 

0031091240 0031091240 Alapfokú művészetoktatás Igen 

0031091250 0031091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok Igen 

0031091260 0031091260 Felnőttoktatás 1–4. évfolyamon Igen 

00310921 
 

0031092111 

00310921 Iskolai nevelés, oktatás az 5–8. évfolyamokon 
0031092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 
5–8. évfolyamon 

Igen 
 

Igen 
 

0031092112 
0031092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5– 
8. évfolyamon 

 

Igen 
 

0031092113 
0031092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5–8. évfolya- 
mon 

 

Igen 
 

0031092120 
0031092120 Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 
feladatok 

 

Igen 

0031092140 0031092140 Felnőttoktatás 5–8. évfolyamon Igen 

0031092150 0031092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés Igen 

00310922 00310922 Középfokú nevelés, oktatás Igen 

0031092211 0031092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai Igen 

0031092212 0031092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai Igen 

0031092213 
 

0031092221 

0031092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai 
0031092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai felada- 
tai a szakképző iskolákban 

Igen 
 

Igen 
 

0031092222 
0031092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai 
elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban 

 

Igen 
 

0031092223 
0031092223 Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti 
oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban 

 

Igen 
 

0031092231 
0031092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakkép- 
ző iskolákban 

 

Igen 
 

0031092232 
0031092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati okta- 
tásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban 

 

Igen 
 

0031092260 
0031092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüg- 
gő működtetési feladatok 

 

Igen 

0031092270 0031092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggőműködtetési feladatok Igen 

0031092290 0031092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés Igen 

00310930 00310930 Középiskolát követő nem felsőfokú oktatás Igen 

0031093010 0031093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések Igen 

0031093020 0031093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés Igen 

00310941 00310941 Felsőszintű képzés Igen 

0031094110 0031094110 Felsőoktatási szakképzés Igen 

0031094120 0031094120 Szakirányú továbbképzés Igen 

0031094130 0031094130 Egészségügyi szakmai képzés Igen 

0031094170 0031094170 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés Igen 

00310942 00310942 Felsőfokú oktatás Igen 

0031094210 0031094210 Felsőfokú oktatás Igen 

0031094250 0031094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás Igen 

0031094260 0031094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások Igen 

0031094270 0031094270 Egyéb felsőoktatási feladatok Igen 

0031094280 0031094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása Igen 

0031094290 0031094290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés Igen 

00310950 00310950 Szint alapján nem meghatározható oktatási szolgáltatások Igen 

0031095010 0031095010 Határon túli magyarok oktatási támogatásai Igen 

0031095020 0031095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés Igen 
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0031095030 0031095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások Igen 

0031095040 0031095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások Igen 

00310960 00310960 Oktatást kiegészítő szolgáltatások Igen 

0031096010 0031096010 Óvodai intézményi étkeztetés Igen 

0031096020 0031096020 Iskolai intézményi étkeztetés Igen 

0031096030 0031096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása Igen 

0031096040 0031096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Igen 

00310970 00310970 Oktatáshoz kapcsolódó K+F Igen 

0031097010 0031097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés Igen 

00310980 00310980 Máshová be nem sorolt oktatás Igen 

0031098010 0031098010 Oktatás igazgatása Igen 

0031098021 0031098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai Igen 

0031098022 0031098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai Igen 

0031098031 0031098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai Igen 

0031098032 0031098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai Igen 

0031098040 0031098040 Nemzetközi oktatási együttműködés Igen 

00311011 00311011 Betegség Igen 

0031101110 0031101110 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás Igen 

0031101121 0031101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása Igen 

0031101122 0031101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása Igen 

0031101123 0031101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása Igen 

0031101124 0031101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása Igen 

0031101131 0031101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása Igen 

0031101132 0031101132 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása Igen 

0031101133 0031101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére Igen 

0031101134 0031101134 Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére Igen 

0031101141 0031101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása Igen 

0031101142 0031101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása Igen 

0031101143 0031101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása Igen 

0031101144 0031101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás) Igen 

0031101145 0031101145 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása Igen 

0031101150 0031101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Igen 

00311012 00311012 Fogyatékosság Igen 

0031101211 0031101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása Igen 

0031101212 0031101212 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása Igen 

0031101213 0031101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása Igen 

0031101214 0031101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére Igen 

0031101221 0031101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása Igen 

0031101222 0031101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére Igen 

0031101231 0031101231 Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások Igen 

0031101232 0031101232 Megváltozott munkaképességgel összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások Igen 

0031101240 0031101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések,támogatások Igen 

0031101270 0031101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások Igen 

00311020 00311020 Időskor Igen 

0031102010 0031102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása Igen 

0031102021 0031102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása Igen 

0031102022 0031102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása Igen 

0031102030 0031102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása Igen 

0031102040 0031102040 Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások Igen 

0031102050 0031102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok Igen 

00311030 00311030 Túlélő hozzátartozók Igen 

0031103010 0031103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai Igen 

00311040 00311040 Család és gyermekek Igen 

0031104011 0031104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások Igen 

0031104012 0031104012 Gyermekek átmeneti ellátása Igen 

0031104020 0031104020 Javítóintézeti ellátás Igen 
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0031104030 0031104030 Gyermekek napközbeni ellátása Igen 

0031104041 0031104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Igen 

0031104042 0031104042 Gyermekjóléti szolgáltatások Igen 

0031104051 0031104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Igen 

0031104052 0031104052 Családtámogatások Igen 

0031104060 0031104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok Igen 

0031104070 0031104070 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok Igen 

00311050 00311050 Munkanélküliség Igen 

0031105010 0031105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai Igen 

0031105020 0031105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások Igen 

00311060 00311060 Lakhatás Igen 

0031106010 0031106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Igen 

0031106020 0031106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Igen 

00311070 00311070 Egyéb szociális kirekesztettség Igen 

0031107011 0031107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása Igen 

0031107012 0031107012 Hajléktalanok rehabilitációs célú bentlakásos ellátása Igen 

0031107013 0031107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása Igen 

0031107014 0031107014 Támogatott lakhatás hajléktalan személyek részére Igen 

0031107015 0031107015 Hajléktalanok nappali ellátása Igen 

0031107016 0031107016 Utcai szociális munka Igen 

0031107020 0031107020 Családon belüli erőszak sértettjeinek bentlakásos ellátása Igen 

0031107030 0031107030 Szociális foglalkoztatás Igen 

0031107051 0031107051 Szociális étkeztetés Igen 

0031107052 0031107052 Házi segítségnyújtás Igen 

0031107053 0031107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Igen 

0031107054 0031107054 Családsegítés Igen 

0031107055 0031107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Igen 

0031107060 0031107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Igen 

0031107070 0031107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása Igen 

0031107080 0031107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok Igen 

0031107090 0031107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok Igen 

00311080 00311080 Szociális védelemhez kapcsolódó K+F Igen 

0031108010 0031108010 Szociális biztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés Igen 

00311090 00311090 Szociális segítségnyújtás egyéb feladatai Igen 

0031109010 0031109010 Szociális szolgáltatások igazgatása Igen 

0031109020 0031109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása Igen 

0031109070 0031109070 Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás Igen 

00319000 00319000 Technikai funkciókódok Igen 

0031900010 0031900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről Igen 

0031900020 0031900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről Igen 

0031900030 0031900030 Elkülönített állami pénzalapok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről Igen 

0031900040 0031900040 Egészségbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről Igen 

0031900050 0031900050 Nyugdíjbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről Igen 

0031900060 0031900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek Igen 

0031900070 0031900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Igen 

0031900080 0031900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei Igen 

0031900090 0031900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei Igen 

0032 Vállalkozási tevékenység kiadásai ellenszámla Nem 

00320111 00320111 Államhatalmi, törvényhozó és végrehajtó szervezetek Igen 

0032011110 0032011110 Államhatalmi szervek tevékenysége Igen 

0032011120 0032011120 Kormányzati igazgatási tevékenység Igen 

0032011130 0032011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Igen 

0032011140 0032011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Igen 

00320112 00320112 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek, adózási ügyek Igen 

0032011210 0032011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése Igen 

0032011220 0032011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Igen 
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0032011230 0032011230 Államadósság kezelése Igen 

00320113 00320113 Külügyek Igen 

0032011310 0032011310 Külügyek igazgatása Igen 

0032011320 0032011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel Igen 

00320121 00320121 Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak Igen 

0032012110 0032012110 Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak Igen 

00320122 00320122 Gazdasági segítség nyújtása nemzetközi szervezeteken keresztül Igen 

0032012210 0032012210 Gazdasági segítség nyújtása nemzetközi szervezeteken keresztül Igen 

00320131 00320131 Általános személyzeti szolgáltatások Igen 

0032013110 0032013110 A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása Igen 

00320132 00320132 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások Igen 

0032013210 0032013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások Igen 

00320133 00320133 Egyéb általános szolgáltatások Igen 

0032013320 0032013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés Igen 

0032013330 0032013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Igen 

0032013340 0032013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Igen 

0032013350 0032013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Igen 

0032013360 0032013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások Igen 

0032013370 0032013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások Igen 

0032013390 0032013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások Igen 

00320140 00320140 Alapkutatás Igen 

0032014010 0032014010 Általános K+F politika Igen 

0032014020 0032014020 Biotechnológiai alapkutatás Igen 

0032014030 0032014030 Természettudományi, műszaki alapkutatás Igen 

0032014040 0032014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás Igen 

00320150 00320150 Általános közszolgáltatásokhoz kapcsolódó K+F Igen 

0032015010 0032015010 Általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés Igen 

00320160 
 

0032016010 

00320160 Egyéb általános közszolgáltatások 
0032016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevé- 
kenységek 

Igen 
 

Igen 

0032016020 0032016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek Igen 

0032016030 0032016030 Állampolgársági ügyek Igen 

0032016040 0032016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása Igen 

0032016080 0032016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Igen 

00320170 00320170 Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók Igen 

0032017010 0032017010 Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók Igen 

00320180 00320180 Általános jellegű transzferek a kormányzat különböző szintjei között Igen 

0032018010 0032018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Igen 

0032018020 0032018020 Központi költségvetési befizetések Igen 

0032018030 0032018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek Igen 

0032018040 0032018040 Elkülönített állami pénzalapok bevételei államháztartáson belülről Igen 

0032018050 0032018050 Egészségbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről Igen 

0032018060 0032018060 Nyugdíjbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről Igen 

00320210 00320210  Katonai védelem Igen 

0032021020 0032021020 Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés Igen 

0032021030 0032021030 Katonai ügyészségi tevékenység Igen 

0032021040 0032021040 Katonai nemzetbiztonsági tevékenység Igen 

00320220 00320220 Polgári honvédelem Igen 

0032022010 0032022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése Igen 

00320230 00320230 Külföldi katonai segély Igen 

0032023010 0032023010 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelő műveletekben Igen 

00320240 00320240 Védelemhez kapcsolódó K+F Igen 

0032024010 0032024010 Védelmi tevékenységekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés Igen 

00320250 00320250 Egyéb védelmi ügyek Igen 

0032025010 0032025010 Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása Igen 

0032025020 0032025020 Védelmi célú stratégiai tartalékok tárolása, kezelése Igen 
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0032025090 0032025090 Egyéb védelmi ügyek Igen 

00320310 00320310 Rendészeti tevékenységek Igen 

0032031010 0032031010 Közbiztonság, közrend igazgatása Igen 

0032031020 0032031020 Menekültügy igazgatása Igen 

0032031030 0032031030 Közterület rendjének fenntartása Igen 

0032031041 0032031041 Vámrendészet Igen 

0032031042 0032031042 Határrendészet, határvédelem Igen 

0032031050 0032031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek Igen 

0032031060 0032031060 Bűnmegelőzés Igen 

0032031070 0032031070 Baleset-megelőzés Igen 

0032031080 0032031080 Polgári nemzetbiztonsági tevékenység Igen 

00320320 00320320 Tűz- és katasztrófavédelemmel kapcsolatos tevékenységek (kivéve: ár- és belvízvédelem) Igen 

0032032010 0032032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása Igen 

0032032020 0032032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek Igen 

0032032040 0032032040 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás Igen 

0032032050 0032032050 Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése Igen 

0032032060 0032032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése Igen 

00320330 00320330 Igazságszolgáltatás Igen 

0032033010 0032033010 Igazságügy igazgatása Igen 

0032033020 0032033020 Bírósági tevékenység Igen 

0032033030 0032033030 Ügyészségi tevékenység Igen 

00320340 00320340 Büntetés-végrehajtási tevékenységek Igen 

0032034010 0032034010 Büntetés-végrehajtási tevékenység igazgatása Igen 

0032034020 0032034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek Igen 

0032034030 0032034030 Pártfogó felügyelői tevékenység Igen 

00320350 00320350 Közrendhez és közbiztonsághoz kapcsolódó K+F Igen 

0032035010 0032035010 Közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés Igen 

00320360 00320360 Egyéb közrend és biztonsági ügyek Igen 

0032036010 0032036010 Igazságügyi szakértői tevékenység Igen 

0032036020 0032036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás Igen 

00320411 00320411 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek Igen 

0032041110 0032041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása Igen 

0032041120 0032041120 Földügy igazgatása Igen 

0032041130 0032041130 Szellemi tulajdon és innováció igazgatása Igen 

0032041140 0032041140 Területfejlesztés igazgatása Igen 

0032041150 0032041150 Cégnyilvántartás Igen 

0032041160 0032041160 Földmérés, térképészet Igen 

0032041170 0032041170 Műszaki vizsgálat, elemzés Igen 

0032041180 0032041180 Meteorológiai szolgáltatás Igen 

00320412 00320412 Általános munkaügyek Igen 

0032041210 0032041210 Munkaügy igazgatása Igen 

0032041220 0032041220 Munkavédelmi célú támogatások és közcélú információs rendszer működtetése Igen 

0032041231 0032041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Igen 

0032041232 0032041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás Igen 

0032041233 0032041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Igen 

0032041234 
 

0032041235 

0032041234 Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) 
0032041235 Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásá- 
hoz nyújtható támogatás 

Igen 
 

Igen 

0032041236 0032041236 Országos közfoglalkoztatási program Igen 

0032041237 0032041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram Igen 

00320421 00320421 Mezőgazdaság Igen 

0032042110 0032042110 Mezőgazdaság igazgatása Igen 

0032042120 0032042120 Mezőgazdasági támogatások Igen 

0032042130 0032042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások Igen 

0032042140 0032042140 Génmegőrzés, fajtavédelem Igen 

0032042150 0032042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése Igen 
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0032042170 0032042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása Igen 

0032042180 0032042180 Állat-egészségügy Igen 

00320422 00320422 Erdőgazdálkodás Igen 

0032042210 0032042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása Igen 

0032042220 0032042220 Erdőgazdálkodás Igen 

00320423 00320423 Halászat és vadászat Igen 

0032042310 0032042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása Igen 

0032042320 0032042320 Vadgazdálkodás Igen 

0032042350 0032042350 Halászat igazgatása és támogatása Igen 

0032042360 0032042360 Halászat, haltenyésztés Igen 

00320431 00320431 Szén- és egyéb szilárd ásványi fűtőanyagipar Igen 

0032043110 0032043110 Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása Igen 

00320432 00320432 Kőolaj- és gázipar Igen 

0032043210 0032043210 Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása Igen 

00320433 00320433 Nukleáris fűtőanyagipar Igen 

0032043310 0032043310 Nukleáris fűtőanyagipar igazgatása és támogatása Igen 

00320434 00320434 Egyéb tüzelőanyag-ipar Igen 

0032043410 0032043410 Egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatása és támogatása Igen 

00320435 00320435 Villamosenergia-ipar Igen 

0032043510 0032043510 Villamosenergia-ipar igazgatása és támogatása Igen 

00320436 00320436 Egyéb energiaipar Igen 

0032043610 0032043610 Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása Igen 

00320441 00320441 Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat Igen 

0032044110 0032044110 Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása Igen 

00320442 00320442 Feldolgozóipar Igen 

0032044210 0032044210 Feldolgozóipar igazgatása és támogatása Igen 

00320443 00320443 Építésügy, építőipar Igen 

0032044310 0032044310 Építésügy igazgatása Igen 

0032044320 0032044320 Építőipar támogatása Igen 

00320451 00320451 Közúti közlekedés Igen 

0032045110 0032045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása Igen 

0032045120 0032045120 Út, autópálya építése Igen 

0032045130 0032045130 Híd, alagút építése Igen 

0032045140 0032045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás Igen 

0032045150 0032045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás Igen 

0032045160 0032045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Igen 

0032045170 0032045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Igen 

0032045180 0032045180 Közúti járművontatás Igen 

0032045190 0032045190 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata Igen 

00320452 00320452 Vízi közlekedés Igen 

0032045210 0032045210 Vízi közlekedés igazgatása és támogatása Igen 

0032045220 0032045220 Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények) Igen 

0032045230 0032045230 Komp- és révközlekedés Igen 

00320453 00320453 Vasúti közlekedés Igen 

0032045310 0032045310 Vasúti közlekedés igazgatása és támogatása Igen 

0032045320 0032045320 Vasút építése Igen 

00320454 00320454 Légi szállítás Igen 

0032045410 0032045410 Légi szállítás igazgatása és támogatása Igen 

00320455 00320455 Csővezetékes és egyéb szállítás Igen 

0032045510 0032045510 Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és támogatása Igen 

0032045530 0032045530 Csővezetékes szállítás Igen 

00320460 00320460 Hírközlés Igen 

0032046010 0032046010 Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása Igen 

0032046020 0032046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek Igen 

0032046030 0032046030 Egyéb távközlés Igen 

0032046040 0032046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás Igen 
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00320471 00320471 Elosztó kereskedelem, tárolás, raktározás Igen 

0032047110 0032047110 Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása Igen 

0032047120 0032047120 Piac üzemeltetése Igen 

00320472 00320472 Szállodák és éttermek Igen 

0032047210 0032047210 Szálloda- és vendéglátóipar igazgatása és támogatása Igen 

00320473 00320473 Turizmus Igen 

0032047310 0032047310 Turizmus igazgatása és támogatása Igen 

0032047320 0032047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek Igen 

00320474 00320474 Többcélú fejlesztési projektek Igen 

0032047410 0032047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Igen 

0032047450 0032047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása Igen 

0032047460 0032047460 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai Igen 

0032047470 0032047470 Működőtőke-beruházások komplex támogatásai Igen 

00320480 00320480 Gazdasági ügyekhez kapcsolódó K+F Igen 

0032048010 0032048010 Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés Igen 

00320490 00320490 Egyéb gazdasági ügyek Igen 

0032049010 0032049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek Igen 

0032049020 0032049020 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció Igen 

00320510 00320510 Hulladékgazdálkodás Igen 

0032051010 
 

0032051020 

0032051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása 
0032051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, 
átrakása 

Igen 
 

Igen 

0032051030 0032051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Igen 

0032051040 0032051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Igen 

0032051050 0032051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Igen 

0032051060 0032051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Igen 

0032051070 0032051070 Használt eszköz bontása Igen 

0032051080 0032051080 Hulladék újrahasznosítása Igen 

00320520 00320520 Szennyvízelvezetés és -tisztítás Igen 

0032052010 0032052010 Szennyvízgazdálkodás igazgatása Igen 

0032052020 0032052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Igen 

0032052030 0032052030 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása Igen 

0032052080 0032052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Igen 

00320530 00320530 Környezetszennyezés csökkentése Igen 

0032053010 0032053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása Igen 

0032053020 0032053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek Igen 

00320540 00320540 Természet- és tájvédelem Igen 

0032054010 0032054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása Igen 

0032054020 0032054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása Igen 

00320550 00320550 Környezetvédelmi K+F Igen 

0032055010 0032055010 Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés Igen 

00320560 00320560 Egyéb környezetvédelem Igen 

0032056010 0032056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása Igen 

00320610 00320610 Lakásépítés Igen 

0032061010 0032061010 Lakáspolitika igazgatása Igen 

0032061020 0032061020 Lakóépület építése Igen 

0032061030 0032061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások Igen 

0032061040 0032061040 Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok Igen 

00320620 00320620 Településfejlesztés Igen 

0032062010 0032062010 Településfejlesztés igazgatása Igen 

0032062020 0032062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk Igen 

00320630 00320630 Vízellátás Igen 

0032063010 0032063010 Vízügy igazgatása Igen 

0032063020 0032063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Igen 

0032063070 0032063070 Vízrajzi mérés Igen 

0032063080 0032063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése Igen 
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00320640 00320640 Közvilágítás Igen 

0032064010 0032064010 Közvilágítás Igen 

00320650 00320650 Lakás- és közműellátással, településfejlesztéssel kapcsolatos K+F Igen 

0032065010 0032065010 Lakás- és közműellátással, településfejlesztéssel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés Igen 

00320660 00320660 Egyéb kommunális feladatok Igen 

0032066010 0032066010 Zöldterület-kezelés Igen 

0032066020 0032066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Igen 

00320711 00320711 Gyógyszeripari termékek Igen 

0032071110 0032071110 Gyógyszer-kiskereskedelem Igen 

0032071120 0032071120 Gyógyszertámogatás finanszírozása Igen 

00320712 00320712 Egyéb gyógyászati termékek Igen 

0032071210 0032071210 Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme Igen 

0032071220 0032071220 Egyéb gyógyászati termékek finanszírozása Igen 

00320713 00320713 Gyógyászati segédeszközök Igen 

0032071310 0032071310 Gyógyászati segédeszközök és felszerelések kereskedelme Igen 

0032071320 0032071320 Gyógyászati segédeszközök és felszerelések finanszírozása Igen 

00320721 00320721 Általános orvosi szolgáltatások Igen 

0032072111 0032072111 Háziorvosi alapellátás Igen 

0032072112 0032072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás Igen 

0032072160 0032072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás Igen 

0032072190 0032072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása Igen 

00320722 00320722 Szakosított orvosi szolgáltatások Igen 

0032072210 0032072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása Igen 

0032072220 0032072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Igen 

0032072230 0032072230 Járóbetegek gyógyító gondozása Igen 

0032072240 0032072240 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. művesekezelés) Igen 

0032072290 0032072290 Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása Igen 

00320723 00320723 Fogorvosi szolgáltatások Igen 

0032072311 0032072311 Fogorvosi alapellátás Igen 

0032072312 0032072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás Igen 

0032072313 0032072313 Fogorvosi szakellátás Igen 

0032072390 0032072390 Fogorvosi ellátás finanszírozása és támogatása Igen 

00320724 00320724 Paramedikális szolgáltatások Igen 

0032072410 0032072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás Igen 

0032072420 0032072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Igen 

0032072430 0032072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Igen 

0032072440 0032072440 Mentés Igen 

0032072450 0032072450 Fizikoterápiás szolgáltatás Igen 

0032072460 0032072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások Igen 

0032072470 0032072470 Természetgyógyászat Igen 

0032072480 0032072480 Egyéb paramedikális szolgáltatások Igen 

0032072490 0032072490 Paramedikális szolgáltatások finanszírozása, támogatása Igen 

00320731 00320731 Általános kórházi szolgáltatások Igen 

0032073110 0032073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban Igen 

0032073120 0032073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban Igen 

0032073130 0032073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban Igen 

0032073160 0032073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Igen 

0032073190 0032073190 Fekvőbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása Igen 

00320732 00320732 Szakosított kórházi szolgáltatások Igen 

0032073210 0032073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban Igen 

0032073220 0032073220 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban Igen 

0032073230 0032073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban Igen 

00320733 00320733 Gyógyászati központok és szülőotthonok szolgáltatásai Igen 

0032073310 0032073310 Gyógyászati központok és szülőotthonok szolgáltatásai Igen 

00320734 00320734 Bentlakásos egészségügyi ápolási szolgáltatások Igen 

0032073410 0032073410 Egészségügyi ápolás bentlakással Igen 
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0032073420 0032073420 Bentlakásos hospice-ellátás Igen 

00320740 00320740 Közegészségügyi szolgáltatások Igen 

0032074011 0032074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Igen 

0032074012 0032074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás Igen 

0032074013 0032074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok Igen 

0032074020 0032074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése Igen 

0032074031 0032074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Igen 

0032074032 0032074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás Igen 

0032074040 0032074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Igen 

0032074051 0032074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése Igen 

0032074052 0032074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei Igen 

0032074053 0032074053 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai,tevékenységei Igen 

0032074054 0032074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok Igen 

0032074060 0032074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Igen 

0032074090 0032074090 Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása Igen 

00320750 00320750 Egészségügyi K+F Igen 

0032075010 0032075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés Igen 

00320760 00320760 Egyéb egészségügy Igen 

0032076010 0032076010 Egészségügy igazgatása Igen 

0032076020 0032076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása Igen 

0032076040 0032076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek Igen 

0032076050 0032076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése Igen 

0032076061 0032076061 Környezet-egészségügyi feladatok Igen 

0032076062 0032076062 Település-egészségügyi feladatok Igen 

0032076063 0032076063 Sugár-egészségügyi feladatok Igen 

0032076064 0032076064 Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok Igen 

0032076070 0032076070 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás Igen 

0032076090 0032076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása Igen 

00320810 00320810 Szabadidős és sportszolgáltatások Igen 

0032081010 0032081010 Sportügyek igazgatása Igen 

0032081021 0032081021 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása Igen 

0032081022 0032081022 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak Igen 

0032081023 0032081023 Doppingellenes tevékenység Igen 

0032081030 0032081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Igen 

0032081041 0032081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása Igen 

0032081042 0032081042 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása Igen 

0032081043 0032081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Igen 

0032081044 0032081044 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása Igen 

0032081045 0032081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Igen 

0032081061 0032081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Igen 

0032081071 0032081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés Igen 

00320820 00320820 Kulturális szolgáltatások Igen 

0032082010 0032082010 Kultúra igazgatása Igen 

0032082020 0032082020 Színházak tevékenysége Igen 

0032082030 0032082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) Igen 

0032082041 0032082041 Nemzeti könyvtári feladatok Igen 

0032082042 0032082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Igen 

0032082043 0032082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Igen 

0032082044 0032082044 Könyvtári szolgáltatások Igen 

0032082051 0032082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme Igen 

0032082052 0032082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő evékenység Igen 

0032082061 0032082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Igen 

0032082062 0032082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Igen 

0032082063 0032082063 Múzeumi kiállítási tevékenység Igen 

0032082064 0032082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység Igen 

0032082070 0032082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása Igen 
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0032082080 0032082080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése Igen 

0032082091 0032082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Igen 

0032082092 0032082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Igen 

0032082093 0032082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek Igen 

0032082094 0032082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés Igen 

00320830 00320830 Műsorszolgáltatási és kiadói szolgáltatások Igen 

0032083010 0032083010 Műsorszolgáltatási és kiadói ügyek igazgatása Igen 

0032083020 0032083020 Könyvkiadás Igen 

0032083030 0032083030 Egyéb kiadói tevékenység Igen 

0032083040 0032083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása Igen 

0032083050 0032083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása Igen 

0032083080 0032083080 Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása Igen 

00320840 
 

0032084010 

00320840 Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások 
0032084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel,nemzetiségekkel, egyhá- 
zakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása 

Igen 
 

Igen 

0032084020 0032084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása Igen 

0032084031 0032084031 Civil szervezetek működési támogatása Igen 

0032084032 0032084032 Civil szervezetek programtámogatása Igen 

0032084040 0032084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Igen 

0032084050 0032084050 Politikai pártok tevékenységének támogatása Igen 

0032084060 
 

0032084070 

0032084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása 
0032084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működteté- 
se 

Igen 
 

Igen 

00320850 
 

0032085010 

00320850 Szabadidős tevékenységekhez, kultúrához és valláshoz kapcsolódó K+F 
0032085010 Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és 
fejlesztés 

Igen 
 

Igen 

00320860 00320860 Egyéb szabadidő, kultúra és vallás Igen 

0032086010 0032086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai Igen 

0032086020 0032086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése Igen 

0032086030 0032086030 Nemzetközi kulturális együttműködés Igen 

0032086090 0032086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás Igen 

00320911 00320911 Óvodai nevelés Igen 

0032091110 0032091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Igen 

0032091120 0032091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai Igen 

0032091130 0032091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Igen 

0032091140 0032091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Igen 

00320912 
 

0032091211 

00320912 Iskolai nevelés, oktatás az 1–4. évfolyamokon 
0032091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 
1–4. évfolyamon 

Igen 
 

Igen 
 

0032091212 
0032091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1– 
4. évfolyamon 

 

Igen 
 

0032091213 
0032091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1–4. évfolya- 
mon 

 

Igen 
 

0032091220 
0032091220 Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 
feladatok 

 

Igen 

0032091240 0032091240 Alapfokú művészetoktatás Igen 

0032091250 0032091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok Igen 

0032091260 0032091260 Felnőttoktatás 1–4. évfolyamon Igen 

00320921 
 

0032092111 

00320921 Iskolai nevelés, oktatás az 5–8. évfolyamokon 
0032092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 
5–8. évfolyamon 

Igen 
 

Igen 
 

0032092112 
0032092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5– 
8. évfolyamon 

 

Igen 
 

0032092113 
0032092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5–8. évfolya- 
mon 

 

Igen 
 

0032092120 
0032092120 Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 
feladatok 

 

Igen 

0032092140 0032092140 Felnőttoktatás 5–8. évfolyamon Igen 

0032092150 0032092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés Igen 

00320922 00320922 Középfokú nevelés, oktatás Igen 

0032092211 0032092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai Igen 

0032092212 0032092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai Igen 



108. SZÁM EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 3025 
 

 
Kód Megnevezés Elemi 

0032092213 
 

0032092221 

0032092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai 
0032092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai felada- 
tai a szakképző iskolákban 

Igen 
 

Igen 
 

0032092222 
0032092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai 
elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban 

 

Igen 
 

0032092223 
0032092223 Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti 
oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban 

 

Igen 
 

0032092231 
0032092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakkép- 
ző iskolákban 

 

Igen 
 

0032092232 
0032092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati okta- 
tásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban 

 

Igen 
 

0032092260 
0032092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüg- 
gő működtetési feladatok 

 

Igen 

0032092270 0032092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggőműködtetési feladatok Igen 

0032092290 0032092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés Igen 

00320930 00320930 Középiskolát követő nem felsőfokú oktatás Igen 

0032093010 0032093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések Igen 

0032093020 0032093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés Igen 

00320941 00320941 Felsőszintű képzés Igen 

0032094110 0032094110 Felsőoktatási szakképzés Igen 

0032094120 0032094120 Szakirányú továbbképzés Igen 

0032094130 0032094130 Egészségügyi szakmai képzés Igen 

0032094170 0032094170 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés Igen 

00320942 00320942 Felsőfokú oktatás Igen 

0032094210 0032094210 Felsőfokú oktatás Igen 

0032094250 0032094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás Igen 

0032094260 0032094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások Igen 

0032094270 0032094270 Egyéb felsőoktatási feladatok Igen 

0032094280 0032094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása Igen 

0032094290 0032094290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés Igen 

00320950 00320950 Szint alapján nem meghatározható oktatási szolgáltatások Igen 

0032095010 0032095010 Határon túli magyarok oktatási támogatásai Igen 

0032095020 0032095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés Igen 

0032095030 0032095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások Igen 

0032095040 0032095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások Igen 

00320960 00320960 Oktatást kiegészítő szolgáltatások Igen 

0032096010 0032096010 Óvodai intézményi étkeztetés Igen 

0032096020 0032096020 Iskolai intézményi étkeztetés Igen 

0032096030 0032096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása Igen 

0032096040 0032096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Igen 

00320970 00320970 Oktatáshoz kapcsolódó K+F Igen 

0032097010 0032097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés Igen 

00320980 00320980 Máshová be nem sorolt oktatás Igen 

0032098010 0032098010 Oktatás igazgatása Igen 

0032098021 0032098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai Igen 

0032098022 0032098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai Igen 

0032098031 0032098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai Igen 

0032098032 0032098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai Igen 

0032098040 0032098040 Nemzetközi oktatási együttműködés Igen 

00321011 00321011 Betegség Igen 

0032101110 0032101110 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás Igen 

0032101121 0032101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása Igen 

0032101122 0032101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása Igen 

0032101123 0032101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása Igen 

0032101124 0032101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása Igen 

0032101131 0032101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása Igen 

0032101132 0032101132 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása Igen 

0032101133 0032101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére Igen 

0032101134 0032101134 Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére Igen 
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0032101141 0032101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása Igen 

0032101142 0032101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása Igen 

0032101143 0032101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása Igen 

0032101144 0032101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás) Igen 

0032101145 0032101145 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása Igen 

0032101150 0032101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Igen 

00321012 00321012 Fogyatékosság Igen 

0032101211 0032101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása Igen 

0032101212 0032101212 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása Igen 

0032101213 0032101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása Igen 

0032101214 0032101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére Igen 

0032101221 0032101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása Igen 

0032101222 0032101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére Igen 

0032101231 0032101231 Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások Igen 

0032101232 0032101232 Megváltozott munkaképességgel összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások Igen 

0032101240 0032101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések,támogatások Igen 

0032101270 0032101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások Igen 

00321020 00321020 Időskor Igen 

0032102010 0032102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása Igen 

0032102021 0032102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása Igen 

0032102022 0032102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása Igen 

0032102030 0032102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása Igen 

0032102040 0032102040 Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások Igen 

0032102050 0032102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok Igen 

00321030 00321030 Túlélő hozzátartozók Igen 

0032103010 0032103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai Igen 

00321040 00321040 Család és gyermekek Igen 

0032104011 0032104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások Igen 

0032104012 0032104012 Gyermekek átmeneti ellátása Igen 

0032104020 0032104020 Javítóintézeti ellátás Igen 

0032104030 0032104030 Gyermekek napközbeni ellátása Igen 

0032104041 0032104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Igen 

0032104042 0032104042 Gyermekjóléti szolgáltatások Igen 

0032104051 0032104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Igen 

0032104052 0032104052 Családtámogatások Igen 

0032104060 0032104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok Igen 

0032104070 0032104070 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok Igen 

00321050 00321050 Munkanélküliség Igen 

0032105010 0032105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai Igen 

0032105020 0032105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások Igen 

00321060 00321060 Lakhatás Igen 

0032106010 0032106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Igen 

0032106020 0032106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Igen 

00321070 00321070 Egyéb szociális kirekesztettség Igen 

0032107011 0032107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása Igen 

0032107012 0032107012 Hajléktalanok rehabilitációs célú bentlakásos ellátása Igen 

0032107013 0032107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása Igen 

0032107014 0032107014 Támogatott lakhatás hajléktalan személyek részére Igen 

0032107015 0032107015 Hajléktalanok nappali ellátása Igen 

0032107016 0032107016 Utcai szociális munka Igen 

0032107020 0032107020 Családon belüli erőszak sértettjeinek bentlakásos ellátása Igen 

0032107030 0032107030 Szociális foglalkoztatás Igen 

0032107051 0032107051 Szociális étkeztetés Igen 

0032107052 0032107052 Házi segítségnyújtás Igen 

0032107053 0032107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Igen 

0032107054 0032107054 Családsegítés Igen 
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0032107055 0032107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Igen 

0032107060 0032107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Igen 

0032107070 0032107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása Igen 

0032107080 0032107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok Igen 

0032107090 0032107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok Igen 

00321080 00321080 Szociális védelemhez kapcsolódó K+F Igen 

0032108010 0032108010 Szociális biztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés Igen 

00321090 00321090 Szociális segítségnyújtás egyéb feladatai Igen 

0032109010 0032109010 Szociális szolgáltatások igazgatása Igen 

0032109020 0032109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása Igen 

0032109070 0032109070 Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás Igen 

00329000 00329000 Technikai funkciókódok Igen 

0032900010 0032900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről Igen 

0032900020 0032900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről Igen 

0032900030 0032900030 Elkülönített állami pénzalapok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről Igen 

0032900040 0032900040 Egészségbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről Igen 

0032900050 0032900050 Nyugdíjbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről Igen 

0032900060 0032900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek Igen 

0032900070 0032900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Igen 

0032900080 0032900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei Igen 

0032900090 0032900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei Igen 

0033 Általános kiadások ellenszámla Igen 

004 Követelés nyilvántartási ellenszámla Nem 

0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla Igen 

0042 Költségvetési évet követően esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla Igen 

005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla Nem 

0051 Alaptevékenység bevételei ellenszámla Nem 

00510111 00510111 Államhatalmi, törvényhozó és végrehajtó szervezetek Igen 

0051011110 0051011110 Államhatalmi szervek tevékenysége Igen 

0051011120 0051011120 Kormányzati igazgatási tevékenység Igen 

0051011130 0051011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Igen 

0051011140 0051011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Igen 

00510112 00510112 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek, adózási ügyek Igen 

0051011210 0051011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése Igen 

0051011220 0051011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Igen 

0051011230 0051011230 Államadósság kezelése Igen 

00510113 00510113 Külügyek Igen 

0051011310 0051011310 Külügyek igazgatása Igen 

0051011320 0051011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel Igen 

00510121 00510121 Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak Igen 

0051012110 0051012110 Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak Igen 

00510122 00510122 Gazdasági segítség nyújtása nemzetközi szervezeteken keresztül Igen 

0051012210 0051012210 Gazdasági segítség nyújtása nemzetközi szervezeteken keresztül Igen 

00510131 00510131 Általános személyzeti szolgáltatások Igen 

0051013110 0051013110 A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása Igen 

00510132 00510132 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások Igen 

0051013210 0051013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások Igen 

00510133 00510133 Egyéb általános szolgáltatások Igen 

0051013320 0051013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés Igen 

0051013330 0051013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Igen 

0051013340 0051013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Igen 

0051013350 0051013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Igen 

0051013360 0051013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások Igen 

0051013370 0051013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások Igen 

0051013390 0051013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások Igen 

00510140 00510140 Alapkutatás Igen 
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0051014010 0051014010 Általános K+F politika Igen 

0051014020 0051014020 Biotechnológiai alapkutatás Igen 

0051014030 0051014030 Természettudományi, műszaki alapkutatás Igen 

0051014040 0051014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás Igen 

00510150 00510150 Általános közszolgáltatásokhoz kapcsolódó K+F Igen 

0051015010 0051015010 Általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés Igen 

00510160 
 

0051016010 

00510160 Egyéb általános közszolgáltatások 
0051016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevé- 
kenységek 

Igen 
 

Igen 

0051016020 0051016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek Igen 

0051016030 0051016030 Állampolgársági ügyek Igen 

0051016040 0051016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása Igen 

0051016080 0051016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Igen 

00510170 00510170 Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók Igen 

0051017010 0051017010 Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók Igen 

00510180 00510180 Általános jellegű transzferek a kormányzat különböző szintjei között Igen 

0051018010 0051018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Igen 

0051018020 0051018020 Központi költségvetési befizetések Igen 

0051018030 0051018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek Igen 

0051018040 0051018040 Elkülönített állami pénzalapok bevételei államháztartáson belülről Igen 

0051018050 0051018050 Egészségbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről Igen 

0051018060 0051018060 Nyugdíjbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről Igen 

00510210 00510210  Katonai védelem Igen 

0051021020 0051021020 Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés Igen 

0051021030 0051021030 Katonai ügyészségi tevékenység Igen 

0051021040 0051021040 Katonai nemzetbiztonsági tevékenység Igen 

00510220 00510220 Polgári honvédelem Igen 

0051022010 0051022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése Igen 

00510230 00510230 Külföldi katonai segély Igen 

0051023010 0051023010 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelő műveletekben Igen 

00510240 00510240 Védelemhez kapcsolódó K+F Igen 

0051024010 0051024010 Védelmi tevékenységekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés Igen 

00510250 00510250 Egyéb védelmi ügyek Igen 

0051025010 0051025010 Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása Igen 

0051025020 0051025020 Védelmi célú stratégiai tartalékok tárolása, kezelése Igen 

0051025090 0051025090 Egyéb védelmi ügyek Igen 

00510310 00510310 Rendészeti tevékenységek Igen 

0051031010 0051031010 Közbiztonság, közrend igazgatása Igen 

0051031020 0051031020 Menekültügy igazgatása Igen 

0051031030 0051031030 Közterület rendjének fenntartása Igen 

0051031041 0051031041 Vámrendészet Igen 

0051031042 0051031042 Határrendészet, határvédelem Igen 

0051031050 0051031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek Igen 

0051031060 0051031060 Bűnmegelőzés Igen 

0051031070 0051031070 Baleset-megelőzés Igen 

0051031080 0051031080 Polgári nemzetbiztonsági tevékenység Igen 

00510320 00510320 Tűz- és katasztrófavédelemmel kapcsolatos tevékenységek (kivéve: ár- és belvízvédelem) Igen 

0051032010 0051032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása Igen 

0051032020 0051032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek Igen 

0051032040 0051032040 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás Igen 

0051032050 0051032050 Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése Igen 

0051032060 0051032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése Igen 

00510330 00510330 Igazságszolgáltatás Igen 

0051033010 0051033010 Igazságügy igazgatása Igen 

0051033020 0051033020 Bírósági tevékenység Igen 

0051033030 0051033030 Ügyészségi tevékenység Igen 
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00510340 00510340 Büntetés-végrehajtási tevékenységek Igen 

0051034010 0051034010 Büntetés-végrehajtási tevékenység igazgatása Igen 

0051034020 0051034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek Igen 

0051034030 0051034030 Pártfogó felügyelői tevékenység Igen 

00510350 00510350 Közrendhez és közbiztonsághoz kapcsolódó K+F Igen 

0051035010 0051035010 Közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés Igen 

00510360 00510360 Egyéb közrend és biztonsági ügyek Igen 

0051036010 0051036010 Igazságügyi szakértői tevékenység Igen 

0051036020 0051036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás Igen 

00510411 00510411 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek Igen 

0051041110 0051041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása Igen 

0051041120 0051041120 Földügy igazgatása Igen 

0051041130 0051041130 Szellemi tulajdon és innováció igazgatása Igen 

0051041140 0051041140 Területfejlesztés igazgatása Igen 

0051041150 0051041150 Cégnyilvántartás Igen 

0051041160 0051041160 Földmérés, térképészet Igen 

0051041170 0051041170 Műszaki vizsgálat, elemzés Igen 

0051041180 0051041180 Meteorológiai szolgáltatás Igen 

00510412 00510412 Általános munkaügyek Igen 

0051041210 0051041210 Munkaügy igazgatása Igen 

0051041220 0051041220 Munkavédelmi célú támogatások és közcélú információs rendszer működtetése Igen 

0051041231 0051041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Igen 

0051041232 0051041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás Igen 

0051041233 0051041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Igen 

0051041234 
 

0051041235 

0051041234 Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) 
0051041235 Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásá- 
hoz nyújtható támogatás 

