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NAPIRENDI PONTOK
A Szegedi Tudományegyetem Szenátusának 2016. év július hó 11. napján (hétfő) 14.00 órakor
tartott 2015/2016. évi XIII. rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pontok kerültek megvitatásra:
1. Személyi ügyek:
I. Szakfelelős felelős felkérése
Bölcsészettudományi Kar
- Javaslat Dr. Katona Tünde egyetemi docens (Német Irodalomtudományi Tanszék) felkérésére a Német nyelv, irodalom és kultúra magyar nyelven MA szak szakfelelősi
teendőinek ellátására
- Javaslat Dr. Katona Tünde egyetemi docens (Német Irodalomtudományi Tanszék) felkérésére a Némettanár MA szak szakfelelősi teendőinek ellátására
- Javaslat Dr. Katona Tünde egyetemi docens (Német Irodalomtudományi Tanszék) felkérésére a Német nyelv, irodalom és kultúra német nyelven MA szak szakfelelősi teendőinek ellátására
- Javaslat Dr. Szántó Richárd egyetemi docens (Középkori Egyetemes Történeti Tanszék) felkérésére a Történelem BA szak szakfelelősi teendőinek ellátására
- Javaslat Dr. Szántó Richárd egyetemi docens (Középkori Egyetemes Történeti Tanszék) felkérésére a Történelem MA szak szakfelelősi teendőinek ellátására
- Javaslat Dr. Kőfalvi Tamás egyetemi docens (Történeti Segédtudományok Tanszék)
felkérésére a Történelemtanár MA szak szakfelelősi teendőinek ellátására
Előterjesztő:
Dr. Szajbély Mihály dékán
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
- Javaslat Dr. Ormándi János főiskolai tanár (Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia
Tanszék) felkérésére a Szociálpedagógiai BA szak szakfelelősi teendőinek ellátására
Előterjesztő:
Dr. Marsi István dékán
Természettudományi és Informatikai Kar
- Javaslat Dr. Farsang Andrea egyetemi docens (Természeti Földrajzi és
Geoinformatikai Tanszék) felkérésére a Környezetmérnöki BSc szak szakfelelősi teendőinek ellátására
- Javaslat Dr. Farsang Andrea egyetemi docens (Természeti Földrajzi és
Geoinformatikai Tanszék) felkérésére a Környezetmérnöki MSc szak szakfelelősi teendőinek ellátására
- Javaslat Dr. Fülöp Zoltán egyetemi tanár (Számítástudomány Alapjai Tanszék) felkérésére a Programtervező informatikus BSc szak szakfelelősi teendőinek ellátására
- Javaslat Dr. Fülöp Zoltán egyetemi tanár (Számítástudomány Alapjai Tanszék) felkérésére a Programtervező informatikus MSc szak szakfelelősi teendőinek ellátására
- Javaslat Dr. Imreh Csanád egyetemi docens (Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszék) felkérésére az Informatikatanár MA szak szakfelelősi teendőinek ellátására

4092 EGYETEMI ÉRTESÍTŐ

116. SZÁM

Javaslat Dr. Imreh Csanád egyetemi docens (Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszék) felkérésére az Informatikatanár osztatlan tanár szak szakfelelősi teendőinek ellátására
- Javaslat Dr. Sipos Pál egyetemi tanár (Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék) felkérésére a Környezettan BSc szak szakfelelősi teendőinek ellátására
Előterjesztő:
Dr. Mucsi László dékán
-

II. Specializáció felelős felkérése
Természettudományi és Informatikai Kar
- Javaslat Dr. Fülöp Zoltán egyetemi tanár (Számítástudomány Alapjai Tanszék) felkérésére a Programtervező informatikus MSc szak Számítástudomány specializációja
specializáció felelősi teendőinek ellátására
- Javaslat Dr. Gallé Róbert Gábor adjunktus (Ökológiai Tanszék) felkérésére a Környezettan BSc szak Természetvédelem specializációja specializáció felelősi teendőinek
ellátására
- Javaslat Dr. Kónya Zoltán egyetemi tanár (Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék)
felkérésére a Környezetmérnöki BSc szak Környezettechnológus mérnök specializációja specializáció felelősi teendőinek ellátására
- Javaslat Dr. Kónya Zoltán egyetemi tanár (Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék)
felkérésére a Környezettan BSc Hulladékkezelés és elhelyezés specializációja specializáció felelősi teendőinek ellátására
- Javaslat Dr. Kónya Zoltán egyetemi tanár (Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék)
felkérésére a Környezettudomány MSc szak Műszeres környezeti analitika és technológia specializációja specializáció felelősi teendőinek ellátására
Előterjesztő:
Dr. Mucsi László dékán
2. Javaslat az Inkluzív fejlesztő szakpedagógia szakirányú továbbképzési szak létesítésére a
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar szabadkai székhelyen kívüli
képzéseként
Előterjesztő:
Dr. Marsi István dékán
3. Javaslat az Állattenyésztő mérnöki mesterképzési (MSc) szak indítására a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karán
Előterjesztő:
Dr. Horváth József dékán
4. Javaslat a Földtudomány alapszak átalakítására és új specializáció indítására a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karán
Előterjesztő:
Dr. Mucsi László dékán
5. Javaslat az SZTE Bölcsészettudományi Kar Orosz nyelv és irodalom mesterképzési szak
orosz nyelvű képzésének nyilvántartásba vételére az Oktatási Hivatalnál
Előterjesztő:
Dr. Szajbély Mihály dékán
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6. Javaslat a Reumatológiai Klinika Reumatológiai és Immunológiai Klinikára történő átnevezésére az Általános Orvostudományi Kar és Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ előterjesztésében
Előterjesztő:
Dr. Facskó Andrea elnök
Dr. Bari Ferenc dékán
7. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés Szabályzata 3.
sz. mellékletének módosítására
Előterjesztő:
Dr. Kemény Lajos tudományos és innovációs rektorhelyettes
8. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Felesleges vagyontárgyak hasznosítására és selejtezésére
vonatkozó szabályzatának módosítására
Előterjesztő:
Zsirosné Tácsi Ildikó gazdasági szervezet főigazgató
Dr. Dömötör Máté ISZSZK főigazgató
9. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Közbeszerzési Szabályzatának módosítására
Előterjesztő:
Zsirosné Tácsi Ildikó gazdasági szervezet főigazgató
Dr. Dömötör Máté a kancellár helyett általános jogkörrel eljáró igazgatásszervezési és szolgáltatási főigazgató
10. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Reprezentációs Kiadásainak szabályzata módosítására
Előterjesztő:
Zsirosné Tácsi Ildikó gazdasági szervezet főigazgató
Dr. Dömötör Máté a kancellár helyett általános jogkörrel eljáró igazgatásszervezési és szolgáltatási főigazgató
11. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Számlarendje 1. számú mellékletének módosítására
Előterjesztő:
Zsirosné Tácsi Ildikó gazdasági szervezet főigazgató
Dr. Dömötör Máté a kancellár helyett általános jogkörrel eljáró igazgatásszervezési és szolgáltatási főigazgató
12. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Gazdálkodási Szabályzatának módosítására
Előterjesztő:
Zsirosné Tácsi Ildikó gazdasági szervezet főigazgató
Dr. Dömötör Máté a kancellár helyett általános jogkörrel eljáró igazgatásszervezési és szolgáltatási főigazgató
13. Aktuális bejelentések
Előterjesztő:
Rektori Kabinet (RK tagjai)
dékánok
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HATÁROZATOK
A Szegedi Tudományegyetem Szenátusának 2016. év július hó 11. napján tartott
2015/2016. évi XIII. rendkívüli ülésének határozatai
160/2016. számú SZ-határozat: A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa titkos szavazással, 46 igen
szavazattal egyhangúlag támogatja Dr. Katona Tünde egyetemi docens (BTK Német Irodalomtudományi Tanszék) felkérését a Német nyelv, irodalom és kultúra magyar nyelven MA szak szakfelelősi teendőinek ellátására.
161/2016. számú SZ-határozat: A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa titkos szavazással, 45 igen
szavazattal egyhangúlag támogatja Dr. Katona Tünde egyetemi docens (BTK Német Irodalomtudományi Tanszék) felkérését a Némettanár MA szak szakfelelősi teendőinek ellátására.
162/2016. számú SZ-határozat: A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa titkos szavazással, 45 igen
szavazattal egyhangúlag támogatja Dr. Katona Tünde egyetemi docens (BTK Német Irodalomtudományi Tanszék) felkérését a Német nyelv, irodalom és kultúra német nyelven MA szak szakfelelősi teendőinek ellátására.
163/2016. számú SZ-határozat: A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa titkos szavazással, 45 igen
szavazattal egyhangúlag támogatja Dr. Szántó Richárd egyetemi docens (BTK Középkori Egyetemes Történeti Tanszék) felkérését a Történelem BA szak szakfelelősi teendőinek ellátására.
164/2016. számú SZ-határozat: A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa titkos szavazással, 46 igen
szavazattal egyhangúlag támogatja Dr. Szántó Richárd egyetemi docens (BTK Középkori Egyetemes Történeti Tanszék) felkérését a Történelem MA szak szakfelelősi teendőinek ellátására.
165/2016. számú SZ-határozat: A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa titkos szavazással, 45 igen
szavazattal egyhangúlag támogatja Dr. Kőfalvi Tamás egyetemi docens (BTK Történeti Segédtudományok Tanszék) felkérését a Történelemtanár MA szak szakfelelősi teendőinek ellátására.
166/2016. számú SZ-határozat: A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa titkos szavazással, 46 igen
szavazattal egyhangúlag támogatja Dr. Ormándi János főiskolai tanár (JGYPK Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék) felkérését a Szociálpedagógiai BA szak szakfelelősi teendőinek ellátására.
167/2016. számú SZ-határozat: A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa titkos szavazással, 45 igen,
1 nem szavazattal támogatja Dr. Farsang Andrea egyetemi docens (TTIK Természeti Földrajzi és
Geoinformatikai Tanszék) felkérését a Környezetmérnöki BSc szak szakfelelősi teendőinek ellátására.
168/2016. számú SZ-határozat: A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa titkos szavazással, 45 igen,
1 nem szavazattal támogatja Dr. Farsang Andrea egyetemi docens (TTIK Természeti Földrajzi és
Geoinformatikai Tanszék) felkérését a Környezetmérnöki MSc szak szakfelelősi teendőinek ellátására.
169/2016. számú SZ-határozat: A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa titkos szavazással, 44 igen
szavazattal egyhangúlag támogatja Dr. Fülöp Zoltán egyetemi tanár (TTIK Számítástudomány
Alapjai Tanszék) felkérését a Programtervező informatikus BSc szak szakfelelősi teendőinek ellátására.
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170/2016. számú SZ-határozat: A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa titkos szavazással, 45 igen
szavazattal egyhangúlag támogatja Dr. Fülöp Zoltán egyetemi tanár (TTIK Számítástudomány
Alapjai Tanszék) felkérését a Programtervező informatikus MSc szak szakfelelősi teendőinek ellátására.
171/2016. számú SZ-határozat: A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa titkos szavazással, 45 igen
szavazattal egyhangúlag támogatja Dr. Imreh Csanád egyetemi docens (TTIK Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszék) felkérését az Informatikatanár MA szak szakfelelősi teendőinek ellátására.
172/2016. számú SZ-határozat: A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa titkos szavazással, 46 igen
szavazattal egyhangúlag támogatja Dr. Imreh Csanád egyetemi docens (TTIK Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszék) felkérését az Informatikatanár osztatlan tanár
szak szakfelelősi teendőinek ellátására.
173/2016. számú SZ-határozat: A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa titkos szavazással, 45 igen
szavazattal egyhangúlag támogatja Dr. Sipos Pál egyetemi tanár (TTIK Szervetlen és Analitikai
Kémiai Tanszék) felkérését a Környezettan BSc szak szakfelelősi teendőinek ellátására.
174/2016. számú SZ-határozat: A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa titkos szavazással, 47 igen
szavazattal egyhangúlag támogatja Dr. Fülöp Zoltán egyetemi tanár (TTIK Számítástudomány
Alapjai Tanszék) felkérését a Programtervező informatikus MSc szak Számítástudomány specializációja specializáció felelősi teendőinek ellátására.
175/2016. számú SZ-határozat: A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa titkos szavazással, 47 igen
szavazattal egyhangúlag támogatja Dr. Gallé Róbert Gábor adjunktus (TTIK Ökológiai Tanszék)
felkérését a Környezettan BSc szak Természetvédelem specializációja specializáció felelősi teendőinek ellátására.
176/2016. számú SZ-határozat: A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa titkos szavazással, 46 igen,
1 nem szavazattal támogatja Dr. Kónya Zoltán egyetemi tanár (TTIK Alkalmazott és Környezeti
Kémiai Tanszék) felkérését a Környezetmérnöki BSc szak Környezettechnológus mérnök specializációja specializáció felelősi teendőinek ellátására.
177/2016. számú SZ-határozat: A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa titkos szavazással, 46 igen,
1 nem szavazattal támogatja Dr. Kónya Zoltán egyetemi tanár (TTIK Alkalmazott és Környezeti
Kémiai Tanszék) felkérését a Környezettan BSc Hulladékkezelés és elhelyezés specializációja specializáció felelősi teendőinek ellátására.
178/2016. számú SZ-határozat: A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa titkos szavazással, 47 igen
szavazattal egyhangúlag támogatja Dr. Kónya Zoltán egyetemi tanár (TTIK Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék) felkérését a Környezettudomány MSc szak Műszeres környezeti analitika
és technológia specializációja specializáció felelősi teendőinek ellátására.
179/2016. számú SZ-határozat: A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 47 igen
szavazattal egyhangúlag támogatja az Inkluzív fejlesztő szakpedagógia szakirányú továbbképzési
szak létesítését a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar szabadkai székhelyen kívüli képzéseként.
180/2016. számú SZ-határozat: A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 47 igen
szavazattal egyhangúlag támogatja az Állattenyésztő mérnöki mesterképzési (MSc) szak indítását a
Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karán.
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181/2016. számú SZ-határozat: A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 47 igen
szavazattal egyhangúlag támogatja a Földtudomány alapszak átalakítását és új specializáció indítását a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karán.
182/2016. számú SZ-határozat: A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 47 igen
szavazattal egyhangúlag támogatja az SZTE Bölcsészettudományi Kar Orosz nyelv és irodalom
mesterképzési szak orosz nyelvű képzésének nyilvántartásba vételét az Oktatási Hivatalnál.
183/2016. számú SZ-határozat: A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 47 igen
szavazattal egyhangúlag támogatja a Reumatológiai Klinika Reumatológiai és Immunológiai Klinikára történő átnevezésére tett javaslatot az Általános Orvostudományi Kar és Szent-Györgyi Albert
Klinikai Központ előterjesztésében.
184/2016. számú SZ-határozat: A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 47 igen
szavazattal egyhangúlag támogatja a Szegedi Tudományegyetem Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés Szabályzatának módosítását 2016. év szeptember hó 1-jei hatállyal.
185/2016. számú SZ-határozat: A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 47 igen
szavazattal egyhangúlag támogatja a Felesleges vagyontárgyak hasznosítására és selejtezésére vonatkozó szabályzat módosítását.
186/2016. számú SZ-határozat: A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 47 igen
szavazattal egyhangúlag támogatja a Szegedi Tudományegyetem Közbeszerzési szabályzatának
módosítását.
187/2016. számú SZ-határozat: A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 47 igen
szavazattal egyhangúlag támogatja a Szegedi Tudományegyetem Reprezentációs Kiadásainak Szabályzata módosítását.
188/2016. számú SZ-határozat: A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 47 igen
szavazattal egyhangúlag támogatja a Szegedi Tudományegyetem Számlarendje 1. számú mellékletének módosítását.
189/2016. számú SZ-határozat: A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 47 igen
szavazattal egyhangúlag támogatja a Szegedi Tudományegyetem Gazdálkodási Szabályzatának
módosítását.