Igen 
 

Igen 

0051041236 0051041236 Országos közfoglalkoztatási program Igen 

0051041237 0051041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram Igen 

00510421 00510421 Mezőgazdaság Igen 

0051042110 0051042110 Mezőgazdaság igazgatása Igen 

0051042120 0051042120 Mezőgazdasági támogatások Igen 

0051042130 0051042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások Igen 

0051042140 0051042140 Génmegőrzés, fajtavédelem Igen 

0051042150 0051042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése Igen 

0051042170 0051042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása Igen 

0051042180 0051042180 Állat-egészségügy Igen 

00510422 00510422 Erdőgazdálkodás Igen 

0051042210 0051042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása Igen 

0051042220 0051042220 Erdőgazdálkodás Igen 

00510423 00510423 Halászat és vadászat Igen 

0051042310 0051042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása Igen 

0051042320 0051042320 Vadgazdálkodás Igen 

0051042350 0051042350 Halászat igazgatása és támogatása Igen 

0051042360 0051042360 Halászat, haltenyésztés Igen 

00510431 00510431 Szén- és egyéb szilárd ásványi fűtőanyagipar Igen 

0051043110 0051043110 Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása Igen 

00510432 00510432 Kőolaj- és gázipar Igen 

0051043210 0051043210 Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása Igen 

00510433 00510433 Nukleáris fűtőanyagipar Igen 

0051043310 0051043310 Nukleáris fűtőanyagipar igazgatása és támogatása Igen 

00510434 00510434 Egyéb tüzelőanyag-ipar Igen 

0051043410 0051043410 Egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatása és támogatása Igen 

00510435 00510435 Villamosenergia-ipar Igen 

0051043510 0051043510 Villamosenergia-ipar igazgatása és támogatása Igen 

00510436 00510436 Egyéb energiaipar Igen 
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0051043610 0051043610 Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása Igen 

00510441 00510441 Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat Igen 

0051044110 0051044110 Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása Igen 

00510442 00510442 Feldolgozóipar Igen 

0051044210 0051044210 Feldolgozóipar igazgatása és támogatása Igen 

00510443 00510443 Építésügy, építőipar Igen 

0051044310 0051044310 Építésügy igazgatása Igen 

0051044320 0051044320 Építőipar támogatása Igen 

00510451 00510451 Közúti közlekedés Igen 

0051045110 0051045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása Igen 

0051045120 0051045120 Út, autópálya építése Igen 

0051045130 0051045130 Híd, alagút építése Igen 

0051045140 0051045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás Igen 

0051045150 0051045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás Igen 

0051045160 0051045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Igen 

0051045170 0051045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Igen 

0051045180 0051045180 Közúti járművontatás Igen 

0051045190 0051045190 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata Igen 

00510452 00510452 Vízi közlekedés Igen 

0051045210 0051045210 Vízi közlekedés igazgatása és támogatása Igen 

0051045220 0051045220 Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények) Igen 

0051045230 0051045230 Komp- és révközlekedés Igen 

00510453 00510453 Vasúti közlekedés Igen 

0051045310 0051045310 Vasúti közlekedés igazgatása és támogatása Igen 

0051045320 0051045320 Vasút építése Igen 

00510454 00510454 Légi szállítás Igen 

0051045410 0051045410 Légi szállítás igazgatása és támogatása Igen 

00510455 00510455 Csővezetékes és egyéb szállítás Igen 

0051045510 0051045510 Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és támogatása Igen 

0051045530 0051045530 Csővezetékes szállítás Igen 

00510460 00510460 Hírközlés Igen 

0051046010 0051046010 Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása Igen 

0051046020 0051046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek Igen 

0051046030 0051046030 Egyéb távközlés Igen 

0051046040 0051046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás Igen 

00510471 00510471 Elosztó kereskedelem, tárolás, raktározás Igen 

0051047110 0051047110 Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása Igen 

0051047120 0051047120 Piac üzemeltetése Igen 

00510472 00510472 Szállodák és éttermek Igen 

0051047210 0051047210 Szálloda- és vendéglátóipar igazgatása és támogatása Igen 

00510473 00510473 Turizmus Igen 

0051047310 0051047310 Turizmus igazgatása és támogatása Igen 

0051047320 0051047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek Igen 

00510474 00510474 Többcélú fejlesztési projektek Igen 

0051047410 0051047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Igen 

0051047450 0051047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása Igen 

0051047460 0051047460 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai Igen 

0051047470 0051047470 Működőtőke-beruházások komplex támogatásai Igen 

00510480 00510480 Gazdasági ügyekhez kapcsolódó K+F Igen 

0051048010 0051048010 Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés Igen 

00510490 00510490 Egyéb gazdasági ügyek Igen 

0051049010 0051049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek Igen 

0051049020 0051049020 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció Igen 

00510510 00510510 Hulladékgazdálkodás Igen 

0051051010 0051051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása Igen 

0051051020 0051051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, Igen 
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 átrakása  

0051051030 0051051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Igen 

0051051040 0051051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Igen 

0051051050 0051051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Igen 

0051051060 0051051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Igen 

0051051070 0051051070 Használt eszköz bontása Igen 

0051051080 0051051080 Hulladék újrahasznosítása Igen 

00510520 00510520 Szennyvízelvezetés és -tisztítás Igen 

0051052010 0051052010 Szennyvízgazdálkodás igazgatása Igen 

0051052020 0051052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Igen 

0051052030 0051052030 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása Igen 

0051052080 0051052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Igen 

00510530 00510530 Környezetszennyezés csökkentése Igen 

0051053010 0051053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása Igen 

0051053020 0051053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek Igen 

00510540 00510540 Természet- és tájvédelem Igen 

0051054010 0051054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása Igen 

0051054020 0051054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása Igen 

00510550 00510550 Környezetvédelmi K+F Igen 

0051055010 0051055010 Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés Igen 

00510560 00510560 Egyéb környezetvédelem Igen 

0051056010 0051056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása Igen 

00510610 00510610 Lakásépítés Igen 

0051061010 0051061010 Lakáspolitika igazgatása Igen 

0051061020 0051061020 Lakóépület építése Igen 

0051061030 0051061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások Igen 

0051061040 0051061040 Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok Igen 

00510620 00510620 Településfejlesztés Igen 

0051062010 0051062010 Településfejlesztés igazgatása Igen 

0051062020 0051062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk Igen 

00510630 00510630 Vízellátás Igen 

0051063010 0051063010 Vízügy igazgatása Igen 

0051063020 0051063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Igen 

0051063070 0051063070 Vízrajzi mérés Igen 

0051063080 0051063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése Igen 

00510640 00510640 Közvilágítás Igen 

0051064010 0051064010 Közvilágítás Igen 

00510650 00510650 Lakás- és közműellátással, településfejlesztéssel kapcsolatos K+F Igen 

0051065010 0051065010 Lakás- és közműellátással, településfejlesztéssel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés Igen 

00510660 00510660 Egyéb kommunális feladatok Igen 

0051066010 0051066010 Zöldterület-kezelés Igen 

0051066020 0051066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Igen 

00510711 00510711 Gyógyszeripari termékek Igen 

0051071110 0051071110 Gyógyszer-kiskereskedelem Igen 

0051071120 0051071120 Gyógyszertámogatás finanszírozása Igen 

00510712 00510712 Egyéb gyógyászati termékek Igen 

0051071210 0051071210 Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme Igen 

0051071220 0051071220 Egyéb gyógyászati termékek finanszírozása Igen 

00510713 00510713 Gyógyászati segédeszközök Igen 

0051071310 0051071310 Gyógyászati segédeszközök és felszerelések kereskedelme Igen 

0051071320 0051071320 Gyógyászati segédeszközök és felszerelések finanszírozása Igen 

00510721 00510721 Általános orvosi szolgáltatások Igen 

0051072111 0051072111 Háziorvosi alapellátás Igen 

0051072112 0051072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás Igen 

0051072160 0051072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás Igen 

0051072190 0051072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása Igen 
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00510722 00510722 Szakosított orvosi szolgáltatások Igen 

0051072210 0051072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása Igen 

0051072220 0051072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Igen 

0051072230 0051072230 Járóbetegek gyógyító gondozása Igen 

0051072240 0051072240 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. művesekezelés) Igen 

0051072290 0051072290 Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása Igen 

00510723 00510723 Fogorvosi szolgáltatások Igen 

0051072311 0051072311 Fogorvosi alapellátás Igen 

0051072312 0051072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás Igen 

0051072313 0051072313 Fogorvosi szakellátás Igen 

0051072390 0051072390 Fogorvosi ellátás finanszírozása és támogatása Igen 

00510724 00510724 Paramedikális szolgáltatások Igen 

0051072410 0051072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás Igen 

0051072420 0051072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Igen 

0051072430 0051072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Igen 

0051072440 0051072440 Mentés Igen 

0051072450 0051072450 Fizikoterápiás szolgáltatás Igen 

0051072460 0051072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások Igen 

0051072470 0051072470 Természetgyógyászat Igen 

0051072480 0051072480 Egyéb paramedikális szolgáltatások Igen 

0051072490 0051072490 Paramedikális szolgáltatások finanszírozása, támogatása Igen 

00510731 00510731 Általános kórházi szolgáltatások Igen 

0051073110 0051073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban Igen 

0051073120 0051073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban Igen 

0051073130 0051073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban Igen 

0051073160 0051073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Igen 

0051073190 0051073190 Fekvőbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása Igen 

00510732 00510732 Szakosított kórházi szolgáltatások Igen 

0051073210 0051073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban Igen 

0051073220 0051073220 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban Igen 

0051073230 0051073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban Igen 

00510733 00510733 Gyógyászati központok és szülőotthonok szolgáltatásai Igen 

0051073310 0051073310 Gyógyászati központok és szülőotthonok szolgáltatásai Igen 

00510734 00510734 Bentlakásos egészségügyi ápolási szolgáltatások Igen 

0051073410 0051073410 Egészségügyi ápolás bentlakással Igen 

0051073420 0051073420 Bentlakásos hospice-ellátás Igen 

00510740 00510740 Közegészségügyi szolgáltatások Igen 

0051074011 0051074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Igen 

0051074012 0051074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás Igen 

0051074013 0051074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok Igen 

0051074020 0051074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése Igen 

0051074031 0051074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Igen 

0051074032 0051074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás Igen 

0051074040 0051074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Igen 

0051074051 0051074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése Igen 

0051074052 0051074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei Igen 

0051074053 0051074053 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai,tevékenységei Igen 

0051074054 0051074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok Igen 

0051074060 0051074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Igen 

0051074090 0051074090 Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása Igen 

00510750 00510750 Egészségügyi K+F Igen 

0051075010 0051075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés Igen 

00510760 00510760 Egyéb egészségügy Igen 

0051076010 0051076010 Egészségügy igazgatása Igen 

0051076020 0051076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása Igen 

0051076040 0051076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek Igen 
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0051076050 0051076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése Igen 

0051076061 0051076061 Környezet-egészségügyi feladatok Igen 

0051076062 0051076062 Település-egészségügyi feladatok Igen 

0051076063 0051076063 Sugár-egészségügyi feladatok Igen 

0051076064 0051076064 Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok Igen 

0051076070 0051076070 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás Igen 

0051076090 0051076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása Igen 

00510810 00510810 Szabadidős és sportszolgáltatások Igen 

0051081010 0051081010 Sportügyek igazgatása Igen 

0051081021 0051081021 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása Igen 

0051081022 0051081022 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak Igen 

0051081023 0051081023 Doppingellenes tevékenység Igen 

0051081030 0051081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Igen 

0051081041 0051081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása Igen 

0051081042 0051081042 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása Igen 

0051081043 0051081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Igen 

0051081044 0051081044 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása Igen 

0051081045 0051081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Igen 

0051081061 0051081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Igen 

0051081071 0051081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés Igen 

00510820 00510820 Kulturális szolgáltatások Igen 

0051082010 0051082010 Kultúra igazgatása Igen 

0051082020 0051082020 Színházak tevékenysége Igen 

0051082030 0051082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) Igen 

0051082041 0051082041 Nemzeti könyvtári feladatok Igen 

0051082042 0051082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Igen 

0051082043 0051082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Igen 

0051082044 0051082044 Könyvtári szolgáltatások Igen 

0051082051 0051082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme Igen 

0051082052 0051082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő evékenység Igen 

0051082061 0051082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Igen 

0051082062 0051082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Igen 

0051082063 0051082063 Múzeumi kiállítási tevékenység Igen 

0051082064 0051082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység Igen 

0051082070 0051082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása Igen 

0051082080 0051082080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése Igen 

0051082091 0051082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Igen 

0051082092 0051082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Igen 

0051082093 0051082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek Igen 

0051082094 0051082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés Igen 

00510830 00510830 Műsorszolgáltatási és kiadói szolgáltatások Igen 

0051083010 0051083010 Műsorszolgáltatási és kiadói ügyek igazgatása Igen 

0051083020 0051083020 Könyvkiadás Igen 

0051083030 0051083030 Egyéb kiadói tevékenység Igen 

0051083040 0051083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása Igen 

0051083050 0051083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása Igen 

0051083080 0051083080 Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása Igen 

00510840 
 

0051084010 

00510840 Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások 
0051084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel,nemzetiségekkel, egyhá- 
zakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása 

Igen 
 

Igen 

0051084020 0051084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása Igen 

0051084031 0051084031 Civil szervezetek működési támogatása Igen 

0051084032 0051084032 Civil szervezetek programtámogatása Igen 

0051084040 0051084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Igen 

0051084050 0051084050 Politikai pártok tevékenységének támogatása Igen 

0051084060 0051084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása Igen 
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0051084070 
0051084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működteté- 
se 

 

Igen 

00510850 
 

0051085010 

00510850 Szabadidős tevékenységekhez, kultúrához és valláshoz kapcsolódó K+F 
0051085010 Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és 
fejlesztés 

Igen 
 

Igen 

00510860 00510860 Egyéb szabadidő, kultúra és vallás Igen 

0051086010 0051086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai Igen 

0051086020 0051086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése Igen 

0051086030 0051086030 Nemzetközi kulturális együttműködés Igen 

0051086090 0051086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás Igen 

00510911 00510911 Óvodai nevelés Igen 

0051091110 0051091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Igen 

0051091120 0051091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai Igen 

0051091130 0051091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Igen 

0051091140 0051091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Igen 

00510912 
 

0051091211 

00510912 Iskolai nevelés, oktatás az 1–4. évfolyamokon 
0051091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 
1–4. évfolyamon 

Igen 
 

Igen 
 

0051091212 
0051091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1– 
4. évfolyamon 

 

Igen 
 

0051091213 
0051091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1–4. évfolya- 
mon 

 

Igen 
 

0051091220 
0051091220 Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 
feladatok 

 

Igen 

0051091240 0051091240 Alapfokú művészetoktatás Igen 

0051091250 0051091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok Igen 

0051091260 0051091260 Felnőttoktatás 1–4. évfolyamon Igen 

00510921 
 

0051092111 

00510921 Iskolai nevelés, oktatás az 5–8. évfolyamokon 
0051092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 
5–8. évfolyamon 

Igen 
 

Igen 
 

0051092112 
0051092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5– 
8. évfolyamon 

 

Igen 
 

0051092113 
0051092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5–8. évfolya- 
mon 

 

Igen 
 

0051092120 
0051092120 Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 
feladatok 

 

Igen 

0051092140 0051092140 Felnőttoktatás 5–8. évfolyamon Igen 

0051092150 0051092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés Igen 

00510922 00510922 Középfokú nevelés, oktatás Igen 

0051092211 0051092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai Igen 

0051092212 0051092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai Igen 

0051092213 
 

0051092221 

0051092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai 
0051092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai felada- 
tai a szakképző iskolákban 

Igen 
 

Igen 
 

0051092222 
0051092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai 
elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban 

 

Igen 
 

0051092223 
0051092223 Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti 
oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban 

 

Igen 
 

0051092231 
0051092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakkép- 
ző iskolákban 

 

Igen 
 

0051092232 
0051092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati okta- 
tásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban 

 

Igen 
 

0051092260 
0051092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüg- 
gő működtetési feladatok 

 

Igen 

0051092270 0051092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggőműködtetési feladatok Igen 

0051092290 0051092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés Igen 

00510930 00510930 Középiskolát követő nem felsőfokú oktatás Igen 

0051093010 0051093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések Igen 

0051093020 0051093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés Igen 

00510941 00510941 Felsőszintű képzés Igen 

0051094110 0051094110 Felsőoktatási szakképzés Igen 

0051094120 0051094120 Szakirányú továbbképzés Igen 

0051094130 0051094130 Egészségügyi szakmai képzés Igen 

0051094170 0051094170 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés Igen 

00510942 00510942 Felsőfokú oktatás Igen 
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0051094210 0051094210 Felsőfokú oktatás Igen 

0051094250 0051094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás Igen 

0051094260 0051094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások Igen 

0051094270 0051094270 Egyéb felsőoktatási feladatok Igen 

0051094280 0051094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása Igen 

0051094290 0051094290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés Igen 

00510950 00510950 Szint alapján nem meghatározható oktatási szolgáltatások Igen 

0051095010 0051095010 Határon túli magyarok oktatási támogatásai Igen 

0051095020 0051095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés Igen 

0051095030 0051095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások Igen 

0051095040 0051095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások Igen 

00510960 00510960 Oktatást kiegészítő szolgáltatások Igen 

0051096010 0051096010 Óvodai intézményi étkeztetés Igen 

0051096020 0051096020 Iskolai intézményi étkeztetés Igen 

0051096030 0051096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása Igen 

0051096040 0051096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Igen 

00510970 00510970 Oktatáshoz kapcsolódó K+F Igen 

0051097010 0051097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés Igen 

00510980 00510980 Máshová be nem sorolt oktatás Igen 

0051098010 0051098010 Oktatás igazgatása Igen 

0051098021 0051098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai Igen 

0051098022 0051098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai Igen 

0051098031 0051098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai Igen 

0051098032 0051098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai Igen 

0051098040 0051098040 Nemzetközi oktatási együttműködés Igen 

00511011 00511011 Betegség Igen 

0051101110 0051101110 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás Igen 

0051101121 0051101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása Igen 

0051101122 0051101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása Igen 

0051101123 0051101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása Igen 

0051101124 0051101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása Igen 

0051101131 0051101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása Igen 

0051101132 0051101132 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása Igen 

0051101133 0051101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére Igen 

0051101134 0051101134 Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére Igen 

0051101141 0051101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása Igen 

0051101142 0051101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása Igen 

0051101143 0051101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása Igen 

0051101144 0051101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás) Igen 

0051101145 0051101145 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása Igen 

0051101150 0051101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Igen 

00511012 00511012 Fogyatékosság Igen 

0051101211 0051101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása Igen 

0051101212 0051101212 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása Igen 

0051101213 0051101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása Igen 

0051101214 0051101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére Igen 

0051101221 0051101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása Igen 

0051101222 0051101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére Igen 

0051101231 0051101231 Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások Igen 

0051101232 0051101232 Megváltozott munkaképességgel összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások Igen 

0051101240 0051101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések,támogatások Igen 

0051101270 0051101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások Igen 

00511020 00511020 Időskor Igen 

0051102010 0051102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása Igen 

0051102021 0051102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása Igen 

0051102022 0051102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása Igen 
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0051102030 0051102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása Igen 

0051102040 0051102040 Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások Igen 

0051102050 0051102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok Igen 

00511030 00511030 Túlélő hozzátartozók Igen 

0051103010 0051103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai Igen 

00511040 00511040 Család és gyermekek Igen 

0051104011 0051104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások Igen 

0051104012 0051104012 Gyermekek átmeneti ellátása Igen 

0051104020 0051104020 Javítóintézeti ellátás Igen 

0051104030 0051104030 Gyermekek napközbeni ellátása Igen 

0051104041 0051104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Igen 

0051104042 0051104042 Gyermekjóléti szolgáltatások Igen 

0051104051 0051104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Igen 

0051104052 0051104052 Családtámogatások Igen 

0051104060 0051104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok Igen 

0051104070 0051104070 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok Igen 

00511050 00511050 Munkanélküliség Igen 

0051105010 0051105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai Igen 

0051105020 0051105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások Igen 

00511060 00511060 Lakhatás Igen 

0051106010 0051106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Igen 

0051106020 0051106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Igen 

00511070 00511070 Egyéb szociális kirekesztettség Igen 

0051107011 0051107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása Igen 

0051107012 0051107012 Hajléktalanok rehabilitációs célú bentlakásos ellátása Igen 

0051107013 0051107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása Igen 

0051107014 0051107014 Támogatott lakhatás hajléktalan személyek részére Igen 

0051107015 0051107015 Hajléktalanok nappali ellátása Igen 

0051107016 0051107016 Utcai szociális munka Igen 

0051107020 0051107020 Családon belüli erőszak sértettjeinek bentlakásos ellátása Igen 

0051107030 0051107030 Szociális foglalkoztatás Igen 

0051107051 0051107051 Szociális étkeztetés Igen 

0051107052 0051107052 Házi segítségnyújtás Igen 

0051107053 0051107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Igen 

0051107054 0051107054 Családsegítés Igen 

0051107055 0051107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Igen 

0051107060 0051107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Igen 

0051107070 0051107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása Igen 

0051107080 0051107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok Igen 

0051107090 0051107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok Igen 

00511080 00511080 Szociális védelemhez kapcsolódó K+F Igen 

0051108010 0051108010 Szociális biztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés Igen 

00511090 00511090 Szociális segítségnyújtás egyéb feladatai Igen 

0051109010 0051109010 Szociális szolgáltatások igazgatása Igen 

0051109020 0051109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása Igen 

0051109070 0051109070 Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás Igen 

00519000 00519000 Technikai funkciókódok Igen 

0051900010 0051900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről Igen 

0051900020 0051900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről Igen 

0051900030 0051900030 Elkülönített állami pénzalapok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről Igen 

0051900040 0051900040 Egészségbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről Igen 

0051900050 0051900050 Nyugdíjbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről Igen 

0051900060 0051900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek Igen 

0051900070 0051900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Igen 

0051900080 0051900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei Igen 

0051900090 0051900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei Igen 
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0052 Vállalkozási tevékenység bevételei ellenszámla Nem 

00520111 00520111 Államhatalmi, törvényhozó és végrehajtó szervezetek Igen 

0052011110 0052011110 Államhatalmi szervek tevékenysége Igen 

0052011120 0052011120 Kormányzati igazgatási tevékenység Igen 

0052011130 0052011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Igen 

0052011140 0052011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Igen 

00520112 00520112 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek, adózási ügyek Igen 

0052011210 0052011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése Igen 

0052011220 0052011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Igen 

0052011230 0052011230 Államadósság kezelése Igen 

00520113 00520113 Külügyek Igen 

0052011310 0052011310 Külügyek igazgatása Igen 

0052011320 0052011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel Igen 

00520121 00520121 Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak Igen 

0052012110 0052012110 Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak Igen 

00520122 00520122 Gazdasági segítség nyújtása nemzetközi szervezeteken keresztül Igen 

0052012210 0052012210 Gazdasági segítség nyújtása nemzetközi szervezeteken keresztül Igen 

00520131 00520131 Általános személyzeti szolgáltatások Igen 

0052013110 0052013110 A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása Igen 

00520132 00520132 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások Igen 

0052013210 0052013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások Igen 

00520133 00520133 Egyéb általános szolgáltatások Igen 

0052013320 0052013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés Igen 

0052013330 0052013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Igen 

0052013340 0052013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Igen 

0052013350 0052013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Igen 

0052013360 0052013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások Igen 

0052013370 0052013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások Igen 

0052013390 0052013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások Igen 

00520140 00520140 Alapkutatás Igen 

0052014010 0052014010 Általános K+F politika Igen 

0052014020 0052014020 Biotechnológiai alapkutatás Igen 

0052014030 0052014030 Természettudományi, műszaki alapkutatás Igen 

0052014040 0052014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás Igen 

00520150 00520150 Általános közszolgáltatásokhoz kapcsolódó K+F Igen 

0052015010 0052015010 Általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés Igen 

00520160 
 

0052016010 

00520160 Egyéb általános közszolgáltatások 
0052016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevé- 
kenységek 

Igen 
 

Igen 

0052016020 0052016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek Igen 

0052016030 0052016030 Állampolgársági ügyek Igen 

0052016040 0052016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása Igen 

0052016080 0052016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Igen 

00520170 00520170 Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók Igen 

0052017010 0052017010 Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók Igen 

00520180 00520180 Általános jellegű transzferek a kormányzat különböző szintjei között Igen 

0052018010 0052018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Igen 

0052018020 0052018020 Központi költségvetési befizetések Igen 

0052018030 0052018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek Igen 

0052018040 0052018040 Elkülönített állami pénzalapok bevételei államháztartáson belülről Igen 

0052018050 0052018050 Egészségbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről Igen 

0052018060 0052018060 Nyugdíjbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről Igen 

00520210 00520210  Katonai védelem Igen 

0052021020 0052021020 Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés Igen 

0052021030 0052021030 Katonai ügyészségi tevékenység Igen 

0052021040 0052021040 Katonai nemzetbiztonsági tevékenység Igen 
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00520220 00520220 Polgári honvédelem Igen 

0052022010 0052022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése Igen 

00520230 00520230 Külföldi katonai segély Igen 

0052023010 0052023010 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelő műveletekben Igen 

00520240 00520240 Védelemhez kapcsolódó K+F Igen 

0052024010 0052024010 Védelmi tevékenységekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés Igen 

00520250 00520250 Egyéb védelmi ügyek Igen 

0052025010 0052025010 Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása Igen 

0052025020 0052025020 Védelmi célú stratégiai tartalékok tárolása, kezelése Igen 

0052025090 0052025090 Egyéb védelmi ügyek Igen 

00520310 00520310 Rendészeti tevékenységek Igen 

0052031010 0052031010 Közbiztonság, közrend igazgatása Igen 

0052031020 0052031020 Menekültügy igazgatása Igen 

0052031030 0052031030 Közterület rendjének fenntartása Igen 

0052031041 0052031041 Vámrendészet Igen 

0052031042 0052031042 Határrendészet, határvédelem Igen 

0052031050 0052031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek Igen 

0052031060 0052031060 Bűnmegelőzés Igen 

0052031070 0052031070 Baleset-megelőzés Igen 

0052031080 0052031080 Polgári nemzetbiztonsági tevékenység Igen 

00520320 00520320 Tűz- és katasztrófavédelemmel kapcsolatos tevékenységek (kivéve: ár- és belvízvédelem) Igen 

0052032010 0052032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása Igen 

0052032020 0052032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek Igen 

0052032040 0052032040 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás Igen 

0052032050 0052032050 Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése Igen 

0052032060 0052032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése Igen 

00520330 00520330 Igazságszolgáltatás Igen 

0052033010 0052033010 Igazságügy igazgatása Igen 

0052033020 0052033020 Bírósági tevékenység Igen 

0052033030 0052033030 Ügyészségi tevékenység Igen 

00520340 00520340 Büntetés-végrehajtási tevékenységek Igen 

0052034010 0052034010 Büntetés-végrehajtási tevékenység igazgatása Igen 

0052034020 0052034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek Igen 

0052034030 0052034030 Pártfogó felügyelői tevékenység Igen 

00520350 00520350 Közrendhez és közbiztonsághoz kapcsolódó K+F Igen 

0052035010 0052035010 Közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés Igen 

00520360 00520360 Egyéb közrend és biztonsági ügyek Igen 

0052036010 0052036010 Igazságügyi szakértői tevékenység Igen 

0052036020 0052036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás Igen 

00520411 00520411 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek Igen 

0052041110 0052041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása Igen 

0052041120 0052041120 Földügy igazgatása Igen 

0052041130 0052041130 Szellemi tulajdon és innováció igazgatása Igen 

0052041140 0052041140 Területfejlesztés igazgatása Igen 

0052041150 0052041150 Cégnyilvántartás Igen 

0052041160 0052041160 Földmérés, térképészet Igen 

0052041170 0052041170 Műszaki vizsgálat, elemzés Igen 

0052041180 0052041180 Meteorológiai szolgáltatás Igen 

00520412 00520412 Általános munkaügyek Igen 

0052041210 0052041210 Munkaügy igazgatása Igen 

0052041220 0052041220 Munkavédelmi célú támogatások és közcélú információs rendszer működtetése Igen 

0052041231 0052041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Igen 

0052041232 0052041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás Igen 

0052041233 0052041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Igen 

0052041234 0052041234 Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) Igen 

0052041235 0052041235 Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásá- Igen 
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 hoz nyújtható támogatás  

0052041236 0052041236 Országos közfoglalkoztatási program Igen 

0052041237 0052041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram Igen 

00520421 00520421 Mezőgazdaság Igen 

0052042110 0052042110 Mezőgazdaság igazgatása Igen 

0052042120 0052042120 Mezőgazdasági támogatások Igen 

0052042130 0052042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások Igen 

0052042140 0052042140 Génmegőrzés, fajtavédelem Igen 

0052042150 0052042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése Igen 

0052042170 0052042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása Igen 

0052042180 0052042180 Állat-egészségügy Igen 

00520422 00520422 Erdőgazdálkodás Igen 

0052042210 0052042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása Igen 

0052042220 0052042220 Erdőgazdálkodás Igen 

00520423 00520423 Halászat és vadászat Igen 

0052042310 0052042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása Igen 

0052042320 0052042320 Vadgazdálkodás Igen 

0052042350 0052042350 Halászat igazgatása és támogatása Igen 

0052042360 0052042360 Halászat, haltenyésztés Igen 

00520431 00520431 Szén- és egyéb szilárd ásványi fűtőanyagipar Igen 

0052043110 0052043110 Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása Igen 

00520432 00520432 Kőolaj- és gázipar Igen 

0052043210 0052043210 Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása Igen 

00520433 00520433 Nukleáris fűtőanyagipar Igen 

0052043310 0052043310 Nukleáris fűtőanyagipar igazgatása és támogatása Igen 

00520434 00520434 Egyéb tüzelőanyag-ipar Igen 

0052043410 0052043410 Egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatása és támogatása Igen 

00520435 00520435 Villamosenergia-ipar Igen 

0052043510 0052043510 Villamosenergia-ipar igazgatása és támogatása Igen 

00520436 00520436 Egyéb energiaipar Igen 

0052043610 0052043610 Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása Igen 

00520441 00520441 Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat Igen 

0052044110 0052044110 Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása Igen 

00520442 00520442 Feldolgozóipar Igen 

0052044210 0052044210 Feldolgozóipar igazgatása és támogatása Igen 

00520443 00520443 Építésügy, építőipar Igen 

0052044310 0052044310 Építésügy igazgatása Igen 

0052044320 0052044320 Építőipar támogatása Igen 

00520451 00520451 Közúti közlekedés Igen 

0052045110 0052045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása Igen 

0052045120 0052045120 Út, autópálya építése Igen 

0052045130 0052045130 Híd, alagút építése Igen 

0052045140 0052045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás Igen 

0052045150 0052045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás Igen 

0052045160 0052045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Igen 

0052045170 0052045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Igen 

0052045180 0052045180 Közúti járművontatás Igen 

0052045190 0052045190 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata Igen 

00520452 00520452 Vízi közlekedés Igen 

0052045210 0052045210 Vízi közlekedés igazgatása és támogatása Igen 

0052045220 0052045220 Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények) Igen 

0052045230 0052045230 Komp- és révközlekedés Igen 

00520453 00520453 Vasúti közlekedés Igen 

0052045310 0052045310 Vasúti közlekedés igazgatása és támogatása Igen 

0052045320 0052045320 Vasút építése Igen 

00520454 00520454 Légi szállítás Igen 
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0052045410 0052045410 Légi szállítás igazgatása és támogatása Igen 

00520455 00520455 Csővezetékes és egyéb szállítás Igen 

0052045510 0052045510 Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és támogatása Igen 

0052045530 0052045530 Csővezetékes szállítás Igen 

00520460 00520460 Hírközlés Igen 

0052046010 0052046010 Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása Igen 

0052046020 0052046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek Igen 

0052046030 0052046030 Egyéb távközlés Igen 

0052046040 0052046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás Igen 

00520471 00520471 Elosztó kereskedelem, tárolás, raktározás Igen 

0052047110 0052047110 Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása Igen 

0052047120 0052047120 Piac üzemeltetése Igen 

00520472 00520472 Szállodák és éttermek Igen 

0052047210 0052047210 Szálloda- és vendéglátóipar igazgatása és támogatása Igen 

00520473 00520473 Turizmus Igen 

0052047310 0052047310 Turizmus igazgatása és támogatása Igen 

0052047320 0052047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek Igen 

00520474 00520474 Többcélú fejlesztési projektek Igen 

0052047410 0052047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Igen 

0052047450 0052047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása Igen 

0052047460 0052047460 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai Igen 

0052047470 0052047470 Működőtőke-beruházások komplex támogatásai Igen 

00520480 00520480 Gazdasági ügyekhez kapcsolódó K+F Igen 

0052048010 0052048010 Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés Igen 

00520490 00520490 Egyéb gazdasági ügyek Igen 

0052049010 0052049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek Igen 

0052049020 0052049020 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció Igen 

00520510 00520510 Hulladékgazdálkodás Igen 

0052051010 
 

0052051020 

0052051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása 
0052051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, 
átrakása 

Igen 
 

Igen 

0052051030 0052051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Igen 

0052051040 0052051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Igen 

0052051050 0052051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Igen 

0052051060 0052051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Igen 

0052051070 0052051070 Használt eszköz bontása Igen 

0052051080 0052051080 Hulladék újrahasznosítása Igen 

00520520 00520520 Szennyvízelvezetés és -tisztítás Igen 

0052052010 0052052010 Szennyvízgazdálkodás igazgatása Igen 

0052052020 0052052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Igen 

0052052030 0052052030 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása Igen 

0052052080 0052052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Igen 

00520530 00520530 Környezetszennyezés csökkentése Igen 

0052053010 0052053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása Igen 

0052053020 0052053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek Igen 

00520540 00520540 Természet- és tájvédelem Igen 

0052054010 0052054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása Igen 

0052054020 0052054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása Igen 

00520550 00520550 Környezetvédelmi K+F Igen 

0052055010 0052055010 Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés Igen 

00520560 00520560 Egyéb környezetvédelem Igen 

0052056010 0052056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása Igen 

00520610 00520610 Lakásépítés Igen 

0052061010 0052061010 Lakáspolitika igazgatása Igen 

0052061020 0052061020 Lakóépület építése Igen 

0052061030 0052061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások Igen 
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0052061040 0052061040 Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok Igen 

00520620 00520620 Településfejlesztés Igen 

0052062010 0052062010 Településfejlesztés igazgatása Igen 

0052062020 0052062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk Igen 

00520630 00520630 Vízellátás Igen 

0052063010 0052063010 Vízügy igazgatása Igen 

0052063020 0052063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Igen 

0052063070 0052063070 Vízrajzi mérés Igen 

0052063080 0052063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése Igen 

00520640 00520640 Közvilágítás Igen 

0052064010 0052064010 Közvilágítás Igen 

00520650 00520650 Lakás- és közműellátással, településfejlesztéssel kapcsolatos K+F Igen 

0052065010 0052065010 Lakás- és közműellátással, településfejlesztéssel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés Igen 

00520660 00520660 Egyéb kommunális feladatok Igen 

0052066010 0052066010 Zöldterület-kezelés Igen 

0052066020 0052066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Igen 

00520711 00520711 Gyógyszeripari termékek Igen 

0052071110 0052071110 Gyógyszer-kiskereskedelem Igen 

0052071120 0052071120 Gyógyszertámogatás finanszírozása Igen 

00520712 00520712 Egyéb gyógyászati termékek Igen 

0052071210 0052071210 Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme Igen 

0052071220 0052071220 Egyéb gyógyászati termékek finanszírozása Igen 

00520713 00520713 Gyógyászati segédeszközök Igen 

0052071310 0052071310 Gyógyászati segédeszközök és felszerelések kereskedelme Igen 

0052071320 0052071320 Gyógyászati segédeszközök és felszerelések finanszírozása Igen 

00520721 00520721 Általános orvosi szolgáltatások Igen 

0052072111 0052072111 Háziorvosi alapellátás Igen 

0052072112 0052072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás Igen 

0052072160 0052072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás Igen 

0052072190 0052072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása Igen 

00520722 00520722 Szakosított orvosi szolgáltatások Igen 

0052072210 0052072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása Igen 

0052072220 0052072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Igen 

0052072230 0052072230 Járóbetegek gyógyító gondozása Igen 

0052072240 0052072240 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. művesekezelés) Igen 

0052072290 0052072290 Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása Igen 

00520723 00520723 Fogorvosi szolgáltatások Igen 

0052072311 0052072311 Fogorvosi alapellátás Igen 

0052072312 0052072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás Igen 

0052072313 0052072313 Fogorvosi szakellátás Igen 

0052072390 0052072390 Fogorvosi ellátás finanszírozása és támogatása Igen 

00520724 00520724 Paramedikális szolgáltatások Igen 

0052072410 0052072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás Igen 

0052072420 0052072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Igen 

0052072430 0052072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Igen 

0052072440 0052072440 Mentés Igen 

0052072450 0052072450 Fizikoterápiás szolgáltatás Igen 

0052072460 0052072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások Igen 

0052072470 0052072470 Természetgyógyászat Igen 

0052072480 0052072480 Egyéb paramedikális szolgáltatások Igen 

0052072490 0052072490 Paramedikális szolgáltatások finanszírozása, támogatása Igen 

00520731 00520731 Általános kórházi szolgáltatások Igen 

0052073110 0052073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban Igen 

0052073120 0052073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban Igen 

0052073130 0052073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban Igen 

0052073160 0052073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Igen 
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0052073190 0052073190 Fekvőbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása Igen 

00520732 00520732 Szakosított kórházi szolgáltatások Igen 

0052073210 0052073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban Igen 

0052073220 0052073220 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban Igen 

0052073230 0052073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban Igen 

00520733 00520733 Gyógyászati központok és szülőotthonok szolgáltatásai Igen 

0052073310 0052073310 Gyógyászati központok és szülőotthonok szolgáltatásai Igen 

00520734 00520734 Bentlakásos egészségügyi ápolási szolgáltatások Igen 

0052073410 0052073410 Egészségügyi ápolás bentlakással Igen 

0052073420 0052073420 Bentlakásos hospice-ellátás Igen 

00520740 00520740 Közegészségügyi szolgáltatások Igen 

0052074011 0052074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Igen 

0052074012 0052074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás Igen 

0052074013 0052074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok Igen 

0052074020 0052074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése Igen 

0052074031 0052074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Igen 

0052074032 0052074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás Igen 

0052074040 0052074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Igen 

0052074051 0052074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése Igen 

0052074052 0052074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei Igen 

0052074053 0052074053 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai,tevékenységei Igen 

0052074054 0052074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok Igen 

0052074060 0052074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Igen 

0052074090 0052074090 Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása Igen 

00520750 00520750 Egészségügyi K+F Igen 

0052075010 0052075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés Igen 

00520760 00520760 Egyéb egészségügy Igen 

0052076010 0052076010 Egészségügy igazgatása Igen 

0052076020 0052076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása Igen 

0052076040 0052076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek Igen 

0052076050 0052076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése Igen 

0052076061 0052076061 Környezet-egészségügyi feladatok Igen 

0052076062 0052076062 Település-egészségügyi feladatok Igen 

0052076063 0052076063 Sugár-egészségügyi feladatok Igen 

0052076064 0052076064 Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok Igen 

0052076070 0052076070 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás Igen 

0052076090 0052076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása Igen 

00520810 00520810 Szabadidős és sportszolgáltatások Igen 

0052081010 0052081010 Sportügyek igazgatása Igen 

0052081021 0052081021 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása Igen 

0052081022 0052081022 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak Igen 

0052081023 0052081023 Doppingellenes tevékenység Igen 

0052081030 0052081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Igen 

0052081041 0052081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása Igen 

0052081042 0052081042 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása Igen 

0052081043 0052081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Igen 

0052081044 0052081044 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása Igen 

0052081045 0052081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Igen 

0052081061 0052081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Igen 

0052081071 0052081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés Igen 

00520820 00520820 Kulturális szolgáltatások Igen 

0052082010 0052082010 Kultúra igazgatása Igen 

0052082020 0052082020 Színházak tevékenysége Igen 

0052082030 0052082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) Igen 

0052082041 0052082041 Nemzeti könyvtári feladatok Igen 

0052082042 0052082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Igen 
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0052082043 0052082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Igen 

0052082044 0052082044 Könyvtári szolgáltatások Igen 

0052082051 0052082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme Igen 

0052082052 0052082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő evékenység Igen 

0052082061 0052082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Igen 

0052082062 0052082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Igen 

0052082063 0052082063 Múzeumi kiállítási tevékenység Igen 

0052082064 0052082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység Igen 

0052082070 0052082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása Igen 

0052082080 0052082080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése Igen 

0052082091 0052082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Igen 

0052082092 0052082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Igen 

0052082093 0052082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek Igen 

0052082094 0052082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés Igen 

00520830 00520830 Műsorszolgáltatási és kiadói szolgáltatások Igen 

0052083010 0052083010 Műsorszolgáltatási és kiadói ügyek igazgatása Igen 

0052083020 0052083020 Könyvkiadás Igen 

0052083030 0052083030 Egyéb kiadói tevékenység Igen 

0052083040 0052083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása Igen 

0052083050 0052083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása Igen 

0052083080 0052083080 Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása Igen 

00520840 
 

0052084010 

00520840 Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások 
0052084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel,nemzetiségekkel, egyhá- 
zakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása 

Igen 
 

Igen 

0052084020 0052084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása Igen 

0052084031 0052084031 Civil szervezetek működési támogatása Igen 

0052084032 0052084032 Civil szervezetek programtámogatása Igen 

0052084040 0052084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Igen 

0052084050 0052084050 Politikai pártok tevékenységének támogatása Igen 

0052084060 
 

0052084070 

0052084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása 
0052084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működteté- 
se 

Igen 
 

Igen 

00520850 
 

0052085010 

00520850 Szabadidős tevékenységekhez, kultúrához és valláshoz kapcsolódó K+F 
0052085010 Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és 
fejlesztés 

Igen 
 

Igen 

00520860 00520860 Egyéb szabadidő, kultúra és vallás Igen 

0052086010 0052086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai Igen 

0052086020 0052086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése Igen 

0052086030 0052086030 Nemzetközi kulturális együttműködés Igen 

0052086090 0052086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás Igen 

00520911 00520911 Óvodai nevelés Igen 

0052091110 0052091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Igen 

0052091120 0052091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai Igen 

0052091130 0052091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Igen 

0052091140 0052091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Igen 

00520912 
 

0052091211 

00520912 Iskolai nevelés, oktatás az 1–4. évfolyamokon 
0052091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 
1–4. évfolyamon 

Igen 
 

Igen 
 

0052091212 
0052091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1– 
4. évfolyamon 

 

Igen 
 

0052091213 
0052091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1–4. évfolya- 
mon 

 

Igen 
 

0052091220 
0052091220 Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 
feladatok 

 