116. SZÁM

EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 4097

SZABÁLYZATOK
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
DOKTORI KÉPZÉS ÉS DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA
A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a doktori
iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Kormányrendelet
alapján az alábbi szabályzatot alkotta meg a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről. (E szabályzatban a beemelt jogszabályi részletek kurzívan szerepelnek.)
A doktori képzést vagy fokozatszerzést 2016. szeptember 1. előtt megkezdett doktoranduszokra és
doktorjelöltekre a 2016. január 1-én hatályba lépett szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni.
Nftv. 16. §
(1) A képzési program része a doktori képzés, amely a mesterfokozat megszerzését követő képzésben a doktori fokozat
megszerzésére készít fel. Doktori képzésben legalább kettőszáznegyven kreditet kell szerezni. A képzési idő - ha e
törvény eltérően nem rendelkezik - nyolc félév.
(2) Doktori képzésre az a felsőoktatási intézmény szerezhet jogosultságot, amelyben mesterképzés folyik az adott tudományterületen.
(3) A felsőoktatási intézmény doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére azon a tudományterületen, azon belül tudományágban vagy művészeti ágban szerezhet jogosultságot, amelyre a működési engedélye kiterjed. A művészetek
területén a tudományos fokozatszerzésre felkészítő PhD-képzésre, illetve a „Doctor of Liberal Arts” művészeti fokozatszerzésre felkészítő DLA-képzésre (a továbbiakban: doktori képzés) és fokozatadásra lehet jogosultságot szerezni.
(4) A doktori képzésben szerezhető oklevél által tanúsított tudományos fokozat a „Doctor of Philosophy” (rövidítve:
PhD), a művészeti képzésben a „Doctor of Liberal Arts” (rövidítve: DLA). Az oklevelet a rektor és a doktori tanács
elnöke írja alá.

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) a 2. sz. mellékletben felsorolt tudományterületeken és tudományágakban jogosult doktori fokozat odaítélésére és doktori képzésre a Magyar Akkreditációs Bizottság (a továbbiakban MAB) állásfoglalása alapján.
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I. FEJEZET
JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
A Szegedi Tudományegyetem doktori szabályzatának jogszabályi hátterét az alábbi törvények és rendeletek jelentik:
 a 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról (továbbiakban: Nftv.);
 a 387/2012 (XII.19.) Kormányrendelet a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról (továbbiakban Kr.);
 a 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről;
 a Kormányrendelet a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásainak általános szabályairól;
 a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (a továbbiakban: MAB) állásfoglalását a doktori
iskolák létesítésének és működésének követelményeiről (MAB 2013. június 7-i ülésén hozott
határozat (a továbbiakban MABHAT).
Az Egyetem doktori szabályzatának megalkotásakor figyelembe vette:
 az SZTE Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint az annak mellékletét képező egyéb, a
doktori képzéssel és fokozatszerzéssel kapcsolatos szabályzatokat.
A jelen szabályzat keretei között, azt kiegészítő, speciális, tudományterületi szabályzásokat a TDT-k –
egyetértésben az illetékes kari tanácsokkal – is alkotnak.
A doktori szabályzatot az Egyetem honlapján hozzáférhetővé teszi.
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II. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A SZABÁLYZAT HATÁLYA
1. E szabályzat hatálya kiterjed
 a doktori képzésre,
 a doktori (PhD) fokozatszerzésre irányuló eljárásra és a doktori (PhD) fokozat odaítélésére,
 a „tiszteletbeli doktor” (a Doctor Honoris Causa) cím odaítélésére,
 a külföldön szerzett tudományos fokozat honosítására,
 a kitüntetéses doktorrá avatásra (Promotio sub auspiciis praesidentis Rei Publicae),
 a doktori képzésben részt vevő hallgatókra (a doktoranduszokra),
 a doktori képzésben részt vevő oktatókra és kutatókra,
 a doktori (PhD) fokozat odaítélésében közreműködő bizottságok tagjaira.
FOGALMAK
2. E szabályzat alkalmazásában szereplő egyes fogalmakat az alábbi értelemben használjuk:
doktorandusz: a doktori képzésben részt vevő hallgató, akit a felsőoktatásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott jogok illetnek meg és kötelezettségek terhelnek;
doktorandusz hallgatói jogviszonya: a doktorandusz és a felsőoktatási intézmény között fennálló
jogviszony, amelynek tartalmát a doktorandusznak és az intézménynek a felsőoktatásra vonatkozó
jogszabályokban meghatározott jogai, illetve kötelezettségei alkotják. A hallgatói jogviszonyt az
Egyetem diákigazolvány kiadásával, illetve érvényesítésével igazolja;
doktori értekezés: [Nftv. 108. § (1)] a doktorandusz által készített írásmű, alkotás vagy munka,
amellyel a doktorandusz – a doktori fokozatszerzési eljárás során – bizonyítja, hogy a fokozat követelményeihez mért tudományos feladat önálló megoldására képes;
doktori fokozat: az EDT által odaítélhető tudományos fokozat, mely az egyetemi szervezett képzésre, illetve egyéni felkészülésre alapozva – doktori fokozatszerzési eljárás keretében – szerezhető meg.
doktori fokozatszerzési eljárás: a doktori képzés kutatási és disszertációs szakasza, melyre sikeres
komplex vizsga esetén lehet belépni;
doktori iskola: a doktori képzés szervezett kerete, amely biztosítja a tudományos fokozat megszerzésére történő felkészítést, létesítéséről és a doktori képzés indításáról a Szenátus dönt.
doktori iskola oktatója: A doktori iskola oktatói azok a tudományos fokozattal rendelkező oktatók
és kutatók, akiket – a doktori iskola vezetőjének javaslatára – a doktori tanács alkalmasnak tart a
doktori iskola keretében oktatási, kutatási és témavezetői feladatok ellátására;
doktori iskola tanácsa: a doktori iskola vezetőjének munkáját segítő, rendszeresen ülésező testület.
Tagjait az intézményi doktori szabályzat szerint választják és mentik fel;
doktori iskola vezetője: A doktori iskola vezetőjét a doktori iskola az MTA doktora címmel rendelkező egyetemi tanár törzstagjai közül – a törzstagok többségének javaslatára – a doktori tanács
választja, és a rektor nevezi ki legfeljebb ötéves időtartamra. A kinevezés többször is meghosszabbítható.
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doktori képzés: [Nftv. 53. § (1)] A doktori képzés a tudományterület sajátosságaihoz és a doktorandusz igényeihez igazodó egyéni vagy csoportos felkészítés keretében folyó képzési, kutatási és
beszámolási tevékenység. Doktori képzésben az vehet részt, aki mesterfokozatot szerzett.
doktori képzési/kutatási program: a doktori iskolákon és azoknak a létesítési dokumentumban
szereplő tudományágán belül, a doktori szabályzat által meghatározott feltételek teljesülése esetén,
a TDT jóváhagyásával működő oktatási-kutatási szervezet;
komplex vizsga: [Nftv. 53.§ (4) a)] A doktori képzés során, a negyedik félév végén, a képzési és
kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként
komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt;
doktori tanács: a doktori képzés szervezésére és a doktori fokozat odaítélésére a felsőoktatási intézmény szenátusa által létrehozott testület, amely doktori ügyekben döntéshozatali jogosultsággal
rendelkezik, különösen a képzés programjának jóváhagyása, felvétel a szervezett képzésre, valamint
a fokozat odaítélése és visszavonása tekintetében. A doktori tanács tudományos kérdésekben független testület, doktori ügyekben hozott döntései ellen csak a doktori szabályzat megsértése, eljárási
hiba esetén lehet jogorvoslattal élni. Ezen ügyekben a rektor dönt;
doktori téma: olyan kutatási részterület, amely alkalmas arra, hogy kidolgozása folyamatában a
doktorandusz – a témavezető irányításával – elsajátítsa a tudományos módszerek alkalmazását, értékelhető tudományos eredményhez jusson, és erről tudományos közlemények, tudományos előadások, majd doktori értekezés formájában bizonyosságot tegyen. A doktori témát a doktori iskola tanácsa hagyja jóvá;
doktori téma kiírója: az a tudományos fokozattal rendelkező oktató(k), illetve kutató(k), aki(k)nek
témahirdetését a doktori iskola tanácsa jóváhagyta(ák);
doktori téma vezetője: az a tudományos fokozattal rendelkező oktató(k), illetve kutató(k),
aki(k)nek témahirdetését a doktori iskola tanácsa jóváhagyta(ák), és aki – ennek alapján – felelősen
irányítja(ák) és segíti(k) a témán dolgozó doktorandusz tanulmányait, kutatási munkáját tudományos fokozatszerzésre való felkészülését. Egy témavezetőnek egy időben háromnál több doktorandusza csak az illetékes TDT egyetértésével lehet;
doktori tézisek: a tudományos nyilvánosság számára a doktori értekezés alapján készített, összefoglaló jellegű mű, amely a doktorandusz azon tudományos eredményeit mutatja be, amelyek alapján a fokozatszerzési eljárás során tanúbizonyságát adja annak, hogy felkészült a tudományos fokozat megszerzésére. A tézisek magyar és angol (esetleg más, az adott tudományág sajátosságainak
megfelelő) nyelven készülnek;
kredit: [Nftv. 108. § (24)] a hallgatói tanulmányi munka mértékegysége, amely a tantárgy, illetve a
tantervi egység vonatkozásában kifejezi azt a becsült időt, amely meghatározott ismeretek elsajátításához, a követelmények teljesítéséhez szükséges; egy kredit átlagosan harminc tanulmányi munkaórát jelent, a kredit értéke – feltéve, hogy a hallgató teljesítményét elfogadták – nem függ attól,
hogy a hallgató a tudására milyen értékelést kapott;
kutatási terület: a tudományágon belüli, illetve a több tudományágat érintő, a doktori iskola működési kereteit tükröző, a program gerincét alkotó fő tevékenységi terület azonosítására szolgál.
magyar állami ösztöndíjas hallgató: [Nftv. 108. § (26)] a magyar állami ösztöndíjjal támogatott
hallgató;
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tanóra: a doktori képzésben a kontaktórán kívül tanórának számít a felsőoktatási intézményben,
vagy a vele együttműködési megállapodást kötött intézményben folytatott kutatási/alkotási tevékenységre fordított idő is. Olyan tudományterületen, ahol a kutatás/alkotás és a felkészülés könyvtárhoz, levéltárhoz, múzeumhoz, terepmunkához, vagy külső adatgyűjtéshez kötött, a tevékenységet
pontosan leíró – a témavezető és a doktori iskola vezetője által aláírt – engedély alapján végzett
munkával, a teljesítés témavezetői igazolásával lehet a fentitől eltérő módon kutatási/alkotási munkaidőt teljesíteni;
törzstag: Az adott felsőoktatási intézményben, teljes munkaidőben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott oktató vagy tudományos kutató, az intézményben
emeritált professzor emeritus/emerita vagy az intézménnyel együttműködő kutatóintézetben foglalkoztatott teljes munkaidejű kutató, tudományos tanácsadó / kutató-professzor (DSc/MTA doktora).
Tudományos fokozattal rendelkezik a doktori iskola tudományágában, illetve annak kutatási területén folyamatos, magas szintű tudományos tevékenységet folytat, témavezetésével legalább egy doktorandusz doktori fokozatot szerzett. A doktori iskolában témavezetői tevékenységet vállal.
tudományágakat a felsőoktatás gyakorlatában – a képzési ágakkal összevetve – a 2007. április 27-i
MAB állásfoglalás 1. sz. melléklete tartalmazza, amely a jelen szabályzatnak 1. sz. mellékletét képezi;
tudományterületek: – az Nftv. 108. § 46. pontja szerint a bölcsészettudományok, a hittudomány,
az agrártudományok, a műszaki tudományok, az orvos- és egészségtudományok, a társadalomtudományok, a természettudományok és a művészetek, amelyek tudományágakra tagozódnak.
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III. FEJEZET
A DOKTORI KÉPZÉS ÉS FOKOZATSZERZÉS SZERVEZETI KERETEI
A DOKTORI TANÁCSOK
Nftv. 16. §
(5) A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése (a továbbiakban: doktori eljárás) a felsőoktatási intézmény doktori tanácsának joga. Az intézmény doktori tanácsa tudományterületenként – ezen belül a felsőoktatási intézmény doktori szabályzatában meghatározott tudomány-, illetve művészeti ágakban – tudomány-, illetve
művészeti ági doktori tanácsot hozhat létre. A doktori tanács valamennyi tagjának – a doktorandusz képviselők
kivételével – tudományos fokozattal kell rendelkeznie.