Igen 

0052091240 0052091240 Alapfokú művészetoktatás Igen 

0052091250 0052091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok Igen 

0052091260 0052091260 Felnőttoktatás 1–4. évfolyamon Igen 

00520921 
 

0052092111 

00520921 Iskolai nevelés, oktatás az 5–8. évfolyamokon 
0052092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 
5–8. évfolyamon 

Igen 
 

Igen 
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0052092112 
0052092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5– 
8. évfolyamon 

 

Igen 
 

0052092113 
0052092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5–8. évfolya- 
mon 

 

Igen 
 

0052092120 
0052092120 Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 
feladatok 

 

Igen 

0052092140 0052092140 Felnőttoktatás 5–8. évfolyamon Igen 

0052092150 0052092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés Igen 

00520922 00520922 Középfokú nevelés, oktatás Igen 

0052092211 0052092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai Igen 

0052092212 0052092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai Igen 

0052092213 
 

0052092221 

0052092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai 
0052092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai felada- 
tai a szakképző iskolákban 

Igen 
 

Igen 
 

0052092222 
0052092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai 
elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban 

 

Igen 
 

0052092223 
0052092223 Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti 
oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban 

 

Igen 
 

0052092231 
0052092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakkép- 
ző iskolákban 

 

Igen 
 

0052092232 
0052092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati okta- 
tásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban 

 

Igen 
 

0052092260 
0052092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüg- 
gő működtetési feladatok 

 

Igen 

0052092270 0052092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggőműködtetési feladatok Igen 

0052092290 0052092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés Igen 

00520930 00520930 Középiskolát követő nem felsőfokú oktatás Igen 

0052093010 0052093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések Igen 

0052093020 0052093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés Igen 

00520941 00520941 Felsőszintű képzés Igen 

0052094110 0052094110 Felsőoktatási szakképzés Igen 

0052094120 0052094120 Szakirányú továbbképzés Igen 

0052094130 0052094130 Egészségügyi szakmai képzés Igen 

0052094170 0052094170 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés Igen 

00520942 00520942 Felsőfokú oktatás Igen 

0052094210 0052094210 Felsőfokú oktatás Igen 

0052094250 0052094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás Igen 

0052094260 0052094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások Igen 

0052094270 0052094270 Egyéb felsőoktatási feladatok Igen 

0052094280 0052094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása Igen 

0052094290 0052094290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés Igen 

00520950 00520950 Szint alapján nem meghatározható oktatási szolgáltatások Igen 

0052095010 0052095010 Határon túli magyarok oktatási támogatásai Igen 

0052095020 0052095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés Igen 

0052095030 0052095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások Igen 

0052095040 0052095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások Igen 

00520960 00520960 Oktatást kiegészítő szolgáltatások Igen 

0052096010 0052096010 Óvodai intézményi étkeztetés Igen 

0052096020 0052096020 Iskolai intézményi étkeztetés Igen 

0052096030 0052096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása Igen 

0052096040 0052096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Igen 

00520970 00520970 Oktatáshoz kapcsolódó K+F Igen 

0052097010 0052097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés Igen 

00520980 00520980 Máshová be nem sorolt oktatás Igen 

0052098010 0052098010 Oktatás igazgatása Igen 

0052098021 0052098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai Igen 

0052098022 0052098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai Igen 

0052098031 0052098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai Igen 

0052098032 0052098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai Igen 

0052098040 0052098040 Nemzetközi oktatási együttműködés Igen 

00521011 00521011 Betegség Igen 
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0052101110 0052101110 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás Igen 

0052101121 0052101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása Igen 

0052101122 0052101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása Igen 

0052101123 0052101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása Igen 

0052101124 0052101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása Igen 

0052101131 0052101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása Igen 

0052101132 0052101132 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása Igen 

0052101133 0052101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére Igen 

0052101134 0052101134 Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére Igen 

0052101141 0052101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása Igen 

0052101142 0052101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása Igen 

0052101143 0052101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása Igen 

0052101144 0052101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás) Igen 

0052101145 0052101145 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása Igen 

0052101150 0052101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Igen 

00521012 00521012 Fogyatékosság Igen 

0052101211 0052101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása Igen 

0052101212 0052101212 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása Igen 

0052101213 0052101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása Igen 

0052101214 0052101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére Igen 

0052101221 0052101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása Igen 

0052101222 0052101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére Igen 

0052101231 0052101231 Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások Igen 

0052101232 0052101232 Megváltozott munkaképességgel összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások Igen 

0052101240 0052101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések,támogatások Igen 

0052101270 0052101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások Igen 

00521020 00521020 Időskor Igen 

0052102010 0052102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása Igen 

0052102021 0052102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása Igen 

0052102022 0052102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása Igen 

0052102030 0052102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása Igen 

0052102040 0052102040 Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások Igen 

0052102050 0052102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok Igen 

00521030 00521030 Túlélő hozzátartozók Igen 

0052103010 0052103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai Igen 

00521040 00521040 Család és gyermekek Igen 

0052104011 0052104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások Igen 

0052104012 0052104012 Gyermekek átmeneti ellátása Igen 

0052104020 0052104020 Javítóintézeti ellátás Igen 

0052104030 0052104030 Gyermekek napközbeni ellátása Igen 

0052104041 0052104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Igen 

0052104042 0052104042 Gyermekjóléti szolgáltatások Igen 

0052104051 0052104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Igen 

0052104052 0052104052 Családtámogatások Igen 

0052104060 0052104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok Igen 

0052104070 0052104070 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok Igen 

00521050 00521050 Munkanélküliség Igen 

0052105010 0052105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai Igen 

0052105020 0052105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások Igen 

00521060 00521060 Lakhatás Igen 

0052106010 0052106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Igen 

0052106020 0052106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Igen 

00521070 00521070 Egyéb szociális kirekesztettség Igen 

0052107011 0052107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása Igen 

0052107012 0052107012 Hajléktalanok rehabilitációs célú bentlakásos ellátása Igen 

0052107013 0052107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása Igen 
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0052107014 0052107014 Támogatott lakhatás hajléktalan személyek részére Igen 

0052107015 0052107015 Hajléktalanok nappali ellátása Igen 

0052107016 0052107016 Utcai szociális munka Igen 

0052107020 0052107020 Családon belüli erőszak sértettjeinek bentlakásos ellátása Igen 

0052107030 0052107030 Szociális foglalkoztatás Igen 

0052107051 0052107051 Szociális étkeztetés Igen 

0052107052 0052107052 Házi segítségnyújtás Igen 

0052107053 0052107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Igen 

0052107054 0052107054 Családsegítés Igen 

0052107055 0052107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Igen 

0052107060 0052107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Igen 

0052107070 0052107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása Igen 

0052107080 0052107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok Igen 

0052107090 0052107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok Igen 

00521080 00521080 Szociális védelemhez kapcsolódó K+F Igen 

0052108010 0052108010 Szociális biztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés Igen 

00521090 00521090 Szociális segítségnyújtás egyéb feladatai Igen 

0052109010 0052109010 Szociális szolgáltatások igazgatása Igen 

0052109020 0052109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása Igen 

0052109070 0052109070 Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás Igen 

00529000 00529000 Technikai funkciókódok Igen 

0052900010 0052900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről Igen 

0052900020 0052900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről Igen 

0052900030 0052900030 Elkülönített állami pénzalapok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről Igen 

0052900040 0052900040 Egészségbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről Igen 

0052900050 0052900050 Nyugdíjbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről Igen 

0052900060 0052900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek Igen 

0052900070 0052900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Igen 

0052900080 0052900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei Igen 

0052900090 0052900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei Igen 

006 Egyéb nyilvántartási ellenszámla Igen 

01 Befektetett eszközök Nem 

011 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök Igen 

012 Bérbe vett befektetett eszközök Igen 

013 Letétbe, bizományba Igen 

014 PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök Igen 

02 Készletek Nem 

021 Bérbe vett készletek Igen 

022 Letétbe, bizományba átvett készletek Igen 

023 Intervenciós készletek Igen 

03 Függő és biztos (jövőbeni) követelések Nem 

031 Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések Igen 

032 Egyéb függő követelések Igen 

033 Biztos (jövőbeni) követelések Igen 

04 Függő kötelezettségek Nem 

041 Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek Igen 

042 Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek Igen 

043 El nem ismert tartozások Igen 

044 Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek Igen 

045 Egyéb függő kötelezettségek Igen 

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

051 Személyi juttatások Nem 

0511 Foglalkoztatottak személyi juttatásai Nem 

051101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek Nem 

0511011 Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata Igen 

0511012 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség törvény szerinti illetményekre, munkabérekre Igen 
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0511013 Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése Igen 

051102 Normatív jutalmak Nem 

0511021 Normatív jutalmak előirányzata Igen 

0511022 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség normatívjutalmakra Igen 

0511023 Normatív jutalmak teljesítése Igen 

051103 Céljuttatás, projektprémium Nem 

0511031 Céljuttatás, projektprémium előirányzata Igen 

0511032 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség céljuttatásra, projektprémiumra Igen 

0511033 Céljuttatás, projektprémium teljesítése Igen 

051104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Nem 

0511041 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata Igen 

0511042 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjra, túlórára, túlszolgálatra Igen 

0511043 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése Igen 

051105 Végkielégítés Nem 

0511051 Végkielégítés előirányzata Igen 

0511052 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség végkielégítésre Igen 

0511053 Végkielégítés teljesítése Igen 

051106 Jubileumi jutalom Nem 

0511061 Jubileumi jutalom előirányzata Igen 

0511062 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség jubileumi jutalomra Igen 

0511063 Jubileumi jutalom teljesítése Igen 

051107 Béren kívüli juttatások Nem 

0511071 Béren kívüli juttatások előirányzata Igen 

0511072 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség béren kívüli juttatásokra Igen 

0511073 Béren kívüli juttatások teljesítése Igen 

051108 Ruházati költségtérítés Nem 

0511081 Ruházati költségtérítés előirányzata Igen 

0511082 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ruházati költségtérítésre Igen 

0511083 Ruházati költségtérítés teljesítése Igen 

051109 Közlekedési költségtérítés Nem 

0511091 Közlekedési költségtérítés előirányzata Igen 

0511092 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség közlekedési költségtérítésre Igen 

0511093 Közlekedési költségtérítés teljesítése Igen 

051110 Egyéb költségtérítések Nem 

0511101 Egyéb költségtérítések előirányzata Igen 

0511102 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb költségtérítésekre Igen 

0511103 Egyéb költségtérítések teljesítése Igen 

051111 Lakhatási támogatások Nem 

0511111 Lakhatási támogatások előirányzata Igen 

0511112 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség lakhatási támogatásokra Igen 

0511113 Lakhatási támogatások teljesítése Igen 

051112 Szociális támogatások Nem 

0511121 Szociális támogatások előirányzata Igen 

0511122 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szociális támogatásokra Igen 

0511123 Szociális támogatások teljesítése Igen 

051113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Nem 

0511131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata Igen 

0511132 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaira Igen 

0511133 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése Igen 

0512 Külső személyi juttatások Nem 

05121 Választott tisztségviselők juttatásai Nem 

051211 Választott tisztségviselők juttatásai előirányzata Igen 

051212 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség választott tisztségviselők juttatásaira Igen 

051213 Választott tisztségviselők juttatásai teljesítése Igen 

05122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Nem 

051221 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata Igen 



3048 EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 108. SZÁM 
 

 
Kód Megnevezés Elemi 

 

051222 
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 
foglalkoztatottnak fizetett juttatásokra 

 

Igen 

051223 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése Igen 

05123 Egyéb külső személyi juttatások Nem 

051231 Egyéb külső személyi juttatások előirányzata Igen 

051232 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb külső személyi juttatásokra Igen 

051233 Egyéb külső személyi juttatások teljesítése Igen 

052 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Nem 

0521 
 

0522 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adóra 

Igen 
 

Igen 

0523 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése Igen 

053 Dologi kiadások Nem 

0531 Készletbeszerzés Nem 

05311 Szakmai anyagok beszerzése Nem 

053111 Szakmai anyagok beszerzése előirányzata Igen 

053112 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szakmai anyagok beszerzésére Igen 

053113 Szakmai anyagok beszerzése teljesítése Igen 

05312 Üzemeltetési anyagok beszerzése Nem 

053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata Igen 

053122 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség üzemeltetési anyagok beszerzésére Igen 

053123 Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése Igen 

05313 Árubeszerzés Nem 

053131 Árubeszerzés előirányzata Igen 

053132 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség árubeszerzésre Igen 

053133 Árubeszerzés teljesítése Igen 

0532 Kommunikációs szolgáltatások Nem 

05321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele Nem 

053211 Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata Igen 

053212 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség informatikai szolgáltatások igénybevételére Igen 

053213 Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése Igen 

05322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások Nem 

053221 Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata Igen 

053222 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb kommunikációs szolgáltatásokra Igen 

053223 Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése Igen 

0533 Szolgáltatási kiadások Nem 

05331 Közüzemi díjak Nem 

053311 Közüzemi díjak előirányzata Igen 

053312 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség közüzemi díjakra Igen 

053313 Közüzemi díjak teljesítése Igen 

05332 Vásárolt élelmezés Nem 

053321 Vásárolt élelmezés előirányzata Igen 

053322 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség vásárolt élelmezésre Igen 

053323 Vásárolt élelmezés teljesítése Igen 

05333 Bérleti és lízing díjak Nem 

053331 Bérleti és lízing díjak előirányzata Igen 

053332 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség bérleti és lízing díjakra Igen 

053333 Bérleti és lízing díjak teljesítése Igen 

05334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Nem 

053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata Igen 

053342 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra Igen 

053343 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése Igen 

05335 Közvetített szolgáltatások Nem 

053351 Közvetített szolgáltatások előirányzata Nem 

053352 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség közvetített szolgáltatásokra Igen 

053353 Közvetített szolgáltatások teljesítése Igen 

05336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Nem 
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053361 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata Igen 

053362 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra Igen 

053363 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése Igen 

05337 Egyéb szolgáltatások Nem 

053371 Egyéb szolgáltatások előirányzata Igen 

053372 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb szolgáltatásokra Igen 

053373 Egyéb szolgáltatások teljesítése Igen 

0534 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Nem 

05341 Kiküldetések kiadásai Nem 

053411 Kiküldetések kiadásai előirányzata Igen 

053412 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kiküldetések kiadásaira Igen 

053413 Kiküldetések kiadásai teljesítése Igen 

05342 Reklám- és propagandakiadások Nem 

053421 Reklám- és propagandakiadások előirányzata Igen 

053422 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség reklám- és propagandakiadásokra Igen 

053423 Reklám- és propagandakiadások teljesítése Igen 

0535 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Nem 

05351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Nem 

053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata Igen 

053512 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóra Igen 

053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése Igen 

05352 Fizetendő általános forgalmi adó Nem 

053521 Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata Igen 

053522 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség fizetendő általános forgalmi adóra Igen 

053523 Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése Igen 

05353 Kamatkiadások Nem 

053531 Kamatkiadások előirányzata Igen 

053532 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kamatkiadásokra Igen 

053533 Kamatkiadások teljesítése Igen 

05354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Nem 

053541 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai előirányzata Igen 

053542 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb pénzügyi műveletek kiadásaira Igen 

053543 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai teljesítése Igen 

05355 Egyéb dologi kiadások Nem 

053551 Egyéb dologi kiadások előirányzata Igen 

053552 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb dologi kiadásokra Igen 

053553 Egyéb dologi kiadások teljesítése Igen 

054 Ellátottak pénzbeli juttatásai Nem 

0541 Társadalombiztosítási ellátások Nem 

05411 Társadalombiztosítási ellátások előirányzata Igen 

05412 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség társadalombiztosítási ellátásokra Igen 

05413 Társadalombiztosítási ellátások teljesítése Igen 

0542 Családi támogatások Nem 

05421 Családi támogatások előirányzata Igen 

05422 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség családi támogatásokra Igen 

05423 Családi támogatások teljesítése Igen 

0543 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Nem 

05431 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések előirányzata Igen 

05432 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség pénzbeli kárpótlásokra, kártérítésekre Igen 

05433 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések teljesítése Igen 

0544 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Nem 

05441 
 

05442 

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások előirányzata 
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátá- 
sokra 

Igen 
 

Igen 

05443 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások teljesítése Igen 

0545 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Nem 
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05451 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások előirányzata Igen 

05452 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátásokra Igen 

05453 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások teljesítése Igen 

0546 Lakhatással kapcsolatos ellátások Nem 

05461 Lakhatással kapcsolatos ellátások előirányzata Igen 

05462 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség lakhatással kapcsolatos ellátásokra Igen 

05463 Lakhatással kapcsolatos ellátások teljesítése Igen 

0547 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Nem 

05471 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata Igen 

05472 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség intézményi ellátottak pénzbeli juttatásaira Igen 

05473 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai teljesítése Igen 

0548 Egyéb nem intézményi ellátások Nem 

05481 Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata Igen 

05482 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb nem intézményi ellátásokra Igen 

05483 Egyéb nem intézményi ellátások teljesítése Igen 

055 Egyéb működési célú kiadások Nem 

05501 Nemzetközi kötelezettségek Nem 

055011 Nemzetközi kötelezettségek előirányzata Igen 

055012 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nemzetközi kötelezettségekre Igen 

055013 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése Igen 

05502 Elvonások és befizetések Nem 

055021 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások Nem 

0550211 
 

0550212 

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzata 
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó 
kiadásokra 

Igen 
 

Igen 

0550213 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése Igen 

055022 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Nem 

0550221 
 

0550222 

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései előirányzata 
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség a helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései- 
re 

Igen 
 

Igen 

0550223 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései teljesítése Igen 

055023 Egyéb elvonások, befizetések Nem 

0550231 Egyéb elvonások, befizetések előirányzata Igen 

0550232 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb elvonásokra, befizetésekre Igen 

0550233 Egyéb elvonások, befizetések teljesítése Igen 

05503 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Nem 

055031 
 

055032 

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre előirányzata 
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 
kifizetésre államháztartáson belülre 

Igen 
 

Igen 

055033 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre teljesítése Igen 

05504 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Nem 

055041 
 

055042 

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre előirányzata 
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtá- 
sára államháztartáson belülre 

Igen 
 

Igen 

055043 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre teljesítése Igen 

05505 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Nem 

055051 
 

055052 

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre előirányzata 
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tör- 
lesztésére államháztartáson belülre 

Igen 
 

Igen 

055053 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre teljesítése Igen 

05506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Nem 

055061 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata Igen 

055062 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb működési célú támogatásokra államháztartáson belülre Igen 

055063 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre teljesítése Igen 

05507 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Nem 

055071 
 

055072 

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre előirányzata 
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 
kifizetésre államháztartáson kívülre 

Igen 
 

Igen 

055073 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre teljesítése Igen 
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05508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Nem 

055081 
 

055082 

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzata 
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtá- 
sára államháztartáson kívülre 

Igen 
 

Igen 

055083 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre teljesítése Igen 

05509 Árkiegészítések, ártámogatások Nem 

055091 Árkiegészítések, ártámogatások előirányzata Igen 

055092 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség árkiegészítésekre, ártámogatásokra Igen 

055093 Árkiegészítések, ártámogatások teljesítése Igen 

05510 Kamattámogatások Nem 

055101 Kamattámogatások előirányzata Igen 

055102 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kamattámogatásokra Igen 

055103 Kamattámogatások teljesítése Igen 

05511 Működési célú támogatások az Európai Uniónak Nem 

055111 Működési célú támogatások az Európai Uniónak előirányzata Igen 

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

055113 Működési célú támogatások az Európai Uniónak teljesítése Igen 

05512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Nem 

055121 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata Igen 

055122 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb működési célú támogatásokra államháztartáson kívülre Igen 

055123 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre teljesítése Igen 

05513 Tartalékok Nem 

055131 Tartalékok előirányzata Igen 

056 Beruházások Nem 

0561 Immateriális javak beszerzése, létesítése Nem 

05611 Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata Igen 

05612 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség immateriális javak beszerzésére, létesítésére Igen 

05613 Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése Igen 

0562 Ingatlanok beszerzése, létesítése Nem 

05621 Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata Igen 

05622 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ingatlanok beszerzésére, létesítésére Igen 

05623 Ingatlanok beszerzése, létesítése teljesítése Igen 

0563 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Nem 

05631 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata Igen 

05632 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség informatikai eszközök beszerzésére, létesítésére Igen 

05633 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése Igen 

0564 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Nem 

05641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata Igen 

05642 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére Igen 

05643 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése Igen 

0565 Részesedések beszerzése Nem 

05651 Részesedések beszerzése előirányzata Igen 

05652 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség részesedések beszerzésére Igen 

05653 Részesedések beszerzése teljesítése Igen 

0566 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Nem 

05661 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások előirányzata Igen 

05662 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadásokra Igen 

05663 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások teljesítése Igen 

0567 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Nem 

05671 
 

05672 

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata 
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi 
adóra 

Igen 
 

Igen 

05673 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése Igen 

057 Felújítások Nem 

0571 Ingatlanok felújítása Nem 

05711 Ingatlanok felújítása előirányzata Igen 

05712 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ingatlanok felújítására Igen 
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05713 Ingatlanok felújítása teljesítése Igen 

0572 Informatikai eszközök felújítása Nem 

05721 Informatikai eszközök felújítása előirányzata Igen 

05722 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség informatikai eszközök felújítására Igen 

05723 Informatikai eszközök felújítása teljesítése Igen 

0573 Egyéb tárgyi eszközök felújítása Nem 

05731 Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata Igen 

05732 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb tárgyi eszközök felújítására Igen 

05733 Egyéb tárgyi eszközök felújítása teljesítése Igen 

0574 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Nem 

05741 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata Igen 

05742 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóra Igen 

05743 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése Igen 

058 Egyéb felhalmozási célú kiadások Nem 

0581 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Nem 

05811 
 

05812 

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre előirányzata 
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 
kifizetésre államháztartáson belülre 

Igen 
 

Igen 

05813 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre teljesítése Igen 

0582 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Nem 

05821 
 

05822 

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre előirányzata 
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtására államháztartáson belülre 

Igen 
 

Igen 

05823 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre teljesítése Igen 

0583 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Nem 

05831 
 

05832 

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre előirányzata 
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
törlesztésére államháztartáson belülre 

Igen 
 

Igen 

05833 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre teljesítése Igen 

0584 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Nem 

05841 
 

05842 

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata 
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb felhalmozási célú támogatásokra államháztartáson 
belülre 

Igen 
 

Igen 

05843 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre teljesítése Igen 

0585 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Nem 

05851 
 

05852 

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre előirányzata 
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 
kifizetésre államháztartáson kívülre 

Igen 
 

Igen 

05853 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre teljesítése Igen 

0586 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Nem 

05861 
 

05862 

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzata 
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtására államháztartáson kívülre 

Igen 
 

Igen 

05863 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre teljesítése Igen 

0587 Lakástámogatás Nem 

05871 Lakástámogatás előirányzata Igen 

05872 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség lakástámogatásra Igen 

05873 Lakástámogatás teljesítése Igen 

0588 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak Nem 

05881 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak előirányzata Igen 

05882 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak Igen 

05883 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak teljesítése Igen 

0589 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Nem 

05891 
 

05892 

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata 
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb felhalmozási célú támogatásokra államháztartáson 
kívülre 

Igen 
 

Igen 

05893 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre teljesítése Igen 

059 Finanszírozási kiadások Nem 

0591 Belföldi finanszírozás kiadásai Nem 

05911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Nem 
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059111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Nem 

0591111 
 

0591112 

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak előirányzata 
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi 
vállalkozásnak 

Igen 
 

Igen 

0591113 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése Igen 

059112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Nem 

0591121 
 

0591122 

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak előirányzata 
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállal- 
kozásnak 

Igen 
 

Igen 

0591123 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése Igen 

059113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Nem 

0591131 
 

0591132 

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak előirányzata 
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállal- 
kozásnak 

Igen 
 

Igen 

0591133 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése Igen 

05912 Belföldi értékpapírok kiadásai Nem 

059121 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Nem 

0591211 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata Igen 

0591212 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlására Igen 

0591213 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása teljesítése Igen 

059122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Nem 

0591221 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata Igen 

0591222 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlására Igen 

0591223 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása teljesítése Igen 

059123 Kincstárjegyek beváltása Nem 

0591231 Kincstárjegyek beváltása előirányzata Igen 

0591232 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kincstárjegyek beváltására Igen 

0591233 Kincstárjegyek beváltása teljesítése Igen 

059124 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Nem 

0591241 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata Igen 

0591242 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására Igen 

0591243 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása teljesítése Igen 

059125 Belföldi kötvények beváltása Nem 

0591251 Belföldi kötvények beváltása előirányzata Igen 

0591252 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség belföldi kötvények beváltására Igen 

0591253 Belföldi kötvények beváltása teljesítése Igen 

059126 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Nem 

0591261 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata Igen 

0591262 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására Igen 

0591263 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása teljesítése Igen 

05913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Nem 

059131 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata Igen 

059132 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítására Igen 

059133 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása teljesítése Igen 

05914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Nem 

059141 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata Igen 

059142 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére Igen 

059143 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése Igen 

05915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Nem 

059151 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata Igen 

059152 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség központi, irányító szervi támogatás folyósítására Igen 

059153 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése Igen 

05916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése Nem 

059161 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata Igen 

059163 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése Igen 

05917 Pénzügyi lízing kiadásai Nem 

059171 Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata Igen 
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059172 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség pénzügyi lízing kiadásaira Igen 

059173 Pénzügyi lízing kiadásai teljesítése Igen 

05918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Nem 

059181 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai előirányzata Igen 

059182 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásaira Igen 

059183 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai teljesítése Igen 

05919 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai Nem 

059191 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai Nem 

0591911 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai előirányzata Igen 

0591912 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásaira Igen 

0591913 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai teljesítése Igen 

059192 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai Nem 

0591921 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai előirányzata Igen 

0591922 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásaira Igen 

0591923 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai teljesítése Igen 

0592 Külföldi finanszírozás kiadásai Nem 

05921 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Nem 

059211 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata Igen 

059212 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlására Igen 

059213 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása teljesítése Igen 

05922 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Nem 

059221 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata Igen 

059222 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlására Igen 

059223 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása teljesítése Igen 

05923 Külföldi értékpapírok beváltása Nem 

059231 Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata Igen 

059232 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség külföldi értékpapírok beváltására Igen 

059233 Külföldi értékpapírok beváltása teljesítése Igen 

05924 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek Nem 

059241 
 

059242 

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek előirányzata 
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és 
nemzetközi szervezeteknek 

Igen 
 

Igen 

059243 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek teljesítése Igen 

05925 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek Nem 

059251 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek előirányzata Igen 

059252 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek Igen 

059253 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek teljesítése Igen 

0593 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Nem 

05931 
 

05932 

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata 
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai- 
ra 

Igen 
 

Igen 

05933 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai teljesítése Igen 

0594 Váltókiadások Nem 

05941 Váltókiadások előirányzata Igen 

05942 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség váltókiadásokra Igen 

05943 Váltókiadások teljesítése Igen 

09 Bevételi előirányzatok, követelések, teljesítés Nem 

091 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Nem 

0911 Önkormányzatok működési támogatásai Nem 

09111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Nem 

091111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata Igen 

091112 Követelés helyi önkormányzatok működésének általános támogatására Igen 

091113 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése Igen 

09112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Nem 

091121 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata Igen 

091122 Követelés települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására Igen 

091123 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése Igen 
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09113 
 

091131 

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányza- 
ta 

Nem 
 

Igen 

091132 Követelés települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatására Igen 

091133 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése Igen 

09114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Nem 

091141 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata Igen 

091142 Követelés települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására Igen 

091143 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése Igen 

09115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Nem 

091151 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata Igen 

091152 Követelés működési célú költségvetési támogatásokra és kiegészítő támogatásokra Igen 

091153 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése Igen 

09116 Elszámolásból származó bevételek Nem 

091161 Elszámolásból származó bevételek előirányzata Igen 

091162 Követelés elszámolásból származó bevételekre Igen 

091163 Elszámolásból származó bevételek teljesítése Igen 

0912 Elvonások és befizetések bevételei Nem 

09121 Elvonások és befizetések bevételei előirányzata Igen 

09122 Követelés elvonások és befizetések bevételeire Igen 

09123 Elvonások és befizetések bevételei teljesítése Igen 

0913 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Nem 

09131 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről előirányzata Igen 

09132 Követelés működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülésekre államháztartáson belülről Igen 

09133 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről teljesítése Igen 

0914 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Nem 

09141 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről előirányzata Igen 

09142 Követelés működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről Igen 

09143 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről teljesítése Igen 

0915 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Nem 

09151 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről előirányzata Igen 

09152 Követelés működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételére államháztartáson belülről Igen 

09153 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről teljesítése Igen 

0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Nem 

09161 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata Igen 

09162 Követelés egyéb működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről Igen 

09163 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről teljesítése Igen 

092 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Nem 

0921 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Nem 

09211 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata Igen 

09212 Követelés felhalmozási célú önkormányzati támogatásokra Igen 

09213 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése Igen 

0922 
 

09221 

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről előirány- 
zata 

Nem 
 

Igen 
 

09222 
Követelés felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülésekre államháztartáson 
belülről 

 

Igen 
 

09223 
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről teljesíté- 
se 

 

Igen 

0923 
 

09231 

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről előirányza- 
ta 

Nem 
 

Igen 

09232 Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről Igen 

09233 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről teljesítése Igen 

0924 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Nem 

09241 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről előirányzata Igen 

09242 Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételére államháztartáson belülről Igen 

09243 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről teljesítése Igen 
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0925 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Nem 

09251 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata Igen 

09252 Követelés egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről Igen 

09253 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről teljesítése Igen 

093 Közhatalmi bevételek Nem 

0931 Jövedelemadók Nem 

09311 Magánszemélyek jövedelemadói Nem 

093111 Magánszemélyek jövedelemadói előirányzata Igen 

093112 Követelés magánszemélyek jövedelemadóira Igen 

093113 Magánszemélyek jövedelemadói teljesítése Igen 

09312 Társaságok jövedelemadói Nem 

093121 Társaságok jövedelemadói előirányzata Igen 

093122 Követelés társaságok jövedelemadóira Igen 

093123 Társaságok jövedelemadói teljesítése Igen 

0932 Szociális hozzájárulási adó és járulékok Nem 

09321 Szociális hozzájárulási adó és járulékok előirányzata Igen 

09322 Követelés szociális hozzájárulási adóra és járulékokra Igen 

09323 Szociális hozzájárulási adó és járulékok teljesítése Igen 

0933 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Nem 

09331 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók előirányzata Igen 

09332 Követelés bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra Igen 

09333 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók teljesítése Igen 

0934 Vagyoni típusú adók Nem 

09341 Vagyoni típusú adók előirányzata Igen 

09342 Követelés vagyoni típusú adókra Igen 

09343 Vagyoni típusú adók teljesítése Igen 

0935 Termékek és szolgáltatások adói Nem 

09351 Értékesítési és forgalmi adók Nem 

093511 Értékesítési és forgalmi adók előirányzata Igen 

093512 Követelés értékesítési és forgalmi adókra Igen 

093513 Értékesítési és forgalmi adók teljesítése Igen 

09352 Fogyasztási adók Nem 

093521 Fogyasztási adók előirányzata Igen 

093522 Követelés fogyasztási adókra Igen 

093523 Fogyasztási adók teljesítése Igen 

09353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Nem 

093531 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók előirányzata Igen 

093532 Követelés pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adókra Igen 

093533 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók teljesítése Igen 

09354 Gépjárműadók Nem 

093541 Gépjárműadók előirányzata Igen 

093542 Követelés gépjárműadókra Igen 

093543 Gépjárműadók teljesítése Igen 

09355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Nem 

093551 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata Igen 

093552 Követelés egyéb áruhasználati és szolgáltatási adókra Igen 

093553 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók teljesítése Igen 

0936 Egyéb közhatalmi bevételek Nem 

09361 Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata Igen 

09362 Követelés egyéb közhatalmi bevételekre Igen 

09363 Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése Igen 

094 Működési bevételek Nem 

09401 Készletértékesítés ellenértéke Nem 

094011 Készletértékesítés ellenértéke előirányzata Igen 

094012 Követelés készletértékesítés ellenértékére Igen 

094013 Készletértékesítés ellenértéke teljesítése Igen 
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09402 Szolgáltatások ellenértéke Nem 

094021 Szolgáltatások ellenértéke előirányzata Igen 

094022 Követelés szolgáltatások ellenértékére Igen 

094023 Szolgáltatások ellenértéke teljesítése Igen 

09403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Nem 

094031 Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata Igen 

094032 Követelés közvetített szolgáltatások ellenértékére Igen 

094033 Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése Igen 

09404 Tulajdonosi bevételek Nem 

094041 Tulajdonosi bevételek előirányzata Igen 

094042 Követelés tulajdonosi bevételekre Igen 

094043 Tulajdonosi bevételek teljesítése Igen 

09405 Ellátási díjak Nem 

094051 Ellátási díjak előirányzata Igen 

094052 Követelés ellátási díjakra Igen 

094053 Ellátási díjak teljesítése Igen 

09406 Kiszámlázott általános forgalmi adó Nem 

094061 Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata Igen 

094062 Követelés kiszámlázott általános forgalmi adóra Igen 

094063 Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése Igen 

09407 Általános forgalmi adó visszatérítése Nem 

094071 Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata Igen 

094072 Követelés általános forgalmi adó visszatérítésére Igen 

094073 Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése Igen 

09408 Kamatbevételek Nem 

094081 Kamatbevételek előirányzata Igen 

094082 Követelés kamatbevételekre Igen 

094083 Kamatbevételek teljesítése Igen 

09409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Nem 

094091 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata Igen 

094092 Követelés egyéb pénzügyi műveletek bevételeire Igen 

094093 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei teljesítése Igen 

09410 Biztosító által fizetett kártérítés Nem 

094101 Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata Igen 

094102 Követelés biztosító által fizetett kártérítésre Igen 

094103 Biztosító által fizetett kártérítés teljesítése Igen 

09411 Egyéb működési bevételek Nem 

094111 Egyéb működési bevételek előirányzata Igen 

094112 Követelés egyéb működési bevételekre Igen 

094113 Egyéb működési bevételek teljesítése Igen 

095 Felhalmozási bevételek Nem 

0951 Immateriális javak értékesítése Nem 

09511 Immateriális javak értékesítése előirányzata Igen 

09512 Követelés immateriális javak értékesítéséből Igen 

09513 Immateriális javak értékesítése teljesítése Igen 

0952 Ingatlanok értékesítése Nem 

09521 Ingatlanok értékesítése előirányzata Igen 

09522 Követelés ingatlanok értékesítéséből Igen 

09523 Ingatlanok értékesítése teljesítése Igen 

0953 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Nem 

09531 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése előirányzata Igen 

09532 Követelés egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből Igen 

09533 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése Igen 

0954 Részesedések értékesítése Nem 

09541 Részesedések értékesítése előirányzata Igen 

09542 Követelés részesedések értékesítéséből Igen 
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09543 Részesedések értékesítése teljesítése Igen 

0955 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Nem 

09551 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek előirányzata Igen 

09552 Követelés részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre Igen 

09553 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek teljesítése Igen 

096 Működési célú átvett pénzeszközök Nem 

0961 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Nem 

09611 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről előirányzata Igen 

09612 Követelés működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülésekre államháztartáson kívülről Igen 

09613 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről teljesítése Igen 

0962 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Nem 

09621 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól előirányzata Igen 

09622 Követelés működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól Igen 

09623 
 

0963 

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól teljesítése 
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szer- 
vezetektől 

Igen 
 

Nem 
 

09631 
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szer- 
vezetektől előirányzata 

 

Igen 
 

09632 
Követelés működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére kormányoktól és más nem- 
zetközi szervezetektől 

 

Igen 
 

09633 
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szer- 
vezetektől teljesítése 

 

Igen 

0964 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Nem 

09641 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata Igen 

09642 Követelés működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről Igen 

09643 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről teljesítése Igen 

0965 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Nem 

09651 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata Igen 

09652 Követelés egyéb működési célú átvett pénzeszközökre Igen 

09653 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök teljesítése Igen 

097 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Nem 

0971 
 

09711 

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről előirány- 
zata 

Nem 
 

Igen 
 

09712 
Követelés felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülésekre államháztartáson 
kívülről 

 

Igen 
 

09713 
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről teljesíté- 
se 

 

Igen 

0972 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Nem 

09721 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól előirányzata Igen 

09722 Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól Igen 

09723 
 

0973 

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól teljesítése 
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi 
szervezetektől 

Igen 
 

Nem 
 

09731 
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi 
szervezetektől előirányzata 

 

Igen 
 

09732 
Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére kormányoktól és más 
nemzetközi szervezetektől 

 

Igen 
 

09733 
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi 
szervezetektől teljesítése 

 

Igen 

0974 
 

09741 

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányza- 
ta 

Nem 
 

Igen 

09742 Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről Igen 

09743 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről teljesítése Igen 

0975 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Nem 

09751 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata Igen 

09752 Követelés egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökre Igen 

09753 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök teljesítése Igen 

098 Finanszírozási bevételek Nem 

0981 Belföldi finanszírozás bevételei Nem 

09811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Nem 
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098111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Nem 

0981111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzata Igen 

0981112 Követelés hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozástól Igen 

0981113 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele teljesítése pénzügyi vállalkozástól Igen 

098112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Nem 

0981121 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzata Igen 

0981122 Követelés likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozástól Igen 

0981123 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése Igen 

098113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Nem 

0981131 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzata Igen 

0981132 Követelés rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozástól Igen 

0981133 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése Igen 

09812 Belföldi értékpapírok bevételei Nem 

098121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Nem 

0981211 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata Igen 

0981212 Követelés forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből Igen 

0981213 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése teljesítése Igen 

098122 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása Nem 

0981221 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata Igen 

0981222 Követelés éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátásából Igen 

0981223 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása teljesítése Igen 

098123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Nem 

0981231 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata Igen 

0981232 Követelés befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből Igen 

0981233 Befektetési célú belföldi értékpapírok értékesítése teljesítése Igen 

098124 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása Nem 

0981241 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata Igen 

0981242 Követelés éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátásból Igen 

0981243 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása teljesítése Igen 

09813 Maradvány igénybevétele Nem 

098131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Nem 

0981311 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata Igen 

0981312 Követelés előző év költségvetési maradványának igénybevételére Igen 

0981313 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése Igen 

098132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Nem 

0981321 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele előirányzata Igen 

0981322 Követelés előző év vállalkozási maradványának igénybevételére Igen 

0981323 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése Igen 

09814 Államháztartáson belüli megelőlegezések Nem 

098141 Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata Igen 

098142 Követelés államháztartáson belüli megelőlegezésekre Igen 

098143 Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése Igen 

09815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Nem 

098151 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata Igen 

098152 Követelés államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére Igen 

098153 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése teljesítése Igen 

09816 Központi, irányító szervi támogatás Nem 

098161 Központi, irányító szervi támogatás előirányzata Igen 

098162 Követelés központi, irányító szervi támogatásra Igen 

098163 Központi, irányító szervi támogatás teljesítése Igen 

09817 Lekötött bankbetétek megszüntetése Nem 

098171 Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata Igen 

098173 Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése Igen 

09818 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Nem 

098181 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei előirányzata Igen 

098182 Követelés központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételeire Igen 
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098183 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei teljesítése Igen 

09819 Tulajdonosi kölcsönök bevételei Nem 

098191 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei Nem 

0981911 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei előirányzata Igen 

0981912 Követelés hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire Igen 

0981913 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei teljesítése Igen 

098192 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei Nem 

0981921 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei előirányzata Igen 

0981922 Követelés rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire Igen 

0981923 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei teljesítése Igen 

0982 Külföldi finanszírozás bevételei Nem 

09821 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Nem 

098211 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata Igen 

098212 Követelés forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből Igen 

098213 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése teljesítése Igen 

09822 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Nem 

098221 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata Igen 

098222 Követelés befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből Igen 

098223 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése teljesítése Igen 

09823 Külföldi értékpapírok kibocsátása Nem 

098231 Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata Igen 

098232 Követelés külföldi értékpapírok kibocsátásából Igen 

098233 Külföldi értékpapírok kibocsátása teljesítése Igen 

09824 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Nem 

098241 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől előirányzata Igen 

098242 Követelés hitelek, kölcsönök felvételére külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Igen 

098243 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől teljesítése Igen 

09825 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől Nem 

098251 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata Igen 

098252 Követelés hitelek, kölcsönök felvételére külföldi pénzintézetektől Igen 

098253 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől teljesítése Igen 

0983 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Nem 

09831 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata Igen 

09832 Követelés Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételeire Igen 

09833 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei teljesítése Igen 

0984 Váltóbevételek Nem 

09841 Váltóbevételek előirányzata Igen 

09842 Követelés váltóbevételekre Igen 

09843 Váltóbevételek teljesítése Igen 

1 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök Nem 

11 Immateriális javak Nem 

111 Vagyoni értékű jogok Igen 

112 Szellemi termékek Igen 

116 Immateriális javak értékhelyesbítése Igen 

118 Immateriális javak terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása Nem 

1181 Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása Igen 

1182 Szellemi termékek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása Igen 

119 Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése Nem 

1191 Vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése Igen 

1192 Szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése Igen 

12 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Nem 

121 Ingatlanok Igen 

122 Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok Igen 

126 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése Igen 

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

129 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése Igen 
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13 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Nem 

131 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Igen 

136 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékhelyesbítése Igen 

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

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

14 Tenyészállatok Nem 

141 Tenyészállatok Igen 

146 Tenyészállatok értékhelyesbítése Igen 

148 Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása Igen 

149 Tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenése Igen 

15 Beruházások, felújítások Nem 

151 Befejezetlen beruházások Igen 

152 Befejezetlen felújítások Igen 

158 Beruházások terven felüli értékcsökkenése Igen 

16 Tartós részesedések Nem 

161 Tartós részesedések jegybankban Igen 

162 Tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban Nem 

1621 Törvény alapján tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalkozásban Igen 

1622 Tartós részesedések saját alapítású nem pénzügyi vállalkozásban Igen 

163 Tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban Nem 

1631 Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásban Igen 

1632 Tartós részesedések saját alapítású pénzügyi vállalkozásban Igen 

164 Tartós részesedések társulásban Nem 

165 EGYÉB TARTÓS RÉSZESEDÉSEK Nem 

1651 TARTÓS RÉSZESEDÉSEK NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGBAN Igen 

1652 TARTÓS RÉSZESEDÉSEK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKBEN Igen 

1653 MÁS EGYÉB TARTÓS RÉSZESEDÉSEK Igen 

166 Tartós részesedések értékhelyesbítése Nem 

1661 Tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban értékhelyesbítése Nem 

16611 Törvény alapján tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalkozásban értékhelyesbítése Igen 

16612 Tartós részesedések saját alapítású nem pénzügyi vállalkozásban értékhelyesbítése Igen 

1662 Tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban értékhelyesbítése Nem 

16621 Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásban értékhelyesbítése Igen 

16622 Tartós részesedések saját alapítású pénzügyi vállalkozásban értékhelyesbítése Igen 

168 Tartós részesedések értékvesztése és visszaírása Nem 

1681 Tartós részesedések jegybankban értékvesztése és visszaírása Igen 

1682 Tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban értékvesztése és visszaírása Nem 

16821 Törvény alapján tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalkozásban értékvesztése és visszaírása Igen 

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

1683 Tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban értékvesztése és visszaírása Nem 

16831 Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásban értékvesztése és visszaírása Igen 

16832 Tartós részesedések saját alapítású pénzügyi vállalkozásban értékvesztése és visszaírása Igen 

1684 Tartós részesedések társulásban értékvesztése és visszaírása Igen 

1685 Egyéb tartós részesedések értékvesztése és visszaírása Nem 

16851 Tartós részesedések nonprofit gazdasági társaságban értékvesztése és visszaírása Igen 

16852 Tartós részesedések nemzetközi szervezetekben értékvesztése és visszaírása Igen 

16853 Más egyéb tartós részesedések értékvesztése és visszaírása Igen 

17 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Nem 

171 Államkötvények Igen 

172 Helyi önkormányzatok kötvényei Igen 

173 Egyéb tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Igen 

178 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása Nem 

1781 Államkötvények értékvesztése és annak visszaírása Igen 

1782 Helyi önkormányzatok kötvényei értékvesztése és annak visszaírása Igen 

1783 Egyéb tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása Igen 

18 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Nem 
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181 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott immateriális javak Igen 

182 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott ingatlanok Igen 

183 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott gépek, berendezések, felszerelések, járművek Igen 

184 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott tenyészállatok Igen 

185 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Igen 

186 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése Nem 

1861 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott immateriális javak értékhelyesbítése Igen 

1862 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott ingatlanok értékhelyesbítése Igen 

1863 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékhelyesbítése Igen 

1864 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott tenyészállatok értékhelyesbítése Igen 

1865 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott tartós részesedések értékhelyesbítése Igen 

187 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékvesztése és annak visszaírása Nem 

188 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása Nem 

1881 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott immateriális javak terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása Igen 

1882 
 

1883 

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott ingatlanok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása 
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott gépek, berendezések, felszerelések, járművek terven felüli értékcsökke- 
nése és annak visszaírása 

Igen 
 

Igen 

1884 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása Igen 

189 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök terv szerinti értékcsökkenése Nem 

1891 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése Igen 

1892 
 

1893 

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése 
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott gépek, berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökke- 
nése 

Igen 
 

Igen 

1894 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenése Igen 

2 Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök Nem 

21 Vásárolt készletek Nem 

211 Anyagok Igen 

212 Áruk Igen 

218 Vásárolt készletek értékvesztése és visszaírása Igen 

22 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek, egyéb készletek Nem 

221 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek Igen 

222 Egyéb készletek Igen 

228 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek, egyéb készletek értékvesztése és annak visszaírása Nem 

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

2282 Egyéb készletek értékvesztése és annak visszaírása Igen 

23 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek, állatok Nem 

231 Befejezetlen termelés, félkész termékek Igen 

232 Késztermékek Igen 

233 Növendék-, hízó és egyéb állatok Igen 

238 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek, állatok értékvesztése és annak visszaírása Nem 

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

2382 Növendék-, hízó és egyéb állatok értékvesztése és annak visszaírása Igen 

24 Értékpapírok Nem 

241 Nem tartós részesedések Igen 

242 Kárpótlási jegyek Igen 

243 Kincstárjegyek Igen 

244 Államkötvények Igen 

245 Helyi önkormányzatok kötvényei Igen 

246 Befektetési jegyek Igen 

247 Egyéb forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Igen 

248 Értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása Nem 

2481 Nem tartós részesedések értékvesztése és annak visszaírása Igen 

2482 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása Nem 

24821 Kárpótlási jegyek értékvesztése és annak visszaírása Igen 

24822 Kincstárjegyek értékvesztése és annak visszaírása Igen 

24823 Államkötvények értékvesztése és annak visszaírása Igen 

24824 Helyi önkormányzatok kötvényei értékvesztése és annak visszaírása Igen 
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24825 Befektetési jegyek értékvesztése és annak visszaírása Igen 

24826 Egyéb forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása Igen 

3 Pénzeszközök, követelések, aktív időbeli elhatárolások Nem 

31 Lekötött bankbetétek Nem 

311 Éven túli lejáratú lekötött bankbetétek Nem 

3111 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek Igen 

3112 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek Igen 

312 Éven belüli lejáratú lekötött bankbetétek Nem 

3121 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek Igen 

3122 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek Igen 

318 Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása Nem 

3181 Éven túli lejáratú lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása Nem 

31811 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása Igen 

31812 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása Igen 

3182 Éven belüli lejáratú lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása Nem 

31821 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása Igen 

31822 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása Igen 

32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Nem 

321 Forintpénztár Igen 

322 Valutapénztár Igen 

323 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök Igen 

33 Forintszámlák és devizaszámlák Nem 

331 Forintszámlák Nem 

3311 Kincstáron kívüli forintszámlák Igen 

3312 Kincstárban vezetett forintszámlák Igen 

3318 Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszaírása Igen 

332 Devizaszámlák Nem 

3321 Kincstáron kívüli devizaszámlák Igen 

3322 Kincstárban vezetett devizaszámlák Igen 

3328 Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszaírása Igen 

35 Követelések Nem 

351 Költségvetési évben esedékes követelések Nem 

3511 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről Igen 

3512 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről Igen 

3513 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre Igen 

3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre Igen 

3515 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre Igen 

3516 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre Igen 

3517 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre Igen 

3518 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre Igen 

352 
 

3521 

Költségvetési évet követően esedékes követelések 
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson 
belülről 

Nem 
 

Igen 
 

3522 
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson 
belülről 

 

Igen 

3523 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre Igen 

3524 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre Igen 

3525 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre Igen 

3526 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre Igen 

3527 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre Igen 

3528 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre Igen 

358 Követelések értékvesztése és annak visszaírása Nem 

3581 Követelések közhatalmi bevételre értékvesztése és annak visszaírása Nem 

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

35812 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre értékvesztése és annak visszaírása Igen 

3582 Követelések működési bevételre értékvesztése és annak visszaírása Nem 

35821 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre értékvesztése és annak visszaírása Igen 
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35822 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre értékvesztése és annak visszaírása Igen 

3583 Követelések felhalmozási bevételre értékvesztése és annak visszaírása Nem 

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

35832 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre értékvesztése és annak visszaírása Igen 

3584 
 

35841 

Követelések működési célú átvett pénzeszközre értékvesztése és annak visszaírása 
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre értékvesztése és annak vissza- 
írása 

Nem 
 

Igen 
 

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

 

Igen 

3585 
 

35851 

Követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre értékvesztése és annak visszaírása 
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre értékvesztése és annak 
visszaírása 

Nem 
 

Igen 
 

35852 
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre értékvesztése és 
annak visszaírása 

 

Igen 

3586 Követelések finanszírozási bevételekre értékvesztése és annak visszaírása Nem 

35861 
 

35862 

Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre értékvesztése és annak visszaírása 
Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre értékvesztése és annak vissza- 
írása 

Igen 
 

Igen 

36 Sajátos elszámolások Nem 

361 Pénzeszközök átvezetési számla Nem 

363 Azonosítás alatt álló tételek Nem 

364 Általános forgalmi adó elszámolása Nem 

3641 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása Igen 

3642 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása Igen 

365 Követelés jellegű sajátos elszámolások Nem 

3651 Adott előlegek Nem 

36511 Immateriális javakra adott előlegek Igen 

36512 Beruházásokra adott előlegek Igen 

36513 Készletekre adott előlegek Igen 

36514 Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek Igen 

36515 Foglalkoztatottaknak adott előlegek Igen 

36516 Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések Igen 

36518 Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása Nem 

365181 Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása Igen 

365182 Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása Igen 

365183 Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása Igen 

365184 Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása Igen 

365185 Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása Igen 

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

3652 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása Igen 

3653 Más által beszedett bevételek elszámolása Igen 

3654 Forgótőke elszámolása Igen 

3655 
 

3656 

Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása 
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi 
alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása 

Igen 
 

Igen 

3657 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása Igen 

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

36581 Gazdasági társaság alapítása esetén a társaságnak ténylegesen átadott pénzeszközök Igen 

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

36583 Gazdasági társaság jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott pénzeszközök Igen 

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

3659 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok Igen 

366 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások Nem 

3661 
 

3662 

December havi illetmények, munkabérek elszámolása 
Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszá- 
molásai 

Igen 
 

Igen 

367 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások Nem 

3671 Kapott előlegek Nem 

36711 Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések Nem 

367111 Túlfizetés a jövedelemadókban Igen 
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367112 Túlfizetés az általános forgalmi adóban Igen 

367113 Egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések Igen 

36712 Egyéb kapott előlegek Igen 

3672 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása Igen 

3673 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása Igen 

3674 Forgótőke elszámolása (Kincstár) Igen 

3675 
 

3676 

Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása 
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi 
alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása 

Igen 
 

Igen 

3677 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása Igen 

3678 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok Igen 

3679 Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások Nem 

36791 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei Igen 

36792 Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek Igen 

37 Aktív időbeli elhatárolások Nem 

371 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása Igen 

372 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Igen 

373 Halasztott ráfordítások Igen 

4 Források Nem 

41 Sajáttőke Nem 

411 Nemzeti vagyon induláskori értéke Igen 

412 Nemzeti vagyon változása Igen 

413 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai Igen 

414 Felhalmozott eredmény Igen 

415 Eszközök értékhelyesbítésének forrása Igen 

416 Mérleg szerinti eredmény Igen 

42 Kötelezettségek Nem 

421 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek Nem 

4211 
 

4212 

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási 
adóra 

Igen 
 

Igen 

4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra Igen 

4214 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira Igen 

4215 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra Igen 

4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra Igen 

4217 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra Igen 

4218 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra Igen 

4219 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra Igen 

422 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek Nem 

4221 
 

4222 

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájáru- 
lási adóra 

Igen 
 

Igen 

4223 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra Igen 

4224 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira Igen 

4225 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra Igen 

4226 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra Igen 

4227 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra Igen 

4228 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra Igen 

4229 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra Igen 

43 Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások Nem 

44 Passzív időbeli elhatárolások Nem 

441 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása Igen 

442 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Igen 

443 Halasztott eredményszemléletű bevételek Igen 

49 Évi mérlegszámlák Nem 

491 Nyitómérleg számla Igen 

492 Mérleg szerinti eredmény elszámolása Igen 
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493 Zárómérleg számla Igen 

494 Árfolyam-különbözet elszámolási számla Igen 

495 Mérlegrendezési számla Igen 

5 Költségnemek Nem 

51 Anyagköltség Igen 

52 Igénybe vett szolgáltatások költségei Igen 

53 Bérköltség Igen 

54 Személyi jellegű egyéb kifizetések Igen 

55 Bérjárulékok Igen 

56 Értékcsökkenési leírás Igen 

57 Aktivált saját teljesítmények értéke Nem 

571 Saját termelésű készletek állományváltozása Igen 

572 Saját előállítású eszközök aktivált értéke Igen 

59 Költségnem átvezetési számla Nem 

591 Költségnem átvezetési számla Igen 

6 Általános költségek Nem 

61 Javító-karbantartó műhelyek költségei Igen 

62 Egyéb kisegítő részlegek költségei Igen 

63 Szakmai egységek költségei Igen 

64 Szakágazatok általános költségei Igen 

65 Vállalkozói részlegek költségei Igen 

66 Központi irányítás költségei Igen 

69 Általános költségek átvezetési számla Nem 

691 Általános költségek átvezetési számla Igen 

7 Szakfeladatok költségei Nem 

7010001 Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások Nem 

7010002 Állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások Nem 

7010003 Vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Nem 

7020000 Erdőgazdálkodás Nem 

7030000 Halászat, haltenyésztés Nem 

7080000 Egyéb bányászat Nem 

7100001 Élelmiszer- és italgyártás Nem 

7130001 Könnyűipari termék gyártása Nem 

7180000 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység Nem 

7200000 Vegyi anyag, termék gyártása Nem 

7210000 Gyógyszergyártás Nem 

7320001 Egyéb feldolgozóipari tevékenység Nem 

7330000 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása Nem 

7430000 Speciális szaképítés Nem 

7450000 Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása Nem 

7460000 Nagykereskedelem Nem 

7470001 Könyv-kiskereskedelem Nem 

7470003 Gyógyszer-kiskereskedelem Nem 

7470004 Gyógyászati termék kiskereskedelme Nem 

7470009 Egyéb kiskereskedelem Nem 

7493102 Városi és elővárosi közúti személyszállítás Nem 

7493901 Távolsági közúti személyszállítás Nem 

7493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Nem 

7494000 Közúti áruszállítás, költöztetés Nem 

7500002 Egyéb vízi szállítás Nem 

7510000 Légi szállítás Nem 

7521011 Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése Nem 

7521012 Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése Nem 

7521020 Raktározás, tárolás Nem 

7522003 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Nem 

7522004 Közúti járművontatás Nem 
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7522009 Szállítást kiegészítő egyéb szolgáltatás Nem 

7530000 Futárpostai tevékenység Nem 

7551000 Szállodai szolgáltatás Nem 

7552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás Nem 

7552002 Sportolók részére nyújtott edzőtábori szálláshely-szolgáltatás Nem 

7559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Nem 

7559012 Kollégiumi szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára Nem 

7559013 Diákotthoni szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára Nem 

7559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása Nem 

7559092 Orvos- és nővérszálló üzemeltetése Nem 

7559093 Szolgálati lakás, szállás üzemeltetése Nem 

7559094 Vendégszállás üzemeltetése Nem 

7561000 Éttermi vendéglátás Nem 

7562100 Rendezvényi étkeztetés Nem 

7562912 Óvodai intézményi étkeztetés Nem 

7562913 Iskolai intézményi étkeztetés Nem 

7562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése Nem 

7562915 Sportolók edzőtábori étkeztetése Nem 

7562916 Üdülői, tábori étkeztetés Nem 

7562917 Munkahelyi étkeztetés Nem 

7562920 Egyéb vendéglátás Nem 

7581100 Könyvkiadás Nem 

7581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Nem 

7581900 Egyéb kiadói tevékenység Nem 

7582000 Szoftverkiadás Nem 

7591000 Film-, video-, televízióműsor-gyártás Nem 

7592000 Hangfelvétel készítése, kiadása Nem 

7601000 Rádióműsor-összeállítás készítése és közvetítése, adása együtt Nem 

7602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Nem 

7610001 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése Nem 

7610002 Egyéb távközlés Nem 

7620000 Információ-technológiai szolgáltatás Nem 

7631000 Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás Nem 

7639100 Hírügynökségi, sajtóügynökségi tevékenység Nem 

7639910 Sajtófigyelés Nem 

7639990 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Nem 

7680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem 

7680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem 

7680003 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Nem 

7692001 Pénzügyi, számviteli szolgáltatás Nem 

7692002 Könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Nem 

7700000 Üzletvezetés, vezetői tanácsadás Nem 

7711000 Építészmérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Nem 

7712101 Mérőeszközök hitelesítése Nem 

7712102 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata Nem 

7712103 Egyéb közlekedési eszközök műszaki vizsgálata Nem 

7712104 
 

7712105 

Bűnügyi, rendőrségi laboratóriumi vizsgálatok 
Orvostechnikai eszközök, in vitro diagnosztikai műszerek, gépek, eszközök és berendezések megfelelőségének 
vizsgálata és tanúsítása 

Nem 
 

Nem 

7712106 Élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatos ellenőrző vizsgálatok Nem 

7712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés Nem 

7712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés Nem 

7712202 Nemesfémvizsgálat Nem 

7712203 Fizikaitulajdonság-vizsgálat Nem 

7712204 Összetett műszaki, elektronikai rendszer vizsgálata Nem 

7712209 Egyéb, műszaki vizsgálat, elemzés Nem 
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7721111 Egészségügyi biotechnológiai alapkutatás Nem 

7721112 Egészségügyi biotechnológiai alkalmazott kutatás Nem 

7721113 Egészségügyi biotechnológiai kísérleti fejlesztés Nem 

7721121 Környezeti, ipari biotechnológiai alapkutatás Nem 

7721122 Környezeti, ipari biotechnológiai alkalmazott kutatás Nem 

7721123 Környezeti, ipari biotechnológiai kísérleti fejlesztés Nem 

7721131 Mezőgazdasági biotechnológiai alapkutatás Nem 

7721132 Mezőgazdasági biotechnológiai alkalmazott kutatás Nem 

7721133 Mezőgazdasági biotechnológiai kísérleti fejlesztés Nem 

7721200 Génmegőrzés, fajtavédelem Nem 

7721911 Matematikai alapkutatás Nem 

7721912 Matematikai alkalmazott kutatás Nem 

7721913 Matematikai kísérleti fejlesztés Nem 

7721921 Orvostudományi alapkutatás Nem 

7721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás Nem 

7721923 Orvostudományi kísérleti fejlesztés Nem 

7721931 Agrártudományi alapkutatás Nem 

7721932 Agrártudományi alkalmazott kutatás Nem 

7721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés Nem 

7721941 Biológiai alapkutatás Nem 

7721942 Biológiai alkalmazott kutatás Nem 

7721943 Biológiai kísérleti fejlesztés Nem 

7721951 Kémiai alapkutatás Nem 

7721952 Kémiai alkalmazott kutatás Nem 

7721953 Kémiai kísérleti fejlesztés Nem 

7721961 Földtudományi alapkutatás Nem 

7721962 Földtudományi alkalmazott kutatás Nem 

7721963 Földtudományi kísérleti fejlesztés Nem 

7721971 Műszaki tudományi alapkutatás Nem 

7721972 Műszaki tudományi alkalmazott kutatás Nem 

7721973 Műszaki tudományi kísérleti fejlesztés Nem 

7721981 Fizikai alapkutatás Nem 

7721982 Fizikai alkalmazott kutatás Nem 

7721983 Fizikai kísérleti fejlesztés Nem 

7722011 Gazdaságtudományi alapkutatás Nem 

7722012 Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás Nem 

7722013 Gazdaságtudományi kísérleti fejlesztés Nem 

7722014 Jog- és államtudományi alapkutatás Nem 

7722015 Jog- és államtudományi alkalmazott kutatás Nem 

7722016 Jog- és államtudományi kísérleti fejlesztés Nem 

7722017 Szociológiai alapkutatás Nem 

7722018 Szociológiai alkalmazott kutatás Nem 

7722019 Szociológiai kísérleti fejlesztés Nem 

7722021 Filozófia- és történettudományi alapkutatás Nem 

7722022 Filozófia- és történettudományi alkalmazott kutatás Nem 

7722023 Filozófia- és történettudományi kísérleti fejlesztés Nem 

7722024 Pszichológia- és viselkedéstudományi alapkutatás Nem 

7722025 Pszichológia- és viselkedéstudományi alkalmazott kutatás Nem 

7722026 Pszichológia- és viselkedéstudományi kísérleti fejlesztés Nem 

7722031 Nyelv- és irodalomtudományi alapkutatás Nem 

7722032 Nyelv- és irodalomtudományi alkalmazott kutatás Nem 

7722033 Nyelv- és irodalomtudományi kísérleti fejlesztés Nem 

7730000 Reklám, piackutatás Nem 

7749010 Igazságügyi szakértői tevékenység Nem 

7749020 Meteorológiai szolgáltatás Nem 

7749032 Minőségbiztosítási tevékenység Nem 
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7749033 Rendszertanúsítás Nem 

7749034 Akkreditációs tevékenység Nem 

7749040 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció Nem 

7749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Nem 

7750000 Állat-egészségügyi ellátás Nem 

7770000 Kölcsönzés Nem 

7790000 Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás Nem 

7811000 Építményüzemeltetés Nem 

7812000 Takarítás Nem 

7813000 Zöldterület-kezelés Nem 

7821000 Adminisztratív kiegészítő szolgáltatás Nem 

7823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Nem 

7841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Nem 

7841391 Szabadalmi és védjegyhatósági feladatok Nem 

7842342 Előzetes letartóztatással, őrizettel kapcsolatos fogvatartási tevékenység (kivéve bv-intézetben) Nem 

7842343 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Nem 

7842344 Fogvatartottak ellátása Nem 

7842345 
 

7853221 

Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése 
Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképző évfolyam- 
okon 

Nem 
 

Nem 
 

7853222 
Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati 
oktatása a szakképző évfolyamokon 

 

Nem 

7854221 Alapképzés – Agrár képzési terület Nem 

7854222 Alapképzés – Informatika képzési terület Nem 

7854223 Alapképzés – Műszaki képzési terület Nem 

7854224 Alapképzés – Orvos- és egészségtudomány képzési terület Nem 

7854225 Alapképzés – Természettudomány képzési terület Nem 

7854231 Alapképzés – Bölcsészettudomány képzési terület Nem 

7854232 Alapképzés – Gazdaságtudományok képzési terület Nem 

7854233 Alapképzés – Jogi képzési terület Nem 

7854234 Alapképzés – Művészet képzési terület Nem 

7854235 Alapképzés – Művészetközvetítés képzési terület Nem 

7854236 Alapképzés – Pedagógusképzés Nem 

7854237 Alapképzés – Sporttudomány képzési terület Nem 

7854238 Alapképzés – Társadalomtudomány képzési terület Nem 

7854239 Alapképzés – Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület Nem 

7854241 Mesterképzés – Agrár képzési terület Nem 

7854242 Mesterképzés – Informatika képzési terület Nem 

7854243 Mesterképzés – Műszaki képzési terület Nem 

7854244 Mesterképzés – Orvos- és egészségtudomány képzési terület Nem 

7854245 Mesterképzés – Természettudomány képzési terület Nem 

7854251 Mesterképzés – Bölcsészettudomány képzési terület Nem 

7854252 Mesterképzés – Gazdaságtudományok képzési terület Nem 

7854253 Mesterképzés – Jogi képzési terület Nem 

7854254 Mesterképzés – Művészet képzési terület Nem 

7854255 Mesterképzés – Művészetközvetítés képzési terület Nem 

7854256 Mesterképzés – Pedagógusképzés Nem 

7854257 Mesterképzés – Sporttudomány képzési terület Nem 

7854258 Mesterképzés – Társadalomtudomány képzési terület Nem 

7854259 Mesterképzés – Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület Nem 

7854261 Osztatlan képzés – Agrár képzési terület Nem 

7854262 Osztatlan képzés – Jogi képzési terület Nem 

7854263 Osztatlan képzés – Műszaki képzési terület Nem 

7854264 Osztatlan képzés – Művészet képzési terület Nem 

7854265 Osztatlan képzés – Orvos- és egészségtudomány képzési terület Nem 

7854266 Osztatlan képzés – Pedagógusképzés Nem 

7854271 Doktori képzés – Agrár képzési terület Nem 
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7854272 Doktori képzés – Informatika képzési terület Nem 

7854273 Doktori képzés – Műszaki képzési terület Nem 

7854274 Doktori képzés – Orvos- és egészségtudomány képzési terület Nem 

7854275 Doktori képzés – Természettudomány képzési terület Nem 

7854281 Doktori képzés –Bölcsészettudomány képzési terület Nem 

7854282 Doktori képzés – Gazdaságtudományok képzési terület Nem 

7854283 Doktori képzés – Jogi képzési terület Nem 

7854284 Doktori képzés – Művészet képzési terület Nem 

7854285 Doktori képzés – Művészetközvetítés képzési terület Nem 

7854286 Doktori képzés – Pedagógusképzés Nem 

7854287 Doktori képzés – Sporttudomány képzési terület Nem 

7854288 Doktori képzés – Társadalomtudomány képzési terület Nem 

7854289 Doktori képzés – Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület Nem 

7854291 Kifutó rendszerben főiskolai képzés Nem 

7854292 Kifutó rendszerben egyetemi képzés Nem 

7855100 Sport, szabadidős képzés Nem 

7855200 Kulturális képzés Nem 

7855300 Járművezető-oktatás Nem 

7855941 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés Nem 

7855942 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés Nem 

7855943 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés Nem 

7855944 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés Nem 

7855945 Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés Nem 

7856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Nem 

7861011 Fekvőbetegek akt?v ell?t?sa ?ltal?nos k?rh?zban Nem 

7861012 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházban Nem 

7861021 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházban Nem 

7861022 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházban Nem 

7861031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházban Nem 

7861032 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházban Nem 

7861040 Egészségügyi ápolás bentlakással Nem 

7861050 Bentlakásos hospice-ellátás Nem 

7862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása Nem 

7862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Nem 

7862213 Járóbetegek gyógyító gondozása Nem 

7862214 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. művesekezelés) Nem 

7862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Nem 

7862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Nem 

7862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás Nem 

7862301 Fogorvosi alapellátás Nem 

7862302 Fogorvosi ügyeleti ellátás Nem 

7862303 
 

7869011 

Fogorvosi szakellátás 
Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett egészségügyi szakértői 
tevékenység 

Nem 
 

Nem 
 

7869012 
Humán gyógyszerkészítmények engedélyezésének, forgalmazásának hatósági feladataival összefüggő szakér- 
tői tevékenység 

 

Nem 

7869020 Otthoni (egészségügyi) szakápolás Nem 

7869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Nem 

7869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Nem 

7869034 Mentés Nem 

7869035 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás Nem 

7869036 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Nem 

7869037 Fizikoterápiás szolgáltatás Nem 

7872001 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Nem 

7872002 Szenvedélybetegek tartós ellátása Nem 

7872003 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Nem 

7872004 Szenvedélybetegek lakóotthoni ellátása Nem 
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7872005 Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása Nem 

7872006 Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása Nem 

7872007 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása Nem 

7872008 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása Nem 

7872009 Pszichiátriai és szenvedélybetegek egyéb bentlakásos ellátása Nem 

7873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Nem 

7873012 Időskorúak átmeneti ellátása Nem 

7873013 Demens betegek bentlakásos ellátása Nem 

7873019 Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása Nem 

7873021 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása Nem 

7873022 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Nem 

7873023 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Nem 

7873024 Fogyatékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása Nem 

7873025 Fogyatékossággal élők átmeneti otthoni ellátása Nem 

7873028 Fogyatékossággal élők egyéb bentlakásos szociális ellátása Nem 

7873029 Bentlakásos ellátáshoz kötődő utógondozás Nem 

7879011 Bentlakásos bölcsődei ellátás Nem 

7879012 Gyermekotthoni ellátás Nem 

7879013 Speciális gyermekotthoni ellátás Nem 

7879014 Különleges gyermekotthoni ellátás Nem 

7879015 Utógondozó otthoni ellátás Nem 

7879016 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása Nem 

7879017 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása Nem 

7879018 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Nem 

7879019 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Nem 

7879020 Javítóintézetben elhelyezettek ellátása Nem 

7879031 Hajléktalanok tartós bentlakásos szociális ellátása Nem 

7879032 Hajléktalanok ellátása rehabilitációs intézményben Nem 

7879033 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Nem 

7879034 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen Nem 

7879035 Családon belüli erőszak sértettjeinek bentlakásos szociális ellátása Nem 

7881011 Idősek nappali ellátása Nem 

7881012 Demens betegek nappali ellátása Nem 

7881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása Nem 

7889101 Bölcsődei ellátás Nem 

7889102 Családi napközi Nem 

7889201 Gyermekjóléti szolgáltatás Nem 

7889202 Kórházi szociális munka Nem 

7889203 Utcai, lakótelepi szociális munka Nem 

7889204 Kapcsolattartási ügyelet Nem 

7889205 Iskolai szociális munka Nem 

7889206 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Nem 

7889911 Pszichiátriai betegek nappali ellátása Nem 

7889912 Szenvedélybetegek nappali ellátása Nem 

7889913 Nappali melegedő Nem 

7889921 Szociális étkeztetés Nem 

7889922 Házi segítségnyújtás Nem 

7889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Nem 

7889924 Családsegítés Nem 

7889925 Támogató szolgáltatás Nem 

7889926 Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása) Nem 

7889927 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása Nem 

7889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Nem 

7889929 Utcai szociális munka Nem 

7900111 Befogadó színházak tevékenysége Nem 

7900112 Produkciós színházak tevékenysége Nem 
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7900113 Kőszínházak tevékenysége Nem 

7900121 Zeneművészeti tevékenység Nem 

7900122 Táncművészeti tevékenység Nem 

7900123 Cirkuszművészeti tevékenység Nem 

7900124 Egyéb előadó-művészeti tevékenység Nem 

7900200 Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység Nem 

7900300 Alkotóművészeti tevékenység Nem 

7900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Nem 

7910210 Múzeumi állandó kiállítási tevékenység Nem 

7910220 Múzeumi időszaki kiállítási tevékenység Nem 

7910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése Nem 

7910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása Nem 

7910411 Növény- és állatkertek működtetése, a belépés és látoga Nem 

7910412 Növény- és állatkertek megőrzése és fenntartása Nem 

7910421 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása Nem 

7910422 Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása Nem 

7910501 Közművelődési tevékenységek Nem 

7910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Nem 

7931101 Edzőtáborok működtetése és fejlesztése Nem 

7931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Nem 

7932102 Vidámparkok üzemeltetése Nem 

7932103 Nosztalgiavasutak üzemeltetése Nem 

7932109 Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése Nem 

7932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Nem 

7932912 Táncterem működtetése Nem 

7932913 Sípálya üzemeltetése Nem 

7932918 Egyéb szabadidős szolgáltatás Nem 

7950000 Számítógép, személyi, háztartási cikk javítása Nem 

7960100 Textil, szőrme mosása, tisztítása Nem 

7960302 Köztemető-fenntartás és -működtetés Nem 

7960900 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás Nem 

7999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek Nem 

8 Elszámolt költségek és ráfordítások Nem 

81 Anyagjellegű ráfordítások Nem 

811 Anyagköltség Igen 

812 Igénybe vett szolgáltatások értéke Igen 

813 Eladott áruk beszerzési értéke Igen 

814 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Igen 

82 Személyi jellegű ráfordítások Nem 

821 Bérköltség Igen 

822 Személyi jellegű egyéb kifizetések Igen 

823 Bérjárulékok Igen 

83 Értékcsökkenési leírás Nem 

84 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Nem 

841 Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke Igen 

842 Hiányzó, selejtezett, megsemmisült, állományból kivezetett eszközök könyv szerinti értéke Igen 

843 Különféle egyéb ráfordítások Nem 

8431 Anyagok, áruk veszteségjellegű leltárértékelési különbözete Igen 

8432 Kötelezett megszűnése miatt behajthatatlanként leírt követelések Igen 

8433 Más okból behajthatatlanként leírt követelések Igen 

8434 Más különféle egyéb ráfordítások Igen 

85 Pénzügyi műveletek ráfordításai Nem 

851 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Igen 

852 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése és annak visszaírása Igen 

853 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Igen 

86 Rendkívüli ráfordítások Nem 
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861 Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont részesedés nyilvántartás szerinti értéke Igen 

862 Megszűnt részesedés nyilvántartás szerinti értéke Igen 

863 Térítés nélkül átadott eszközök értéke Igen 

864 Más rendkívüli ráfordítások Igen 

9 Eredményszemléletű bevételek Nem 

91 Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei Nem 

911 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Igen 

912 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei Nem 

912010001 912010001 Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások Nem 

912010002 912010002 Állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások Nem 

912010003 912010003 Vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Nem 

912020000 912020000 Erdőgazdálkodás Nem 

912030000 912030000 Halászat, haltenyésztés Nem 

912080000 912080000 Egyéb bányászat Nem 

912100001 912100001 Élelmiszer- és italgyártás Nem 

912130001 912130001 Könnyűipari termék gyártása Nem 

912180000 912180000 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység Nem 

912200000 912200000 Vegyi anyag, termék gyártása Nem 

912210000 912210000 Gyógyszergyártás Nem 

912320001 912320001 Egyéb feldolgozóipari tevékenység Nem 

912330000 912330000 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása Nem 

912430000 912430000 Speciális szaképítés Nem 

912450000 912450000 Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása Nem 

912460000 912460000 Nagykereskedelem Nem 

912470001 912470001 Könyv-kiskereskedelem Nem 

912470003 912470003 Gyógyszer-kiskereskedelem Nem 

912470004 912470004 Gyógyászati termék kiskereskedelme Nem 

912470009 912470009 Egyéb kiskereskedelem Nem 

912493102 912493102 Városi és elővárosi közúti személyszállítás Nem 

912493901 912493901 Távolsági közúti személyszállítás Nem 

912493909 912493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Nem 

912494000 912494000 Közúti áruszállítás, költöztetés Nem 

912500002 912500002 Egyéb vízi szállítás Nem 

912510000 912510000 Légi szállítás Nem 

912521011 912521011 Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése Nem 

912521012 912521012 Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése Nem 

912521020 912521020 Raktározás, tárolás Nem 

912522003 912522003 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Nem 

912522004 912522004 Közúti járművontatás Nem 

912522009 912522009 Szállítást kiegészítő egyéb szolgáltatás Nem 

912530000 912530000 Futárpostai tevékenység Nem 

912551000 912551000 Szállodai szolgáltatás Nem 

912552001 912552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás Nem 

912552002 912552002 Sportolók részére nyújtott edzőtábori szálláshely-szolgáltatás Nem 

912559011 912559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Nem 

912559012 912559012 Kollégiumi szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára Nem 

912559013 912559013 Diákotthoni szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára Nem 

912559091 912559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása Nem 

912559092 912559092 Orvos- és nővérszálló üzemeltetése Nem 

912559093 912559093 Szolgálati lakás, szállás üzemeltetése Nem 

912559094 912559094 Vendégszállás üzemeltetése Nem 

912561000 912561000 Éttermi vendéglátás Nem 

912562100 912562100 Rendezvényi étkeztetés Nem 

912562912 912562912 Óvodai intézményi étkeztetés Nem 

912562913 912562913 Iskolai intézményi étkeztetés Nem 

912562914 912562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése Nem 
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912562915 912562915 Sportolók edzőtábori étkeztetése Nem 

912562916 912562916 Üdülői, tábori étkeztetés Nem 

912562917 912562917 Munkahelyi étkeztetés Nem 

912562920 912562920 Egyéb vendéglátás Nem 

912581100 912581100 Könyvkiadás Nem 

912581400 912581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Nem 

912581900 912581900 Egyéb kiadói tevékenység Nem 

912582000 912582000 Szoftverkiadás Nem 

912591000 912591000 Film-, video-, televízióműsor-gyártás Nem 

912592000 912592000 Hangfelvétel készítése, kiadása Nem 

912601000 912601000 Rádióműsor-összeállítás készítése és közvetítése, adása együtt Nem 

912602000 912602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Nem 

912610001 912610001 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése Nem 

912610002 912610002 Egyéb távközlés Nem 

912620000 912620000 Információ-technológiai szolgáltatás Nem 

912631000 912631000 Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás Nem 

912639100 912639100 Hírügynökségi, sajtóügynökségi tevékenység Nem 

912639910 912639910 Sajtófigyelés Nem 

912639990 912639990 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Nem 

912680001 912680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem 

912680002 912680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem 

912680003 912680003 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Nem 

912692001 912692001 Pénzügyi, számviteli szolgáltatás Nem 

912692002 912692002 Könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Nem 

912700000 912700000 Üzletvezetés, vezetői tanácsadás Nem 

912711000 912711000 Építészmérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Nem 

912712101 912712101 Mérőeszközök hitelesítése Nem 

912712102 912712102 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata Nem 

912712103 912712103 Egyéb közlekedési eszközök műszaki vizsgálata Nem 

912712104 
 

912712105 

912712104 Bűnügyi, rendőrségi laboratóriumi vizsgálatok 
912712105 Orvostechnikai eszközök, in vitro diagnosztikai műszerek, gépek, eszközök és berendezések meg- 
felelőségének vizsgálata és tanúsítása 

Nem 
 

Nem 

912712106 912712106 Élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatos ellenőrző vizsgálatok Nem 

912712109 912712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés Nem 

912712201 912712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés Nem 

912712202 912712202 Nemesfémvizsgálat Nem 

912712203 912712203 Fizikaitulajdonság-vizsgálat Nem 

912712204 912712204 Összetett műszaki, elektronikai rendszer vizsgálata Nem 

912712209 912712209 Egyéb, műszaki vizsgálat, elemzés Nem 

912721111 912721111 Egészségügyi biotechnológiai alapkutatás Nem 

912721112 912721112 Egészségügyi biotechnológiai alkalmazott kutatás Nem 

912721113 912721113 Egészségügyi biotechnológiai kísérleti fejlesztés Nem 

912721121 912721121 Környezeti, ipari biotechnológiai alapkutatás Nem 

912721122 912721122 Környezeti, ipari biotechnológiai alkalmazott kutatás Nem 

912721123 912721123 Környezeti, ipari biotechnológiai kísérleti fejlesztés Nem 

912721131 912721131 Mezőgazdasági biotechnológiai alapkutatás Nem 

912721132 912721132 Mezőgazdasági biotechnológiai alkalmazott kutatás Nem 

912721133 912721133 Mezőgazdasági biotechnológiai kísérleti fejlesztés Nem 

912721200 912721200 Génmegőrzés, fajtavédelem Nem 

912721911 912721911 Matematikai alapkutatás Nem 

912721912 912721912 Matematikai alkalmazott kutatás Nem 

912721913 912721913 Matematikai kísérleti fejlesztés Nem 

912721921 912721921 Orvostudományi alapkutatás Nem 

912721922 912721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás Nem 

912721923 912721923 Orvostudományi kísérleti fejlesztés Nem 

912721931 912721931 Agrártudományi alapkutatás Nem 
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912721932 912721932 Agrártudományi alkalmazott kutatás Nem 

912721933 912721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés Nem 

912721941 912721941 Biológiai alapkutatás Nem 

912721942 912721942 Biológiai alkalmazott kutatás Nem 

912721943 912721943 Biológiai kísérleti fejlesztés Nem 

912721951 912721951 Kémiai alapkutatás Nem 

912721952 912721952 Kémiai alkalmazott kutatás Nem 

912721953 912721953 Kémiai kísérleti fejlesztés Nem 

912721961 912721961 Földtudományi alapkutatás Nem 

912721962 912721962 Földtudományi alkalmazott kutatás Nem 

912721963 912721963 Földtudományi kísérleti fejlesztés Nem 

912721971 912721971 Műszaki tudományi alapkutatás Nem 

912721972 912721972 Műszaki tudományi alkalmazott kutatás Nem 

912721973 912721973 Műszaki tudományi kísérleti fejlesztés Nem 

912721981 912721981 Fizikai alapkutatás Nem 

912721982 912721982 Fizikai alkalmazott kutatás Nem 

912721983 912721983 Fizikai kísérleti fejlesztés Nem 

912722011 912722011 Gazdaságtudományi alapkutatás Nem 

912722012 912722012 Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás Nem 

912722013 912722013 Gazdaságtudományi kísérleti fejlesztés Nem 

912722014 912722014 Jog- és államtudományi alapkutatás Nem 

912722015 912722015 Jog- és államtudományi alkalmazott kutatás Nem 

912722016 912722016 Jog- és államtudományi kísérleti fejlesztés Nem 

912722017 912722017 Szociológiai alapkutatás Nem 

912722018 912722018 Szociológiai alkalmazott kutatás Nem 

912722019 912722019 Szociológiai kísérleti fejlesztés Nem 

912722021 912722021 Filozófia- és történettudományi alapkutatás Nem 

912722022 912722022 Filozófia- és történettudományi alkalmazott kutatás Nem 

912722023 912722023 Filozófia- és történettudományi kísérleti fejlesztés Nem 

912722024 912722024 Pszichológia- és viselkedéstudományi alapkutatás Nem 

912722025 912722025 Pszichológia- és viselkedéstudományi alkalmazott kutatás Nem 

912722026 912722026 Pszichológia- és viselkedéstudományi kísérleti fejlesztés Nem 

912722031 912722031 Nyelv- és irodalomtudományi alapkutatás Nem 

912722032 912722032 Nyelv- és irodalomtudományi alkalmazott kutatás Nem 

912722033 912722033 Nyelv- és irodalomtudományi kísérleti fejlesztés Nem 

912730000 912730000 Reklám, piackutatás Nem 

912749010 912749010 Igazságügyi szakértői tevékenység Nem 

912749020 912749020 Meteorológiai szolgáltatás Nem 

912749032 912749032 Minőségbiztosítási tevékenység Nem 

912749033 912749033 Rendszertanúsítás Nem 

912749034 912749034 Akkreditációs tevékenység Nem 

912749040 912749040 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció Nem 

912749050 912749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Nem 

912750000 912750000 Állat-egészségügyi ellátás Nem 

912770000 912770000 Kölcsönzés Nem 

912790000 912790000 Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás Nem 

912811000 912811000 Építményüzemeltetés Nem 

912812000 912812000 Takarítás Nem 

912813000 912813000 Zöldterület-kezelés Nem 

912821000 912821000 Adminisztratív kiegészítő szolgáltatás Nem 

912823000 912823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Nem 

912841163 912841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Nem 

912841391 912841391 Szabadalmi és védjegyhatósági feladatok Nem 

912842342 
 

912842343 

912842342 Előzetes letartóztatással, őrizettel kapcsolatos fogvatartási tevékenység (kivéve bv-intézetben) 
912842343 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelé- 
se 

Nem 
 

Nem 
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912842344 912842344 Fogvatartottak ellátása Nem 

912842345 
 

912853221 

912842345 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése 
912853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképző 
évfolyamokon 

Nem 
 

Nem 
 

912853222 
912853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szak- 
mai gyakorlati oktatása a szakképző évfolyamokon 

 

Nem 

912854221 912854221 Alapképzés – Agrár képzési terület Nem 

912854222 912854222 Alapképzés – Informatika képzési terület Nem 

912854223 912854223 Alapképzés – Műszaki képzési terület Nem 

912854224 912854224 Alapképzés – Orvos- és egészségtudomány képzési terület Nem 

912854225 912854225 Alapképzés – Természettudomány képzési terület Nem 

912854231 912854231 Alapképzés – Bölcsészettudomány képzési terület Nem 

912854232 912854232 Alapképzés – Gazdaságtudományok képzési terület Nem 

912854233 912854233 Alapképzés – Jogi képzési terület Nem 

912854234 912854234 Alapképzés – Művészet képzési terület Nem 

912854235 912854235 Alapképzés – Művészetközvetítés képzési terület Nem 

912854236 912854236 Alapképzés – Pedagógusképzés Nem 

912854237 912854237 Alapképzés – Sporttudomány képzési terület Nem 

912854238 912854238 Alapképzés – Társadalomtudomány képzési terület Nem 

912854239 912854239 Alapképzés – Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület Nem 