1.

Az Egyetemen négy tudományterületi doktori tanács (továbbiakban TDT): Bölcsészettudományi, Orvos- és Gyógyszerésztudományi, Társadalomtudományi, valamint Természet- és Műszaki Tudományi Doktori Tanács, és egy Egyetemi Doktori Tanács (a továbbiakban EDT) működik. A doktori tanácsok tagjai – a doktorandusz hallgatók képviselőjén kívül – csak tudományos fokozattal rendelkező szakemberek lehetnek.

2.

A doktori tanácsok doktorandusz hallgató tagja(i) a doktori fokozatok odaítéléséről és a doktori
fokozatok visszavonásáról döntő, arra javaslatot tevő szavazásokon nem vesznek részt.

3.

A határozatképes EDT és TDT-k határozataikat általában a jelenlévő szavazati jogú tagok több
mint felének egyetértő szavazatával (egyszerű többség) hozzák meg, amennyiben szabályzat, vagy
jogszabály másként nem rendelkezik.

4.

Amennyiben az EDT és a TDT-k személyi kérdésekben döntési, jóváhagyási, véleményezési és javaslattételi jogkörüket gyakorolják – ha szabályzat vagy jogszabály eltérően nem rendelkezik – az
érvényes szavazatot leadók többsége szükséges határozataik meghozatalához. Az EDT és a TDT-k
ezen jogköreiket titkosan gyakorolják (titkos szavazás). A titkos szavazás során csak igennel vagy
nemmel lehet szavazni.
AZ EGYETEMI DOKTORI TANÁCS

5.

Az Egyetemen a doktori fokozatszerzés és a doktori képzés legfőbb döntéshozó és elvi irányító
szerve az EDT.

6.

Az EDT elnökét – aki az MTA doktora, egyetemi tanár és valamely doktori iskola törzstagja – a
Rektor előterjesztése alapján az Egyetem Szenátusa választja meg 3 évre. A Rektor javaslatát az
EDT véleményének ismeretében teszi meg. A megbízatás egyszer meghosszabbítható.

7.

Az EDT titkárának teendőit a Doktori Intézet igazgatója látja el.

8.

Az EDT tagjai:
a) Az Egyetemen akkreditált doktori iskolák (felsorolásuk a 2. számú mellékletben található) egyegy képviselője.
b) Tisztségüknél fogva az Egyetem tudományos ügyekben illetékes rektorhelyettese, az EDT elnöke és titkára, a TDT-k elnökei, valamint az EDT előző elnöke.
c) A doktorandusz hallgatók által választott, tudományos fokozattal rendelkező, egy oktató/kutató.
d) A Doktorandusz Önkormányzat (továbbiakban: DÖK) elnöke, akit akadályoztatása esetén a
DÖK egy, az elnök által megbízott tagja helyettesíthet.
e) A bölcsészettudományok területéről 4, a műszaki tudományok területéről 1, az orvostudományok területéről 3, a társadalomtudományok területéről 2, valamint a természettudományok
területéről 4 fő külső tag.

9.

Az EDT az előző pontban szereplő doktori iskolai képviselőket és külső tagjait az illetékes TDT-k
javaslata alapján az Egyetem Szenátusának egyetértésével a Rektor bízza meg 3 évre. Ezzel egy
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időben az (a), (c) és (e) pontban szereplő tagok mellé ugyanilyen módon egy-egy póttag megbízására is sor kerül, akik a tag akadályoztatása esetén az EDT teljes jogú tagjai. A megbízatások
meghosszabbíthatóak.
10. Az EDT határozatképes, ha szavazati jogú tagjainak többsége, köztük legalább 2 külső tag jelen
van.
11. Az EDT tudományos kérdésekben független testület, doktori ügyekben döntéseit csak a doktori szabályzat megsértése, eljárási hiba esetén lehet megfellebbezni. Az EDT elsősorban a doktori képzés és
fokozatadás elvi és összegyetemi kérdéseiben dönt, biztosítva azt, hogy a képzés színvonala és a doktori fokozat odaítélésének követelményrendszere – a szakterületi jellegzetességek figyelembevételével
– egységes legyen. A doktori fokozat odaítélésén és visszavonásán kívüli egyéni ügyekkel általában
nem foglalkozik, azok a TDT-k hatáskörébe tartoznak. A Doktori Tanácsok határozatai ellen –
amennyiben azok sértik a Doktori Szabályzatot – jogorvoslati kérelem nyújtható be a TDT-k határozatai ellen az EDT-hez, míg az EDT határozatai ellen a Rektorhoz.
12. Az EDT
 véleményezi a doktori iskolák létesítési javaslatát;
 a szenátus részére rendszeresen értékeli az egyetemen folyó doktori képzést és fokozatszerzést;
 indokolt esetben kezdeményezi doktori iskolák megszüntetését;
 tudományterületenként – ezen belül a felsőoktatási intézmény doktori szabályzatában meghatározott tudomány-, illetve művészeti ágakban – tudomány-, illetve művészeti ági doktori tanácsot hozhat létre;
 dönt a doktori fokozat odaítéléséről, honosításáról és visszavonásáról;
 véleményezi a szenátus részére a rektornak a tiszteletbeli doktori illetve a tiszteletbeli doktori
és professzori cím adományozására tett előterjesztéseit, valamint a doktori iskola megszüntetésére tett javaslatát;
 megválasztja a felsőoktatási intézmény doktori iskoláinak vezetőit, megbízza, illetve felmenti a
doktori iskola tanácsának tagjait.
13. Az EDT dönt az előző pontban foglaltakon kívül:
 a magyar állami ösztöndíjas doktorandusz hallgatók felvételi keretének tudományterületek közötti elosztásáról,
 a doktori iskolák minőségbiztosítási elveiről.
14. Az EDT jóváhagyja
 a doktori iskolák törzstagjait az illetékes doktori iskola vezetőjének javaslatára,
 a doktori iskolák alapításának kezdeményezését,
 a doktori iskolák szabályzatát.
15. Az EDT javaslatot tesz
 a Szenátus részére a doktori képzés működési feltételeit szolgáló pénzeszközök (közöttük különösen a doktori képzési normatíva és a tudományos célú normatívának a doktori képzés és
fokozatadás minőségfejlesztési céljait szolgáló hányadának biztosításáról) elosztásáról és felhasználásáról,
 tiszteletbeli doktori (Doctor Honoris Causa) cím odaítélésére,
 kitüntetéses doktori fokozatra (Promotio sub auspiciis praesidentis Rei Publicae) való felterjesztésre,
16. Az EDT véleményezi
 az EDT elnökének javasolt professzor személyét.
17. Az EDT döntéseit a TDT-k véleményének ismeretében hozza meg.
18. Az EDT indokolt esetben elektronikus szavazással is hozhat határozatokat. Nem lehet elektronikus szavazást tartani, ha azt az EDT valamely szavazati jogú tagja ellenzi.
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19.

Nem dönthet elektronikus szavazással az EDT:
 a doktori fokozatok odaítélésre vonatkozó javaslatokról,
 Doctor Honoris Causa kitüntető címre való javaslatról,
 a magyar állami ösztöndíjas doktorandusz hallgatók felvételi keretének tudományterületek közötti elosztásáról.
A TUDOMÁNYTERÜLETI DOKTORI TANÁCSOK

20. A TDT-k elnökeit és tagjait a kari tudományos tanácsok és az illetékes doktori iskolák véleménye
ismeretében az illetékes dékán, illetve ha az több kart érint, akkor a dékánok egyeztetett javaslata
alapján a tudományos rektorhelyettes bízza meg 3 évre úgy, hogy a tudományterületen akkreditált
valamennyi tudományág képviselve legyen legalább egy, és legfeljebb két taggal és póttaggal (valamennyi tudományág esetén ugyanannyival). A TDT a tagjai közül megválaszthatja az elnök helyettesét, akit az EDT hagy jóvá. A helyettes a TDT elnökét annak akadályoztatása esetén, halasztást nem tűrő ügyekben ideiglenesen helyettesítheti. A TDT titkára valamely érintett kar tudományos és doktori ügyekért felelős dékánhelyettese.
21. A TDT-k külső, valamint doktorandusz hallgatók által választott tagjaira a III. fejezet 8. és 9.
pontjaiban foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni.
22.

A TDT-k – a tudományterületen működő doktori iskolák tanácsainak javaslata alapján – döntenek
 az EDT által átruházott jogkörben
o a doktori fokozatszerzési eljárások megindításáról,
o a doktoranduszok komplex vizsga tárgyairól,
o a komplexvizsga-bizottságok és a védési bizottságok összetételéről, a hivatalos bírálók személyéről,
o az egyes doktori iskolák felvételi bizottságairól,
o kreditelismerésekről
o a doktori fokozatszerzés idegen nyelvi követelményei körében az első idegen nyelvként (első nyelvvizsga) elfogadható nyelvek listájáról.
 a szervezett képzésbe való felvételről az EDT által meghatározott keretek figyelembe vételével, az állami ösztöndíjas felvételi keretnek a doktori iskolák közötti elosztásáról,
 a doktori iskolák tanácsai javaslatára döntenek a doktoranduszok által kezdeményezett témavezető-váltás engedélyezéséről, az új témavezető kijelöléséről,
 a doktori iskolák tanácsainak javaslata alapján javaslatot tesznek az EDT-nek új törzstagok bevonásáról a már akkreditált doktori iskolákba,
 az egyes doktori iskolákon belül működő képzési/kutatási programok létesítéséről, a programvezető személyéről a III. fejezet 40. és 41. pont figyelembevételével.
 a VI fejezet 45. pontban felsorolt esetekben zártkörű védés elrendeléséről, és az értekezés, valamint annak nyilvánosságának korlátozásáról.
23. A TDT-k a doktori iskolák tanácsainak javaslatára jóváhagyják
 a doktori témavezetőket,
 az aktuálisan meghirdetendő képzési/kutatási programokat,
 az EDT által meghatározott elvek alapján a tudományterületen működő doktori iskolák minőségbiztosítási rendszerét,
 a felvételi bizottságok elnökeit és tagjait.
24. A TDT-k a doktori iskolák tanácsainak véleménye ismeretében javaslatot tesznek
 a doktori fokozat odaítélésére,
 minden olyan kérdésben, amelyben e szabályzat döntési, vagy javaslattételi jogot biztosít az
EDT-nek,
 a kari tanácsoknak a doktori képzés normatív (képzési-, kutatási-) támogatásának az egyes iskolák közötti elosztásáról.
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25.

A TDT-k indokolt esetben elektronikus szavazással is hozhatnak határozatokat. Nem lehet elektronikus szavazást tartani, ha azt a TDT valamely szavazati jogú tagja ellenzi.

26.

Nem dönthetnek elektronikus szavazással a TDT-k:
a doktori fokozatok odaítélésre vonatkozó javaslatokról,
Doctor Honoris Causa kitüntető címre való javaslatról,
a szervezett képzésre kapott, államilag támogatott keret iskolák közötti elosztásáról,
a szervezett képzésre való felvételről,
zárt védés elrendeléséről.

27.

A TDT-kre is alkalmazni kell az ezen fejezet 11. pontjában, a jogorvoslati ügyekben az EDT-re
vonatkozókat, azzal az eltéréssel, hogy a jogorvoslati kérelmeket az illetékes dékán véleményének ismeretében az EDT bírálja el.

A DOKTORI INTÉZET
28.

A doktori fokozatszerzéssel és a doktori képzéssel kapcsolatos szervezési és nyilvántartási feladatokat az Egyetem Doktori Intézete végzi. A Doktori Intézet vezetését a tudományos ügyekben
illetékes rektorhelyettes, vagy a Rektor által kinevezett igazgató látja el.

29.

A Doktori Intézet feladatai:
 a doktori fokozatszerzéssel és a doktori képzéssel kapcsolatos egységes egyetemi szintű nyilvántartások (elektronikus és hagyományos formájú) vezetése, amely kiterjed a fokozatszerzés
és a képzés egészére, ide értve az államilag támogatott helyek betöltöttségének nyilvántartását,
az ideiglenesen felszabaduló helyek betöltésének koordinálását, a finanszírozási formák közötti átsorolások nyomon követését,
 a nyilvántartási rendszerek karbantartása, és igények szerinti bővítése,
 az állami ösztöndíjak folyósításának segítése az Egyetem Gazdasági Igazgatósága közreműködésével,
 a képzési költségtérítéssel kapcsolatos ügyek (pl. a befizetések regisztrálása) koordinálása,
 adatszolgáltatások az illetékes minisztériumnak, a MAB-nak, az Országos Doktori Tanácsnak
és a doktori iskoláknak,
 az Országos Doktori Tanács honlapján a doktori adatbázis intézményi adminisztrátori feladatainak ellátása,
 kapcsolattartás a doktorandusz érdekvédelmi szervezetekkel,
 PR-tevékenység (beleértve a képzési és a felvételi lehetőségek meghirdetését, az egyes kurzusok más intézmények doktorandusz hallgatói számára való meghirdetését),
 a Doktori Intézet honlapjának karbantartása,
 az egyes doktori iskolákban folyó szervezett képzések igény- és szükség szerinti összehangolása,
 a szervezett képzésre való jelentkezések fogadása,
 EDT üléseinek előkészítése, a TDT-k munkájának összehangolása,
 Gondoskodik – a doktorandusz és a Klebelsberg Könyvtár közreműködésével – a tézisek és az
értekezések elektronikus úton való nyilvánosságra hozataláról;
 Az előbb említett nyilvánosságra hozatalkor alkalmazza ezen fejezet 22. pontbeli doktori tanácsi határozatot.

30.

A Doktori Intézet központi adminisztratív feladatait az Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ előadói látják el az illetékes karok munkatársainak bevonásával.

31.

A doktori disszertációk nyilvános vitáinak megszervezése, lebonyolítása a doktori iskola szerint
illetékes karok feladata. A doktori iskolák a védéseket három héttel korábban meghirdetik az Országos Doktori Tanács (továbbiakban: ODT) honlapján (www.doktori.hu).
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32.

A doktori képzésben részt vevők tanulmányi jellegű ügyeit (beiratkozás, az indexek kezelése, a
tanulmányokkal kapcsolatos kérelmek fogadása, az aktív/passzív félévek nyilvántartása, stb.) a
doktori iskola szerint illetékes dékáni hivatalok (tanulmányi osztályok) ügyintézői látják el a
Doktori Intézet koordinálásával.

A DOKTORI ISKOLÁK
33. Az Egyetem – a MAB által akkreditált tudományterületeken és tudományágakban – szervezett
doktori képzést folytat, és ennek alapján, vagy egyéni felkészülési formában legmagasabb egyetemi végzettségként doktori (PhD, DLA) fokozatot ítél oda. A képzés és felkészülés, illetve a fokozatszerzés egymástól elkülönített események. A fokozat meghatározott tudományág magas színvonalú ismeretét, az e területen elért új tudományos eredményeket, és az önálló kutatómunkára való alkalmasságot tanúsítja.
34. A szervezett doktori képzés oktatási és kutatási keretei a doktori iskolák. A doktori iskolákon belül
– a doktori iskola kezdeményezésére, a TDT jóváhagyásával – képzési/kutatási programok működhetnek. Ezek létesítését/megszűnését az EDT-nek be kell jelenteni.
A DOKTORI ISKOLÁK LÉTESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI ÉS ELJÁRÁSI RENDJE
35. A Doktori iskola létesítésére benyújtandó pályázatokat az e fejezet preambulumában szereplő jogszabályi háttér vonatkozó részének alapján kell elkészíteni.
36. A doktori iskola vezetője az MTA Doktora (tudomány doktora) címmel rendelkező egyetemi tanár, törzstag. A doktori iskola vezetőjét az EDT javaslatára – a MAB szakértői véleménye és a
Szenátus jóváhagyása alapján – a Rektor bízza meg. A megbízás megszűnik a doktori iskola vezetőjének lemondásával vagy teljes idejű munkaviszonyának megszűnésével. A doktori iskola tanácsa választhat iskolavezető-helyettest az iskola törzstagjai közül, akit az illetékes TDT hagy jóvá
és erről az EDT-t tájékoztatja. A helyettes az iskola vezetőjét annak akadályoztatása esetén, halasztást nem tűrő ügyekben ideiglenesen helyettesítheti. A doktori iskola vezetőjének feladatai:
 a doktori iskola létesítési eljárása során felelős annak sikeres koordinálásáért;
 felelősen irányítja a doktori iskola tanácsának munkáját és felelős a tanács döntéseinek végrehajtásáért;
 koordinálja a szakmai munkát és felelős annak minőségéért;
 képviseli a doktori iskolát;
 irányítja a doktori iskola adminisztrációját és információcserét folytat az illetékes doktori tanácsokkal;
 figyelemmel kíséri az iskola pénzügyi kereteinek felhasználását.
37.

A doktori iskola vezetője az iskola adminisztrációs feladatainak ellátására adminisztrátort kér fel,
aki egyben ellátja az iskolával kapcsolatos adatbázis koordinátori feladatokat a doktori.hu adatbázisban.

38. Ha a doktori iskola törzstagja más doktori iskolában is vállal témavezetést vagy oktatást, akkor azt
be kell jelentenie saját doktori iskolája tanácsának.
KÉPZÉSI/KUTATÁSI PROGRAMOK
39. A doktori iskolán – annak alapító határozatában szereplő tudományágon – belül képzési/kutatási
program hozható létre. Ennek szükséges feltétele, hogy a programvezetőn kívül a programban
részt vegyen további legalább 3 oktató. A doktori iskolán belül működő képzési/kutatási programok jog- és feladatkörét a doktori iskola működési szabályzatában kell rögzíteni. A képzési/kutatási programok indításáról – a doktori iskola javaslata alapján – a TDT dönt. Az egyetem
doktori iskoláit a 2. sz. melléklet tartalmazza.
40. Képzési/kutatási program vezetője csak az illetékes doktori iskola törzstagi megfelelésű témavezetője lehet. Kivételesen indokolt esetben, az TDT hozzájárulásával ettől el lehet tekinteni. A képzé-
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si/kutatási program vezetőjét – a doktori iskola kezdeményezésére, a TDT jóváhagyásával – a
TDT elnöke bízza meg. A megbízás megszűnik a programvezető lemondásával, egyetemmel való
jogviszonyának megszűnésével vagy felmentéssel a TDT döntése alapján.
41. A képzési/kutatási program vezetőjének feladatai:
 irányítja a programban folyó szakmai munkát;
 felelősen részt vesz a doktori iskola tanácsának munkájában.
A DOKTORI ISKOLA TANÁCSA
42.

A doktori iskolákban a szakmai tevékenységet az iskola vezetője és a legalább három tagú doktori iskola tanácsa irányítja. Ez utóbbi elnöke a doktori iskola vezetője, tagjait a doktori iskola
törzstagjai választják és a TDT-k bízzák meg. A képzési/kutatási programok vezetői – amennyiben nem választott tagok – az üléseken meghívottként vesznek részt. A doktori iskola tanácsának
tagja lehet egy vagy több tanácskozási jogú doktorandusz is. A doktori iskola tanácsa titkárt kérhet fel, aki a tanács döntésének megfelelően az üléseken szavazati vagy tanácskozási joggal vesz
részt. A doktori iskola titkára segíti az iskolavezető munkáját, a doktori iskola adminisztrációs
feladatainak ellátásában. A titkár feladatait a doktori iskola vezetője határozza meg.