912854241 912854241 Mesterképzés – Agrár képzési terület Nem 

912854242 912854242 Mesterképzés – Informatika képzési terület Nem 

912854243 912854243 Mesterképzés – Műszaki képzési terület Nem 

912854244 912854244 Mesterképzés – Orvos- és egészségtudomány képzési terület Nem 

912854245 912854245 Mesterképzés – Természettudomány képzési terület Nem 

912854251 912854251 Mesterképzés – Bölcsészettudomány képzési terület Nem 

912854252 912854252 Mesterképzés – Gazdaságtudományok képzési terület Nem 

912854253 912854253 Mesterképzés – Jogi képzési terület Nem 

912854254 912854254 Mesterképzés – Művészet képzési terület Nem 

912854255 912854255 Mesterképzés – Művészetközvetítés képzési terület Nem 

912854256 912854256 Mesterképzés – Pedagógusképzés Nem 

912854257 912854257 Mesterképzés – Sporttudomány képzési terület Nem 

912854258 912854258 Mesterképzés – Társadalomtudomány képzési terület Nem 

912854259 912854259 Mesterképzés – Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület Nem 

912854261 912854261 Osztatlan képzés – Agrár képzési terület Nem 

912854262 912854262 Osztatlan képzés – Jogi képzési terület Nem 

912854263 912854263 Osztatlan képzés – Műszaki képzési terület Nem 

912854264 912854264 Osztatlan képzés – Művészet képzési terület Nem 

912854265 912854265 Osztatlan képzés – Orvos- és egészségtudomány képzési terület Nem 

912854266 912854266 Osztatlan képzés – Pedagógusképzés Nem 

912854271 912854271 Doktori képzés – Agrár képzési terület Nem 

912854272 912854272 Doktori képzés – Informatika képzési terület Nem 

912854273 912854273 Doktori képzés – Műszaki képzési terület Nem 

912854274 912854274 Doktori képzés – Orvos- és egészségtudomány képzési terület Nem 

912854275 912854275 Doktori képzés – Természettudomány képzési terület Nem 

912854281 912854281 Doktori képzés –Bölcsészettudomány képzési terület Nem 

912854282 912854282 Doktori képzés – Gazdaságtudományok képzési terület Nem 

912854283 912854283 Doktori képzés – Jogi képzési terület Nem 

912854284 912854284 Doktori képzés – Művészet képzési terület Nem 

912854285 912854285 Doktori képzés – Művészetközvetítés képzési terület Nem 

912854286 912854286 Doktori képzés – Pedagógusképzés Nem 

912854287 912854287 Doktori képzés – Sporttudomány képzési terület Nem 

912854288 912854288 Doktori képzés – Társadalomtudomány képzési terület Nem 

912854289 912854289 Doktori képzés – Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület Nem 

912854291 912854291 Kifutó rendszerben főiskolai képzés Nem 

912854292 912854292 Kifutó rendszerben egyetemi képzés Nem 

912855100 912855100 Sport, szabadidős képzés Nem 
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912855200 912855200 Kulturális képzés Nem 

912855300 912855300 Járművezető-oktatás Nem 

912855941 912855941 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés Nem 

912855942 912855942 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés Nem 

912855943 912855943 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés Nem 

912855944 912855944 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés Nem 

912855945 912855945 Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés Nem 

912856020 912856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Nem 

912861011 912861011 Fekvőbetegek akt?v ell?t?sa ?ltal?nos k?rh?zban Nem 

912861012 912861012 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházban Nem 

912861021 912861021 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházban Nem 

912861022 912861022 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházban Nem 

912861031 912861031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházban Nem 

912861032 912861032 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházban Nem 

912861040 912861040 Egészségügyi ápolás bentlakással Nem 

912861050 912861050 Bentlakásos hospice-ellátás Nem 

912862211 912862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása Nem 

912862212 912862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Nem 

912862213 912862213 Járóbetegek gyógyító gondozása Nem 

912862214 912862214 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. művesekezelés) Nem 

912862220 912862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Nem 

912862231 912862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Nem 

912862232 912862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás Nem 

912862301 912862301 Fogorvosi alapellátás Nem 

912862302 912862302 Fogorvosi ügyeleti ellátás Nem 

912862303 
 

912869011 

912862303 Fogorvosi szakellátás 
912869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett egészségügyi 
szakértői tevékenység 

Nem 
 

Nem 
 

912869012 
912869012 Humán gyógyszerkészítmények engedélyezésének, forgalmazásának hatósági feladataival össze- 
függő szakértői tevékenység 

 

Nem 

912869020 912869020 Otthoni (egészségügyi) szakápolás Nem 

912869031 912869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Nem 

912869032 912869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Nem 

912869034 912869034 Mentés Nem 

912869035 912869035 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás Nem 

912869036 912869036 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Nem 

912869037 912869037 Fizikoterápiás szolgáltatás Nem 

912872001 912872001 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Nem 

912872002 912872002 Szenvedélybetegek tartós ellátása Nem 

912872003 912872003 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Nem 

912872004 912872004 Szenvedélybetegek lakóotthoni ellátása Nem 

912872005 912872005 Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása Nem 

912872006 912872006 Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása Nem 

912872007 912872007 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása Nem 

912872008 912872008 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása Nem 

912872009 912872009 Pszichiátriai és szenvedélybetegek egyéb bentlakásos ellátása Nem 

912873011 912873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Nem 

912873012 912873012 Időskorúak átmeneti ellátása Nem 

912873013 912873013 Demens betegek bentlakásos ellátása Nem 

912873019 912873019 Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása Nem 

912873021 912873021 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása Nem 

912873022 912873022 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Nem 

912873023 912873023 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Nem 

912873024 912873024 Fogyatékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása Nem 

912873025 912873025 Fogyatékossággal élők átmeneti otthoni ellátása Nem 

912873028 912873028 Fogyatékossággal élők egyéb bentlakásos szociális ellátása Nem 

912873029 912873029 Bentlakásos ellátáshoz kötődő utógondozás Nem 
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912879011 912879011 Bentlakásos bölcsődei ellátás Nem 

912879012 912879012 Gyermekotthoni ellátás Nem 

912879013 912879013 Speciális gyermekotthoni ellátás Nem 

912879014 912879014 Különleges gyermekotthoni ellátás Nem 

912879015 912879015 Utógondozó otthoni ellátás Nem 

912879016 912879016 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása Nem 

912879017 912879017 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása Nem 

912879018 912879018 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Nem 

912879019 912879019 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Nem 

912879020 912879020 Javítóintézetben elhelyezettek ellátása Nem 

912879031 912879031 Hajléktalanok tartós bentlakásos szociális ellátása Nem 

912879032 912879032 Hajléktalanok ellátása rehabilitációs intézményben Nem 

912879033 912879033 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Nem 

912879034 912879034 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen Nem 

912879035 912879035 Családon belüli erőszak sértettjeinek bentlakásos szociális ellátása Nem 

912881011 912881011 Idősek nappali ellátása Nem 

912881012 912881012 Demens betegek nappali ellátása Nem 

912881013 912881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása Nem 

912889101 912889101 Bölcsődei ellátás Nem 

912889102 912889102 Családi napközi Nem 

912889201 912889201 Gyermekjóléti szolgáltatás Nem 

912889202 912889202 Kórházi szociális munka Nem 

912889203 912889203 Utcai, lakótelepi szociális munka Nem 

912889204 912889204 Kapcsolattartási ügyelet Nem 

912889205 912889205 Iskolai szociális munka Nem 

912889206 912889206 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Nem 

912889911 912889911 Pszichiátriai betegek nappali ellátása Nem 

912889912 912889912 Szenvedélybetegek nappali ellátása Nem 

912889913 912889913 Nappali melegedő Nem 

912889921 912889921 Szociális étkeztetés Nem 

912889922 912889922 Házi segítségnyújtás Nem 

912889923 912889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Nem 

912889924 912889924 Családsegítés Nem 

912889925 912889925 Támogató szolgáltatás Nem 

912889926 912889926 Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása) Nem 

912889927 912889927 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása Nem 

912889928 912889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Nem 

912889929 912889929 Utcai szociális munka Nem 

912900111 912900111 Befogadó színházak tevékenysége Nem 

912900112 912900112 Produkciós színházak tevékenysége Nem 

912900113 912900113 Kőszínházak tevékenysége Nem 

912900121 912900121 Zeneművészeti tevékenység Nem 

912900122 912900122 Táncművészeti tevékenység Nem 

912900123 912900123 Cirkuszművészeti tevékenység Nem 

912900124 912900124 Egyéb előadó-művészeti tevékenység Nem 

912900200 912900200 Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység Nem 

912900300 912900300 Alkotóművészeti tevékenység Nem 

912900400 912900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Nem 

912910210 912910210 Múzeumi állandó kiállítási tevékenység Nem 

912910220 912910220 Múzeumi időszaki kiállítási tevékenység Nem 

912910301 912910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése Nem 

912910302 912910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása Nem 

912910411 912910411 Növény- és állatkertek működtetése, a belépés és látoga Nem 

912910412 912910412 Növény- és állatkertek megőrzése és fenntartása Nem 

912910421 912910421 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása Nem 

912910422 912910422 Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása Nem 
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912910501 912910501 Közművelődési tevékenységek Nem 

912910502 912910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Nem 

912931101 912931101 Edzőtáborok működtetése és fejlesztése Nem 

912931102 912931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Nem 

912932102 912932102 Vidámparkok üzemeltetése Nem 

912932103 912932103 Nosztalgiavasutak üzemeltetése Nem 

912932109 912932109 Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése Nem 

912932911 912932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Nem 

912932912 912932912 Táncterem működtetése Nem 

912932913 912932913 Sípálya üzemeltetése Nem 

912932918 912932918 Egyéb szabadidős szolgáltatás Nem 

912950000 912950000 Számítógép, személyi, háztartási cikk javítása Nem 

912960100 912960100 Textil, szőrme mosása, tisztítása Nem 

912960302 912960302 Köztemető-fenntartás és -működtetés Nem 

912960900 912960900 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás Nem 

912999000 912999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek Nem 

913 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei Nem 

92 Egyéb eredményszemléletű bevételek Nem 

921 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Igen 

922 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Nem 

922010001 922010001  Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások Igen 

922010002 922010002 Állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások Igen 

922010003 922010003 Vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Igen 

922020000 922020000 Erdőgazdálkodás Igen 

922030000 922030000 Halászat, haltenyésztés Igen 

922080000 922080000 Egyéb bányászat Igen 

922100001 922100001 Élelmiszer- és italgyártás Igen 

922130001 922130001 Könnyűipari termék gyártása Igen 

922180000 922180000 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység Igen 

922200000 922200000 Vegyi anyag, termék gyártása Igen 

922210000 922210000 Gyógyszergyártás Igen 

922320001 922320001 Egyéb feldolgozóipari tevékenység Igen 

922330000 922330000 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása Igen 

922430000 922430000 Speciális szaképítés Igen 

922450000 922450000 Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása Igen 

922460000 922460000 Nagykereskedelem Igen 

922470001 922470001 Könyv-kiskereskedelem Igen 

922470003 922470003 Gyógyszer-kiskereskedelem Igen 

922470004 922470004 Gyógyászati termék kiskereskedelme Igen 

922470009 922470009 Egyéb kiskereskedelem Igen 

922493102 922493102 Városi és elővárosi közúti személyszállítás Igen 

922493901 922493901 Távolsági közúti személyszállítás Igen 

922493909 922493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Igen 

922494000 922494000 Közúti áruszállítás, költöztetés Igen 

922500002 922500002 Egyéb vízi szállítás Igen 

922510000 922510000 Légi szállítás Igen 

922521011 922521011 Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése Igen 

922521012 922521012 Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése Igen 

922521020 922521020 Raktározás, tárolás Igen 

922522003 922522003 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Igen 

922522004 922522004 Közúti járművontatás Igen 

922522009 922522009 Szállítást kiegészítő egyéb szolgáltatás Igen 

922530000 922530000 Futárpostai tevékenység Igen 

922551000 922551000 Szállodai szolgáltatás Igen 

922552001 922552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás Igen 

922552002 922552002 Sportolók részére nyújtott edzőtábori szálláshely-szolgáltatás Igen 
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922559011 922559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Igen 

922559012 922559012 Kollégiumi szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára Igen 

922559013 922559013 Diákotthoni szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára Igen 

922559091 922559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása Igen 

922559092 922559092 Orvos- és nővérszálló üzemeltetése Igen 

922559093 922559093 Szolgálati lakás, szállás üzemeltetése Igen 

922559094 922559094 Vendégszállás üzemeltetése Igen 

922561000 922561000 Éttermi vendéglátás Igen 

922562100 922562100 Rendezvényi étkeztetés Igen 

922562912 922562912 Óvodai intézményi étkeztetés Igen 

922562913 922562913 Iskolai intézményi étkeztetés Igen 

922562914 922562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése Igen 

922562915 922562915 Sportolók edzőtábori étkeztetése Igen 

922562916 922562916 Üdülői, tábori étkeztetés Igen 

922562917 922562917 Munkahelyi étkeztetés Igen 

922562920 922562920 Egyéb vendéglátás Igen 

922581100 922581100 Könyvkiadás Igen 

922581400 922581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Igen 

922581900 922581900 Egyéb kiadói tevékenység Igen 

922582000 922582000 Szoftverkiadás Igen 

922591000 922591000 Film-, video-, televízióműsor-gyártás Igen 

922592000 922592000 Hangfelvétel készítése, kiadása Igen 

922601000 922601000 Rádióműsor-összeállítás készítése és közvetítése, adása együtt Igen 

922602000 922602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Igen 

922610001 922610001 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése Igen 

922610002 922610002 Egyéb távközlés Igen 

922620000 922620000 Információ-technológiai szolgáltatás Igen 

922631000 922631000 Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás Igen 

922639100 922639100 Hírügynökségi, sajtóügynökségi tevékenység Igen 

922639910 922639910 Sajtófigyelés Igen 

922639990 922639990 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Igen 

922680001 922680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Igen 

922680002 922680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Igen 

922680003 922680003 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Igen 

922692001 922692001 Pénzügyi, számviteli szolgáltatás Igen 

922692002 922692002 Könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Igen 

922700000 922700000 Üzletvezetés, vezetői tanácsadás Igen 

922711000 922711000 Építészmérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Igen 

922712101 922712101 Mérőeszközök hitelesítése Igen 

922712102 922712102 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata Igen 

922712103 922712103 Egyéb közlekedési eszközök műszaki vizsgálata Igen 

922712104 
 

922712105 

922712104 Bűnügyi, rendőrségi laboratóriumi vizsgálatok 
922712105 Orvostechnikai eszközök, in vitro diagnosztikai műszerek, gépek, eszközök és berendezések meg- 
felelőségének vizsgálata és tanúsítása 

Igen 
 

Igen 

922712106 922712106 Élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatos ellenőrző vizsgálatok Igen 

922712109 922712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés Igen 

922712201 922712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés Igen 

922712202 922712202 Nemesfémvizsgálat Igen 

922712203 922712203 Fizikaitulajdonság-vizsgálat Igen 

922712204 922712204 Összetett műszaki, elektronikai rendszer vizsgálata Igen 

922712209 922712209 Egyéb, műszaki vizsgálat, elemzés Igen 

922721111 922721111 Egészségügyi biotechnológiai alapkutatás Igen 

922721112 922721112 Egészségügyi biotechnológiai alkalmazott kutatás Igen 

922721113 922721113 Egészségügyi biotechnológiai kísérleti fejlesztés Igen 

922721121 922721121 Környezeti, ipari biotechnológiai alapkutatás Igen 

922721122 922721122 Környezeti, ipari biotechnológiai alkalmazott kutatás Igen 
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922721123 922721123 Környezeti, ipari biotechnológiai kísérleti fejlesztés Igen 

922721131 922721131 Mezőgazdasági biotechnológiai alapkutatás Igen 

922721132 922721132 Mezőgazdasági biotechnológiai alkalmazott kutatás Igen 

922721133 922721133 Mezőgazdasági biotechnológiai kísérleti fejlesztés Igen 

922721200 922721200 Génmegőrzés, fajtavédelem Igen 

922721911 922721911 Matematikai alapkutatás Igen 

922721912 922721912 Matematikai alkalmazott kutatás Igen 

922721913 922721913 Matematikai kísérleti fejlesztés Igen 

922721921 922721921 Orvostudományi alapkutatás Igen 

922721922 922721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás Igen 

922721923 922721923 Orvostudományi kísérleti fejlesztés Igen 

922721931 922721931 Agrártudományi alapkutatás Igen 

922721932 922721932 Agrártudományi alkalmazott kutatás Igen 

922721933 922721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés Igen 

922721941 922721941 Biológiai alapkutatás Igen 

922721942 922721942 Biológiai alkalmazott kutatás Igen 

922721943 922721943 Biológiai kísérleti fejlesztés Igen 

922721951 922721951 Kémiai alapkutatás Igen 

922721952 922721952 Kémiai alkalmazott kutatás Igen 

922721953 922721953 Kémiai kísérleti fejlesztés Igen 

922721961 922721961 Földtudományi alapkutatás Igen 

922721962 922721962 Földtudományi alkalmazott kutatás Igen 

922721963 922721963 Földtudományi kísérleti fejlesztés Igen 

922721971 922721971 Műszaki tudományi alapkutatás Igen 

922721972 922721972 Műszaki tudományi alkalmazott kutatás Igen 

922721973 922721973 Műszaki tudományi kísérleti fejlesztés Igen 

922721981 922721981 Fizikai alapkutatás Igen 

922721982 922721982 Fizikai alkalmazott kutatás Igen 

922721983 922721983 Fizikai kísérleti fejlesztés Igen 

922722011 922722011 Gazdaságtudományi alapkutatás Igen 

922722012 922722012 Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás Igen 

922722013 922722013 Gazdaságtudományi kísérleti fejlesztés Igen 

922722014 922722014 Jog- és államtudományi alapkutatás Igen 

922722015 922722015 Jog- és államtudományi alkalmazott kutatás Igen 

922722016 922722016 Jog- és államtudományi kísérleti fejlesztés Igen 

922722017 922722017 Szociológiai alapkutatás Igen 

922722018 922722018 Szociológiai alkalmazott kutatás Igen 

922722019 922722019 Szociológiai kísérleti fejlesztés Igen 

922722021 922722021 Filozófia- és történettudományi alapkutatás Igen 

922722022 922722022 Filozófia- és történettudományi alkalmazott kutatás Igen 

922722023 922722023 Filozófia- és történettudományi kísérleti fejlesztés Igen 

922722024 922722024 Pszichológia- és viselkedéstudományi alapkutatás Igen 

922722025 922722025 Pszichológia- és viselkedéstudományi alkalmazott kutatás Igen 

922722026 922722026 Pszichológia- és viselkedéstudományi kísérleti fejlesztés Igen 

922722031 922722031 Nyelv- és irodalomtudományi alapkutatás Igen 

922722032 922722032 Nyelv- és irodalomtudományi alkalmazott kutatás Igen 

922722033 922722033 Nyelv- és irodalomtudományi kísérleti fejlesztés Igen 

922730000 922730000 Reklám, piackutatás Igen 

922749010 922749010 Igazságügyi szakértői tevékenység Igen 

922749020 922749020 Meteorológiai szolgáltatás Igen 

922749032 922749032 Minőségbiztosítási tevékenység Igen 

922749033 922749033 Rendszertanúsítás Igen 

922749034 922749034 Akkreditációs tevékenység Igen 

922749040 922749040 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció Igen 

922749050 922749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Igen 

922750000 922750000 Állat-egészségügyi ellátás Igen 



3082 EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 108. SZÁM 
 

 
Kód Megnevezés Elemi 

922770000 922770000 Kölcsönzés Igen 

922790000 922790000 Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás Igen 

922811000 922811000 Építményüzemeltetés Igen 

922812000 922812000 Takarítás Igen 

922813000 922813000 Zöldterület-kezelés Igen 

922821000 922821000 Adminisztratív kiegészítő szolgáltatás Igen 

922823000 922823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Igen 

922841163 922841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Igen 

922841391 922841391 Szabadalmi és védjegyhatósági feladatok Igen 

922842342 
 

922842343 

922842342 Előzetes letartóztatással, őrizettel kapcsolatos fogvatartási tevékenység (kivéve bv-intézetben) 
922842343 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelé- 
se 

Igen 
 

Igen 

922842344 922842344 Fogvatartottak ellátása Igen 

922842345 
 

922853221 

922842345 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése 
922853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképző 
évfolyamokon 

Igen 
 

Igen 
 

922853222 
922853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szak- 
mai gyakorlati oktatása a szakképző évfolyamokon 

 

Igen 

922854221 922854221 Alapképzés – Agrár képzési terület Igen 

922854222 922854222 Alapképzés – Informatika képzési terület Igen 

922854223 922854223 Alapképzés – Műszaki képzési terület Igen 

922854224 922854224 Alapképzés – Orvos- és egészségtudomány képzési terület Igen 

922854225 922854225 Alapképzés – Természettudomány képzési terület Igen 

922854231 922854231 Alapképzés – Bölcsészettudomány képzési terület Igen 

922854232 922854232 Alapképzés – Gazdaságtudományok képzési terület Igen 

922854233 922854233 Alapképzés – Jogi képzési terület Igen 

922854234 922854234 Alapképzés – Művészet képzési terület Igen 

922854235 922854235 Alapképzés – Művészetközvetítés képzési terület Igen 

922854236 922854236 Alapképzés – Pedagógusképzés Igen 

922854237 922854237 Alapképzés – Sporttudomány képzési terület Igen 

922854238 922854238 Alapképzés – Társadalomtudomány képzési terület Igen 

922854239 922854239 Alapképzés – Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület Igen 

922854241 922854241 Mesterképzés – Agrár képzési terület Igen 

922854242 922854242 Mesterképzés – Informatika képzési terület Igen 

922854243 922854243 Mesterképzés – Műszaki képzési terület Igen 

922854244 922854244 Mesterképzés – Orvos- és egészségtudomány képzési terület Igen 

922854245 922854245 Mesterképzés – Természettudomány képzési terület Igen 

922854251 922854251 Mesterképzés – Bölcsészettudomány képzési terület Igen 

922854252 922854252 Mesterképzés – Gazdaságtudományok képzési terület Igen 

922854253 922854253 Mesterképzés – Jogi képzési terület Igen 

922854254 922854254 Mesterképzés – Művészet képzési terület Igen 

922854255 922854255 Mesterképzés – Művészetközvetítés képzési terület Igen 

922854256 922854256 Mesterképzés – Pedagógusképzés Igen 

922854257 922854257 Mesterképzés – Sporttudomány képzési terület Igen 

922854258 922854258 Mesterképzés – Társadalomtudomány képzési terület Igen 

922854259 922854259 Mesterképzés – Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület Igen 

922854261 922854261 Osztatlan képzés – Agrár képzési terület Igen 

922854262 922854262 Osztatlan képzés – Jogi képzési terület Igen 

922854263 922854263 Osztatlan képzés – Műszaki képzési terület Igen 

922854264 922854264 Osztatlan képzés – Művészet képzési terület Igen 

922854265 922854265 Osztatlan képzés – Orvos- és egészségtudomány képzési terület Igen 

922854266 922854266 Osztatlan képzés – Pedagógusképzés Igen 

922854271 922854271 Doktori képzés – Agrár képzési terület Igen 

922854272 922854272 Doktori képzés – Informatika képzési terület Igen 

922854273 922854273 Doktori képzés – Műszaki képzési terület Igen 

922854274 922854274 Doktori képzés – Orvos- és egészségtudomány képzési terület Igen 

922854275 922854275 Doktori képzés – Természettudomány képzési terület Igen 
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922854281 922854281 Doktori képzés –Bölcsészettudomány képzési terület Igen 

922854282 922854282 Doktori képzés – Gazdaságtudományok képzési terület Igen 

922854283 922854283 Doktori képzés – Jogi képzési terület Igen 

922854284 922854284 Doktori képzés – Művészet képzési terület Igen 

922854285 922854285 Doktori képzés – Művészetközvetítés képzési terület Igen 

922854286 922854286 Doktori képzés – Pedagógusképzés Igen 

922854287 922854287 Doktori képzés – Sporttudomány képzési terület Igen 

922854288 922854288 Doktori képzés – Társadalomtudomány képzési terület Igen 

922854289 922854289 Doktori képzés – Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület Igen 

922854291 922854291 Kifutó rendszerben főiskolai képzés Igen 

922854292 922854292 Kifutó rendszerben egyetemi képzés Igen 

922855100 922855100 Sport, szabadidős képzés Igen 

922855200 922855200 Kulturális képzés Igen 

922855300 922855300 Járművezető-oktatás Igen 

922855941 922855941 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés Igen 

922855942 922855942 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés Igen 

922855943 922855943 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés Igen 

922855944 922855944 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés Igen 

922855945 922855945 Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés Igen 

922856020 922856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Igen 

922861011 922861011 Fekvőbetegek akt?v ell?t?sa ?ltal?nos k?rh?zban Igen 

922861012 922861012 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházban Igen 

922861021 922861021 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházban Igen 

922861022 922861022 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházban Igen 

922861031 922861031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházban Igen 

922861032 922861032 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházban Igen 

922861040 922861040 Egészségügyi ápolás bentlakással Igen 

922861050 922861050 Bentlakásos hospice-ellátás Igen 

922862211 922862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása Igen 

922862212 922862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Igen 

922862213 922862213 Járóbetegek gyógyító gondozása Igen 

922862214 922862214 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. művesekezelés) Igen 

922862220 922862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Igen 

922862231 922862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Igen 

922862232 922862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás Igen 

922862301 922862301 Fogorvosi alapellátás Igen 

922862302 922862302 Fogorvosi ügyeleti ellátás Igen 

922862303 
 

922869011 

922862303 Fogorvosi szakellátás 
922869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett egészségügyi 
szakértői tevékenység 

Igen 
 

Igen 
 

922869012 
922869012 Humán gyógyszerkészítmények engedélyezésének, forgalmazásának hatósági feladataival össze- 
függő szakértői tevékenység 

 

Igen 

922869020 922869020 Otthoni (egészségügyi) szakápolás Igen 

922869031 922869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Igen 

922869032 922869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Igen 

922869034 922869034 Mentés Igen 

922869035 922869035 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás Igen 

922869036 922869036 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Igen 

922869037 922869037 Fizikoterápiás szolgáltatás Igen 

922872001 922872001 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Igen 

922872002 922872002 Szenvedélybetegek tartós ellátása Igen 

922872003 922872003 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Igen 

922872004 922872004 Szenvedélybetegek lakóotthoni ellátása Igen 

922872005 922872005 Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása Igen 

922872006 922872006 Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása Igen 

922872007 922872007 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása Igen 

922872008 922872008 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása Igen 
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922872009 922872009 Pszichiátriai és szenvedélybetegek egyéb bentlakásos ellátása Igen 

922873011 922873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Igen 

922873012 922873012 Időskorúak átmeneti ellátása Igen 

922873013 922873013 Demens betegek bentlakásos ellátása Igen 

922873019 922873019 Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása Igen 

922873021 922873021 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása Igen 

922873022 922873022 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Igen 

922873023 922873023 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Igen 

922873024 922873024 Fogyatékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása Igen 

922873025 922873025 Fogyatékossággal élők átmeneti otthoni ellátása Igen 

922873028 922873028 Fogyatékossággal élők egyéb bentlakásos szociális ellátása Igen 

922873029 922873029 Bentlakásos ellátáshoz kötődő utógondozás Igen 

922879011 922879011 Bentlakásos bölcsődei ellátás Igen 

922879012 922879012 Gyermekotthoni ellátás Igen 

922879013 922879013 Speciális gyermekotthoni ellátás Igen 

922879014 922879014 Különleges gyermekotthoni ellátás Igen 

922879015 922879015 Utógondozó otthoni ellátás Igen 

922879016 922879016 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása Igen 

922879017 922879017 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása Igen 

922879018 922879018 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Igen 

922879019 922879019 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Igen 

922879020 922879020 Javítóintézetben elhelyezettek ellátása Igen 

922879031 922879031 Hajléktalanok tartós bentlakásos szociális ellátása Igen 

922879032 922879032 Hajléktalanok ellátása rehabilitációs intézményben Igen 

922879033 922879033 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Igen 

922879034 922879034 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen Igen 

922879035 922879035 Családon belüli erőszak sértettjeinek bentlakásos szociális ellátása Igen 

922881011 922881011 Idősek nappali ellátása Igen 

922881012 922881012 Demens betegek nappali ellátása Igen 

922881013 922881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása Igen 

922889101 922889101 Bölcsődei ellátás Igen 

922889102 922889102 Családi napközi Igen 

922889201 922889201 Gyermekjóléti szolgáltatás Igen 

922889202 922889202 Kórházi szociális munka Igen 

922889203 922889203 Utcai, lakótelepi szociális munka Igen 

922889204 922889204 Kapcsolattartási ügyelet Igen 

922889205 922889205 Iskolai szociális munka Igen 

922889206 922889206 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Igen 

922889911 922889911 Pszichiátriai betegek nappali ellátása Igen 

922889912 922889912 Szenvedélybetegek nappali ellátása Igen 

922889913 922889913 Nappali melegedő Igen 

922889921 922889921 Szociális étkeztetés Igen 

922889922 922889922 Házi segítségnyújtás Igen 

922889923 922889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Igen 

922889924 922889924 Családsegítés Igen 

922889925 922889925 Támogató szolgáltatás Igen 

922889926 922889926 Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása) Igen 

922889927 922889927 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása Igen 

922889928 922889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Igen 

922889929 922889929 Utcai szociális munka Igen 

922900111 922900111 Befogadó színházak tevékenysége Igen 

922900112 922900112 Produkciós színházak tevékenysége Igen 

922900113 922900113 Kőszínházak tevékenysége Igen 

922900121 922900121 Zeneművészeti tevékenység Igen 

922900122 922900122 Táncművészeti tevékenység Igen 

922900123 922900123 Cirkuszművészeti tevékenység Igen 
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922900124 922900124 Egyéb előadó-művészeti tevékenység Igen 

922900200 922900200 Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység Igen 

922900300 922900300 Alkotóművészeti tevékenység Igen 

922900400 922900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Igen 

922910210 922910210 Múzeumi állandó kiállítási tevékenység Igen 

922910220 922910220 Múzeumi időszaki kiállítási tevékenység Igen 

922910301 922910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése Igen 

922910302 922910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása Igen 

922910411 922910411 Növény- és állatkertek működtetése, a belépés és látoga Igen 

922910412 922910412 Növény- és állatkertek megőrzése és fenntartása Igen 

922910421 922910421 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása Igen 

922910422 922910422 Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása Igen 

922910501 922910501 Közművelődési tevékenységek Igen 

922910502 922910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Igen 

922931101 922931101 Edzőtáborok működtetése és fejlesztése Igen 

922931102 922931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Igen 

922932102 922932102 Vidámparkok üzemeltetése Igen 

922932103 922932103 Nosztalgiavasutak üzemeltetése Igen 

922932109 922932109 Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése Igen 

922932911 922932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Igen 

922932912 922932912 Táncterem működtetése Igen 

922932913 922932913 Sípálya üzemeltetése Igen 

922932918 922932918 Egyéb szabadidős szolgáltatás Igen 

922950000 922950000 Számítógép, személyi, háztartási cikk javítása Igen 

922960100 922960100 Textil, szőrme mosása, tisztítása Igen 

922960302 922960302 Köztemető-fenntartás és -működtetés Igen 

922960900 922960900 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás Igen 

922999000 922999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek Igen 

923 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek Nem 

9231 Anyagok, áruk nyereségjellegű leltárértékelési különbözete Igen 

9232 Más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek Igen 

93 Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei Nem 

931 Kapott (járó) osztalék és részesedés Igen 

932 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek Igen 

933 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei Igen 

94 Rendkívüli eredményszemléletű bevételek Nem 

941 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei Nem 

941010001 941010001  Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások Igen 

941010002 941010002 Állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások Igen 

941010003 941010003 Vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Igen 

941020000 941020000 Erdőgazdálkodás Igen 

941030000 941030000 Halászat, haltenyésztés Igen 

941080000 941080000 Egyéb bányászat Igen 

941100001 941100001 Élelmiszer- és italgyártás Igen 

941130001 941130001 Könnyűipari termék gyártása Igen 

941180000 941180000 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység Igen 

941200000 941200000 Vegyi anyag, termék gyártása Igen 

941210000 941210000 Gyógyszergyártás Igen 

941320001 941320001 Egyéb feldolgozóipari tevékenység Igen 

941330000 941330000 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása Igen 

941430000 941430000 Speciális szaképítés Igen 

941450000 941450000 Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása Igen 

941460000 941460000 Nagykereskedelem Igen 

941470001 941470001 Könyv-kiskereskedelem Igen 

941470003 941470003 Gyógyszer-kiskereskedelem Igen 

941470004 941470004 Gyógyászati termék kiskereskedelme Igen 
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941470009 941470009 Egyéb kiskereskedelem Igen 

941493102 941493102 Városi és elővárosi közúti személyszállítás Igen 

941493901 941493901 Távolsági közúti személyszállítás Igen 

941493909 941493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Igen 

941494000 941494000 Közúti áruszállítás, költöztetés Igen 

941500002 941500002 Egyéb vízi szállítás Igen 

941510000 941510000 Légi szállítás Igen 

941521011 941521011 Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése Igen 

941521012 941521012 Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése Igen 

941521020 941521020 Raktározás, tárolás Igen 

941522003 941522003 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Igen 

941522004 941522004 Közúti járművontatás Igen 

941522009 941522009 Szállítást kiegészítő egyéb szolgáltatás Igen 

941530000 941530000 Futárpostai tevékenység Igen 

941551000 941551000 Szállodai szolgáltatás Igen 

941552001 941552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás Igen 

941552002 941552002 Sportolók részére nyújtott edzőtábori szálláshely-szolgáltatás Igen 

941559011 941559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Igen 

941559012 941559012 Kollégiumi szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára Igen 

941559013 941559013 Diákotthoni szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára Igen 

941559091 941559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása Igen 

941559092 941559092 Orvos- és nővérszálló üzemeltetése Igen 

941559093 941559093 Szolgálati lakás, szállás üzemeltetése Igen 

941559094 941559094 Vendégszállás üzemeltetése Igen 

941561000 941561000 Éttermi vendéglátás Igen 

941562100 941562100 Rendezvényi étkeztetés Igen 

941562912 941562912 Óvodai intézményi étkeztetés Igen 

941562913 941562913 Iskolai intézményi étkeztetés Igen 

941562914 941562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése Igen 

941562915 941562915 Sportolók edzőtábori étkeztetése Igen 

941562916 941562916 Üdülői, tábori étkeztetés Igen 

941562917 941562917 Munkahelyi étkeztetés Igen 

941562920 941562920 Egyéb vendéglátás Igen 

941581100 941581100 Könyvkiadás Igen 

941581400 941581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Igen 

941581900 941581900 Egyéb kiadói tevékenység Igen 

941582000 941582000 Szoftverkiadás Igen 

941591000 941591000 Film-, video-, televízióműsor-gyártás Igen 

941592000 941592000 Hangfelvétel készítése, kiadása Igen 

941601000 941601000 Rádióműsor-összeállítás készítése és közvetítése, adása együtt Igen 

941602000 941602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Igen 

941610001 941610001 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése Igen 

941610002 941610002 Egyéb távközlés Igen 

941620000 941620000 Információ-technológiai szolgáltatás Igen 

941631000 941631000 Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás Igen 

941639100 941639100 Hírügynökségi, sajtóügynökségi tevékenység Igen 

941639910 941639910 Sajtófigyelés Igen 

941639990 941639990 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Igen 

941680001 941680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Igen 

941680002 941680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Igen 

941680003 941680003 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Igen 

941692001 941692001 Pénzügyi, számviteli szolgáltatás Igen 

941692002 941692002 Könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Igen 

941700000 941700000 Üzletvezetés, vezetői tanácsadás Igen 

941711000 941711000 Építészmérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Igen 

941712101 941712101 Mérőeszközök hitelesítése Igen 
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941712102 941712102 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata Igen 

941712103 941712103 Egyéb közlekedési eszközök műszaki vizsgálata Igen 

941712104 
 

941712105 

941712104 Bűnügyi, rendőrségi laboratóriumi vizsgálatok 
941712105 Orvostechnikai eszközök, in vitro diagnosztikai műszerek, gépek, eszközök és berendezések meg- 
felelőségének vizsgálata és tanúsítása 

Igen 
 

Igen 

941712106 941712106 Élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatos ellenőrző vizsgálatok Igen 

941712109 941712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés Igen 

941712201 941712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés Igen 

941712202 941712202 Nemesfémvizsgálat Igen 

941712203 941712203 Fizikaitulajdonság-vizsgálat Igen 

941712204 941712204 Összetett műszaki, elektronikai rendszer vizsgálata Igen 

941712209 941712209 Egyéb, műszaki vizsgálat, elemzés Igen 

941721111 941721111 Egészségügyi biotechnológiai alapkutatás Igen 

941721112 941721112 Egészségügyi biotechnológiai alkalmazott kutatás Igen 

941721113 941721113 Egészségügyi biotechnológiai kísérleti fejlesztés Igen 

941721121 941721121 Környezeti, ipari biotechnológiai alapkutatás Igen 

941721122 941721122 Környezeti, ipari biotechnológiai alkalmazott kutatás Igen 

941721123 941721123 Környezeti, ipari biotechnológiai kísérleti fejlesztés Igen 

941721131 941721131 Mezőgazdasági biotechnológiai alapkutatás Igen 

941721132 941721132 Mezőgazdasági biotechnológiai alkalmazott kutatás Igen 

941721133 941721133 Mezőgazdasági biotechnológiai kísérleti fejlesztés Igen 

941721200 941721200 Génmegőrzés, fajtavédelem Igen 

941721911 941721911 Matematikai alapkutatás Igen 

941721912 941721912 Matematikai alkalmazott kutatás Igen 

941721913 941721913 Matematikai kísérleti fejlesztés Igen 

941721921 941721921 Orvostudományi alapkutatás Igen 

941721922 941721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás Igen 

941721923 941721923 Orvostudományi kísérleti fejlesztés Igen 

941721931 941721931 Agrártudományi alapkutatás Igen 

941721932 941721932 Agrártudományi alkalmazott kutatás Igen 

941721933 941721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés Igen 

941721941 941721941 Biológiai alapkutatás Igen 

941721942 941721942 Biológiai alkalmazott kutatás Igen 

941721943 941721943 Biológiai kísérleti fejlesztés Igen 

941721951 941721951 Kémiai alapkutatás Igen 

941721952 941721952 Kémiai alkalmazott kutatás Igen 

941721953 941721953 Kémiai kísérleti fejlesztés Igen 

941721961 941721961 Földtudományi alapkutatás Igen 

941721962 941721962 Földtudományi alkalmazott kutatás Igen 

941721963 941721963 Földtudományi kísérleti fejlesztés Igen 

941721971 941721971 Műszaki tudományi alapkutatás Igen 

941721972 941721972 Műszaki tudományi alkalmazott kutatás Igen 

941721973 941721973 Műszaki tudományi kísérleti fejlesztés Igen 

941721981 941721981 Fizikai alapkutatás Igen 

941721982 941721982 Fizikai alkalmazott kutatás Igen 

941721983 941721983 Fizikai kísérleti fejlesztés Igen 

941722011 941722011 Gazdaságtudományi alapkutatás Igen 

941722012 941722012 Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás Igen 

941722013 941722013 Gazdaságtudományi kísérleti fejlesztés Igen 

941722014 941722014 Jog- és államtudományi alapkutatás Igen 

941722015 941722015 Jog- és államtudományi alkalmazott kutatás Igen 

941722016 941722016 Jog- és államtudományi kísérleti fejlesztés Igen 

941722017 941722017 Szociológiai alapkutatás Igen 

941722018 941722018 Szociológiai alkalmazott kutatás Igen 

941722019 941722019 Szociológiai kísérleti fejlesztés Igen 

941722021 941722021 Filozófia- és történettudományi alapkutatás Igen 
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941722022 941722022 Filozófia- és történettudományi alkalmazott kutatás Igen 

941722023 941722023 Filozófia- és történettudományi kísérleti fejlesztés Igen 

941722024 941722024 Pszichológia- és viselkedéstudományi alapkutatás Igen 

941722025 941722025 Pszichológia- és viselkedéstudományi alkalmazott kutatás Igen 

941722026 941722026 Pszichológia- és viselkedéstudományi kísérleti fejlesztés Igen 

941722031 941722031 Nyelv- és irodalomtudományi alapkutatás Igen 

941722032 941722032 Nyelv- és irodalomtudományi alkalmazott kutatás Igen 

941722033 941722033 Nyelv- és irodalomtudományi kísérleti fejlesztés Igen 

941730000 941730000 Reklám, piackutatás Igen 

941749010 941749010 Igazságügyi szakértői tevékenység Igen 

941749020 941749020 Meteorológiai szolgáltatás Igen 

941749032 941749032 Minőségbiztosítási tevékenység Igen 

941749033 941749033 Rendszertanúsítás Igen 

941749034 941749034 Akkreditációs tevékenység Igen 

941749040 941749040 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció Igen 

941749050 941749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Igen 

941750000 941750000 Állat-egészségügyi ellátás Igen 

941770000 941770000 Kölcsönzés Igen 

941790000 941790000 Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás Igen 

941811000 941811000 Építményüzemeltetés Igen 

941812000 941812000 Takarítás Igen 

941813000 941813000 Zöldterület-kezelés Igen 

941821000 941821000 Adminisztratív kiegészítő szolgáltatás Igen 

941823000 941823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Igen 

941841163 941841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Igen 

941841391 941841391 Szabadalmi és védjegyhatósági feladatok Igen 

941842342 
 

941842343 

941842342 Előzetes letartóztatással, őrizettel kapcsolatos fogvatartási tevékenység (kivéve bv-intézetben) 
941842343 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelé- 
se 

Igen 
 

Igen 

941842344 941842344 Fogvatartottak ellátása Igen 

941842345 
 

941853221 

941842345 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése 
941853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképző 
évfolyamokon 

Igen 
 

Igen 
 

941853222 
941853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szak- 
mai gyakorlati oktatása a szakképző évfolyamokon 

 

Igen 

941854221 941854221 Alapképzés – Agrár képzési terület Igen 

941854222 941854222 Alapképzés – Informatika képzési terület Igen 

941854223 941854223 Alapképzés – Műszaki képzési terület Igen 

941854224 941854224 Alapképzés – Orvos- és egészségtudomány képzési terület Igen 

941854225 941854225 Alapképzés – Természettudomány képzési terület Igen 

941854231 941854231 Alapképzés – Bölcsészettudomány képzési terület Igen 

941854232 941854232 Alapképzés – Gazdaságtudományok képzési terület Igen 

941854233 941854233 Alapképzés – Jogi képzési terület Igen 

941854234 941854234 Alapképzés – Művészet képzési terület Igen 

941854235 941854235 Alapképzés – Művészetközvetítés képzési terület Igen 

941854236 941854236 Alapképzés – Pedagógusképzés Igen 

941854237 941854237 Alapképzés – Sporttudomány képzési terület Igen 

941854238 941854238 Alapképzés – Társadalomtudomány képzési terület Igen 

941854239 941854239 Alapképzés – Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület Igen 