43. A doktori iskola tanácsának feladatai:
 az iskola belső szabályzatának és követelményrendszerének kidolgozása a doktori szabályzattal
összhangban, valamint az ezek végrehajtása;
 a doktoranduszok tanulmányi és kutatási tevékenységéhez szükséges infrastrukturális és szakmai feltételek biztosítása;
 a szervezett képzés szerkezetének meghatározása, javaslattétel az oktatási foglalkozások meghirdetésére;
 a doktori iskola honlapjának a MAB előírásai szerinti létrehozása és rendszeres aktualizálása;
 a szervezett képzésben részt vevő doktoranduszok képzési tervének és kutatási témájának jóváhagyása; a képzési tervek és a kutatási témák koordinálása, a témavezetők tevékenységének felügyelete;
 a doktori iskola számára biztosított kutatási normatívával való gazdálkodás az egyetem érvényes gazdálkodási szabályai szerint;
 a doktori iskolára háruló adminisztratív és nyilvántartási kötelezettségek teljesítése;
 javaslattétel a komplexvizsga-bizottságok és bírálóbizottságok összetételére valamint a fokozatszerzésre jelentkezők vizsgatárgyaira;
 a doktori iskola vezetője, valamint a képzési/kutatási programok vezetőinek személyében szükséges változások kezdeményezése és a javaslatok előterjesztése a TDT számára;
 a doktori iskola oktatóinak személyében bekövetkező változások kezdeményezése;
 a doktori iskola és a képzési/kutatási programok címében és tartalmában szükséges változtatások kezdeményezése;
 új képzési/kutatási programok indításának kezdeményezése;
 indokolt esetben javaslatot tesz a TDT-nek a hallgatók programból való törlésére;
 a doktori szabályzatban leírt esetekben döntéseiről értesíti az illetékes testületeket; amennyiben
azok 30 napon belül írásban nem kifogásolják az adott döntést, azt jóváhagyottnak kell tekinteni
az illető testület részéről;
 meghatározza a doktori iskola által, a doktori fokozatszerzési eljárásban elfogadott idegen
nyelvek körét;
 javaslatot tesz a doktori felvételi bizottság összetételére.
44. A doktori iskola tanácsa feladatkörének – működési szabályzatában meghatározott – egy részét átadhatja a TDT-nek vagy az iskolán belül működő képzési/kutatási programoknak. A doktori iskola
tanácsának fellebbviteli fóruma a TDT.
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IV. FEJEZET
A SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉS
Nftv. 16. § (1) A képzési program része a doktori képzés, amely a mesterfokozat megszerzését követő képzésben a doktori
fokozat megszerzésére készít fel. Doktori képzésben legalább kettőszáznegyven kreditet kell szerezni. A képzési idő - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - nyolc félév.
(2) Doktori képzésre az a felsőoktatási intézmény szerezhet jogosultságot, amelyben mesterképzés folyik az
adott tudományterületen.
(3) A felsőoktatási intézmény doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére azon a tudományterületen, azon
belül tudományágban vagy művészeti ágban szerezhet jogosultságot, amelyre a működési engedélye kiterjed. A művészetek területén a tudományos fokozatszerzésre felkészítő PhD-képzésre, illetve a „Doctor of
Liberal Arts” művészeti fokozatszerzésre felkészítő DLA-képzésre (a továbbiakban: doktori képzés) és fokozatadásra lehet jogosultságot szerezni.
(4) A doktori képzésben szerezhető oklevél által tanúsított tudományos fokozat a „Doctor of Philosophy” (rövidítve: PhD), a művészeti képzésben a „Doctor of Liberal Arts” (rövidítve: DLA). Az oklevelet a rektor és a
doktori tanács elnöke írja alá.
(5) A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése (a továbbiakban: doktori eljárás) a felsőoktatási
intézmény doktori tanácsának joga. Az intézmény doktori tanácsa tudományterületenként – ezen belül a felsőoktatási intézmény doktori szabályzatában meghatározott tudomány-, illetve művészeti ágakban – tudomány-, illetve művészeti ági doktori tanácsot hozhat létre. A doktori tanács valamennyi tagjának – a doktorandusz képviselők kivételével – tudományos fokozattal kell rendelkeznie.

1.

A szervezett képzés segít a doktori fokozat elnyeréséhez szükséges tudásszint és kutatói gyakorlat megszerzésében. Ennek érdekében az abban részt vevők szervezett tudományos képzésben
részesülnek – szabadon választható képzés keretén belül – idegen nyelvi képzésben vesznek
részt, és vehetik igénybe az Egyetem sportlétesítményeit. Továbbá, a doktori iskola szerint illetékes valamely tanszék, klinika vagy kutatóintézet keretében egyéni kutatómunkát végeznek témavezetőik irányításával. Egy témavezetőhöz egyidejűleg háromnál több doktorandusz nem tartozhat. Ez alól felmentést – indokolt esetben – a TDT adhat.

2.

Az államilag támogatott képzésben részt vevő doktorandusz 3 féléven keresztül heti 4 órás lektorátusi nyelvoktatásra jogosult térítésmentesen. Ezen összesen (heti óraszámban számolva) 12 órás nyelvoktatás más bontásban is igénybe vehető. A nyelvórákkal kredit nem szerezhető.

3.

A 48 hónapos szervezett doktori képzés 8, egyenként 5 hónapos beszámoltatási időszakot tartalmaz, amely igazodik az illetékes kar osztatlan-, alap- és mesterképzéséhez. A képzés 4 féléves
képzési és kutatási szakaszból és az ezt követő 4 féléves kutatási és disszertációs szakaszból áll.
A képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének
feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni.

4.

A szervezett képzésbe felvételt nyert hallgató (a doktorandusz) a doktori tanulmányok megkezdésekor a doktori iskola szerint illetékes karon beiratkozik, és diákigazolványt kap. Az elektronikus tanulmányi rendszerbe az egyes beszámoltatási időszakok első két hetében felveszi a meghirdetett lehetőségek közül a doktori iskola tanácsa által az adott félévre előírt és az általa választott tárgyakat, különös tekintettel a témavezetője által javasolt kurzusokra. Ezen bejegyzéseket,
amennyiben a Doktori Iskola leckekönyv alkalmazása mellett is dönt, oda is be kell vezetni. A
követelmények teljesítésének igazolása – az elméleti vizsgákat a vizsgáztató, a kutatómunkát a
témavezető értékeli, a publikációkért járó krediteket a képzési/kutatási program vezetője igazolja
a témavezető véleménye alapján, továbbá az oktatásért járó krediteket az illetékes tanszék vezetője igazolja elektronikus tanulmányi rendszerben, illetőleg alkalmazása esetén – a leckekönyvben történik. Ezt az illetékes kar dékánja ismeri el a doktori iskola vezetőjének ellenjegyzésével.

5.

Az államilag támogatott képzésben részt vevő doktorandusz számára csak akkor folyósítható
ösztöndíja egy adott beszámoltatási időszakban, ha teljesítette a 4. sz. mellékletben megadott feltételeket. Ellenkező esetben költségtérítéses hallgatóként folytathatja tanulmányait.
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6.

A doktorandusz minden második beszámoltatási időszak végén rövid beszámolót készít a doktori
iskola tanácsa részére tudományos tevékenységéről, amelyet a témavezető véleményez és a programvezető ellenjegyez.

7.

A képzést a TDT-k elvi irányítása mellett a doktori iskolák tanácsai szervezik a Doktori Intézet
és a karok Tanulmányi Osztályai adminisztratív segítségével. A különböző doktori iskolák képzéseinek összehangolása a Doktori Intézet feladata, amely a karok tanulmányi osztályaival
együtt gondoskodik a foglalkozások meghirdetéséről, a tanulmányi ügyek kezeléséről, a félévek
lezárásáról.

8.

A szervezett doktori képzés az SZTE-n nappali és levelező munkarendben is lehetséges. A nappali képzési forma esetén a hallgató ösztöndíjas vagy önköltséges, a levelező képzés esetén csak
önköltséges formában vehet részt a képzésben.

9.

A levelező képzési forma a munkahellyel rendelkezők számára biztosít doktori fokozatszerzési
lehetőséget. A levelező képzés esetén a felvételi elbírálás, a képzési idő, valamint a fokozatszerzési követelmények ugyanolyanok, mint a nappali munkarendű képzésben résztvevők esetén. A
levelező és nappali munkarendű képzés esetén az oktatás és kutatás megszervezése különböző.

10.

A doktori iskola tanácsa dönt a levelező munkarendű képzés indításáról saját hatáskörben meghatározott feltételek esetén.

11.

A szervezett képzés során a végbizonyítvány megszerzésének és az egyes beszámoltatási időszakok teljesítésének követelményeit kreditekben a 4. sz. mellékletben előírtak figyelembe vételével az egyes doktori iskolák határozzák meg. A képzés során 240 kredit teljesítendő.

12.

Az egyes foglalkozásokon nyújtott teljesítményt a meghirdetés szerinti formában (kollokvium,
beszámoló, záródolgozat stb.) a számonkérést 1–5, vagy 1–3 fokozatú minősítésével kell értékelni.

13.

Elégtelen (1) érdemjegy javítása egyszer kísérelhető meg, egyébként más tárgyból kell kreditet
szerezni.

14.

A doktorandusz más egyetemen vagy külföldi tanulmányútján szerzett tanegységeinek vagy dokumentált teljesítményének beszámításáról a doktori iskola tanácsa dönt.

15.

A disszertáció szűkebb témakörét a doktorandusszal és témavezetőjével valamint a programvezetővel való megbeszélés alapján a doktori iskola tanácsa hagyja jóvá. Ennek legkésőbb a negyedik beszámoltatási időszak végéig meg kell történnie.

16.

A doktorandusz az előírt kreditek megszerzése után végbizonyítványt (abszolutóriumot) kap, ami
annak dokumentuma, hogy a jelölt a doktori képzés tanulmányi kötelezettségeinek mindenben
eleget tett.

FELVÉTEL A SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBE
17.

A szervezett doktori képzésbe való felvételi lehetőségeket a Doktori Intézet hirdeti meg minden
évben tudományterületenként, a doktori iskolák feltüntetésével az egyetem honlapján. A felvételi
felhívást, illetve annak bizonyos részeit a Doktori Intézet vagy az illetékes TDT-k eljuttathatják a
társegyetemekhez, kutatóintézetekhez (mindazon intézményekhez, amelyeket a doktori iskolák
javasolnak). A felvételi vizsgák megszervezése és lebonyolítása a TDT-k elnökeinek és az illetékes karok dékánhelyetteseinek és a Doktori Intézet igazgatójának közös feladata.

Nftv. 40. § (6) Doktori képzésre az vehető fel, aki mesterképzésben szerzett fokozattal és szakképzettséggel, valamint legalább egy „C” típusú középfokú államilag elismert – középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex – vagy
azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkezik.

18.

Doktori képzésre jelentkezni csak a témavezetők által meghirdetett kutatási témákra lehet, kivéve, ha a jelentkező egyéni felkészülőként kíván a doktori képzésbe bekapcsolódni. A doktori iskola tanácsa által jóváhagyott kutatási témákat a doktori iskolának az Országos Doktori Tanács
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adatbázisában kell meghirdetnie a felvételi jelentkezés beadási határideje előtt legalább egy hónappal.
19.

A felvétel feltételeit – a doktori iskolák tanácsainak javaslatát figyelembe véve – a TDT-k állapítják meg. Ezek között a jelentkező szakmai előképzettségére, nyelvtudására, korábbi szakmai
tevékenységére vonatkozó feltételek állapíthatók meg.

20.

Doktori képzésre utolsó évfolyamos mesterképzésben, illetve 5-6 éves osztatlan képzésben, az
utolsó évfolyamon tanuló hallgatók és egyetemi diplomával bíró, és a törvényben előírt szintű
nyelvvizsgával rendelkező személyek jelentkezhetnek. A jelentkezéshez szükséges dokumentumokat a Doktori Intézethez kell benyújtani.

21.

A felvételi eljárás díját a 3. sz. melléklet tartalmazza. Ez nem lehet kevesebb a tudományterület
szerinti egyetemi alapképzésre jelentkezés egységes díjtételénél.

22.

Az egyes doktori iskolákba jelentkezők, a doktori iskola tanácsa javaslata alapján, a TDT által
megbízott, legalább három tagú bizottság előtt felvételi vizsgát tesznek. Ennek célja a jelentkezők szakmai ismereteinek és szakmai intelligenciájának felmérése, valamint tájékozódás jövendő
doktori munkájával kapcsolatos elképzeléseikről, eddigi tudományos jellegű tevékenységükről,
nyelvismeretükről. A bizottság értékeli a jelentkezők teljesítményét, ezek alapján rangsorolja
őket, és javasolja vagy nem javasolja a felvételüket. Külföldi hallgatók felvételi vizsgáztatása indokolt esetben videokonferencia eszközökkel is történhet.

23.

A felvételi eljárásban alkalmazott értékelést a TDT-k a doktori iskolák egyetértésével szabályozzák, az EDT által jóváhagyott elvek alapján. A felvételi vizsgák tematikáját a doktori iskolák tanácsai állapítják meg, és azt legalább két héttel a felvételi vizsga előtt közlik a jelölttel. A TDT-k
a felvételi eljárásban alkalmazott értékelést is előzetesen nyilvánosságra hozzák a doktori iskolák
honlapján.

24.

A doktori iskola felvételi bizottsága és a doktori iskola tanácsa az elért pontszámok alapján rangsorolja a jelentkezőket, majd – az illetékes minisztérium és az EDT által megszabott kereten belül – a felvételről a TDT-k döntenek. A felvétel meghatározott doktori iskolába szól. A döntések
ellen jogorvoslatnak helye nincs, csak jogszabálysértés esetén nyújtható be panasz az Egyetemi
Doktori Tanácshoz.

25.

A szervezett doktori képzésben külföldi állampolgárok is részt vehetnek. Az egyetem bármely
doktori iskolája idegen nyelven is meghirdethet és folytathat doktori képzést. Az EU polgárait
valamint a Kedvezménytörvény hatálya alá tartozó határon túli magyar személyeket a magyar
nyelvű képzésben való részvétel esetén is a magyar állampolgárokkal azonos jogok illetik meg.

26.

Az egyetem nem állami ösztöndíjra is felvehet a szervezett képzésbe doktoranduszokat, de minden jelentkező felvételéről azonos elvek alapján kell dönteni.

27.

A doktori képzésre felvett személyek nevét az egyetemen minden érdeklődő számára hozzáférhető módon nyilvánosságra kell hozni.

A HALLGATÓI JOGÁLLÁS
28.

A doktorandusz állami vagy egyéb (pl. kutatóintézeti, pályázati, vállalati) forrásból ösztöndíjat
kaphat.

29.

Az Egyetem a vonatkozó általános eljárásának megfelelően gondoskodik arról, hogy a doktorandusz hallgatók hozzájussanak a kormányrendelet által biztosított szociális juttatásokhoz.

30.

A tankönyv- és jegyzettámogatás kormányrendeletben, ill. az éves költségvetési törvényben
meghatározott összege felhasználásának elveit az EDT határozza meg a doktorandusz hallgatók
képviselője véleményének ismeretében. A szabályozás tudományterületenként eltérő is lehet. A
támogatásnak a doktoranduszokhoz eljuttatásáról, valamint a felhasználás ellenőrzéséről a Doktori Intézet és a Hallgatói Szolgáltató Iroda gondoskodik.
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Nftv. 81. § (1) A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés keretében a hallgató által díjmentesen igénybe vehető
szolgáltatások a következők:
a) a képzési programban meghatározott oktatási és tanulmányi követelmények teljesítéséhez, az oklevél, illetve doktori abszolutórium megszerzéséhez szükséges előadások, szemináriumok, konzultációk, gyakorlati foglalkozások, terepgyakorlatok első alkalommal történő felvétele, a beszámolók, vizsgák és a sikertelen beszámolók, illetve vizsgák egy alkalommal történő megismétlése, a záróvizsga letétele, továbbá a
fokozatszerzési eljárás a hallgatói jogviszony fennállása alatt,
b) szakkollégiumi foglalkozások,
c) a felsőoktatási intézmény létesítményeinek – könyvtár és a könyvtári alapszolgáltatások, laboratórium,
számítástechnikai, sport- és szabadidős létesítmények –, eszközeinek használata az ingyenes szolgáltatásokhoz kapcsolódóan,
d) a felsőoktatási szakképzésben a gyakorlati képzéshez biztosított munkaruha, egyéni védőfelszerelés (védőruha) és tisztálkodási eszköz, más képzésben az egyéni védőfelszerelés (védőruha) és tisztálkodási eszköz,
e) a hallgatói tanácsadás,
f) a képzéssel, illetve doktori fokozatszerzéssel kapcsolatos valamennyi okirat első alkalommal történő kiadása amennyiben kormányrendelet a hallgatóra kedvezőbb feltételt nem állapít meg.
(2) A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés keretében – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – a felsőoktatási intézmény nem kérhet igazgatási szolgáltatási díjat (pl. beiratkozási díj).
(3) Ha magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgató valamely EGT-államban
olyan részképzésben vesz részt, amelyben folytatott tanulmányai a hazai felsőoktatási intézmény képzésébe
beszámíthatók, a hallgató a külföldi tanulmányok idejére – a (4) bekezdésben meghatározottak szerint – attól a felsőoktatási intézménytől, amellyel hallgatói jogviszonyban áll, ösztöndíjat kaphat.
(4) A hallgató akkor jogosult az (3) bekezdésben meghatározott ösztöndíjra, ha külföldi tanulmányait a felsőoktatási intézmény hozzájárulásával kezdte meg.
(5) A (3) bekezdésben meghatározott ösztöndíj a képzési támogatás terhére adható. Az ösztöndíj adományozásáról nyilvános pályázat útján kell dönteni.

31.

A képzési költségtérítéseket, amely doktori iskolánként eltérő lehet, a doktori iskolák tanácsainak javaslata alapján a TDT-k határozzák meg. A képzési költségtérítés fizetésének időtartama
évi 12 hónap. A költségtérítések összegét a 3. sz. melléklet szabályozza, és rendelkezik annak
felhasználásáról, és a befizetések szemeszterenkénti határidejéről.

Nftv. 44. § (1) A hallgató hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát:
a) a képzési program keretében, illetve a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat vagy gyakorlati
képzés során az intézményben, az intézmény által alapított gazdálkodó szervezetben vagy külső gyakorlóhelyen,
b) a képzési programhoz közvetlenül nem kapcsolódóan a felsőoktatási intézményben vagy a felsőoktatási
intézmény által létrehozott gazdálkodó szervezetben.
(2) A hallgatói munkaszerződés alapján munkát végző hallgató foglalkoztatására a munka törvénykönyvének a rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. A Kormány a hallgatói munkaszerződésre vonatkozó szabályok meghatározása során a munka törvénykönyvénél a hallgató számára kedvezőbb feltételeket állapíthat meg.
(3) A hallgatót
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben díjazás illetheti, illetve a hat hét időtartamot elérő egybefüggő gyakorlat esetén díjazás illeti, melynek mértéke legalább hetente a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) tizenöt százaléka, a díjat – eltérő megállapodás hiányában – a szakmai gyakorlóhely fizeti,
(5) A doktorandusz oktatási és kutatási tevékenységére az e § (3) bekezdés a) pontjában írtakat az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:
a) a doktorandusz a tanulmányi kötelezettségeinek keretében a heti teljes munkaidő húsz százalékának megfelelő időtartamban az intézmény oktatási, tudományos tevékenysége körében munkavégzésre kötelezhető,
b) a doktorandusz által végzett munka ideje – az a) pont szerinti munkavégzéssel együtt – egy félév átlagában nem haladhatja meg a heti teljes munkaidő ötven százalékát,
c) a doktorandusz munkaidő-beosztását oly módon kell meghatározni, hogy vizsgázási és a vizsgára történő
felkészülési kötelezettségeinek eleget tudjon tenni,
d) a munkadíj havi összege, a teljes munkaidő ötven százalékának megfelelő idejű foglalkoztatás esetén nem
lehet kevesebb, mint a legkisebb kötelező munkabér (minimálbér), eltérő idejű foglalkoztatás esetén ennek időarányos része.

32.

A szervezett képzésben részt vevő doktoranduszokat oktatási, kutatási és más tanszéki feladattal
bízhatják meg a tanszékek az illetékes doktori iskola vezetőjének egyetértésével. A megbízást
írásba kell foglalni. Az így létrejött szerződés az illetékes képzési program vezetőjének ellen-
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jegyzésével érvényes, további formai követelményeire a Gazdasági Igazgatóság intézkedései vonatkoznak.
33.

Az Nftv. 44. § (5) bekezdés a) pontja értelmében a doktoranduszok havi 35 óra – ami közelítőleg
heti 8 órát jelent – munkavégzésre kötelezhetők.

34.

Az előző pontbeli munkamennyiség általában heti 4 óra gyakorlat megtartásával egyenértékű.
Magasabb szintű felkészülés igénylő gyakorlat/szeminárium, illetőleg előadás esetén ez arányosan kevesebb lehet.

35.

A doktorandusz munkabére/óradíja megállapításakor mindig a garantált bérminimumra vonatkozó hatályos kormányrendeletet kell alkalmazni. A minimális óradíj kiszámításánál abból kell kiindulni, hogy a teljes bérminimum akkor fizetendő, ha a doktorandusz havi 26 óra gyakorlatot
(átlag heti 6 órát) tart.

36.

Az Nftv. 44. § (5) bekezdés a) pontja értelmében kötelező tevékenységekért munkabér nem fizetendő.

37.

A doktori képzés célja a tudományos ismeretek bővítése és a hallgatók felkészítése a doktori fokozat megszerzésére. Az állami doktori ösztöndíj teljes munkaidős elfoglaltságot jelent. Emiatt,
és a kutatási feladatok időbeni, minél magasabb színvonalú teljesítése érdekében nem megengedett – az egyetemen és a doktori képzésben együttműködő kutatóintézetekben végezetteken kívül
– más munkaviszony vagy megbízásos jogviszony létesítése vagy fenntartása az ösztöndíjas jogviszony idején. Ez alól felmentést adhat a Tudományterületi Doktori Tanács, a témavezető egyetértése esetén, a doktorandusz szakmai előmenetelét nem hátráltató, kutatási, oktatási többlet feladatok ellátására, illetve az ehhez szükséges foglalkoztatási jogviszony létesítésére.

38.

Az ilyen engedéllyel bíró doktorandusz hallgató szakmai előmenetelét, a követelmények maradéktalan teljesítését a témavezető igazolja és a TDT félévenként értékeli, egyúttal dönt az engedély esetleges meghosszabbításáról.

39.

Amennyiben a hallgató a TDT írásbeli engedélyének hiányában vagy az engedélyben foglaltakon
kívül más célra létesít vagy tart fenn munkaviszonyt, illetőleg munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyt, akkor a TDT fegyelmi eljárást kezdeményezhet vele szemben.

40.

A doktorandusz feladatait általában az Egyetemen (vagy a doktori képzésben részt vevő társintézményekben, a doktori iskolával, ill. az Egyetemmel együttműködő külföldi egyetemeken, kutatóintézetekben) teljesíti. Ez alól a TDT egyedi esetekben felmentést adhat, de az egyes doktori
iskolákban felvett doktoranduszok többségének az egyetem valamely tanszékén (intézetében,
klinikáján) kell végeznie tudományos munkáját.

41.

Ha a doktorandusz valamely – az Egyetemmel a doktorképzésben együttműködő – intézményben
végzi tudományos munkáját, az Egyetem – a doktori iskola tanácsának egyetértése esetén – a
képzés dologi költségeivel/annak meghatározott részével az adott intézményt támogathatja.

42. A doktoranduszokat minden beszámoltatási időszak után legalább három hét, minden második
után további két hét pihenőidőszak illeti meg.
Nftv. 45. § (1) Ha a hallgató bejelenti, hogy a következő képzési időszakban hallgatói kötelezettségének nem kíván eleget
tenni, illetve, ha a hallgató a soron következő képzési időszakra nem jelentkezik be, a hallgatói jogviszonya
szünetel. A hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév. A
hallgató, a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint több alkalommal is élhet a hallgatói
jogviszonyának szüneteltetésével.
(2) Az intézmény a hallgató kérelmére engedélyezheti a hallgatói jogviszony szünetelését
a) az (1) bekezdésben meghatározottnál hosszabb, egybefüggő időtartamban is vagy
b) az intézményi szabályzat erre vonatkozó megengedő rendelkezése hiányában az első félév teljesítése előtt
is,
feltéve, hogy a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség
vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni.
(3) Szünetel a hallgatói jogviszony, ha a hallgatót fegyelmi büntetésként eltiltják a tanulmányok folytatásától.
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43.

Az egyetem a tanulmányi idő megszakítását legfeljebb három alkalommal, alkalmanként legalább egy, legfeljebb két félévre, összesen legfeljebb három évre engedélyezheti. Első alkalommal
a kérelmet el kell fogadni. A hallgatói jogviszony szünetelése alatt állami ösztöndíj nem folyósítható.

44.

A hallgatói jogviszony szünetelése után a képzés folytatására jelentkező doktorandusz a jelen
rendelet alapján meghatározott támogatásokból részesül, és a jelen szabályzat alapján meghatározott, költségtérítést köteles fizetni, kivéve, ha a Szabályzat ettől eltérő szabályt állapít meg.

45.

A hallgatói jogviszony szünetelését az illetékes dékánhelyettesek engedélyezik a doktori iskola
vezetőjének egyetértésével, és erről értesítik a Doktori Intézetet.