941854241 941854241 Mesterképzés – Agrár képzési terület Igen 

941854242 941854242 Mesterképzés – Informatika képzési terület Igen 

941854243 941854243 Mesterképzés – Műszaki képzési terület Igen 

941854244 941854244 Mesterképzés – Orvos- és egészségtudomány képzési terület Igen 

941854245 941854245 Mesterképzés – Természettudomány képzési terület Igen 

941854251 941854251 Mesterképzés – Bölcsészettudomány képzési terület Igen 

941854252 941854252 Mesterképzés – Gazdaságtudományok képzési terület Igen 

941854253 941854253 Mesterképzés – Jogi képzési terület Igen 
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941854254 941854254 Mesterképzés – Művészet képzési terület Igen 

941854255 941854255 Mesterképzés – Művészetközvetítés képzési terület Igen 

941854256 941854256 Mesterképzés – Pedagógusképzés Igen 

941854257 941854257 Mesterképzés – Sporttudomány képzési terület Igen 

941854258 941854258 Mesterképzés – Társadalomtudomány képzési terület Igen 

941854259 941854259 Mesterképzés – Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület Igen 

941854261 941854261 Osztatlan képzés – Agrár képzési terület Igen 

941854262 941854262 Osztatlan képzés – Jogi képzési terület Igen 

941854263 941854263 Osztatlan képzés – Műszaki képzési terület Igen 

941854264 941854264 Osztatlan képzés – Művészet képzési terület Igen 

941854265 941854265 Osztatlan képzés – Orvos- és egészségtudomány képzési terület Igen 

941854266 941854266 Osztatlan képzés – Pedagógusképzés Igen 

941854271 941854271 Doktori képzés – Agrár képzési terület Igen 

941854272 941854272 Doktori képzés – Informatika képzési terület Igen 

941854273 941854273 Doktori képzés – Műszaki képzési terület Igen 

941854274 941854274 Doktori képzés – Orvos- és egészségtudomány képzési terület Igen 

941854275 941854275 Doktori képzés – Természettudomány képzési terület Igen 

941854281 941854281 Doktori képzés –Bölcsészettudomány képzési terület Igen 

941854282 941854282 Doktori képzés – Gazdaságtudományok képzési terület Igen 

941854283 941854283 Doktori képzés – Jogi képzési terület Igen 

941854284 941854284 Doktori képzés – Művészet képzési terület Igen 

941854285 941854285 Doktori képzés – Művészetközvetítés képzési terület Igen 

941854286 941854286 Doktori képzés – Pedagógusképzés Igen 

941854287 941854287 Doktori képzés – Sporttudomány képzési terület Igen 

941854288 941854288 Doktori képzés – Társadalomtudomány képzési terület Igen 

941854289 941854289 Doktori képzés – Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület Igen 

941854291 941854291 Kifutó rendszerben főiskolai képzés Igen 

941854292 941854292 Kifutó rendszerben egyetemi képzés Igen 

941855100 941855100 Sport, szabadidős képzés Igen 

941855200 941855200 Kulturális képzés Igen 

941855300 941855300 Járművezető-oktatás Igen 

941855941 941855941 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés Igen 

941855942 941855942 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés Igen 

941855943 941855943 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés Igen 

941855944 941855944 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés Igen 

941855945 941855945 Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés Igen 

941856020 941856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Igen 

941861011 941861011 Fekvőbetegek akt?v ell?t?sa ?ltal?nos k?rh?zban Igen 

941861012 941861012 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházban Igen 

941861021 941861021 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházban Igen 

941861022 941861022 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházban Igen 

941861031 941861031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházban Igen 

941861032 941861032 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházban Igen 

941861040 941861040 Egészségügyi ápolás bentlakással Igen 

941861050 941861050 Bentlakásos hospice-ellátás Igen 

941862211 941862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása Igen 

941862212 941862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Igen 

941862213 941862213 Járóbetegek gyógyító gondozása Igen 

941862214 941862214 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. művesekezelés) Igen 

941862220 941862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Igen 

941862231 941862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Igen 

941862232 941862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás Igen 

941862301 941862301 Fogorvosi alapellátás Igen 

941862302 941862302 Fogorvosi ügyeleti ellátás Igen 

941862303 941862303 Fogorvosi szakellátás Igen 

941869011 941869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett egészségügyi Igen 
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 szakértői tevékenység  
 
941869012 

941869012 Humán gyógyszerkészítmények engedélyezésének, forgalmazásának hatósági feladataival össze- 
függő szakértői tevékenység 

 
Igen 

941869020 941869020 Otthoni (egészségügyi) szakápolás Igen 

941869031 941869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Igen 

941869032 941869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Igen 

941869034 941869034 Mentés Igen 

941869035 941869035 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás Igen 

941869036 941869036 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Igen 

941869037 941869037 Fizikoterápiás szolgáltatás Igen 

941872001 941872001 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Igen 

941872002 941872002 Szenvedélybetegek tartós ellátása Igen 

941872003 941872003 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Igen 

941872004 941872004 Szenvedélybetegek lakóotthoni ellátása Igen 

941872005 941872005 Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása Igen 

941872006 941872006 Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása Igen 

941872007 941872007 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása Igen 

941872008 941872008 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása Igen 

941872009 941872009 Pszichiátriai és szenvedélybetegek egyéb bentlakásos ellátása Igen 

941873011 941873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Igen 

941873012 941873012 Időskorúak átmeneti ellátása Igen 

941873013 941873013 Demens betegek bentlakásos ellátása Igen 

941873019 941873019 Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása Igen 

941873021 941873021 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása Igen 

941873022 941873022 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Igen 

941873023 941873023 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Igen 

941873024 941873024 Fogyatékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása Igen 

941873025 941873025 Fogyatékossággal élők átmeneti otthoni ellátása Igen 

941873028 941873028 Fogyatékossággal élők egyéb bentlakásos szociális ellátása Igen 

941873029 941873029 Bentlakásos ellátáshoz kötődő utógondozás Igen 

941879011 941879011 Bentlakásos bölcsődei ellátás Igen 

941879012 941879012 Gyermekotthoni ellátás Igen 

941879013 941879013 Speciális gyermekotthoni ellátás Igen 

941879014 941879014 Különleges gyermekotthoni ellátás Igen 

941879015 941879015 Utógondozó otthoni ellátás Igen 

941879016 941879016 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása Igen 

941879017 941879017 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása Igen 

941879018 941879018 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Igen 

941879019 941879019 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Igen 

941879020 941879020 Javítóintézetben elhelyezettek ellátása Igen 

941879031 941879031 Hajléktalanok tartós bentlakásos szociális ellátása Igen 

941879032 941879032 Hajléktalanok ellátása rehabilitációs intézményben Igen 

941879033 941879033 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Igen 

941879034 941879034 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen Igen 

941879035 941879035 Családon belüli erőszak sértettjeinek bentlakásos szociális ellátása Igen 

941881011 941881011 Idősek nappali ellátása Igen 

941881012 941881012 Demens betegek nappali ellátása Igen 

941881013 941881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása Igen 

941889101 941889101 Bölcsődei ellátás Igen 

941889102 941889102 Családi napközi Igen 

941889201 941889201 Gyermekjóléti szolgáltatás Igen 

941889202 941889202 Kórházi szociális munka Igen 

941889203 941889203 Utcai, lakótelepi szociális munka Igen 

941889204 941889204 Kapcsolattartási ügyelet Igen 

941889205 941889205 Iskolai szociális munka Igen 

941889206 941889206 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Igen 
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941889911 941889911 Pszichiátriai betegek nappali ellátása Igen 

941889912 941889912 Szenvedélybetegek nappali ellátása Igen 

941889913 941889913 Nappali melegedő Igen 

941889921 941889921 Szociális étkeztetés Igen 

941889922 941889922 Házi segítségnyújtás Igen 

941889923 941889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Igen 

941889924 941889924 Családsegítés Igen 

941889925 941889925 Támogató szolgáltatás Igen 

941889926 941889926 Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása) Igen 

941889927 941889927 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása Igen 

941889928 941889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Igen 

941889929 941889929 Utcai szociális munka Igen 

941900111 941900111 Befogadó színházak tevékenysége Igen 

941900112 941900112 Produkciós színházak tevékenysége Igen 

941900113 941900113 Kőszínházak tevékenysége Igen 

941900121 941900121 Zeneművészeti tevékenység Igen 

941900122 941900122 Táncművészeti tevékenység Igen 

941900123 941900123 Cirkuszművészeti tevékenység Igen 

941900124 941900124 Egyéb előadó-művészeti tevékenység Igen 

941900200 941900200 Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység Igen 

941900300 941900300 Alkotóművészeti tevékenység Igen 

941900400 941900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Igen 

941910210 941910210 Múzeumi állandó kiállítási tevékenység Igen 

941910220 941910220 Múzeumi időszaki kiállítási tevékenység Igen 

941910301 941910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése Igen 

941910302 941910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása Igen 

941910411 941910411 Növény- és állatkertek működtetése, a belépés és látoga Igen 

941910412 941910412 Növény- és állatkertek megőrzése és fenntartása Igen 

941910421 941910421 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása Igen 

941910422 941910422 Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása Igen 

941910501 941910501 Közművelődési tevékenységek Igen 

941910502 941910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Igen 

941931101 941931101 Edzőtáborok működtetése és fejlesztése Igen 

941931102 941931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Igen 

941932102 941932102 Vidámparkok üzemeltetése Igen 

941932103 941932103 Nosztalgiavasutak üzemeltetése Igen 

941932109 941932109 Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése Igen 

941932911 941932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Igen 

941932912 941932912 Táncterem működtetése Igen 

941932913 941932913 Sípálya üzemeltetése Igen 

941932918 941932918 Egyéb szabadidős szolgáltatás Igen 

941950000 941950000 Számítógép, személyi, háztartási cikk javítása Igen 

941960100 941960100 Textil, szőrme mosása, tisztítása Igen 

941960302 941960302 Köztemető-fenntartás és -működtetés Igen 

941960900 941960900 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás Igen 

941999000 941999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek Igen 

942 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek Nem 

9421 Térítés nélkül átvett eszközök értéke Igen 

9422 Ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt eszközök értéke Igen 

9423 Különféle egyéb rendkívüli eredményszemléletű bevételek Nem 

94231 
 

94232 

Gazdasági társaságba, más szervezetbe alapításkor bevitt eszközök létesítő okiratban meghatározott értéke 
Gazdasági társaságba, más szervezetbe tőkeemeléskor bevitt eszközök létesítő okiratban meghatározott érté- 
ke 

Igen 
 

Igen 

94233 Más különféle egyéb rendkívüli eredményszemléletű bevételek Igen 
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Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya 
 

A Szegedi Tudományegyetem (a továbbiakban: SZTE) Hallgatói Önkormányzata a Nemzeti felsőokta- 

tásról szóló 2011. évi CCIV. Törvény (NFtv.) alapján, a szegedi hallgatói önkormányzatiság szellemé- 

nek megfelelően, a modern Európa alapkövetelményeit elismerve a következők szerint állapítja meg 

Alapszabályát: 

 

 

I. rész 

Általános rendelkezések 
 

NFtv. 60. § (1) A felsőoktatási intézményekben a hallgatói érdekek képviseletére – a felsőoktatási intézmény részeként – 

hallgatói önkormányzat működik. A hallgatói önkormányzatnak – a 63. §-ban meghatározott kivétellel – 

minden hallgató tagja, választó és választható. A hallgatói önkormányzat az e törvényben meghatározott 

jogosítványait akkor gyakorolhatja, ha 

a) megválasztotta tisztségviselőit, és jóváhagyták az alapszabályát, és 
b) a hallgatói önkormányzati választásokon a felsőoktatási intézmény teljes idejű nappali képzésben részt 

vevő hallgatóinak legalább huszonöt százaléka igazoltan részt vett. 

(2) A hallgatói önkormányzat alapszabálya határozza meg a hallgatói önkormányzat működésének a rendjét. Az 

alapszabályt a hallgatói önkormányzat küldöttgyűlése fogadja el, és a szenátus jóváhagyásával válik érvé- 

nyessé. Az alapszabály jóváhagyásáról a szenátusnak legkésőbb a beterjesztést követő harmincadik nap el- 

telte utáni első ülésen nyilatkoznia kell. 

(3) Az alapszabály jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az jogszabálysértő vagy ellentétes a felsőoktatási 

intézmény szervezeti és működési szabályzatával. Az alapszabályt, illetve módosítását jóváhagyottnak kell 

tekinteni, ha a szenátus a meghatározott határidőn belül nem nyilatkozott. 

(4) A hallgatói önkormányzat működéséhez és a feladatai elvégzéséhez a felsőoktatási intézmény biztosítja a fel- 

tételeket, amelynek jogszerű felhasználását, a hallgatói önkormányzat törvényes működését ellenőrizni köte- 

les. A hallgatói önkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja a felsőoktatási intéz- 

mény helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza a felsőoktatási intézmény működését. 

(5) A hallgatói önkormányzat az e törvényben meghatározott jogainak megsértése esetén – beleértve azt is, ha  

az alapszabályának jóváhagyását megtagadják – a közléstől számított harminc napon belül jogszabálysér- 

tésre vagy intézményi szabályzatban foglaltakba ütközésre hivatkozással bírósághoz fordulhat. 

(6) A bíróság nemperes eljárásban, soron kívül határoz. A határidő jogvesztő. A bíróság a döntést megváltoz- 

tathatja. Az eljárásra a Fővárosi Törvényszék az illetékes. A kérelem benyújtásának a döntés végrehajtására 

halasztó hatálya van. 

(7) A hallgatói önkormányzat dönt működéséről, a működéséhez biztosított anyagi eszközök, állami támogatás  

és saját bevételek felhasználásáról, hatáskörei gyakorlásáról, az intézményi tájékoztatási rendszer létreho- 

zásáról és működtetéséről. A hallgatói önkormányzat részére érdekképviseleti tevékenysége körében utasítás 

nem adható. 

61. § (1) A hallgatói önkormányzat egyetértési jogot gyakorol a szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor és módo- 

sításakor, az alábbi körben: 

a) térítési és juttatási szabályzat, 

b) az oktatói munka hallgatói véleményezésének rendje, 

c) tanulmányi és vizsgaszabályzat. 

(2) A hallgatói önkormányzat közreműködik az oktatók oktatói tevékenységének hallgatói véleményezésében, továbbá 

egyetértési jogot gyakorol az ifjúságpolitikai és hallgatói célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor. 

(3) A hallgatói önkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a felsőoktatási intézmény működésével és a 

hallgatókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata ha- 

tározza meg azokat az ügyeket, amelyekben a hallgatói önkormányzat véleményét ki kell kérni, illetve amely 

ügyekben dönt. 

(4) A hallgatói önkormányzat a jogait az alapszabályában rögzített módon gyakorolja. 

(5) Az intézkedésre jogosult személy vagy szervezet a hallgatói önkormányzat javaslatára harminc napon belül – a 

szenátus esetén a harmincadik napot követő első ülésen – érdemi választ köteles adni. 
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1. §  
(1) A Hallgatói Önkormányzat a felsőoktatási intézmény részeként működik. 

(2) A Hallgatói Önkormányzatnak minden hallgató tagja, függetlenül attól, hogy tanulmányait 

milyen képzési formában végzi. 

(3) A Hallgatói Önkormányzat tevékenysége a hallgatókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. 

(4) A Hallgatói Önkormányzat szervezete és működése pártoktól független, tisztségviselői párt- 

ban és annak ifjúsági szervezeteiben tagságot nem vállalhat. 

(5) A Hallgatói Önkormányzat részére érdekképviseleti tevékenysége körében utasítás nem adha- 

tó. 
 

2. § A Hallgatói Önkormányzat célja: 

(1) biztosítani a hallgatók hatékony érdekképviseletét, 

(2) javítani a hallgatók szociális körülményeit, 

(3) szervezni és működtetni a hallgatók életéhez szükséges szolgáltatásokat, 

(4) támogatni a hallgatók tudományos és művészeti kiteljesedését, 

(5) szervezni a hallgatók kulturális- és sportéletét, 

(6) részt venni a kollégiumok, diákotthonok vezetésében, 

(7) együttműködni más hallgatói és egyéb szervezetekkel. 

 

3. §  A Hallgatói Önkormányzat négy szinten szerveződik: 

(1) A Hallgatói Önkormányzat egyetemi szintű szerve az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat, 

(2) kari szintű szervei a kari Hallgatói Önkormányzatok (a kari Hallgatói Önkormányzatok felso- 

rolását az 1. számú melléklet tartalmazza), 

(3) konzultatív általános érdekvédelmi szerve a Hallgatói Szakos Érdekvédelmi képviselet rend- 

szere (a tagok részletes felsorolását, a szekciók összetételét az EHÖK honlapja tartalmazza), 

(4) a doktori képzési résztvevők képviseleti szerve a Doktorandusz Hallgatók Önkormányzata (az 

SZTE Doktori Iskoláinak felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza). 

 

4. § A hallgatói önkormányzatnak – az NFtv. 63. §-ban meghatározott kivétellel – minden hallgató 

tagja, választó és választható, külön az adott tisztségre vonatkozó, jelen Alapszabályban foglalt 

rendelkezések szerint. 

 

 

II. rész 

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
 

5. §  
(1) A Hallgatói Önkormányzat neve: Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkor- 

mányzat, rövidítése: SZTE EHÖK (a továbbiakban: EHÖK). 

(2) Székhelye: Szeged, Szentháromság u. 34. 

(3) Postacíme: 6722 Szeged, Szentháromság u. 34. 

(4) Az EHÖK nemzetközi kapcsolatokban használt neve: Student Union of University of Szeged. 
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I. fejezet 

 

1. cím 

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat felépítése 
 

6. §  
(1) Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat felépítése: 

a) SZTE EHÖK Választmány (a továbbiakban: Választmány); 

b) SZTE EHÖK Elnökség (a továbbiakban: EHÖK Elnökség); 

c) SZTE EHÖK Elnök (a továbbiakban: EHÖK Elnök); 

d) SZTE EHÖK Alelnök (a továbbiakban: EHÖK Alelnök). 

A jelen Alapszabályban részletezetteken túlmenően az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

szervezeti felépítését (bizottságok felépítése stb.) az SZTE EHÖK Elnökség határozza meg. 

(2) Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat organogramját a 2. számú melléklet tartalmazza. 

(3) Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat ellenőrző szerve a Felügyelő Bizottság (a továbbiak- 

ban: EHÖK FEB). 

(4) Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzatot az SZTE EHÖK elnöke (a továbbiakban: EHÖK El- 

nök) vezeti. 

(5) Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat adminisztratív ügyeinek vitelét és működési feltételei- 

nek biztosítását az EHÖK Iroda látja el. 

 

 

2. cím 

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat feladatai 
 

7. § Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat a 2. §-ban meghatározott célok megvalósítása érdekében a 

következő feladatokat látja el: 

(1) részt vesz a hallgatókat érintő valamennyi döntés előkészítésében, meghozatalában és végre- 

hajtásában, 

(2) megalkotja, és a Szenátus elé terjeszti mindazon szabályzatokat, amelyek az egyetem hallga- 

tóit érintik, és törvény, jogszabály vagy más Szabályzat a hatáskörébe utal, 

(3) koordinálja a kari Hallgatói Önkormányzatok által kifejtett érdekképviseleti tevékenységet, 

(4) szervezi és felügyeli a kari Hallgatói Önkormányzatok választását, 

(5) egyetértési jogot gyakorol a törvényben meghatározott szabályzatok megalkotásával, illető- 

leg módosításával kapcsolatban, valamint azon kérdések vonatkozásában, amelyet törvény, 

jogszabály vagy más Szabályzat a hatáskörébe utal, 

(6) javaslatot tesz – az EHÖK elnök jelölése alapján – az SZTE konzisztóriumának tagjára, 

(7) képviselőket delegál Szenátusába és egyéb azon szerveibe, amelyekben a hallgatói részvétel 

törvény, jogszabály, vagy más szabályzat alapján kötelező, és részt vesz ezen szervek mun- 

kájában, 

(8) dönt saját működéséről és a feladatai ellátásához biztosított anyagi eszközök felhasználásá- 

ról, 

(9) dönt az intézményi tájékoztatási rendszer létrehozásáról és működéséről, 

(10) segíti a hallgatókat az egyetemmel kapcsolatos ügyeik intézésében, 

(11) állandó és időszakos pályázatokat ír ki a hallgatók támogatására, 

(12) dönt a térítési és juttatási szabályzatban meghatározott ügyekben, továbbá a térítési és jutta- 

tási szabályzatban meghatározottak szerint közreműködik a hallgatók tanulmányi ösztöndíj, 

szociális és más támogatási ügyeinek intézésében, ennek során támogatja az ösztöndíjak, az 

állandó vagy az eseti és az egyéb támogatások ügyében eljáró kari Hallgatói Önkormányza- 

tok munkáját, 

(13) részt vesz a tudományos- és szakmai diákkörök szervezésében, dolgozatok közzétételében, 
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(14) kapcsolatot tart, támogatja és képviseli a Szegedi Tudományegyetem vezetése irányában a 

Szegedi Tudományegyetemen működő hallgatói öntevékeny csoportokat, kollégiumi ön- 

kormányzatokat, 

(15) folyamatos és lehetőleg szervezett kapcsolatot tart más hallgatói, ifjúsági, felsőoktatásban 

tevékenykedő szervezetekkel, 

(16) a szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint közreműködik a kollégiumok ve- 

zetésében, 

(17) összegyűjti és rendszerezi a külföldi ösztöndíjakkal kapcsolatos információkat és segíti a 

hallgatókat a lehetőségek minél jobb kihasználásában, kapcsolatot tart külföldi egyetemek 

hallgatói és kulturális, tudományos szervezeteivel, 

(18) gondoskodik a Szegedi Tudományegyetem életében hagyományossá vált hallgatói rendez- 

vények megszervezéséről, 

(19) javaslatot tehet a szabadon választható tantárgyak, szemináriumok bevezetésére, külső okta- 

tó (előadó) meghívására, 

(20) részt vesz a kulturális, sport- vagy más szabadidős tevékenység szervezésében, és gondosko- 

dik az e célból rendelkezésére bocsátott helyiségek és eszközök rendeltetésszerű felhasználá- 

sáról és megóvásáról, 

(21) véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a Szegedi Tudományegyetem működésével és a 

hallgatókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben, 

(22) véleményezi a hallgatók rendelkezésére álló helyiségek és eszközök használatát, 

(23) véleményezi a Szegedi Tudományegyetem sportlétesítményeinek megfelelő hasznosítását, 

(24) megbízás alapján a hallgató képviseletében eljárhat az NFtv-ben szabályozott eljárásokban. 

 

8. § Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat jelen Alapszabályban meghatározott feladatait átruházhatja 

a kari Hallgatói Önkormányzatokra. 
 

9. §  
(1) Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat részt vesz az egyetemi kulturális és szabadidős tevé- 

kenység szervezésében. 

(2) Az EHÖK időszakonként visszatérő rendezvényeket, valamint állandó szolgáltatásokat szer- 

vez az SZTE hallgatói számára, ezzel biztosítva az Egyetem hallgatóinak a szabadidő hasznos 

eltöltését. 

(3) A kulturális és szabadidős tevékenység szervezése a (2) bekezdésen túlmenően a kari Hallga- 

tói Önkormányzatok feladatkörébe tartozik. 
 

9/A. §  
(1) Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat a véleménynyilvánítás szabadságának teret engedve, 

valamint a hallgatók tárgyilagos tájékoztatása és a hallgatói élettel összefüggő információk- 

kal való megfelelő ellátása érdekében az egyes kari újságírókat tömörítő „SZTE EHÖK 

Médiaközpontot” hoz létre, amelynek irányítását az SZTE EHÖK sajtófőnöke látja el. 

(2) Az SZTE EHÖK Médiaközpont tevékenységében részt vevő hallgatók – tevékenységük 

alapján – közéleti ösztöndíjra válhatnak jogosulttá. 

(3) Az SZTE EHÖK Médiaközpont jogosult az általa megjelentett és/vagy tevékenysége alatt 

szerkesztett (megírt) cikkek más kiadványokban (időszaki lapokban, online módon stb.) 

történő megjelentetését engedélyezni, arra megállapodást kötni. 
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II. fejezet 

Az SZTE EHÖK Választmánya 

 

1. cím 

A Választmány felépítése 

 

10. § A Választmány az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat legfőbb döntéshozó szerve,  amely  az 

NFtv. 60. § (2) alapján a Szegedi Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésé- 

nek jogosítványait gyakorolja. 

 

11. § A Választmány szavazati jogú képviselői: 

(1) az EHÖK Elnök, aki egyben a Választmány elnöki tisztségét is betölti, 

(2) az EHÖK Általános Alelnöke, 

(3) az EHÖK Gazdasági Alelnöke, 

(4) a kari Hallgatói Önkormányzatok által a jelen szabályzatban meghatározottak szerint dele- 

gált választmányi képviselők, 

(5) 1 fő nem nappali tagozatos képzésben részt vevő hallgató, 

(6) 1 fő posztgraduális képzésben részt vevő hallgató, 

(7) 1 fő doktori képzésben részt vevő hallgató, 

(8) 1 fő felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgató. 
 

12. §  
(1) A Választmány szavazati jogú tagjai jogosultak a Választmány ülésén felszólalni, határozati 

javaslatot előterjeszteni, valamint a határozathozatal során szavazni. 

(2) A szavazásban csak a Választmány ülésén jelenlevő képviselők, illetve a póttagok vehetnek 

részt. A Választmány ülésén jelen nem levő képviselő másként nem helyettesíthető. 
 

13. § A Választmány állandó meghívott tanácskozási jogú tagjai: 

(1) a Vezetőségi Tanács tagjai, 

(2) az EHÖK Elnökség tagjai, 

(3) a Felügyelő Bizottság tagjai, 

(4) az EHÖK Iroda vezetője, 

(5) az EHÖK referensei. 

 

14. § A Választmány, illetve az EHÖK Elnök tanácskozási joggal meghívhat a Választmány ülésére 

olyan személyt, aki a tárgyalt ügyben szervezetileg vagy szakmailag illetékes. 
 

15. § A tanácskozási jogú tag a Választmány ülésén felszólalhat, és javaslatot terjeszthet elő. 

 

 

2. cím 

A Választmányi képviselők 

 

16. § A Szegedi Tudományegyetem kari Hallgatói Önkormányzatai alakuló ülésükön a következők 

szerint delegálnak tagokat a Választmányba: 

(1) A Választmány kari HÖK képviselőinek létszáma legalább kettő, legfeljebb hét fő; 

(2) az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a Választmány tagja továbbá karonként a teljes 

(valamennyi képzést, támogatási formát, munkarendet, stb. magában foglaló) kari hallgatói 

létszám 2000 fő feletti létszámrésze alapján ezen 2000 fő feletti kari hallgatói létszámrész 

500 fővel osztott hányadosának felső egészrésze számú kari hallgatói önkormányzat képvi- 

selő, azaz: 
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Teljes kari 

hallgatói létszám 

 

Választmány képviselők 

(1) bekezdés szerinti 

létszáma 

(alanyi jogon) 

Választmány 

képviselők (2) 

bekezdés szerinti 

létszáma 

(2000 fő feletti 

létszámrész alapján) 

 
Választmány 

képviselők teljes kari 

létszáma 

0–2000 fő  

 

2 képviselő alanyi jogon 

– összesen 2 képviselő 

2001–2500 fő további 1 képviselő összesen 3 képviselő 

2501–3000 fő további 2 képviselő összesen 4 képviselő 

3001–3500 fő további 3 képviselő összesen 5 képviselő 

3501–4000 fő további 4 képviselő összesen 6 képviselő 

4001 fő felett további 5 képviselő összesen 7 képviselő 
 

A teljes kari létszám megállapításánál az előző félév zárásakor megállapított létszámot kell 

alapul venni. 

(3) A nem nappali tagozatos képzésben, a posztgraduális képzésben, valamint a felsőfokú szak- 

képzésben részt vevő hallgatók szavazati jogú képviselőjét és póttagját az EHÖK Elnök jelö- 

lése alapján a Választmány választja meg egyszerű többséggel. 

(4) A doktori képzésben részt vevő hallgatók szavazati jogú képviselőjét és póttagját a Dokto- 

randuszok Hallgatói Tanácsának jelölése alapján a Választmány választja meg, egyszerű 

többséggel. 

(5) Minden kari Hallgatói Önkormányzat köteles a delegált választmányi képviselőin túl az őt 

megillető mandátumszámmal azonos számú póttagot delegálni. A választmányi képviselőt 

távolmaradása esetén kizárólag a póttag jogosult helyettesíteni a Választmány ülésén. 

(6) A Választmányi képviselők és póttagok megválasztásáról, illetve az esetleges módosítások- 

ról szóló hitelesített jegyzőkönyvet (amely tartalmazza a delegált képviselők nevét, mobil te- 

lefonszámát, e-mail címét és születési dátumát) a kari Hallgatói Önkormányzat Elnöke (a to- 

vábbiakban: kari HÖK Elnök) köteles a delegálást követően haladéktalanul, de legkésőbb a 

Választmányi ülés előtt két munkanappal eljuttatni az EHÖK Felügyelő Bizottság Elnöké- 

hez. Ennek elmaradása esetén a legutolsó érvényes jegyzőkönyv szerinti személy jogosult a 

kari Hallgatói Önkormányzat képviseletére, ha ennek a képviselőnek és a póttagnak a man- 

dátuma megszűnt a kari Hallgatói Önkormányzat a mandátumot az adott Választmányi ülé- 

sen nem veheti fel. 

 

17. § A Választmányi képviselő és póttag mandátuma egy évre szól és megújítható. 
 

18. §  
(1) A Választmányi képviselő és póttag mandátuma megszűnik: 

a) az egy év lejártával; 

b) a hallgatói jogviszony megszűnésével, vagy passzív félévvel; 

c) lemondással; 

d) visszahívással; 

e) a közügyektől való eltiltó büntetés jogerőre emelkedésével; 

f) marasztaló egyetemi fegyelmi határozat jogerőre emelkedésével. 

(2) A megszűnt mandátumú képviselő helyére a kari Hallgatói Önkormányzat köteles következő 

ülésén a jelen Alapszabályban meghatározottak szerint új tagot delegálni. 
 

19. § Akit a Választmány a Felügyelő Bizottságba, valamint az Elnökségbe tagnak megválaszt, annak 

Választmányi képviselői mandátuma a megválasztásával megszűnik, helyére a delegáló kari 

Hallgatói Önkormányzat következő ülésén köteles a jelen Alapszabályban meghatározottak sze- 

rint új tagot delegálni. 
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3. cím 

A Választmány hatásköre 

 

20. § A Választmány kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

(1) A Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának megalkotása, elfogadása és módosítása, 

(2) Az EHÖK Elnök megválasztása, beszámoltatása, illetőleg visszahívása, 

(3) Az EHÖK Elnökség tagjainak és póttagjainak megválasztása, beszámoltatása, illetőleg visz- 

szahívása, 

(4) Az EHÖK Vezetőségi Tanács és az EHÖK Irodavezető beszámoltatása, 

(5) A Szenátus hallgatói tagjainak és póttagjainak megválasztása, illetőleg visszahívása, 

(6) Az EHÖK Bizottságok Elnökeinek beszámoltatása, 

(7) A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, beszámoltatása és visszahívása, 

(8) Az Elnökség által hozott elsőfokú határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálása. 

 

 

4. cím 

A Választmány működése 
 

21. §  
(1) A Választmányt az EHÖK Elnök hívja össze és vezeti le. Az üléseket az EHÖK Elnök aka- 

dályoztatása esetén az SZTE EHÖK Általános Alelnöke, az EHÖK Általános Alelnöke aka- 

dályoztatása esetén az EHÖK Gazdasági Alelnöke vezeti le. 

(2) A Választmány minden szorgalmi időszak folyamán legalább kétszer ülésezik. 

(3) A Választmányt az EHÖK Elnök bármikor összehívhatja. A Választmányt össze kell hívni 

legkésőbb nyolc munkanapon belül, amennyiben azt a képviselők legalább egyharmada, 

vagy a Felügyelő Bizottság írásban, a napirendi pontok megjelölésével kéri. 

(4) A meghívókat legalább öt nappal az ülés előtt ki kell küldeni, amelyen a napirendi pontokat 

előadóval fel kell tüntetni. 
 

22. §  
(1) Az ülés határozatképes, amennyiben a szavazati jogú képviselők több mint fele megjelent. A 

Választmányi ülés kezdetén a Felügyelő Bizottság ellenőrzi a határozatképességet. 

(2) A Választmány határozatképtelensége esetén az ülést harminc perc múlva azonos napirend- 

del újra össze kell hívni. Ez az ülés akkor határozatképes, ha a képviselők több mint egyne- 

gyede megjelent. Az ilyen ülésen Alapszabályt módosítani nem lehet. 

(3) Ha a Választmány így is határozatképtelen, akkor az ülést el kell halasztani, de az EHÖK 

Elnök köteles azt öt munkanapon belül, azonos napirenddel újra összehívni. 
 

23. § Az ülések napirendjét az EHÖK Elnök állítja össze. A napirendre javaslatot tehet minden Vá- 

lasztmányi képviselő, EHÖK Elnökségi tag, vagy az EHÖK Vezetőségi Tanács tagja. Ha a ja- 

vaslattal a jelenlévő szavazati jogú képviselők legalább fele egyetért, úgy azt napirendre kell 

tűzni. A napirendet a Választmányi képviselők az ülés kezdetén nyílt szavazással fogadják el. 
 

24. §  
(1) Határozathozatalhoz, állásfoglaláshoz egyszerű szótöbbség szükséges. Szavazategyenlőség 

esetén az EHÖK Elnök szavazata dönt. Ez alól kivételt képez az Alapszabály elfogadása és 

módosítása. Ehhez a jelenlévő képviselők kétharmadának támogató szavazata szükséges. 

(2) Személyi kérdésekben titkos szavazást kell elrendelni. Egyéb esetekben a szavazás nyílt. 

Bármely tag indítványára titkos szavazást kell elrendelni, ha az indítványt a jelenlévő szava- 

zati jogú képviselők egyharmada támogatja. 
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(3) A Választmány döntéseit határozatba foglalja. A Választmány határozatait növekvő sorszá- 

mozással „Választmányi Határozat” elnevezéssel hozza. Ha a Választmány másképp nem 

rendelkezik, a döntés az elfogadását követő naptól hatályos. 

(4) A határozatok az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Irodájának iktatásába kerülnek. 

(5) A Választmány döntése a Választmányi képviselőkre, az EHÖK Elnökségre, az EHÖK Ve- 

zetőségi Tanács tagjaira, a Szenátus hallgatói tagjaira, valamint az abban érintettekre nézve 

kötelező érvényű. A döntés megszegői tisztségüktől a döntést hozó szerv által, vagy annak 

indítványára a következő vagy rendkívüli ülésen megfoszthatók. 
 

25. §  
(1) A Választmány üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet két taggal hitelesíttetni kell. 

A jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők személyéről a Választmány a napirendek 

megszavazása előtt szavaz. 

(2) A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a jegyzőkönyvet készítő szerv megnevezését, a jelenlevő 

tagok és a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők nevét, az ülés 

helyét, idejét, valamint tartalmaznia kell az ülésen meghozott határozatokat, állásfoglaláso- 

kat, úgy hogy a jegyzőkönyv alapján a határozathozatali eljárás szabályszerűsége ellenőriz- 

hető legyen. 

(3) A Választmány üléseinek jegyzőkönyve a Szegedi Tudományegyetem bármely hallgatója 

számára az EHÖK Elnök előzetes írásbeli engedélyével az EHÖK Elnök jelenlétében meg- 

tekinthető, de arról másolat nem készíthető. 
 

26. § A Választmány ülései a Szegedi Tudományegyetem polgárai számára nyilvánosak. Zárt ülést  

kell elrendelni, amennyiben ezt az EHÖK Elnök, a Felügyelő Bizottság, vagy a képviselők egy- 

harmada indítványozza. A zárt ülésen csak a Választmány, az EHÖK Elnökség és az EHÖK Ve- 

zetőségi Tanács valamint az EHÖK Elnök döntése alapján a meghívottak vehetnek részt. 
 

27. § A Választmány az egyes feladatok ellátására állandó vagy ad hoc bizottságokat létesíthet, akik 

működésükről írásbeli anyagot kötelesek készíteni a Választmány számára. 

 

 

III. fejezet 

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Elnökség 

 

1. cím 

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Elnökségének felépítése 

 

28. § Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat operatív döntéshozó testülete az EHÖK Elnökség. 

 

29. § Az EHÖK Elnökség szavazati jogú tagjai: 

(1) Az EHÖK Elnöke, 

(2) a kari Hallgatói Önkormányzatok által a jelen szabályzatban meghatározottak szerint jelölt  

és a Választmány által megválasztott kari képviselők. 
 

30. §  
(1) Az EHÖK Elnökség szavazati jogú tagjai jogosultak az EHÖK Elnökség ülésén felszólalni, 

határozati javaslatot előterjeszteni, valamint a határozathozatal során szavazni. 

(2) A szavazásban csak az EHÖK Elnökség ülésén jelenlevő tagok illetve a póttagok vehetnek 

részt. Az EHÖK Elnökségé ülésén jelen nem levő tag másként nem helyettesíthető. 
 

31. § Az EHÖK Elnökség állandó tanácskozási jogú tagjai: 

(1) az EHÖK Vezetőségi Tanács tagjai, 

(2) a Felügyelő Bizottság képviselője. 
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32. § Az EHÖK Elnök tanácskozási joggal meghívhat az EHÖK Elnökség ülésére olyan személyt, aki 

a tárgyalt ügyben szervezetileg vagy szakmailag illetékes. 

 

33. § A tanácskozási jogú tag az EHÖK Elnökség ülésén felszólalhat, és javaslatot terjeszthet elő. 

 

 

2. cím 

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Elnökségi tagjai 

 

34. § Az EHÖK Elnökségi tagokat és a póttagokat az EHÖK Elnök jelölése alapján a Választmány vá- 

lasztja egyszerű többséggel. Az EHÖK Elnök a jelölést megelőzőleg kikéri az érintett kari Hall- 

gató Önkormányzat Testületének véleményét. A tagokat megillető jogok és kötelezettségek a 

póttagokat csak a tag távollétében illetik meg. 

 

35. § Az EHÖK Elnökségi tag és póttag mandátuma egy évre szól és megújítható. 

 

36. § Az EHÖK Elnökség tagjának és póttagjának mandátum megszűnik: 

a) az egy év lejártával; 

b) a hallgatói jogviszony megszűnésével vagy passzív félévvel; 

c) lemondással; 

d) visszahívással; 

e) a közügyektől való eltiltó büntetés jogerőre emelkedésével; 

f) marasztaló egyetemi fegyelmi határozat – a megrovás és a szigorú megrovás kivételével – 

jogerőre emelkedésével; 

g) bizalmatlansági indítvány elfogadásával. 

 

37. § Bizalmatlansági indítvány az EHÖK Elnökség bármely tagjával szemben előterjeszthető. Az in- 

dítványnak tartalmaznia kell a bizalmatlanság okát, ennek indokolását és az új elnökségi tag 

személyére való jelölést. A bizalmatlanság okának konkrétnak és valósnak kell lennie, az indok- 

lásnak pedig világosnak és okszerűnek. Bizalmatlansági szavazást kell elrendelni, ha azt a Vá- 

lasztmányi tagok legalább egyharmada írásban kéri. A bizalmatlansági indítvány elfogadásához 

az összes képviselő több mint felének támogató szavazata szükséges. 
 

38. §  
(1) Amennyiben a Választmány elfogadja a bizalmatlansági indítványt, akkor az indítványban 

megjelölt személyt megválasztottnak kell tekinteni. 
(2) A bizalmatlansági indítványban jelölt személy vonatkozásában az EHÖK Elnöknek egyetér- 

tési joga van. Ha az EHÖK Elnök a jelölt személyével nem ért egyet az új tag megválasztá- 

sára a 33. § rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

 

3. cím 

Az Elnökség hatásköre 
 

39. § Az EHÖK Elnökség: 

(1) kialakítja az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat érdekképviseleti álláspontját, 

(2) a kari Hallgatói Önkormányzatokra nézve kötelező erejű határozatot hozhat, 

(3) javaslatot tesz a Szegedi Tudományegyetem konzisztóriumának tagjára, 

(4) megválasztja a Szegedi Tudományegyetem állandó bizottságainak hallgatói tagjait, 

(5) megválasztja az EHÖK Általános és Gazdasági Alelnökeit, az EHÖK Bizottságainak elnö- 

keit és az EHÖK Bizottsági Elnökök előterjesztése alapján az EHÖK Bizottságok tagjait, 
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(6) javaslatot tesz az éves munka menetére, valamint a hallgatói juttatási keretösszeg felosztá- 

sára, 

(7) meghatározza az EHÖK pénzügyi kereteit, 

(8) meghatározza az EHÖK tisztségviselőinek javadalmazását, 

(9) a felosztott hallgatói juttatási keretösszegen belül döntést hozhat a pénzeszközök felhaszná- 

lásáról, 

(10) figyelemmel kíséri a hallgatói előirányzati keretek felhasználását, irányítja az EHÖK gaz- 

dálkodási tevékenységét, 

(11) ellátja az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat napi feladatait, 

(12) dönt bármely más kulturális, sport, művészeti szakmai szervhez, szervezethez való csatla- 

kozásról, illetve a velük való együttműködésről, 

(13) jogszabály, egyetemi szabályzat, valamint a jelen Alapszabályban foglalt rendelkezések sú- 

lyos megsértése esetén kétharmados döntéssel az érintett kari HÖK képviselőt mandátumá- 

tól megfoszthatja. 

 

 

4. cím 

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Elnökségének működése 
 

40. §  
(1) Az EHÖK Elnökséget az EHÖK Elnök hívja össze és vezeti le. Az üléseket az EHÖK Elnök 

akadályoztatása esetén az EHÖK Általános Alelnöke, az EHÖK Általános Alelnök akadá- 

lyoztatása esetén az EHÖK Gazdasági Alelnöke vezeti le. 

(2) Az EHÖK Elnökség minden szorgalmi időszak folyamán heti rendszerességgel ülésezik. 

(3) Az EHÖK Elnökséget az EHÖK Elnök bármikor összehívhatja. Az EHÖK Elnökséget össze 

kell hívni legkésőbb három munkanapon belül, amennyiben azt a tagok legalább egyharma- 

da, vagy a Felügyelő Bizottság írásban, a napirendi pontok megjelölésével kéri. 

(4) Az ülésekre a meghívás „rövid úton” telefonon vagy e-mailen keresztül legalább az ülés előtt 

1 nappal történik. 
 

41. § Az ülés határozatképes, amennyiben a szavazati jogú tagok több mint fele megjelent. Az EHÖK 

Elnökségi ülés kezdetén a Felügyelő Bizottság ellenőrzi a határozatképességet. 

 

42. § Az ülések napirendjét az EHÖK Elnök állítja össze. A napirendre javaslatot tehet minden EHÖK 

Elnökségi tag. Ha a javaslattal a jelenlévő szavazati jogú képviselők legalább fele egyetért, úgy 

azt napirendre kell tőzni. A napirendet az EHÖK Elnökség az ülés kezdetén nyílt szavazással fo- 

gadja el. 
 

43. §  
(1) Határozathozatalhoz, állásfoglaláshoz egyszerű szótöbbség szükséges. Szavazategyenlőség 

esetén az EHÖK Elnök szavazata dönt. 

(2) Személyi kérdésekben titkos szavazást kell elrendelni. Egyéb esetekben a szavazás nyílt. 

Bármely tag indítványára titkos szavazást kell elrendelni, ha az indítványt a jelenlévő szava- 

zati jogú képviselők egyharmada támogatja. 

(3) Az EHÖK Elnökség döntéseit határozatba foglalja. Az EHÖK Elnökség határozatait növek- 

vő sorszámozással „Elnökségi Határozat” elnevezéssel hozza. Ha az EHÖK Elnökség más- 

képp nem rendelkezik, a döntés az elfogadását követő naptól hatályos. 

(4) A határozatok az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Irodájának iktatásába kerülnek. 

(5) Az EHÖK Elnökség döntése az EHÖK Elnökség tagjaira, az EHÖK Vezetőségi Tanács tag- 

jaira, a Szenátus hallgatói tagjaira, valamint az abban érintettekre nézve kötelező érvényű. A 

döntés megszegői tisztségüktől a döntést hozó szerv által, vagy annak indítványára a követ- 

kező vagy rendkívüli ülésen megfoszthatók. 
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44. §  
(1) Az EHÖK Elnökség üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet két taggal hitelesíttetni 

kell. A jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről az EHÖK Elnökség a 

napirendek megszavazása előtt szavaz. 

(2) A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a jegyzőkönyvet készítő szerv megnevezését, a jelenlevő 

tagok és a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők nevét, az ülés 

helyét, idejét, valamint tartalmaznia kell az ülésen meghozott határozatokat, állásfoglaláso- 

kat, úgy hogy a jegyzőkönyv alapján a határozathozatali eljárás szabályszerűsége ellenőriz- 

hető legyen. 

(3) Az EHÖK Elnökség üléseinek jegyzőkönyve a Szegedi Tudományegyetem bármely hallga- 

tója számára az EHÖK Elnök előzetes írásbeli engedélyével az EHÖK Elnök jelenlétében 

megtekinthető, de arról másolat nem készíthető. 
 

45. § Az EHÖK Elnökség ülései a Választmány képviselői és az EHÖK Vezetőségi Tanács tagjai 

számára nyilvánosak. Zárt ülést kell elrendelni, amennyiben ezt az EHÖK Elnök, a Felügyelő 

Bizottság, vagy a tagok egyharmada indítványozza. A zárt ülésen csak az EHÖK Elnökség tagjai 

és az EHÖK Elnök döntése alapján a meghívottak vehetnek részt. 

 

46. § Az EHÖK Elnökség az egyes feladatok ellátására ad hoc bizottságokat létesíthet, akik működé- 

sükről írásbeli anyagot kötelesek készíteni az EHÖK Elnökség és a Választmány számára. 

 

47. § Az EHÖK Elnökség bármely tagja – az EHÖK Elnökség vagy az EHÖK Elnök megbízása alap- 

ján – jogosult egy személyben eljárni az Egyetemi Hallgatói Önkormányzatot érintő, rá bízott 

konkrét ügyben. 

 

 

IV. fejezet 

Az EHÖK Elnök 

 

1. cím 

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Elnöke 

 

48. § Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat vezetője és képviselője az EHÖK Elnök. 

 

49. § Az EHÖK Elnök feladata: 

(1) irányítja az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat tevékenységét, összehangolja az EHÖK El- 

nökség, az EHÖK Vezetőségi Tanács, az EHÖK Bizottságok, az EHÖK Iroda és a kari Hall- 

gatói Önkormányzatok munkáját, 

(2) összehívja a Választmány, az EHÖK Elnökség, valamint az EHÖK Vezetőségi Tanács ülése- 

it és meghatározza azok napirendjét, 

(3) kiírja a Szegedi Tudományegyetem karain, tagintézményeiben a Hallgatói Önkormányzati 

választásokat, 

(4) minden Választmányi ülésen köteles beszámolni az elmúlt időszakban végzett munkájáról, 

(5) képviseli a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatát és hallgatóit 

hazai és nemzetközi fórumokon. 

 

50. § Az EHÖK Elnök felelős a Választmány és az EHÖK Elnökség határozatainak végrehajtásáért. 

 

51. § Az EHÖK Elnök jogosult: 

(1) tanácskozási joggal részt venni az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és kari Hallgatói Ön- 

kormányzatok szerveinek ülésein, 
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(2) javaslatot tenni a Szegedi Tudományegyetem Rektora számára az EHÖK Irodavezetőjének 

megbízására és felmentésre, valamint az EHÖK Irodavezetője számára mindennapi feladato- 

kat meghatározni, 

(3) megbízni és felmenteni az EHÖK referenseit, koordinátorait, az SZTE EHÖK Elnökség által 

meghatározott bizottságok elnökeit, az EHÖK Iroda munkatársait, őket feladattal megbízni  

és a rájuk bízott feladat elvégzését számon kérni, 

(4) jelölést tenni: 

a) a Választmány nem nappali tagozatos, posztgraduális képzésben, valamint felsőfokú 

szakképzésben részt vevő képviselőjének és póttagjának, 

b) a Szenátus hallgatói tagjaira és póttagjaira, 

c) az EHÖK Elnökség tagjainak és póttagjainak, 

d) az EHÖK Irodavezetőjének, 

e) a Kari Hallgatói Önkormányzatok Elnökeinek személyére. 

(5) az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat, az EHÖK Elnökség, az EHÖK Vezetőségi Tanács, az 

EHÖK Bizottságok és a kari Hallgatói Önkormányzatok tagjait, tisztségviselőit, az EHÖK 

Iroda munkatársait, a Szegedi Tudományegyetem hallgatóit feladattal megbízni, a rájuk bí- 

zott feladat elvégzését számon kérni, 

(6) nyilatkozni a Szegedi Tudományegyetem hallgatóságát érintő kérdésekben. 

 

 

2. cím 

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Elnökének megválasztása és visszahívása 
 

52. §  
(1) Az EHÖK Elnököt a Választmány választja az Szegedi Tudományegyetem hallgatói jogvi- 

szonnyal rendelkező hallgatói közül pályázat alapján. 

(2) Az EHÖK Elnök tisztségének betöltésére az előző EHÖK Elnök mandátumának lejárta előtt 

30 nappal pályázatot ír ki az EHÖK hivatalos honlapján. 

(3) Az EHÖK Elnököt megválasztó tisztújító Választmányi ülést az előző EHÖK Elnök legké- 

sőbb mandátuma lejártának napjára hívja össze. Ezen a Választmányi ülésen választják meg 

az EHÖK Elnökség tagjait és póttagjait, valamint a Szegedi Tudományegyetem Szenátus 

hallgatói tagjait és póttagjait. 
 

53. §  
(1) Egy pályázó esetén a jelöltre érvényesen „igen”, vagy „nem” vagy „tartózkodom” szavazat- 

tal lehet szavazni. Több jelölt esetén érvényesnek az adott jelölt személyére egyértelműen 

leadott szavat tekintendő. 

(2) Elnökké választáshoz a választás első fordulójában a megjelent mandátummal rendelkező 

képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges. 

(3) Több jelölt esetén, ha egyik jelölt sem kapja meg a leadott szavazatok kétharmadát, akkor a 

második fordulóban a legtöbb két szavazatot kapott jelölt jut tovább. 

(4) A második fordulóban az EHÖK Elnök megválasztásához a megjelent mandátummal ren- 

delkező képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. 

(5) Abban az esetben, ha a második forduló is eredménytelen volt, a harmadik  fordulóban az 

lesz az EHÖK Elnök, aki az érvényesen leadott szavazatok többségét megszerzi. 
 

54. §  
(1) Ha a harmadik forduló is eredménytelen a leköszönő EHÖK Elnök ügyvivő EHÖK Elnök- 

ként hivatalban marad, az Alapszabályban meghatározott jogait azonban csak az EHÖK El- 

nökség jóváhagyásával gyakorolhatja. 
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(2) Az eredménytelen választást követően a következő nap új pályázatot kell kiírni, amelynek 

leadási határideje nem lehet későbbi, mint az eredménytelen választás napjától számított 15. 

nap. 

(3) Az új tisztújító Választmányi ülést az eredménytelen Választmányi üléstől számított 30. na- 

pon belüli időpontra kell összehívni. 

 

55. § Ha az EHÖK Elnök lemond és azt a Választmány elfogadja, haladéktalanul pályázatot kell kiírni 

az EHÖK Elnök tisztségére. Egyebekben az eljárásra jelen Alapszabályban foglaltakat megfele- 

lően kell alkalmazni. 
 

56. §  
(1) A képviselők legalább egyharmada az új EHÖK Elnök megnevezésével írásban bizalmatlan- 

sági indítványt terjeszthet be az EHÖK Elnök ellen. A bizalmatlansági indítványnak tartal- 

maznia kell a bizalmatlanság okát és ennek indokolását. A bizalmatlanság okának konkrét- 

nak és valósnak kell lennie, az indoklásnak pedig világosnak és okszerűnek. 

(2) A szavazást azon a Választmányon kell elrendelni, amelyen a bizalmatlansági indítványt elő- 

terjesztették. Ha a bizalmatlansági indítványt nem a Választmányon terjesztették elő, az in- 

dítványt a soron következő Választmányon kell elbírálni. Az EHÖK Elnöknek az indítvány 

benyújtását követő legkésőbb 30 napon belül a Választmányt össze kell hívnia. 

(3) Ha a képviselők több mint fele megvonja bizalmát az EHÖK Elnöktől, akkor a bizalmatlansági 

indítványban megnevezett EHÖK Elnökjelölt személyét megválasztottnak kell tekinteni. 

 

 

V. fejezet 

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Általános Alelnöke 
 

57. §  
(1) Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat munkájának folyamatos ellátása érdekében az EHÖK 

Elnök mellett egy EHÖK Általános Alelnök tevékenykedik. 

(2) Az EHÖK Általános Alelnököt a megválasztott EHÖK Elnökségi tagokból – az EHÖK El- 

nökének jelölése alapján – az EHÖK Elnöksége választja meg, illetőleg hívja vissza egysze- 

rű többséggel. 

(3) Az EHÖK Általános Alelnök feladata, hogy az EHÖK Elnököt akadályoztatása esetén he- 

lyettesítése. 

(4) Az EHÖK Általános Alelnök az EHÖK Elnök helyettesítése során – az EHÖK Elnök írásbe- 

li rendelkezése alapján – teljes jogkörben gyakorolja az EHÖK Elnököt megillető jogosult- 

ságokat és teljesíti az őt terhelő kötelezettségeket. 

 

 

VI. fejezet 

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Gazdasági Alelnöke 
 

58. §  
(1) Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat gazdasági tevékenységének vezetését az Elnökség 

irányításával a Gazdasági Alelnök látja el. 

(2) Az EHÖK Gazdasági Alelnököt a megválasztott EHÖK Elnökségi tagokból – az EHÖK El- 

nökének jelölése alapján – az EHÖK Elnöksége választja meg, illetőleg hívja vissza egysze- 

rű többséggel. 

(3) Az EHÖK Gazdasági Alelnök feladata, hogy az EHÖK gazdálkodásába tartozó valamennyi 

ügyben eljárjon, kifizetéseket eszközöljön. A jóváhagyott költségvetés keretei között az 

EHÖK Elnökség döntése alapján rendelkezik az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat személyi 

és dologi pénzkerete felett. 
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(4) Az EHÖK Gazdasági Alelnök jogosult az előirányzott pénzkeretek között 300 000 Ft-ig 

önálló döntést hozni. 

(5) AZ EHÖK gazdasági alelnöke felelős az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat jogszabályok- 

ban előírt pénz- és vagyonkezeléséért. 

(6) Az EHÖK Gazdasági Alelnöke kéthetente köteles beszámolni az Elnökségnek az EHÖK 

gazdálkodásáról. 

(7) Az EHÖK Gazdasági Alelnöke az EHÖK Elnök és az Általános Alelnök (együttes) akadá- 

lyoztatása esetén az Elnök helyettesítésére jogosult. A helyettesítése során – az EHÖK Elnök 

írásbeli rendelkezése alapján – teljes jogkörben gyakorolja az EHÖK Elnököt megillető jo- 

gosultságokat és teljesíti az őt terhelő kötelezettségeket. 

 

 

VII. fejezet 

Vezetőségi Tanács 

 

1. cím 

A Vezetőségi Tanács felépítése 

 

59. § A Vezetőségi Tanács az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat végrehajtó testülete. 

 

60. § A Vezetőségi Tanács tagjait az SZTE EHÖK Elnökség határozza meg. 

 

 

2. cím 

A Vezetőségi Tanács feladatköre 

 

61. § A Vezetőségi Tanács feladata: 

(1) az EHÖK Elnökség döntéseinek végrehajtása, 

(2) döntés előkészítés az EHÖK Elnökség számára, 

(3) az EHÖK Bizottságok munkájának megszervezése, 

(4) Rövid- és középtávú stratégiai tervek kidolgozása. 

 

 

3. cím 

A Vezetőségi Tanács működése 
 

62. §  
(1) A Vezetőségi Tanácsot az EHÖK Elnök hívja össze és vezeti le. Az üléseket az EHÖK El- 

nök akadályoztatása esetén az EHÖK Alelnöke, az EHÖK Alelnök akadályoztatása az  

EHÖK Általános Alelnök akadályoztatása esetén az EHÖK Gazdasági Alelnöke vezeti le. 

(2) A Vezetőségi Tanács minden szorgalmi időszak folyamán heti rendszerességgel ülésezik. 
 

63. § A Vezetőségi Tanács üléseiről emlékeztető készül, amely a Szegedi Tudományegyetem bármely 

hallgatója számára az EHÖK Elnök előzetes írásbeli engedélyével az EHÖK Elnök jelenlétében meg- 

tekinthető, de arról másolat nem készíthető. 
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VIII. fejezet 

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Bizottságai 

 

64. § Az EHÖK Elnök, az EHÖK Elnökség és a Választmány saját munkájának segítésére állandó és 

ad hoc bizottságokat hozhat létre. 

 

65. § Bizottság létrehozásához és megszüntetéséhez a létrehozó szerv szavazati jogú tagjainak egysze- 

rű többséges határozata szükséges. Az EHÖK Elnök által létrehozott Bizottság létrehozásához és 

megszüntetéséhez az EHÖK Elnök döntése szükséges. 

 

66. § Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Állandó Bizottságait az SZTE EHÖK Elnökség határozza 

meg. 

 

67. § A Bizottságok Elnökeit az EHÖK Elnökség választja egyszerű többséggel, kivéve az EHÖK Fe- 

lügyelő Bizottság elnökét. A Felügyelő Bizottság elnökének megválasztására a 73. § rendelkezé- 

seit megfelelően alkalmazni kell. 

 

68. § Az EHÖK Bizottság elnöke végzi az EHÖK Bizottság operatív irányítását, az EHÖK Bizottság 

döntése alapján rendelkezik az EHÖK Bizottság pénzkeretének felhasználásáról. 
 

69. §  
(1) Az EHÖK Bizottságok üléseikről és határozatiról jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet az 

egyik tag vezeti és másik két tag hitelesíti. A határozatok a SZTE EHÖK Bizottságainak sa- 

ját iktatásba kerülnek. 

(2) Az EHÖK Bizottságai az SZTE EHÖK székhelyén külön iktatást vezetnek. Az iktatás a 

Szegedi Tudományegyetem bármely hallgatója számára, az EHÖK Elnök és a Bizottság El- 

nökének előzetes írásbeli engedélyével, az EHÖK Elnök és az EHÖK Bizottság Elnökének 

jelenlétében megtekinthető, de arról másolat nem készíthető. 

 

 

IX. fejezet 

A Felügyelő Bizottság 

 

1. cím 

A Felügyelő Bizottság felépítése 
 

70. § A Választmány az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és a kari Hallgatói Önkormányzatok mű- 

ködésének és gazdálkodásának ellenőrzésére Felügyelő Bizottságot választ. 

 

71. § A Felügyelő Bizottság egy Felügyelő Bizottsági Elnökből és két tagból áll. 

 

 

2. cím 

A Felügyelő Bizottság tagjai 
 

72. §  
(1) A Felügyelő Bizottság tagjait a Választmány választja meg egyszerű többséggel az előző Fe- 

lügyelő Bizottsági tag mandátumának lejárta előtt legalább egy hónappal. 

(2) Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja az EHÖK Választmányának, EHÖK Elnökségének 

választott képviselője, illetve bármely kari Hallgatói Önkormányzat elnöke és tisztségviselő- 

je. 
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73. § A Felügyelő Bizottsági tag mandátuma egy évre szól és megújítható. 

 

74. § A Felügyelő Bizottság tagjának mandátuma megszűnik: 

a) az egy év lejártával; 

b) a hallgatói jogviszony megszűnésével, vagy passzív félévvel; 

c) lemondással; 

d) visszahívással; 

e) a közügyektől való eltiltó büntetés jogerőre emelkedésével; 

f) marasztaló egyetemi fegyelmi határozat jogerőre emelkedésével. 
 

75. §  
(1) A Felügyelő Bizottság első ülésén tagjai sorából választja meg Elnökét. 

(2) A Felügyelő Bizottság elnöke nem lehet tagja az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat, illetve  

a kari Hallgatói Önkormányzat semmilyen szervének. 

 

 

3. cím 

A Felügyelő Bizottság feladatköre 
 

76. § A Felügyelő Bizottság feladatai: 

(1) az Alapszabály betartatása, illetőleg betartásának ellenőrzése. 

(2) az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat, valamint a kari Hallgatói Önkormányzatok gazdálko- 

dásának törvényességi, hasznossági és célszerűségi szempontból való ellenőrzése. Ezen fela- 

datának elvégzéséhez kikérheti a Szegedi Tudományegyetem illetékes egységeinek segítsé- 

gét. 

 

77. § A Felügyelő Bizottság minden Választmányi ülésen köteles beszámolni az elmúlt időszakban 

végzett munkájáról. 

 

 

4. cím 

A Felügyelő Bizottság működése 
 

78. §  
(1) A Bizottságot a Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze. 

(2) A Felügyelő Bizottság havonta legalább egyszer ülésezik. 

(3) Az ülés határozatképes, ha azon minden tag jelen van és szavaz. 

(4) A Felügyelő Bizottság határozatait egyhangú döntéssel hozza. 
 

79. §  
(1) A Felügyelő Bizottság üléseikről és határozatiról jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet az 

egyik tag vezeti és a másik tag hitelesíti. A határozatok a Szegedi Tudományegyetem EHÖK 

Felügyelő Bizottság saját iktatásba kerülnek. 

(2) A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a jegyzőkönyvet készítő szerv megnevezését, a jelenlevő ta- 

gok és a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők nevét, az ülés helyét, 

idejét, valamint tartalmaznia kell az ülésen meghozott határozatokat, állásfoglalásokat, úgy hogy 

a jegyzőkönyv alapján a határozathozatali eljárás szabályszerűsége ellenőrizhető legyen. 

(3) A Felügyelő Bizottság a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának 

székhelyén külön iktatást vezet. Az iktatás a Szegedi Tudományegyetem bármely hallgatója 

számára, az EHÖK Elnök és a Felügyelő Bizottság Elnök előzetes írásbeli engedélyével, az 

EHÖK Elnök és a Felügyelő Bizottság Elnök jelenlétében megtekinthető, de arról másolat 

nem készíthető. 
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80. §  
(1) A Felügyelő Bizottság minden tagjának joga van az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat, il- 

letve a kari Hallgatói Önkormányzatok minden iratába beletekinteni, azokról másolatot kér- 

ni, vagy készíteni. 

(2) A Felügyelő Bizottság a (1) bekezdésében említett módon birtokába került másolatot köteles 

gondosan megőrizni és biztosítani, hogy illetéktelen személyek azokhoz ne férjenek hozzá. 

(3) A Felügyelő Bizottság tagjai jogosultak tanácskozási joggal részt venni az Egyetemi Hallga- 

tói Önkormányzat és kari Hallgatói Önkormányzatok szerveinek ülésein. 
 

81. §  
(1) Ha a Felügyelő Bizottság megállapítja valamely kari Hallgatói Önkormányzatnál szabálysze- 

rűtlen működését, akkor 

a) felszólítja az érintett Hallgatói Önkormányzatot a szabálysértő működés abbahagyására, 

b) ha lehetséges, kötelezi az eredeti állapot helyreállítására. 

(2) A Felügyelő Bizottság az (1) bekezdésben foglaltakról haladéktalanul köteles értesíteni az 

EHÖK Elnökét, illetőleg erről az EHÖK Elnökség soron következő ülésén beszámolni. 

(3) Ha a Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy valamely kari Hallgatói Önkormányzat gazdál- 

kodása sérti a törvényesség követelményét, akkor kezdeményezheti az érintett Hallgatói Ön- 

kormányzat témaszámainak ideiglenes zárolását, ide nem értve a hallgatóknak külön jogsza- 

bály vagy szabályzat alapján rendszeresen fizetendő ösztöndíj-jellegű, valamint szociális-jó- 

léti juttatásokat. A zárolásról az EHÖK Elnökség határoz. 

(4) A zárolás időtartama legfeljebb 1 hónap. Ez alatt a Felügyelő Bizottság köteles az esetet ki- 

vizsgálni. Ha a kivizsgálás során bizonyítást nyer, hogy a törvényellenes működést gondat- 

lanság okozta, a Felügyelő Bizottság elnöke megrovásban részesíti az érintett személyt. 

Azonban, ha szándékos volt, a Felügyelő Bizottság megfosztja az érintett személyt a Hallga- 

tói Önkormányzati tisztségétől és fegyelmi eljárást kezdeményez. 
 

82. § A Felügyelő Bizottság döntéseivel szemben, a döntés közlésétől számított 8 munkanapon belül 

írásban lehet az Elnökséghez jogorvoslattal fordulni. Az EHÖK Elnökség a fellebbezésről soron 

következő ülésén határoz. A fellebbezésnek a döntés végrehajtására nézve halasztó hatálya nincs. 

Az EHÖK Elnökség döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs. 

 

83. § Ha valamely kari Hallgatói Önkormányzat gazdálkodása nem felel meg a célszerűség, valamint a 

hasznosság követelményeinek, akkor a Felügyelő Bizottság Elnöke figyelmezteti az érintett kari 

Hallgatói Önkormányzat Elnökét és erről tájékoztatja az EHÖK Elnökséget. A kari Hallgatói 

Önkormányzat Elnöke ez alapján köteles eljárni, és eljárásáról írásban tájékoztatni a FEB Elnö- 

két, valamint az EHÖK Elnökséget. Amennyiben ezt a kari Hallgatói Önkormányzat Elnöke 

megtagadja, vagy figyelmen kívül hagyja, az EHÖK Elnökség további szankciókat állapíthat 

meg, végső esetben tisztségétől megfoszthatja. 

 

 

X. Fejezet 

Az EHÖK Iroda 

 

84. § Az EHÖK mindennapi működési feltételeinek biztosítására az Egyetemi Hallgatói Önkormány- 

zati Irodát (a továbbiakban: EHÖK Irodát) működtet. 

 

85. § Az EHÖK Irodavezetője közalkalmazott. Az EHÖK Irodavezető megbízására és felmentésére az 

EHÖK Elnök tesz javaslatot a Szegedi Tudományegyetem Rektora számára; az EHÖK irodave- 

zetője számára a mindennapi feladatokat az EHÖK Elnök határozza meg. 
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86. § Az EHÖK Iroda hallgatói munkatársait az EHÖK Elnök bízza meg és menti fel. Részükre utasí- 

tást az EHÖK Elnöke és az Irodavezető adhat. 

 

87. § Az EHÖK Iroda szervezeti és működési rendjét, az Iroda dolgozóinak feladatát és hatáskörét kü- 

lön szabályzat állapítja meg,  amelyet  az  EHÖK  Elnök  előterjesztésére  a  Rektor  hagy  jóvá 

(1. számú függelék). 

 

 

XI. Fejezet 

A Szenior Testület 

 

88. § A Szenior Testület az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Elnöksége mellett működő, vélemé- 

nyező, tanácsadó testület. 
 

89. §  
(1) A Szenior Testület az EHÖK Elnök által felkért, az Elnökség által jóváhagyott személyekből 

áll. 

(2) A Szenior Testületbe az a hallgatói önkormányzati tevékenységben aktívan már részt nem 

vevő olyan személy kérhető fel, aki korábban a Szegedi Tudományegyetem bármely kará- 

nak, vagy az SZTE valamely jogelőd intézményének hallgatói önkormányzati képviselője 

vagy tisztségviselője volt. 

(3) A Szenior Testület Elnökét az EHÖK Elnök jelölése alapján az EHÖK Elnöksége választja. 
 

90. §  
(1) A Szenior Testület a működési Ügyrendjét az EHÖK Elnökének egyetértésével hagyja jóvá. 

(2) A Szenior Testület félévente legalább egy alkalommal ülésezik. 

 

 

III. rész 

A kari Hallgatói Önkormányzatok 

 

I. fejezet 

 

1. cím 

A Kari Hallgatói Önkormányzat felépítése 
 

91. § A kari Hallgatói Önkormányzatok felépítése: 

(1) a Testület, 

(2) a kari HÖK Elnöksége, 

1. kari HÖK Elnök, 

2. kari HÖK Alelnökök: 

1. Általános Alelnök, 

2. Gazdasági Alelnök, 

(3) a kari HÖK Tisztségviselők, 

(4) a kari HÖK Bizottságok. 

 

92. § A kari Hallgatói Önkormányzat adminisztratív ügyeinek vitelét, és működési feltételeinek bizto- 

sítását a kari HÖK Irodavezető láthatja el. 
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2. cím 

A kari Hallgatói Önkormányzatok feladatai 

 

93. § A kari Hallgatói Önkormányzatok – az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat által átruházott – fe- 

ladatai: 

(1) részt vesz a kari hallgatókat érintő valamennyi kari döntés előkészítésében, meghozatalában 

és végrehajtásában, 

(2) képviselőket delegál a Kar Tanácsába, valamint a Kar azon Bizottságaiba, amelyekben a 

hallgatói részvétel kötelező, 

(3) képviselőket delegál az EHÖK Választmányába, 

(4) dönt saját működéséről és a feladatai ellátásához biztosított anyagi eszközök felhasználásá- 

ról, 

(5) javaslatot tesz az EHÖK Elnöknek a kari HÖK SZTE Szenátusi és EHÖK Elnökségi tagjá- 

ra és póttagjára vonatkozólag, 

(6) segíti a kari hallgatókat az egyetemmel kapcsolatos ügyeik intézésében, 

(7) véleményezi a kar hallgatóinak rendelkezésére álló helyiségek és eszközök használatát, 

(8) állandó és időszakos pályázatokat ír ki a kar hallgatóinak támogatására, 

(9) dönt a térítési és juttatási szabályzatban meghatározott ügyekben, továbbá a térítési és jutta- 

tási szabályzatban meghatározottak szerint közreműködik a kar hallgatóinak tanulmányi 

ösztöndíj, szociális és más támogatási ügyeinek intézésében, 

(10) részt vesz a kari tudományos- és szakmai diákkörök szervezésében, dolgozatok közzétételé- 

ben, 

(11) folyamatos és lehetőleg szervezett kapcsolatot tart más hallgatói, ifjúsági, felsőoktatásban 

tevékenykedő szervezetekkel, 

(12) kapcsolatot tart, támogatja és képviseli a kar vezetése irányában a karon működő hallgatói 

öntevékeny csoportokat, kollégiumi önkormányzatokat, 

(13) a szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint közreműködik a kar kezelésében 

lévő kollégiumok vezetésében, 

(14) összegyűjti és rendszerezi a külföldi ösztöndíjakkal kapcsolatos információkat és segíti a 

kari hallgatókat a lehetőségek minél jobb kihasználásában, kapcsolatot tart külföldi egye- 

temek hallgatói és kulturális, tudományos szervezeteivel, 

(15) kizárólagosan jogosult megszervezni és lebonyolítani a kar életében hagyományossá vált 

hallgatói rendezvényeket, 

(16) javaslatot tehet a szabadon választható tantárgyak, szemináriumok bevezetésére, külső ok- 

tató (előadó) meghívására, 

(17) részt vesz kari kulturális, sport- vagy más szabadidős tevékenység szervezésében, és gon- 

doskodik az e célból rendelkezésére bocsátott helyiségek és eszközök rendeltetésszerű fel- 

használásáról és megóvásáról, 

(18) véleményt nyilvánít a Kar működésével és a hallgatókkal kapcsolatos valamennyi kérdés- 

ben, 

(19) az NFtv.-ben szabályozott eljárásokban a hallgató képviseletére – megbízás alapján – a kari 

Hallgatói Önkormányzat is jogosult. 

 

94. § A kari Hallgatói Önkormányzatok a 93. §-ban meghatározott feladatokat csak az Egyetemi Hall- 

gatói Önkormányzat felhatalmazása alapján gyakorolhatja. 
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II. fejezet 

A Testület 

 

1. cím 

A Kari Hallgatói Önkormányzat Testületének felépítése 

 

95. § A Kari Hallgatói Önkormányzat legfőbb döntéshozó szerve a kari Hallgatói Önkormányzat Tes- 

tülete (továbbiakban: kari HÖK Testület). 

 

96. § A törvényben, jogszabályokban illetve egyetemi szabályzatokban a kari Hallgatói Önkormányzat 

számára megállapított jogok, illetve kötelességek a kari Hallgatói Önkormányzatot, mint Testü- 

letet illetik meg. 
 

97. §  
(1) A Kari HÖK Testület létszáma legalább öt, legfeljebb kilenc fő; a továbbiakban a kar hallga- 

tóinak teljes (valamennyi képzést, támogatási formát, munkarendet stb. magában foglaló) 

létszáma alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra: 

(2) az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a kari HÖK Testület tagja továbbá karonként a 

teljes (valamennyi képzést, támogatási formát, munkarendet, stb. magában foglaló) kari 

hallgatói létszám 2000 fő feletti létszámrésze alapján ezen 2000 fő feletti kari hallgatói lét- 

számrész 500 fővel osztott hányadosának felső egészrésze számú kari hallgatói önkormány- 

zat képviselő, azaz: 

 

 
Teljes kari 

hallgatói létszám 

 

Kari HÖK Testület (1) 

bekezdés szerinti 

létszáma (alanyi jogon) 

Kari HÖK Testület 

(2) bekezdés szerinti 

létszáma 

(2000 fő feletti 

létszámrész alapján) 

 
Kari HÖK Testület 

teljes létszáma 

0–2000 fő  

 
5 képviselő alanyi jogon 

– összesen 5 képviselő 

2001–2500 fő további 1 képviselő összesen 6 képviselő 

2501–3000 fő további 2 képviselő összesen 7 képviselő 

3001–3500 fő további 3 képviselő összesen 8 képviselő 

3501 fő felett további 4 képviselő összesen 9 képviselő 
 

A teljes kari létszám megállapításánál az előző félév zárásakor megállapított létszámot kell 

alapul venni. 

(3) A kari HÖK erre irányuló kifejezett határozata alapján az EHÖK Elnök jogosult a Kari HÖK 

Testület összetételét valamely képzésen fennálló hallgatói jogviszony (valamely képzések 

egymáshoz viszonyított arányszáma) alapján meghatározni, ennek során azonban nem térhet 

el az (1)–(2) bekezdések testületi létszámra vonatkozó rendelkezéseitől. Az EHÖK Elnök er- 

re irányuló rendelkezését a választások 171. § szerinti kiírása során rögzíti. 

(4) A Kari HÖK Testület szavazati jogú tagja a kari Hallgatói Önkormányzati választásokon ér- 

vényesen megválasztott képviselők. 

(5) A Kari HÖK Testület szavazati jogú tagjai jogosultak a Kari HÖK Testület ülésén felszólal- 

ni, határozati javaslatot előterjeszteni, valamint a határozathozatal során szavazni. 

(6) A szavazásban csak a Kari HÖK Testület ülésén jelenlevő képviselők vehetnek részt. A Kari 

HÖK Testület ülésén jelen nem levő képviselő nem helyettesíthető. 

 

98. § A Kari HÖK Testületének állandó meghívott tanácskozási jogú tagjai: 

(1) a SZTE EHÖK Elnöke vagy képviselője, 

(2) a SZTE EHÖK Felügyelő Bizottságának képviselője, 

(3) a kari Hallgatói Önkormányzat Irodavezetője, 

(4) a Kari újság főszerkesztője vagy képviselője. 
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99. § A Kari HÖK Testület, illetve a Kari HÖK Elnök bármely ügy tárgyalásánál tanácskozási joggal 

meghívhat olyan személyt, aki a tárgyalt ügyben illetékes. 

 

100. § A tanácskozási jogú tag a Kari HÖK Testület ülésén felszólalhat, és javaslatot terjeszthet elő. 

 

 

2. cím 

A Kari Hallgatói Önkormányzat Testület feladatköre 

 

101. § A Kari HÖK Testület: 

(1) megválasztja a Kari HÖK Elnökét, illetve tőle bizalmát megvonhatja, 

(2) dönt egyéb személyi kérdésekben, 

(3) létrehozza, illetve megszüntetheti a Kari HÖK Bizottságait, 

(4) kezdeményezheti a Kari Tanács ülésének összehívását; javaslatokat tesz a Kari Tanács felé, 

(5) képviselőket delegál a Kari Tanácsba, valamint a Kar Bizottságaiba és más szervezetekbe 

illetőleg vezető-testületekbe, a Szegedi Tudományegyetem EHÖK Választmányába, 

(6) képviselőket javasol az Szegedi Tudományegyetem Szenátusába, az Szegedi Tudomány- 

egyetem EHÖK Elnökségébe és Bizottságaiba, 

(7) dönt a Hallgatói Önkormányzat pénzügyeiben, 

(8) képviseli és védi a kar hallgatóinak érdekeit a különböző kari, egyetemi fórumokon, 

(9) eljár a törvényben, jogszabályokban, és szabályzatokban ráruházott jogkörökben, 

(10) jogosult véleményt nyilvánítani, valamint javaslattal élni a kar működésével és a hallga- 

tókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

 

 

3. cím 

A Kari Hallgatói Önkormányzat Testület megalakulása 
 

102. §  
(1) A megválasztott Kari HÖK Testület az alakuló ülésen, a megalakulását kimondó határozat 

meghozatalával lép hivatalba. 

(2) Az alakuló ülés összehívható, ha a Kari HÖK Testület minden tagját érvényesen képviselő- 

vé választották. Ellenkező esetben haladéktalanul intézkedni kell pótválasztások tartásáról. 

A pótválasztások rendjére az általános választási szabályok az irányadóak. 

(3) A megalakulást kimondó határozat meghozatalához az összes megválasztott képviselő két- 

harmadának támogató szavazata szükséges. 
 

103. § A Kari HÖK alakuló ülését az érvényesen lezajlott választásokat követően, a FEB elnöke a vá- 

lasztási eredmény kihirdetését követő legkésőbb 10 munkanapon belül köteles összehívni. 

 

104. § Az alakuló ülés a Felügyelő Bizottság egy tagjának a választásokról szóló beszámolójával kez- 

dődik, ahol a Felügyelő Bizottság egy tagja mandátumigazolást tart. Ezt követően a kari Hallga- 

tói Önkormányzat tagjai sorából – jelen Alapszabályban meghatározott módon – Kari HÖK El- 

nököt választ. 

 

105. § A Kari HÖK Elnök megválasztását követően átveszi az ülés vezetését, és javaslatot tesz az 

Alelnök és Gazdasági Alelnök, a Kari Tanács hallgatói tagjainak, valamint a Szegedi Tudo- 

mányegyetem EHÖK Választmány kari delegáltjainak személyére, amelyről a Testület szavaz. 

Ezt követően a Testület – a kari HÖK Elnök javaslatára – megválasztja egyéb tisztségviselőit és 

a bizottságok tagjait, valamint a képviselőket jelöl azon szervekbe, amelyekbe törvény, jogsza- 

bály, vagy más Szabályzat alapján jogosult, így különösen a Szegedi Tudományegyetem Szená- 

tusába és az EHÖK Elnökségébe. 
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106. § A Kari HÖK Testület megbízatása a megalakulást kimondó határozat meghozatalától számított 1 évre 

szól. Ez meghosszabbodhat az érvényesen megválasztott Kari HÖK Testület megalakulását kimondó 

határozat meghozataláig, eddig az időpontig az előző Kari HÖK Testület hivatalban marad. 

 

 

4. cím 

A Kari Hallgatói Önkormányzat Testületének működése 
 

107. §  
(1) A Kari HÖK Testületét a Kar HÖK Elnöke hívja össze és vezeti le. Az üléseket a Kari 

HÖK Elnök akadályoztatása esetén a Kari HÖK Általános Alelnöke, az Általános Alelnök 

akadályoztatása esetén a Kari HÖK Elnök által írásban meghatalmazott személy vezeti le. 

(2) A Kari HÖK Testülete minden szorgalmi időszak folyamán hetente ülésezik. 

(3) A Kari HÖK Testületét a Kari HÖK Elnök bármikor összehívhatja. A Kari HÖK Testületét 

össze kell hívni legkésőbb két munkanapon belül, amennyiben azt a képviselők legalább 

egyharmada, vagy a Felügyelő Bizottság írásban, a napirendi pontok megjelölésével kéri. 

(4) Az ülésekre a meghívás „rövid úton” telefonon vagy e-mailen keresztül legalább az ülés 

előtt 1 nappal történik. 
 

108. § Az ülés határozatképes, amennyiben a szavazati jogú képviselők több mint fele megjelent. A 

Kari HÖK Testület ülésének kezdetén a Kari HÖK Elnöke ellenőrzi a határozatképességet. 

 

109. § Az ülések napirendjét a Kari HÖK Elnök állítja össze. A napirendre javaslatot tehet minden Ka- 

ri HÖK Testületi képviselői. Ha a javaslattal a jelenlévő szavazati jogú képviselők legalább fele 

egyetért, úgy azt napirendre kell tűzni. A napirendet a Kari HÖK Testület képviselői az ülés 

kezdetén nyílt szavazással fogadják el. 
 

110. §  
(1) Határozathozatalhoz, állásfoglaláshoz egyszerű szótöbbség szükséges. Szavazategyenlőség 

esetén a Kari HÖK Elnök szavazata dönt. Ez alól kivételt képez a Kari HÖK Ügyrend elfo- 

gadása és módosítása. Ehhez a jelenlévő képviselők kétharmadának támogató szavazata 

szükséges. 

(2) Személyi kérdésekben titkos szavazást kell elrendelni. Egyéb esetekben a szavazás nyílt. 

Bármely tag indítványára titkos szavazást kell elrendelni, ha az indítványt a jelenlévő sza- 

vazati jogú képviselők egyharmada támogatja. 

(3) A Kari HÖK Testülete döntéseit határozatba foglalja. A Kari HÖK Testülete határozatait 

növekvő sorszámozással „Kari HÖK Testületi Határozat” elnevezéssel hozza. Ha a Kari 

HÖK Testülete másképp nem rendelkezik, a döntés az elfogadását követő naptól hatályos. 

(4) A határozatok a Kari Hallgatói Önkormányzat Irodájának iktatásába kerülnek. 

(5) A Kari HÖK Testület döntése a Kari HÖK Testület képviselőire, a Kari Tanács hallgatói 

tagjaira, valamint az abban érintettekre nézve kötelező érvényű. A döntés megszegői tiszt- 

ségüktől a döntést hozó szerv által, vagy annak indítványára a következő vagy rendkívüli 

ülésen megfoszthatók. 
 

111. §  
(1) A Kari HÖK Testület üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet két taggal hitelesít- 

tetni kell. A jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők személyéről a Kari HÖK Tes- 

tület a napirendek megszavazása előtt szavaz. 

(2) A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a jegyzőkönyvet készítő szerv megnevezését, a jelenlevő ta- 

gok és a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők nevét, az ülés helyét, 

idejét, valamint tartalmaznia kell az ülésen meghozott határozatokat, állásfoglalásokat, úgy hogy  

a jegyzőkönyv alapján a határozathozatali eljárás szabályszerűsége ellenőrizhető legyen. 
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(3) A Kari HÖK Testület üléseinek jegyzőkönyve a Kar bármely hallgatója számára a Kari 

HÖK Elnök előzetes írásbeli engedélyével a Kari HÖK Elnök jelenlétében megtekinthető, 

de arról másolat nem készíthető. 

 

112. § A Kari HÖK Testület ülései a Kar polgárai számára nyilvánosak. Zárt ülést kell elrendelni, 

amennyiben ezt a Kari HÖK Elnök, a Felügyelő Bizottság, vagy a képviselők egyharmada in- 

dítványozza. A zárt ülésen csak a Kari HÖK Testület képviselői, az EHÖK Elnöke és a Felü- 

gyelő Bizottság tagjai vehetnek részt. 

 

113. § A Kari HÖK Testülete az egyes feladatok ellátására állandó vagy ad hoc bizottságokat létesít- 

het, akik működésükről írásbeli anyagot kötelesek készíteni a Kari HÖK Testülete számára. 

 

 

III. fejezet 

A Kari Hallgatói Önkormányzat Elnöke 

 

1. cím 

A kari Hallgatói Önkormányzat Elnöke 

 

114. § A Kari HÖK Elnök feladatai: 

(1) képviseli a Kari HÖK Testületet, 

(2) szervezi és irányítja a Kari Hallgatói Önkormányzat munkáját, 

(3) összehívja és vezeti a Kari HÖK Testület rendes és rendkívüli üléseit, és javaslatot tesz 

azok napirendjére, 

(4) szükség szerint rendkívüli ülést hív össze, 

(5) rendszeres kapcsolatot tart fent a Kar és a Szegedi Tudományegyetem vezetésével, az 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzattal, annak szerveivel, a Szegedi Tudományegyetem 

többi karának Hallgatói Önkormányzatával, a hallgatói öntevékeny csoportokkal és az or- 

szágos hallgatói érdekképviseleti szervekkel, 

(6) gondoskodik a Kari HÖK Testület határozatainak végrehajtásáról, 

(7) felügyeli a Kari HÖK Testületének gazdálkodását, 

(8) felügyeli a Kari HÖK Iroda működését és az Irodavezető tevékenységét, 

(9) figyelemmel kíséri a Kari újság szerkesztőségének és főszerkesztőjének munkáját, 

(10) biztosítja a hallgatók széleskörű informálását, 

(11) tevékenységéről a Kari HÖK Testületet folyamatosan tájékoztatja. A Kari HÖK Testület 

kifogást emelhet a Kari HÖK Testület érdekeit sértő vagy veszélyeztető eljárással, intéz- 

kedéssel szemben. 

 

115. § A Kari HÖK Elnök jogosult: 

(1) javaslatot tenni: 

a) az Általános Alelnök, 

b) a Gazdasági Alelnök, 

c) a Kari Tanács tagok személyére, 

d) Bizottság létrehozására, annak Elnökére és tagjaira, illetve a bizottság megszüntetésére, 

e) bármely képviselő valamely, a Kari HÖK Testület hatáskörébe tartozó feladattal való 

megbízatására, 

(2) a kari Hallgatói Önkormányzat tisztségviselőit feladattal megbízni, a rájuk bízott feladat el- 

végzését számon kérni, 

(3) a Kari HÖK Testület üléseit összehívni, napirendjét megállapítani, 

(4) a Kari HÖK Testület határozata alapján kinevezni a Kari újság főszerkesztőjét, 

(5) megbízni és felmenteni a Kari Hallgatói Önkormányzat Irodavezetőjét, számára a minden- 

napi feladatok ellátására utasítást adni, 
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(6) nyilatkozni és eljárni a kari hallgatóságot érintő kérdésekben, 

(7) a Kari HÖK Testület határozata alapján a ráruházott feladatkörben önállóan eljárhat, vala- 

mint intézkedéseket tehet. Ezek azonban nem sérthetik, vagy veszélyeztethetik a Kari HÖK 

Testület és a Kar hallgatóinak érdekeit. 