Nftv. 59. § (1) Megszűnik a hallgatói jogviszony,
a) ha a hallgatót másik felsőoktatási intézmény átvette, az átvétel napján,
b) ha a hallgató bejelenti, hogy megszünteti a hallgatói jogviszonyát, a bejelentés napján,
c) ha a hallgató nem folytathatja tanulmányait magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben, és
önköltséges képzésben nem kívánja azt folytatni,
d) az adott képzési ciklust, illetve a szakirányú továbbképzés, felsőoktatási szakképzés esetén az utolsó képzési időszakot követő első záróvizsga-időszak utolsó napján,
e) felsőoktatási szakképzésben, ha a hallgató tanulmányainak folytatására egészségileg alkalmatlanná vált,
és a felsőoktatási intézményben nem folyik másik, megfelelő felsőoktatási szakképzés, vagy a hallgató
nem kíván továbbtanulni, illetve a továbbtanuláshoz szükséges feltételek hiányában nem tanulhat tovább,
a megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján,
f) ha a hallgató hallgatói jogviszonyát – fizetési hátralék miatt – a rektor a hallgató eredménytelen felszólítása és a hallgató szociális helyzetének vizsgálata után megszünteti, a megszüntetés tárgyában hozott
döntés jogerőre emelkedésének napján,
g) a kizárás fegyelmi határozat jogerőre emelkedésének napján,
h) ha a hallgatói jogviszony létesítéséhez előírt e törvényben meghatározott feltétel a továbbiakban már
nem áll fenn, az ennek tárgyában hozott megszüntető döntés jogerőre emelkedésének napján.
(2) Az (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint nem szűnik meg az alapképzésben részt vevő hallgató hallgatói jogviszonya, ha az alapfokozat megszerzését követően a soron következő félévre mesterképzésre felvételt
nyert.
(3) A felsőoktatási intézmény egyoldalú nyilatkozattal is megszünteti annak a hallgatónak a hallgatói jogviszonyát, aki
a) a tanulmányi és vizsgaszabályzatban, illetve a tantervben rögzített, a tanulmányokban való előrehaladással kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti,
b) egymást követően harmadik alkalommal nem jelentkezik be a következő tanulmányi félévre,
c) a hallgatói jogviszony szünetelését követően nem kezdi meg tanulmányait,
feltéve, hogy a hallgatót előzetesen írásban felhívták arra, hogy kötelezettségének a megadott határidőig tegyen eleget és tájékoztatták a mulasztás jogkövetkezményeiről.
(4) A felsőoktatási intézmény egyoldalú nyilatkozattal megszünteti annak a hallgatónak a hallgatói jogviszonyát, akinek az azonos tanegységből tett sikertelen javító, és ismétlő javító vizsgáinak összesített száma eléri
az ötöt.

46.

A doktorandusz hallgatói jogviszony megszűnik
a) a törvényben megszabott képzési idő elteltével,
b) A Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat alapján kimondott kizárás fegyelmi büntetéssel,
c) a doktorandusz hallgató elbocsátásával,
d) a doktorandusz hallgató ezirányú bejelentésével,
e) a doktorandusz hallgatói névsorból való törléssel.

47.

A doktorandusz hallgató hallgatói jogviszonyának megszüntetésével el kell bocsátani a szervezett doktori képzésből és a doktori képzést befejezettnek kell tekinteni, ha
a) a doktorandusz hallgató azt maga kéri,
b) azt a doktori iskola tanácsa kéri, mert
I. a doktorandusz hallgató valamely kötelező, mással nem helyettesíthető tárgyból a megismételt vizsgán sem nyújtott értékelhető teljesítményt,
II. a doktorandusz az előírt határidőig nem tett sikeres komplex vizsgát,
III. a kitűzött kutatási terv, illetve annak időarányos része a doktorandusz hallgató hibájából
nem valósult meg.
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48.

Az elbocsátás az előző pont (b) részében foglalt eseteiben a doktori iskola vezetőjének javaslata
alapján a TDT dönt.

49.

A TDT a doktorandusz hallgató tanulmányai során egyetlen alkalommal kérelmére, méltányossági alapon eltekinthet az ezen fejezet 47. pont (b) pontjában foglaltaktól.

50.

A doktoranduszok érdekvédelmét a Doktoranduszok Országos Szövetsége valamint az SZTE
Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat látja el.
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V. FEJEZET
KOMPLEX VIZSGA
1. A képzés képzési és kutatási szakaszának lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri, értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt.
2. A komplex vizsgára bocsátás feltétele a doktori képzés „képzési és kutatási szakaszában” (első négy
félév) legalább 90 kredit és valamennyi, a doktori iskola képzési tervében előírt „képzési kredit”
megszerzése (kivéve a doktori fokozatszerzésre egyénileg felkészülő, akinek hallgatói jogviszonya a komplex vizsgára történő jelentkezéssel és annak elfogadásával jön létre).
3. A komplex vizsgát nyilvánosan, bizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság legalább három tagból
áll, a tagok legalább egyharmada nem áll foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban a doktori iskolát működtető intézménnyel. A vizsgabizottság elnöke egyetemi tanár vagy Professor Emeritus
vagy MTA Doktora címmel rendelkező oktató, kutató. A vizsgabizottság valamennyi tagja tudományos fokozattal rendelkezik. A vizsgabizottságnak nem lehet tagja a vizsgázó doktorandusz
témavezetője.
4. A komplex vizsga két fő részből áll: az egyik részben a vizsgázó elméleti felkészültségét mérik fel
(„elméleti rész”), a másik részben a vizsgázó tudományos/művészeti előrehaladásáról ad számot
(„disszertációs rész”). A komplex vizsga elméleti részében a vizsgázó legalább két tárgyból/témakörből tesz vizsgát, a tárgyak/témakörök listáját a doktori iskola képzési terve tartalmazza. Az elméleti vizsgának lehet írásbeli része is. A komplex vizsga második részében a vizsgázó előadás formájában ad számot szakirodalmi ismereteiről, beszámol kutatási eredményeiről,
ismerteti a doktori képzés második szakaszára vonatkozó kutatási tervét, valamint a disszertáció
elkészítésének és az eredmények publikálásának ütemezését.
5. A témavezető előzetesen írásban és/vagy a vizsgán értékeli a vizsgázót.
6. A vizsgabizottság tagjai a vizsga elméleti és disszertációs részét külön-külön értékelik 0-5 fokozatú
skálán. A komplex vizsga sikeres, amennyiben a bizottság tagjainak többsége mindkét vizsgarészt sikeresnek ítéli meg, azokra legalább 3 pontot ad és az átlagos pontszám legalább 3.
7. A komplex vizsgáról szöveges értékelést is tartalmazó jegyzőkönyv készül. A vizsga eredményét a
szóbeli vizsga napján ki kell hirdetni. Sikertelen elméleti vizsgarész esetén a vizsgázó az adott
vizsgaidőszakban további egy alkalommal megismételheti a vizsgát a nem teljesített
tárgy(ak)ból. A vizsga disszertációs része sikertelenség esetén az adott vizsgaidőszakban nem
ismételhető.
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VI. FEJEZET
A DOKTORI FOKOZAT MEGSZERZÉSE
Nftv. 53. § (1) A doktori képzés a tudományterület sajátosságaihoz és a doktorandusz igényeihez igazodó egyéni vagy csoportos felkészítés keretében folyó képzési, kutatási és beszámolási tevékenység, amely képzési és kutatási,
valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés során, a negyedik félév végén, a képzés
képzési és kutatási szakaszának lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri, értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt.
(2) A doktori képzés során a komplex vizsgát követően a fokozatszerzési eljárásban a hallgató a kutatási és
disszertációs szakasz teljesítésével vesz részt, amelynek célja a doktori fokozat megszerzése.
(3) A doktori képzésbe bekapcsolódhat az is, aki a fokozatszerzésre egyénileg készült fel, feltéve, hogy teljesítette a felvétel és a doktori képzés követelményeit. A hallgatói jogviszony ebben az esetben a komplex vizsgára
történő jelentkezéssel és annak elfogadásával jön létre.
(4) A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül a doktori szabályzatban meghatározottak
szerinti doktori értekezést kell benyújtania. Ez a határidő különös méltányolást érdemlő, a 45. § (2) bekezdésben szabályozott esetekben legfeljebb egy évvel a doktori szabályzatban meghatározottak szerint meghosszabbítható. A fokozatszerzési eljárásban a hallgatói jogviszony szünetelése legfeljebb két félév lehet.
(4a) A felsőoktatási intézmény annak a doktorandusznak, aki a doktori képzésben az előírt krediteket megszerezte, végbizonyítványt (abszolutórium)állít ki.
(5) A doktori fokozat megszerzésének feltételei:
a) a doktori szabályzat alapján előírt kötelezettségek teljesítése;
b) két idegen nyelv a tudományterület műveléséhez szükséges ismeretének a doktori szabályzatban meghatározottak szerinti igazolása, amely siketek esetében a nem magyar jelnyelv ismeretének az igazolásával
is történhet;
c) az önálló tudományos munkásság bemutatása cikkekkel, tanulmányokkal vagy más módon, művészeti (DLA-) fokozat megszerzésének feltételeként önálló művészeti alkotótevékenység eredményeinek bemutatása;
d) a fokozat követelményeihez mért tudományos, illetve művészeti feladat önálló megoldása; értekezés, alkotás bemutatása; az eredmények megvédése nyilvános vitában.
(6) Az odaítélt doktori fokozatokról központi nyilvántartást kell vezetni, amelybe bárki betekinthet. Biztosítani
kell a nyilvántartás internetes hozzáférhetőségét. A doktori képzés és a fokozat odaítélésének részletes szabályait a felsőoktatási intézmény doktori szabályzata állapítja meg.
(7) A PhD-fokozattal rendelkező személyek nevük mellett feltüntethetik a „PhD” vagy a „Dr.” rövidítést, a
DLA-fokozattal rendelkezők pedig a „DLA” vagy a „Dr.” rövidítést.
53/A. § (1) A doktori értekezés – és annak tézisei – mindenki számára nyilvános. A nyilvánosságra hozatal legfeljebb a
szabadalmi illetve oltalmi bejelentés közzétételének időpontjáig elhalasztható. A doktori értekezés és tézisei
elektronikus, illetve nyomtatott formában való nyilvántartásáról és teljes terjedelmű nyilvánosságra hozataláról a doktori fokozatot odaítélő felsőoktatási intézmény gondoskodik, oly módon, hogy a doktori értekezés
és tézisei egy nyomtatott és egy elektronikus adathordozón rögzített példányát a felsőoktatási intézmény
központi könyvtárában, katalogizálva elhelyezi.
(2) A doktori értekezést és téziseit elektronikus formában a Magyar Tudományos Művek Tárában, az általánosan elfogadott nemzetközi gyakorlatnak megfelelő (DOI) azonosítóval ellátva, mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni.
(3) Szabadalmi, oltalmi eljárással érintett doktori értekezés esetén a doktori értekezés és a doktori tézisek nyilvánosságra hozatala az értekezést benyújtó kérelmére, a bírálóbizottság támogató véleménye alapján és a
doktori tanács jóváhagyásával, legfeljebb a szabadalom, oltalom bejegyzésének időpontjáig elhalasztható.
Nemzetbiztonsági okból minősített adatot tartalmazó doktori értekezést és doktori téziseit a minősítés időtartamának letelte után kell nyilvánosságra hozni.

1. A sikeres komplex vizsgát követően a hallgató a doktori képzés második, kutatási és disszertációs
szakaszának teljesítésével vesz részt, ami a fokozatszerzési eljárás része.
2. A doktori képzésbe bekapcsolódhat az is, aki a fokozatszerzésre egyénileg készült fel, feltéve,
hogy teljesítette a felvétel és doktori képzés követelményeit. A hallgatói jogviszony ebben az esetben a komplex vizsgára történő jelentkezéssel és annak elfogadásával jön létre. Az erre vonatkozó
elfogadó határozatot a TDT-k hozzák meg a doktori iskola tanácsának javaslata alapján.
3.

A TDT a komplex vizsgára jelentkezés elfogadásakor az illetékes doktori iskola tanácsának javaslata alapján jóváhagyja a komplexvizsga-bizottságot és a vizsgatárgyakat.

4. A komplexvizsga-bizottság elnöke az egyetem szakmailag illetékes egyetemi tanára, vagy emeri-
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tus professzora, aki törzstag valamely doktori iskolában. A bizottságot a TDT doktori fokozattal
rendelkező személyekből hozza létre. A bizottság legalább egy tagja az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban nem álló külső szakember.
5.