 

116. § A Kari Hallgatói Önkormányzat elnöke hivatalból tagja a Kari Tanácsnak. 

 

 

2. cím 

A Kari Hallgatói Önkormányzat Elnökének megválasztása és visszahívása 
 

117. §  
(1) A Kari HÖK Elnök választásán az EHÖK Felügyelő Bizottság képviselője és az EHÖK El- 

nök jelenléte kötelező. 

(2) A kari HÖK Elnök személyére – a mandátummal rendelkező képviselők közül – a kari 

HÖK Testület előzetes véleményének a kikérésével az EHÖK Elnöke tesz jelölést. 

(3) A jelölt köteles a kari HÖK Testület előtt szóban nyilatkozni a jelölés elfogadásáról, majd 

ezt követően a kari HÖK Testület titkosan szavaz. 

(4) A kari HÖK Elnök megválasztásához a képviselők több mint felének támogató szavazata 

szükséges. 

(5) Amennyiben a jelölt nem szerzi meg a képviselők több mint felének támogató szavazatát, 

az EHÖK Elnök új jelölést tesz, mindaddig, amíg az a kari HÖK Elnöki tisztség érvényesen 

betöltésre nem kerül. 
 

118. § Az új kari HÖK Elnök megválasztásáig elődje hivatalban marad és ellátja a Kari HÖK Elnöki 

teendőket. 

 

119. § Ha a kari HÖK Elnök lemond és azt a Kari HÖK Testület elfogadja, a tisztséget a következő 

ülésen be kell tölteni. 
 

120. §  
(1) A képviselők legalább egyharmada az új Kari HÖK Elnök megnevezésével írásban bizal- 

matlansági indítványt terjeszthet be a Kari HÖK Elnök ellen. A bizalmatlansági indítvány- 

nak tartalmaznia kell a bizalmatlanság okát és ennek indokolását. A bizalmatlanság okának 

konkrétnak és valósnak kell lennie, az indoklásnak pedig világosnak és okszerűnek. 

(2) A szavazást azon a Testületi ülésen kell elrendelni, amelyen a bizalmatlansági indítványt 

előterjesztették. Ha a bizalmatlansági indítványt nem a Kari HÖK Testületi ülésen terjesz- 

tették elő, az indítványt a soron következő ülésen kell elbírálni. A Kari HÖK Elnöknek az 

indítvány benyújtását követő legkésőbb 7 napon belül a Kari HÖK Testületi ülést össze kell 

hívnia. 

(3) Ha a képviselők több mint fele megvonja bizalmát a Kari HÖK Elnöktől, akkor a bizalmat- 

lansági indítványban megnevezett Kari HÖK Elnökjelölt személyét megválasztottnak kell 

tekinteni. 

(4) A bizalmatlansági indítványban jelölt személy vonatkozásában az EHÖK Elnöknek egye- 

tértési joga van. Ha az EHÖK Elnök a jelölt személyével nem ért egyet az új tag megvá- 

lasztására a 117. § rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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IV. fejezet 

A Kari Hallgatói Önkormányzat Alelnökei 

 

1. cím 

A Kari Hallgatói Önkormányzat Általános Alelnök 

 

121. § A Kari HÖK Testület a Kari HÖK Elnök jelölésére tagjai sorából Általános Alelnököt választ. 

Az Általános Alelnök megválasztására a Kari HÖK Elnökre vonatkozó szabályok az irány- 

adóak. 
 

122. §  
(1) Az Általános Alelnök a Kari HÖK Elnök akadályoztatása esetén helyettesíti őt, ennek során 

teljes körben gyakorolja a Kari HÖK Elnököt megillető jogosultságokat és teljesíti az őt 

terhelő kötelességeket, azzal a megszorítással, hogy ellenjegyzési joggal a kifizetések és 

egyéb pénzügyek tekintetében csak akkor rendelkezik, ha a Kari HÖK Elnöke írásban jelzi 

három munkanapot meghaladó hiányzását. 

(2) Egyebekben az Általános Alelnökre a Kari HÖK Elnökre vonatkozó szabályok az irány- 

adóak. 

 

 

2. cím 

A Kari Hallgatói Önkormányzat Gazdasági Alelnök 
 

123. § A Kari HÖK Testület a Kari HÖK Elnök jelölésére tagjai sorából Gazdasági Alelnököt választ. 

A Gazdasági Alelnök megválasztására a Kari HÖK Elnökre vonatkozó szabályok az irány- 

adóak. 

 

124. § A Gazdasági Alelnök feladatai: 

(1) figyelemmel kíséri a kari Hallgatói Önkormányzat pénzügyeinek alakulását, 

(2) a határozatok alapján kiutalásokat készít, 

(3) intézi a Kari Hallgatói Önkormányzat pénzügyeit, 

(4) az üléseken előterjeszti az aktuális pályázatokat. 

 

 

V. fejezet 

A Kari Hallgatói Önkormányzati Képviselők 

 

125. § Kari Hallgatói Önkormányzati képviselő az, akit a Kari Hallgatói Önkormányzati választásokon 

jelen Alapszabály által meghatározott módon érvényesen képviselőnek választottak. 
 

126. §  
(1) A kari Hallgatói Önkormányzati képviselő joga és egyben kötelessége, hogy jelen legyen Ka- 

ri HÖK Testületének, valamint annak Bizottsági ülésein és részt vegyen azok munkájában. 

(2) A képviselő jogosult a Kari HÖK Testület ülésein felszólalni és határozati javaslatot előter- 

jeszteni, valamint a határozathozatal során szavazni. 

(3) A képviselő joga a Kari HÖK Testületben tisztséget vállalni, valamint eljárni a Kari HÖK 

Testület által ráruházott jogkörben. 

(4) A képviselő jogosult felvilágosítást kérni a Kari HÖK Elnöktől, a Bizottságoktól, valamint 

az egyes feladatokkal megbízott képviselőktől működésükkel, illetve a Kari HÖK Irodave- 

zetőtől a Kari HÖK Iroda működésével kapcsolatban. Az érintettek kötelesek a kért felvilá- 

gosítást megadni. 

(5) A képviselő köteles munkáját a tőle általában elvárható gondossággal és körültekintéssel ellátni. 
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127. § A képviselőt a Kari HÖK Testület megalakulását kimondó határozat meghozatalától kezdve il- 

leti meg mandátuma. 

 

128. § A Kari HÖK Képviselő mandátuma és Kari Tanácsi tagsága megszűnik: 

a) a Kari HÖK Testület működésének befejezésével; 

b) az egy év lejártával; 

c) a hallgatói jogviszony megszűnésével, vagy passzív félévvel; 

d) lemondással; 

e) a közügyektől való eltiltó büntetés jogerőre emelkedésével; 

f) marasztaló egyetemi fegyelmi határozat jogerőre emelkedésével; 

g) az Alapszabályban meghatározott súlyos szabálytalanság elkövetése esetén kizárással. 

 

 

VI. fejezet 

A Kari Hallgatói Önkormányzat Tisztségviselői 

 

129. § Kari HÖK Tisztségviselő azon Kari HÖK Képviselő, akit a Kari HÖK Testület valamely fela- 

datának ellátásával, illetve a Kari HÖK képviseletével megbízott. 

 

130. § A tisztségviselő jelen Alapszabály által meghatározott működési körben, illetve a Testület hatá- 

rozata alapján a reá ruházott feladatkörben önállóan eljárhat és intézkedéseket tehet, ezek azon- 

ban nem sérthetik a hallgatóság érdekeit, nem állhatnak ellentétben jelen Alapszabállyal a Kari 

HÖK Testület Ügyrendjével és a Kari HÖK Testület korábbi határozataival. 

 

131. § A Kari HÖK tisztségviselő működéséről köteles tájékoztatni a Kari HÖK Testületet. 

 

132. § A Kari HÖK tisztségviselők személyére a Kari HÖK Elnök tesz javaslatot és személyükről a 

Kari HÖK Testület egyszerű többséggel határoz. 

 

133. § A Kari HÖK tisztségviselővel szembeni bizalmatlanságot a Kari HÖK Elnök vagy a képviselők 

egynegyede indítványozhatja. A Kari HÖK Testület egyszerű többséggel dönt. 

 

 

VII. fejezet 

A Kari Hallgatói Önkormányzat Bizottságai 
 

134. §  
(1) A Kari HÖK Testület egyes feladatainak ellátására, illetve egyes döntéseinek előkészítésére 

állandó vagy ad hoc bizottságokat hozhat létre. 

(2) A Kari HÖK a Bizottságait a kari sajátosságoknak megfelelően alakítják ki, és szervezetükről 

és működésükről a kari Hallgatói Önkormányzat Ügyrendjében részletesen rendelkeznek. 

 

 

VIII. fejezet 

A Kari Hallgatói Önkormányzat Irodavezetője 
 

135. §  
(1) A kari Hallgatói Önkormányzat adminisztratív feladatainak vitelére Kari HÖK Irodavezetőt 

alkalmazhat. Amennyiben a Kari HÖK Irodavezető személye közalkalmazott, személyének 

megbízatására és felmentésére a Kari HÖK Elnöke tesz javaslatot a Kar vezetőjénél. 
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(2) Az Kari HÖK Irodavezető személyére a Kari HÖK Testület pályázatot írhat ki. A pályázat 

szövegének megállapítása a Kari HÖK Testület hatásköre. A pályázók közül a Kari HÖK El- 

nök, vagy az általa felállított ad hoc bizottság választ. 

 

136. § A Kari HÖK Irodavezető alapvető feladatai: 

(1) részt vesz a Kari Hallgatói Önkormányzat ülésein, 

(2) vezeti a Kari Hallgatói Önkormányzat üléseinek jegyzőkönyvét, 

(3) ellátja az adminisztratív feladatokat (pl.: jegyzőkönyv-iktatás, adatbevitel), amelyek a kari 

Hallgatói Önkormányzat működéséhez szükségesek, illetve amelyekkel a Kari HÖK Elnök 

megbízza, 

(4) tájékoztatja a hallgatókat az őket érintő kérdésekről, különös tekintettel a kari Hallgatói Ön- 

kormányzat határozatairól, és az azokhoz kapcsolódó közérdekű információkról, 

(5) állandó ügyeletet tart a Kari HÖK irodán, 

(6) beszerzi a Kari HÖK iroda működéséhez szükséges eszközök. 

 

 

IX. fejezet 

A kari Hallgatói Önkormányzatok gazdálkodása 

 

137. § A Kari Hallgatói Önkormányzat az alábbi forrásokból gazdálkodik: 

(1) Hallgatói Juttatások keretösszegből (továbbiakban: HJK), a keret felosztására irányadó jog- 

szabályok és egyetemi szabályzat figyelembevételével, (2) az Intézmény vagy Kar által rábízott 

pénzeszközökből, (3) saját bevételekből. 

 

138. § A következő évi HJK felosztásáról a Kari HÖK Testület legkésőbb minden naptári év utolsó 

ülésén rendelkezik, amelyet beterjeszt az EHÖK Elnökségének, majd ezt követően a Szenátus- 

nak. 

 

139. § A kari Hallgatói Önkormányzatok gazdálkodását törvényességi, hasznossági és célszerűségi 

szempontból a Felügyelő Bizottság ellenőrzi. 

 

140. § A kari Hallgatói Önkormányzat témaszámai terhére három formában lehet kifizetést eszközölni: 

(1) ösztöndíj jellegű kiutalás, 

(2) számlás kifizetés, 

(3) beruházás jellegű kifizetés formájában. 

 

141. § Az ösztöndíj jellegű kiutalásokat Kari HÖK Testületi határozatnak kell megelőznie. Kivételt 

képeznek ez alól az egyéb szabályzat alapján folyamatosan fizetendő ösztöndíjak (pl.: tanulmá- 

nyi ösztöndíj, állandó szociális és lakhatási támogatás, HÖK tagok javadalma). A kiutalási íve- 

ket a Kari HÖK Elnök aláírja, a Gazdasági Alelnök ellenjegyzi, másolatát pedig a Kari HÖK 

Iroda iktatásában tárolják. 

 

142. § Számlás kifizetés esetén a számlát a Kari HÖK Elnök aláírja, és a Kari HÖK részéről a Gazda- 

sági Alelnök és a Szegedi Tudományegyetem részéről a Szegedi Tudományegyetem illetékes 

pénzügyi alkalmazottja ellenjegyzi, másolatát pedig a Kari HÖK Iroda iktatásában tárolják. 

 

143. § A kari Hallgatói Önkormányzat külön bevételeit elkülönített témaszámon tárolja. 

 

144. § A Kari HÖK egyes pénzeszközök kezelésére, pályázatok elbírálására állandó bizottságokat 

hozhat létre, amelynek feladat- és hatáskörét, továbbá működésének részletes szabályait a Kari 

HÖK Ügyrendjében kell megállapítani. 
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III/1. rész 

A Hallgatói Szakos Érdekvédelmi Képviselet rendszere 
 

144/A. §  
(1) A Hallgatói Szakos Érdekvédelmi Képviseleti Ülés konzultatív, tanácsadó jellegű, kez- 

deményező testület, amelyet a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkor- 

mányzat hoz létre, a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzattal 

együttműködésben tevékenykedik, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljának el- 

érésére szervezi tagjai tevékenységét. 

(2) A Hallgatói Szakos Érdekvédelmi Képviseleti Ülés célja a Szegedi Tudományegyetem 

hallgatói érdekvédelmi feladatai ellátásának még szélesebb körben történő kiterjesztése, 

az egyes hallgatói csoportok közötti és integráció biztosítása, a hatékonyabb kommuni- 

káció és információáramlás elősegítése; ennek keretein belül a felsőoktatás általános kér- 

déseit, tanulmányi kérdésköröket, általános és egyedi hallgatói problémákat dolgoz fel. 

(3) A Hallgatói Szakos Érdekvédelmi Képviseleti Ülés tevékenysége a Mezőgazdasági Kar 

kivételével a Szegedi Tudományegyetem valamennyi karára kiterjed. 
 

144/B. § A Hallgatói Szakos Érdekvédelmi Képviseleti Ülés rendes hallgatói képviselő tagjait és men- 

torait a hallgatók közvetlenül, egy fordulós választás útján választják meg; a választásra jelen 

Alapszabály 169–203. §§ szakaszok rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 
 

144/C. § A hallgatói szakos érdekvédelmi képviselet felépítését az EHÖK Elnökség évente határozza 

meg. 
 

144/D. § Egyebekben a hallgatói szakos érdekvédelmi képviseletre vonatkozó további rendelkezéseket 

az EHÖK hivatalos honlapja tartalmazza. 

 

 

IV. rész 

A kari hallgatói önkormányzati képviselők választása 

 
NFtv. 60. § (1) A felsőoktatási intézményekben a hallgatói érdekek képviseletére – a felsőoktatási intézmény részeként – 

hallgatói önkormányzat működik. A hallgatói önkormányzatnak – a 63. §-ban meghatározott kivétellel – 

minden hallgató tagja, választó és választható. A hallgatói önkormányzat az e törvényben meghatározott 

jogosítványait akkor gyakorolhatja, ha 

a) megválasztotta tisztségviselőit, és jóváhagyták az alapszabályát, és 

b) a hallgatói önkormányzati választásokon a felsőoktatási intézmény teljes idejű nappali képzésben részt 

vevő hallgatóinak legalább huszonöt százaléka igazoltan részt vett. 

 

NFtv. 12. § (7) Az állami felsőoktatási intézményben a szenátus tagjai – a rektor, gazdasági vezető kivételével – választás 

útján nyerik el megbízatásukat. A szenátus működésével kapcsolatos minden kérdést a felsőoktatási intéz- 

mény szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni, a következők figyelembevételével: 

a) a szenátus létszáma nem lehet kevesebb kilenc főnél, továbbá az oktatók és kutatók által választott tagok- 

nak – az elnökkel együtt – a testület tagjainak többségét kell alkotniuk, a karok, a vezetői megbízással 

nem rendelkező oktatók képviseletét biztosítani kell, 

b) a hallgatói önkormányzat a 60. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételek szerint a szenátus 

létszáma legalább húsz, legfeljebb huszonöt százalékának megfelelő számban delegál képviselőt, 

c) a doktorandusz önkormányzat egy fő képviselőt jogosult delegálni, 

d) az egyéb munkakörben foglalkoztatott tagok, a reprezentatív szakszervezetek képviselőinek létszáma nem 

lehet több, mint a szenátus létszámának öt-öt százaléka, de legalább egy-egy fő, 

e) a szenátus tagjainak megbízatása négy év, a hallgatói és a doktorandusz önkormányzat képviselője ese- 

tében legalább egy és legfeljebb három év lehet, 

f) a szenátus ülései az intézmény alkalmazottai, hallgatói számára nyilvánosak, 

g) a szenátus ülése akkor határozatképes, ha tagjainak legalább hatvan százaléka jelen van, döntéseit – ha 

törvény vagy a szervezeti és működési szabályzat magasabb szavazati arányt nem ír elő – jelen lévő tag- 

jai többségének egyhangú szavazatával hozza, 

h) a szenátus jelen lévő tagjai több mint ötven százalékának kérésére zárt ülést, titkos szavazást kell tartani, 
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i) a szenátus üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, a szenátus döntéseit határozatba kell foglalni, és a szer- 

vezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint nyilvánosságra kell hozni, 

j) a szenátus üléséről az ülés időpontja, a napirend megküldésével előzetesen a fenntartó képviselőjét tájé- 

koztatni kell, a fenntartó képviselője az ülésen tanácskozási joggal részt vehet. 
 

145. §  
(1) A hallgatói önkormányzati választásokat minden karon önállóan, kifejezetten az adott karra 

nézve, az adott kar hallgatói önkormányzat tisztségviselőinek megválasztása útján, kifeje- 

zetten az adott karon választásra jogosultak részvételével kell kiírni és megszervezni (a to- 

vábbiakban: kari HÖK választás). 

(2) A kari HÖK választást jelen Alapszabálynak megfelelően a Szegedi Tudományegyetem 

EHÖK elnöke írja ki. 

(3) Az adott kar hallgatói önkormányzat tisztségviselőinek megválasztása (kari HÖK választás) 

során minden olyan hallgató választó és választható, akit a választás időpontjában az adott 

karon hallgatóként jogosultságok illetnek, kötelezettségek terhelnek, különösen aki az adott 

kar (valamely képzésének) hallgatója, vagy akit – a szabadon választható kurzusok kivéte- 

lével – felvett kurzusaira, tanulmányi előmenetelére tekintettel (az adott karon folytatott ta- 

nulmányaival összefüggésben) tartósan illetnek meg kifejezetten az adott karra hatályos 

hallgatói jogosultságok, valamint tartósan terhelnek kifejezetten az adott karra hatályos 

hallgatói kötelezettségek. 
 

146. § Rendkívüli választást kell kiírni, ha a kari Hallgatói Önkormányzat Testületének létszáma bár- 

mely okból több mint felével csökken. 

 

 

I. fejezet 

A választási szervek 

 

147. § A választási szervek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások 

tisztaságának, szabályszerűségének biztosítása, pártatlanságának érvényesítése és szükség ese- 

tén a választás szabályszerű rendjének helyreállítása. 

 

148. § Választási szervek: 

(1) az SZTE EHÖK Elnök, 

(2) az SZTE EHÖK Felügyelő Bizottság, 

(3) Választási Bizottság. 

 

 

1. cím 

Az SZTE EHÖK Elnök 

 

149. § A választások kiírását az EHÖK Elnök, mint a Szegedi Tudományegyetem Hallgatói Önkor- 

mányzatának képviselője végzi. 

 

150. § Az EHÖK elnök: 

(1) kiírja a választásokat, 

(2) a választások végeredményéről tájékoztatja a Szenátus tagjait. 
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2. cím 

A Felügyelő Bizottság 
 

151. §  
(1) A Felügyelő Bizottság felelős választások technikai lebonyolításáért, amihez kikérheti az il- 

letékes Kar Vezetője Hivatalának segítségét. 

(2) A Kari Hallgatói Önkormányzat – a Felügyelő Bizottság külön kérésére – köteles segítséget 

nyújtani a választások ideje alatt. 
 

152. § A Felügyelő Bizottság: 

(1) az EHÖK Elnök egyetértésével a választás kiírását követő három napon belül megbízza a 

Választási Bizottság tagjait, 

(2) elkészíti a választási szavazólapokat, 

(3) gondoskodik a szavazólapok és az urna hitelesítéséről és őrzéséről, 

(4) gondoskodik a választási pecsét őrzéséről, 

(5) lebonyolítja a jelölések elfogadását, 

(6) dönt a benyújtott kifogásokról, 

(7) megsemmisíti a szavazás végeredményét, ha olyan szabályellenességet észlel, amely azt 

döntően befolyásolja, 

(8) a Választási Bizottsággal megállapítja a szavazás végeredményét, 

(9) elvégzi a sorsolást az azonos szavazatszámot elért jelöltek között, 

(10) jegyzőkönyvet készít a választási fordulókról, 

(11) közzéteszi a választás végeredményét, 

(12) kijelöli a szavazások helyszínét. 

 

 

3. cím 

A Választási Bizottság 

 

153. § A Választási bizottság legalább három tagból áll, tagjait a Szegedi Tudományegyetem Egyete- 

mi Hallgatói Önkormányzatának Felügyelő Bizottsága bízza meg az EHÖK Elnök egyetértésé- 

vel. 

 

154. § A Választási bizottság tagja kizárólag a Szegedi Tudományegyetem beiratkozott hallgatója le- 

het. 

 

155. § A Választási bizottság tagjai a Felügyelő Bizottság irányítása alatt végzik munkájukat, a Bizott- 

ság ellenőrzéséért a Felügyelő Bizottság a felelős. 

 

156. § A Választási Bizottság: 

(1) ellenőrzi a szavazásra kijelölt területet, 

(2) levezeti a szavazást, 

(3) gondoskodik a szavazás szabályszerű lebonyolításáról, 

(4) megszámlálja a szavazatokat és a FEB-bel megállapítja a szavazás eredményét, 

(5) a szavazás eredményéről jegyzőkönyvet állít ki. 

 

157. § A Választási Bizottság tagja nem lehet: 

(1) SZTE EHÖK Elnökségének tagja, 

(2) SZTE EHÖK Bizottságának Elnöke, 

(3) SZTE EHÖK Felügyelő Bizottságának tagja, 

(4) kari Hallgatói Önkormányzat tagja, 

(5) a választáson induló jelölt. 
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158. § A Választási Bizottság tagjának megbízatása megszűnik: 

(1) a választás végleges eredményének közzétételével, 

(2) a hallgatói jogviszony megszűntével, vagy passzív félévvel, 

(3) lemondással, 

(4) a megbízatás visszavonásával. 

 

159. § A Választási Bizottság tagjait a választásban végzett munkájukért juttatás illeti meg, amelyet a 

választással érintett Kari Hallgatói Önkormányzat a köteles megtéríteni. A kari Hallgatói Ön- 

kormányzatnak ezen körben mérlegelési joga nincs. 

 

 

II. fejezet 

A Kari Hallgatói Önkormányzati választás 
 

160. §  
(1) A választást az SZTE EHÖK elnöke írja ki. 

(2) A kari Hallgatói Önkormányzatok választására kizárólag a jelen Alapszabály rendelkezései 

az irányadók, ettől eltérő, ellentétes, kiegészítő szabályozás semmis. 
 

161. § A választást lehetőleg úgy kell kiírni, hogy az a Kari Hallgatói Önkormányzat alakulást kimon- 

dó határozat meghozatalától számított 1 éves időtartamon belül megkezdődhessen. 

 

162. § A választás kétfordulós. Az első a jelölési, a második a szavazási forduló. 
 

163. §  
(1) Választani kizárólag személyesen lehet. 

(2) Választani az jogosult, aki a választásra jogosultak névjegyzékében szerepel, illetve akit a 

Választási Bizottság a névjegyzékbe felvesz. 

(3) A Választási Bizottság megállapítja a szavazni kívánó személyazonosságát és azt, hogy 

szerepel-e a névjegyzékben. A Választási Bizottság felveszi a névjegyzékbe azt, aki a nem- 

zeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény rendelkezései és a jelen Alapszabályban 

foglalt rendelkezések (különösen: 180. §) szerint választható, és ennek tényét három napnál 

nem régebbi eredeti hallgatói jogviszony igazolással igazolni tudja. Az ilyen igazolást a vá- 

lasztási névjegyzékhez csatolni kell, és a névjegyzék utolsó oldalába a szükséges adatokat, 

valamint az aláírást be kell vezetni. 

(4) A Választási Bizottság az urnák állapotát minden szavazási napon az első választásra jogo- 

sult – aki nem lehet a Választási Bizottság tagja – jelenlétében a szavazás megkezdése előtt 

megvizsgálja. A vizsgálatról sértetlenségi jegyzőkönyv készül. 
 

164. §  
(1) A választás az első fordulóban (jelölés) úgy történik, hogy a választásra jogosult a hivatalos 

szavazólapon megjelölt helyre olvashatóan felírja az általa jelölni kívánt legfeljebb annyi 

személy nevét, amennyi a kari HÖK Testületbe megválasztható, s ezt a szavazólapot a sza- 

vazóurnába helyezi. 

(2) A jelölési fordulóban a jelölt nevét és a választhatóságát megalapozó tényeket olvashatóan 

fel kell tüntetni. 
 

165. § Érvénytelen az a jelölés 

(1) amelyet nem hivatalos szavazólapon adtak le, 

(2) amelyen nem szerepel a Választási Bizottság bélyegzője, 

(3) amelyet nem a szavazóurnába dobtak, 

(4) amelyből nem olvasható ki egyértelműen, hogy kire kívánták leadni, 
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(5) amelyen a megengedettnél több személyt jelöltek meg, illetve ha egyet sem, 

(6) ha a jelölt neve mellett megjelölt szakon ilyen nevű hallgató nem található, vagy a szak  

nem került kitöltésre. Ha ugyanazon szakon több azonos nevű hallgató is van, és többen is 

elfogadják a jelölt, a jelölések száma a jelöltek között egyenlően oszlik meg, azzal, hogy a 

töredék jelölést egésznek kell tekinteni. 
 

166. §  
(1) A szavazás mindkét fordulóban három egymást követő 3 munkanapon át tart azzal, hogy a 

második forduló (szavazás) addig meghosszabbítható, ameddig a szavazatok száma az ér- 

vényességi küszöböt átlépi, de legfeljebb 10 munkanappal. 

(2) A Felügyelő Bizottság a választást legfeljebb 3 munkanapra felfüggesztheti; ezen napokat 

nem kell az (1) bekezdésben meghatározott időtartamhoz hozzászámolni. 
 

167. § A Felügyelő Bizottság a Választási Bizottsággal együtt gondoskodik arról, hogy a szavazólap 

minden választási napon átvehető és az urna a szavazó számára – 08:00 és 20:00 óra között elő- 

re meghatározott legalább 6 óra időtartamban – hozzáférhető legyen. 

 

168. § A Felügyelő Bizottság gondoskodik arról, hogy a szavazás megkezdése előtt 3 nappal az EHÖK 

hivatalos honlapján tájékoztatót helyezzenek el, amely tartalmazza a szavazás helyét, idejét és 

módját. 

 

169. § A szavazólap átvételéről nyilvántartást kell vezetni. 
 

170. §  
(1) A második fordulóban (szavazás) csak az indulhat, aki a jelölést elfogadja. Az elfogadás 

helyét és idejét a Felügyelő Bizottság határozza meg. 

(2) Jelölést csak személyesen, fényképes igazolvánnyal és 3 napnál nem régebbi hallgatói jog- 

viszony igazolással a Felügyelő Bizottság által meghatározott helyen és időpontban lehet 

elfogadni. Hallgatói jogviszony igazolása nélkül a jelölés nem fogadható el. 

(3) A második fordulóban a kari HÖK Testületbe megválasztható képviselők számánál kétszer 

több fő indulhat, a jelölésen kapott szavazatok számának csökkenő sorrendje alapján. Ha az 

induláshoz még szükséges legalacsonyabb számú szavazatot többen is megkapták, vala- 

mennyien jogosultak a második fordulóban való részvételre. A sorrend kialakításánál csak 

azon személyeket kell figyelembe venni, akik a jelölést elfogadták. 

(4) A második fordulóban indulni jogosult személyek neveit és szakjának megjelölését nappal 

az EHÖK hivatalos honlapján közzé kell tenni, feltüntetve a jelölésen kapott jelölések szá- 

mát is. 
 

171. § A második fordulóban (szavazás) a szavazólapon az összes induló neve szerepel abc-sorrend- 

ben, amelyek közül a szavazó legfeljebb annyi nevet jelölhet meg, amennyi a Kari HÖK Testü- 

letébe választható, a többit pedig érintetlenül hagyja. 

 

172. § A második forduló (szavazás) alapján – a megválasztható tagok számának függvényében – azo- 

kat kell tagként megválasztottnak tekinteni, akik a legtöbb érvényes szavazatot kapták és a to- 

vábbi feltételeknek megfelelnek. 
 

173. §  
(1) Szavazategyenlőség esetén az első fordulóban (jelölés) elért szavazatok száma dönt. 

(2) Amennyiben az első fordulóban elért szavazatok is azonos számúak, az azonos szavazatot 

elért személyek között sorsolással kell dönteni. 
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174. § A szavazás végeredményét a szavazást követően ki kell hirdetni és az EHÖK hivatalos honlap- 

ján közzé kell tenni. 

 

175. § A Felügyelő Bizottság közjegyző jelenlétében köteles minden fordulóról közjegyzői okiratba 

foglalt jegyzőkönyvet készíteni, s azt legkésőbb a közjegyzői okirat kiállítását követően tíz 

munkanapon belül megküldeni a Kar Vezetőjének és az Szegedi Tudományegyetem EHÖK El- 

nökének. A szavazás végeredményéről szóló tájékoztatót a fentieken túl pedig a Szegedi Tu- 

dományegyetem Rektorának, a Szegedi Tudományegyetem Főtitkárának, valamint a Szegedi 

Tudományegyetem EHÖK iroda iktatásának. 

 

 

III. fejezet 

Jogorvoslat 

 

176. § A választás szabályszerű lebonyolításáért a Felügyelő Bizottság és a Választási Bizottság fele- 

lős. 

 

177. § Bárminemű szabálysértés vagy kifogás esetén a kifogást a Felügyelő Bizottságnak haladéktala- 

nul, de legkésőbb a választási fordulók lezártáig jelezni kell. 
 

178. §  
(1) A beérkező kifogásokat a Felügyelő Bizottság jegyzőkönyvben rögzíti és a bejelentővel 

aláíratja. A választási forduló lezártát követően a választási fordulókkal kapcsolatos kifo- 

gásnak nincs helye. 

(2) A benyújtott kifogásban a kifogásoló személyazonosságát (név nyomtatott betűkkel, szüle- 

tés helye ideje, anyja neve, állandó lakcíme) valamint elérhetőségét (mobiltelefonszám, e- 

mail cím) egyértelműen, olvashatóan fel kell tüntetni. A nem személyesen benyújtott kifo- 

gásokat teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Ennek hiányában a kifogást ér- 

demi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. 
 

179. § A választás végeredményével kapcsolatos kifogásokat a végeredmény nyilvánosságra- 

hozatalától számított 48 órán belül a Felügyelő Bizottságnál lehet előterjeszteni. A határidő 

jogvesztő. Ezen határidő után a Felügyelő Bizottság a választás iratait a fordulók végeredmé- 

nyéről készült jegyzőkönyvek kivételével megsemmisíti. 

 

180. § A Felügyelő Bizottság a beérkezett kifogásokat megvizsgálja, és első fokon dönt. 

 

181. § A Felügyelő Bizottság döntése ellen az SZTE EHÖK Elnökséghez lehet fellebbezni, amely so- 

ron következő, vagy rendkívüli ülésén dönt. A döntés ellen további jogorvoslatnak helye nincs. 

 

 

V/1. rész 

Az összhallgatói szavazás 

 

182/A. § Az Összhallgatói szavazás intézménye 

(1) A hallgatói részvételi demokrácia Szegedi Tudományegyetemen történő megvalósítása, a 

hallgatóknak a döntéshozatali folyamatokba való hatékonyabb bekapcsolódása érdekében 

a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat az Összhallgatói Sza- 

vazás intézményéről az alábbiak szerint rendelkezik. 
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(2) Összhallgatói szavazást kezdeményezhet 

a) a Szegedi Tudományegyetem a kezdeményezés napján nyilvántartott összes hallgató- 

jának legalább 25%-a („hallgatói kezdeményezés”), az erre a célra létesített és hitele- 

sített aláírásgyűjtő ív (alábbiakban részletezett módon történő) benyújtásával, 

b) az EHÖK Elnökség 2/3-a, az erre irányuló határozat meghozatalával. 

 

182/B. § Az Összhallgatói szavazás kezdeményezése 

(1) Összhallgatói szavazás [1. § (2) bek. a) pont szerinti] hallgatói kezdeményezése esetén a 

szavazást kérelmező hallgató köteles a szavazás kezdeményezésére irányuló aláírásgyűj- 

tő ív egy mintapéldányát az EHÖK Felügyelő Bizottság részére átnyújtani. 

(2) Az aláírásgyűjtő ívnek a magyar nyelv szabályai szerint megfogalmazott, rövid, egyér- 

telmű, konkrét, eldöntendő vagy a lehetséges válaszok felsorolásával (pl. a, b, c, d vála- 

szok megjelölésével) ellátott kiegészítendő kérdést kell tartalmaznia. 

(3) Az összhallgatói szavazás nem irányulhat 

a) Magyarország Alaptörvényével, jogszabályaival, a Szegedi Tudományegyetem hatá- 

lyos szabályzataival ellentétes tevékenységre vagy mulasztásra; 

b) az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának rendelkezéseivel összefüggő 

kérdéskörre; 

c) olyan kérdéskörre, amelyben a kezdeményezést legfeljebb egy évvel megelőzően már 

döntés született. 

(4) Az EHÖK Felügyelő Bizottság a részére átnyújtott aláírásgyűjtő ív alapján 30 napon belül 

a) rendelkezik az aláírásgyűjtő ív hitelesítéséről, és rögzíti az aláírásgyűjtés megkezdé- 

sének időpontját; vagy 

b) határidő tűzésével a feltett kérdés megfelelő megfogalmazására szólítja fel a kérelme- 

zőt; vagy 

c) a 2. § (3) bekezdés fennállása esetén az összhallgatói szavazás kezdeményezését el- 

utasítja. 

A szavazás kezdeményezését elutasítása esetén a kezdeményező az EHÖK Elnökség 

felé 3 napon belül kifogással élhet. 

(5) Az EHÖK Felügyelő Bizottság a kérelmezőt döntéséről 8 napon belül értesíti, valamint 

döntését a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat honlapján 8 

napon belül közzéteszi. 

 

182/C. § Az aláírásgyűjtő ív vezetése 

(1) Egy aláírásgyűjtő íven egyetlen, az EHÖK Felügyelő Bizottság által korábban hitelesített 

kérdés (a hitelesített példánnyal teljes mértékben azonos módon) szerepelhet. 
(2) Az aláírásgyűjtő ívet kizárólag a Szegedi Tudományegyetem hallgatói írhatják alá. 

Amennyiben az aláírásgyűjtő ív valamely példánya (oldala) olyan aláírást tartalmaz, 

amelynek aláírója az összhallgatói szavazás kezdeményezésétől annak befejezéséig nem 

(vagy nem teljes időtartamban) volt a Szegedi Tudományegyetem hallgatója, abban az 

esetben az adott példányt (oldalt) érvénytelennek kell tekinteni, és az azon feltüntetett 

aláírások nem vehetőek figyelembe. 

(3) Az aláírásgyűjtő íven a Szegedi Tudományegyetem hallgatói (aláírásukat megelőzően) 

hiánytalanul és olvasható módon kötelesek a Szegedi Tudományegyetemi hallgatói azo- 

nosítójukat („EHA-kód”) feltüntetni; ezen adatszolgáltatás önkéntesen történik; a hiányo- 

san kitöltött adatokkal ellátott aláírás azonban – hitelességének megkérdőjelezhetősége 

folytán – nem vehető figyelembe. 

(4) Az aláírásoknak a kérdéssel azonos oldalon, megtévesztésre nem alkalmas módon kell 

szerepelniük. 
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(5) Az összhallgatói szavazás kezdeményezője köteles az aláírásgyűjtő ív megkezdésének 

fentiek szerinti módon rögzített időpontjától számított 10 naptári napon belül az össze- 

gyűjtött aláírásokat az EHÖK Felügyelő Bizottság részére átnyújtani. Az aláírások át- 

nyújtására 10 naptári napon belül egyetlen alkalommal van lehetőség, a határidő elmu- 

lasztása jogvesztő. Az EHÖK Felügyelő Bizottság a részére határidőn túlmenően átnyúj- 

tott aláírások ellenőrzését érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

 

182/D. § Az Összhallgatói szavazás kiírása 

(1) Az EHÖK Felügyelő Bizottság a részére átnyújtott, összegyűjtött aláírások hitelességét 

ellenőrzi. Az aláírások hitelességének kétsége esetén az EHÖK Felügyelő Bizottság a 

megfelelő hallgatói adatokról a Hallgatói Szolgáltató Irodánál tudakozódik. 

(2) Az EHÖK Felügyelő Bizottság eljárásának eredményéről a kérelmezőt 8 napon belül ér- 

tesíti, valamint azt a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat hon- 

lapján 8 napon belül közzéteszi. A szavazás kiírásának elutasítása esetén a kezdeménye- 

ző az EHÖK Elnökség felé 3 napon belül kifogással élhet. 

(3) Amennyiben az EHÖK Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy az aláírásgyűjtő íven a 

fentiek szerint megjelölt kérdéskörben a Szegedi Tudományegyetem a kezdeményezés 

napján nyilvántartott összes hallgatójának legalább 25%-a összhallgatói szavazás kiírását 

támogatja, abban az esetben haladéktalanul értesíti az EHÖK Elnököt összhallgatói sza- 

vazás kiírásának kötelezettségéről. 

 

182/E. § Az Összhallgatói szavazás megtartása és eredménye 

(1) Összhallgatói szavazás megtartására a kiírás szerinti egyetlen naptári napon, 10:00 és 

16:00 óra közötti hat órányi időtartamban kerülhet sor. 

(2) Az összhallgatói szavazás során a Szegedi Tudományegyetemen az összhallgatói szava- 

zás napján hallgatói jogviszonnyal rendelkező, az adott félévre beiratkozott (bejelentke- 

zett) hallgatók jogosultak az aláírásgyűjtő íven korábban (a hitelesített példánnyal teljes 

mértékben azonos módon) megjelölt kérdésre egyértelmű „Igen” vagy „Nem” válasszal, 

vagy a kiegészítendő kérdés lehetséges válaszai közül a saját véleményüknek megfelelő 

egyetlen válasszal (annak egyértelmű megjelölésével) válaszolni. 

(3) Az összhallgatói szavazás a részvételi létszámtól függetlenül eredményes. 

(4) Az összhallgatói szavazás eredményét az EHÖK Elnökség köteles figyelembe venni. 

(5) Egyebekben az összhallgatói szavazásra az EHÖK Alapszabály 169–203. §§ szakaszok 

rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 
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VI. rész 

Záró rendelkezések 

 

183. § Jelen Alapszabályt az EHÖK Elnöksége 2007. május 2-i ülésén egyhangúlag elfogadta. 

 

184. § Jelen Alapszabályt az EHÖK Választmánya 2007. május 3-i ülésén egyhangúlag elfogadta. 

 

185. § Jelen Alapszabály a jóváhagyást követő napon lép hatályba. 

 

186. § Jelen Alapszabályt az EHÖK-elnök előterjesztésére a Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a 

2015. évi november hó 30. napján tartott ülésén a 210/2015. számú határozatával jóváhagyta. 

Az Alapszabály-módosítást az EHÖK Választmány 2015. december 10-ei ülésén elfogadta. 

 

187. § Jelen Alapszabály (a módosításokkal egységes szerkezetben) a jóváhagyást követő napon lép 

hatályba azzal, hogy a kari HÖK Testület létszámára vonatkozó (különösen: 97. §) rendelkezé- 

seket első alkalommal a jelen módosítások hatályba lépésének napján megválasztott kari HÖK 

tisztségviselők mandátumának lejártát követően kell alkalmazni, és a kari HÖK választásokat 

első alkalommal a jelen módosítások hatályba lépésének napján megválasztott kari HÖK tiszt- 

ségviselők mandátumának lejártát követően kell a kari HÖK Testület létszámára vonatkozó 

(különösen: 97. §) rendelkezések szerint kiírni. 

 

188. § Jelen módosítások hatályba lépésének napján hatályát veszíti valamennyi kari Hallgatói Ön- 

kormányzat Ügyrend. 
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1. számú melléklet 

 

A Szegedi Tudományegyetem Kari szintű hallgatói önkormányzatai 

 

 

1. Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat (ÁJTK HÖK) 

2. Általános Orvostudományi Kar Hallgatói Önkormányzat (ÁOK HÖK) 

3. Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzat (BTK HÖK) 

4. Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Hallgatói Önkormányzat (ETSZK HÖK) 

5. Fogorvostudományi Kar Hallgatói Önkormányzat (FOK HÖK) 

6. Gazdaságtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat (GTK HÖK) 

7. Gyógyszerésztudományi Kar Hallgatói Önkormányzat (GYTK HÖK) 

8. Mezőgazdasági Kar Hallgatói Önkormányzat (MGK HÖK) 

9. Műszaki Kar Hallgatói Önkormányzat (MK HÖK) 

10. Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Hallgatói Önkormányzat (JGYPK HÖK) 

11. Természettudományi és Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzat (TTIK HÖK) 

12. Zeneművészeti Kar Hallgatói Önkormányzat (ZMK HÖK) 
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2. számú melléklet 

 

A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának organogramja 
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3. számú melléklet 

 

A Szegedi Tudományegyetem Doktori Iskolái 

 

 

 

Bölcsészettudományok 

SZTE BTK 
Irodalomtudományi Doktori Iskola 

Neveléstudományi Doktori Iskola 

Nyelvtudományi Doktori Iskola Történettudományi Doktori Iskola Filozófia Doktori Iskola 

 

Orvos és Gyógyszertudományok 

SZTE ÁOK 
Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola 

Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola 

Klinikai Orvostudomány Doktori Iskola 

Multidiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola 

 

SZTE GYTK 

Gyógyszertudományok Doktori Iskola 

 

Társadalomtudományok 

SZTE ÁJTK 
Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola 

 

SZTE GTK 

Közgazdaságtani Doktori Iskola 

 

Természettudományok 

SZTE TTK 
Biológia Doktori Iskola 

Fizika Doktori Iskola Földtudományok Doktori Iskola Kémia Doktori Iskola Környezettudományi 

Doktori Iskola 

Matematika- és Számítástudomány Doktori Iskola 
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