A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül a doktori szabályzatban meghatározottak szerinti doktori értekezést kell benyújtania. Ez a határidő különös méltányolást érdemlő, az NFTV 45. § (2) bekezdésben szabályozott esetekben legfeljebb egy évvel a doktori szabályzatban meghatározottak szerint meghosszabbítható. A fokozatszerzési eljárásban a hallgatói
jogviszony szünetelése legfeljebb két félév lehet.

6.

A TDT az értekezés benyújtásakor az illetékes doktori iskola tanácsának javaslata alapján kijelöli a bíráló bizottságot, megnevezve a két hivatalos bírálót is, egyben tartalék bírálót és tagokat jelöl ki. A bizottság kijelölésénél az összeférhetetlenség általános törvényi szabályozását kell figyelembe venni. Ezen felül: nem vehet részt a bizottság munkájában olyan személy, akinek a
doktorandusszal közös publikációja van.

7.

Ha a doktorandusz az Nftv. 53. (4) bekezdésében megszabott határidőre nem nyújtja be értekezését bírálatra kiadható módon, azaz egyúttal nem teljesíti az illetékes doktori iskola publikációkra
és nyelvtudásra vonatkozó előírásait, a doktori eljárást az illetékes TDT az eljárás eredménytelenségét megállapítva megszünteti.

8.

Ha az első fokozatszerzési eljárás a védés sikertelensége, illetve két elutasító bírálat alapján szűnik meg, akkor újabb fokozatszerzési eljárás csak 2 év elteltével, ugyanazon tudományágban,
csak még egyszer létesíthető.

9.

Amennyiben a fokozatszerzési eljárás ezen fejezet 7. pont alapján kerül lezárásra, az újabb fokozatszerzési eljárásra való jelentkezés csak akkor fogadható el (az egyéb feltételek teljesülése
mellett), ha a jelentkezéssel egyidőben a jelölt benyújtja értekezését, és teljesíti az illetékes doktori iskola által előírt publikációs követelményeket és teljesíti a nyelvtudásra vonatkozó kritériumokat.

10.

Ha a fokozatszerzési eljárás során a doktorandusz gyermekvállalás miatt nem tudja határidőre
teljesíteni a követelményeket, azaz az eljárás ezen fejezet 7. pont alapján került lezárásra, akkor
nem kell alkalmazni a 40.7. pontot, hanem a második eljárást is elsőnek lehet tekinteni.

11.

A fokozatszerzés eljárási költségeit és az abban részt vevők díjazását a 3. sz. melléklet tartalmazza.

12.

Az Nftv. 81. §-a értelmében ha az állami ösztöndíjas doktorandusz még a támogatási idő lejárta
előtt – hiánypótlást nem igénylő – jelentkezést nyújt be a doktori fokozat megszerzésére, akkor
fokozatszerzési-, avatási- és oklevéldíja az illetékes doktori iskolát terheli.

13.

A doktori iskolák a fokozatszerzési eljárás díját magukra vállalhatják azon doktoranduszok esetén, akik korábban államilag támogatott doktori képzésben végbizonyítványt szereztek az illető
doktori iskolában.

14. A doktori eljárás egyes szakaszairól jegyzőkönyvet kell vezetni.
AZ ÖNÁLLÓ TUDOMÁNYOS MUNKÁSSÁG
15.

A doktorandusznak önálló tudományos munkásságát a szakma által elismert kiadványokban közlésre elfogadott közleményekkel, illetve elfogadott/benyújtott szabadalmakkal kell igazolnia. Az
elfogadott közlemények bírálat utáni kéziratát (post-print) a Publicatio Repozitóriumba fel kell
tölteni és – amennyiben ezt a kiadó szabályai megengedik – nyilvánossá kell tenni. A szakma
igényeit a cikkek közlési helye, terjedelme és száma, valamint a figyelembe vehető szabadalmak
száma tekintetében a doktori iskola tanácsa határozza meg, és a TDT-k hagyják jóvá. Az egyes
doktori iskolák részletes követelményeit a doktori iskolák szabályzatai tartalmazzák. A követelmények között tudománymetriaiak is lehetnek.

4118 EGYETEMI ÉRTESÍTŐ

116. SZÁM

16.

Ha az előző pontban említett közleményeknek társszerzői is vannak, akkor a társszerzők nyilatkozzanak arról, hogy a közleményekben melyek azok az eredmények, amelyek elérésében a jelölt érdemei a döntők. A nyilatkozat formai követelményeit a Szabályzat ezen fejezetének 30.
pontja írja elő. Az illetékes doktori iskola tanácsa úgy is rendelkezhet, hogy ezen társszerzői nyilatkozatot a cikk első szerzője adja.

17.

Ha ezen fejezet 15. pontjában említett valamely közlemény(ek)nek doktorandusz társszerzői is
vannak, akkor a témavezető nyilatkozik, hogy az értekezésben felhasznált eredmények tükrözike a jelölt hozzájárulását.

AZ IDEGEN NYELVEK ISMERETE
18.

A törvényben előírt – a tudományterület műveléséhez szükséges – élő idegen nyelvek körét az illetékes TDT, illetve az illetékes doktori iskola tanácsa határozza meg. Külön rendelkezés hiányában csak olyan nyelv fogadható el, amelyen az adott tudományágban rendszeresen jelennek
meg tudományos közlemények. Ezek közül egy nyelv ismerete kötelezően előírható. Amennyiben valamely tudományág műveléséhet ún. holt nyelvek (latin, ógörög, stb.) is szükségesek, akkor ezeket a megfelelő tudományterületi szabályzatokban részletekbe menően szabályozni kell.
A további speciális követelmények ugyancsak a tudományterületi szabályzatokban szerepelnek.

19.

Az egyik nyelvből legalább középfokú (komplex) állami nyelvvizsga bizonyítványt vagy azzal
egyenértékű bizonyítványt kell felmutatni. A nyelvvizsgák egyenértékűségét kormányrendelet
szabályozza. A kormányrendelet által nem szabályozott esetekben az Egyetem Idegennyelvi
Központjának szakvéleményét kell elfogadni.

20.

A második idegen nyelv ismeretét a doktori iskola szerint illetékes tudományterület szabályzatában foglaltak szerint kell teljesíteni.

21.

Nem magyar anyanyelvű külföldi állampolgárok esetén a követelmények ugyanazok, mint a magyar anyanyelvűeknél, de számukra a magyar is idegen nyelvnek számít.

AZ ÉRTEKEZÉS
22.

Az értekezés a jelölt célkitűzéseit, új tudományos eredményeit, szakirodalmi ismereteit, kutatási
módszereit bemutató, összefoglaló jellegű munka. Az értekezést általában magyar vagy angol
nyelven kell megírni, de az illetékes doktori iskola tanácsának döntése, illetve egyedi engedélye
alapján a szakma által indokolt más nyelven is elkészíthető. A nem magyar állampolgárok –
amennyiben nem magyar anyanyelvűek – a doktori iskola tanácsa által meghatározott nyelven
írhatják meg értekezésüket.

23.

Az értekezés belső címlapján fel kell tüntetni a szerzőt, az értekezés címét, a témavezetőt/konzulenst (ha volt), a készítés helyét, a doktori iskolát és a készítés idejét. Az értekezéshez
tartalomjegyzék, angol vagy a program által megkövetelt más idegen nyelvű összefoglaló, irodalomjegyzék, valamint az értekezés témájához kapcsolódó saját publikációk felsorolása tartozik.
Az értekezéshez Függelék (pl. fénykép-, dokumentumgyűjtemény, stb.) tartozhat. Terjedelmét a
TDT-k korlátozhatják.

24.

Az értekezés előzetes vitáját – annak végső formába öntése előtt – a doktori iskola tanácsa előírhatja. A vita feltételeit is az illetékes doktori iskola tanácsa írja elő, arról emlékeztetőt kell készíteni, amelyet csatolni kell az eljárás jegyzőkönyvéhez.

25.

Az értekezést négy bekötött példányban kell benyújtani a tudományág szerint illetékes karra.

26.

A doktorandusz gondoskodik arról, hogy az értekezés és a tézisek – a nyomtatott példányok benyújtását követően haladéktalanul – feltöltésre kerüljenek a Klebelsberg Könyvtár által működtetett Doktori Repozitóriumba. A bírálati eljárás csak ennek megtörténte után kezdhető meg. A védés meghirdetésével egy időben az illetékes kar vagy doktori iskola feltölti a védési bizottság
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összetételét a Doktori Repozitóriumba. A védési bizottság összetételét fel kell tüntetni a nyilvános vita meghívóin.
27.

Az eljárás sikeres lezárása után – mely tényt a Doktori Intézet illetékes adminisztrátora rögzíti a
Doktori Repozitóriumban – az értekezés egy nyomtatott példánya – amelybe be kell illeszteni
utólag a védési bizottság összetételét is – a Klebelsberg Könyvtár állományába kerül, a többit a
jelölt visszakapja. A Klebelsberg Könyvtár gondoskodik a megvédett disszertáció és tézis DOIval való ellátásáról a Doktori Repozitóriumban, miután a Doktori Intézet munkatársa által az oklevél száma is rögzítésre került az adatbázisban. A Klebelsberg Könyvtár létrehozza és hitelesíti
a DOI-val ellátott disszertáció MTMT-beli rekordját is.
Sikertelen védés esetén az értekezést és téziseit, valamint a védési bizottság összetételét törölni
kell a Doktori Repozitóriumból, kivéve, ha a jelölt annak megtartását írásban kéri. Az értekezés
bekötött példányait egy kivételével – amely a Klebelsberg Könyvtárban marad – a jelölt visszakapja.

28.

Amennyiben az értekezés nyilvánosságra hozatala a szabályzat III. fejezetének 22. pontja alapján
késleltetett, a TDT határozatában foglalt időpontig az értekezés mind nyomtatott, mind elektronikus változatának nyilvánossága – a határozatban foglaltaknak megfelelő – korlátozásáról a
Doktori Repozitórium kezelője köteles gondoskodni.

29.

Az értekezéshez mellékelni kell az értekezés téziseit magyar és angol (esetleg más, az adott tudományág sajátosságának megfelelő) nyelven, nyomtatott és elektronikus változatban. Az angoltól eltérő nyelv meghatározása az illetékes doktori iskola joga. A nem magyar nyelvű tézisek
példányszámát, továbbá a tézisek formáját a doktori iskola tanácsa határozza meg. A magyar
nyelvű tézisek példányszáma 15-nél kevesebb nem lehet.

30. Amennyiben a hivatkozott publikációknak társszerzői is vannak, a tézisek három példányának tartalmaznia kell egy olyan részt, amelyben a társszerzők (ill. az első szerző, ha az nem a doktorandusz) a konkrét tézispontra és publikációra hivatkozva nyilatkoznak arról, hogy a tézisekben (és az
értekezésben) szereplő és közösen publikált eredmények közül melyek azok, amelyekben a jelölt
szerepe meghatározó fontosságú, és így azokat ők eddig nem használták fel tudományos fokozat
megszerzésekor, s ezt a jövőben sem teszik. A nyilatkozatot a társszerzők (ill. az első szerző) aláírják. A külföldi és a már nem élő társszerzők esetén követendő eljárást a doktori iskolák tanácsai
szabályozzák. Ugyanezen példányoknak kell tartalmazniuk a Szabályzat. ezen fejezetének 17.
pontjában szereplő nyilatkozatot is.
A BÍRÁLATI ELJÁRÁS
31.

A bírálati eljárás csak akkor indítható meg, ha a jelölt az összes többi feltételnek (publikációk,
nyelvvizsgák) eleget tett. A benyújtott értekezés hivatalos bírálóknak kiadása nem utasítható el,
ha a jelölt a többi feltételnek eleget tett.

32.

A doktori értekezést (munkát) bíráló bizottság elnökből, két hivatalos bírálóból (ezek egyike külső szakember) és további kettő-négy (összesen 5–7) tagból áll. A bizottság tagja csak az lehet,
aki tudományos fokozattal rendelkezik. A bizottság egyik tagja titkári feladatokat is ellát. Az
egyik bírálónak külső szakembernek kell lennie. A bizottság elnökére a Szabályzat 44. V. fejezetének 3. pontjában foglaltakat kell alkalmazni.

33.

A bizottságot – az illetékes doktori iskola tanácsának javaslata alapján – a TDT bízza meg. Döntését az összeférhetetlenségre vonatkozó jogszabályok alapján hozza meg. Az elnök és a két bíráló nem lehet ugyanazon tanszék, kutatócsoport tagja, illetve azon szűkebb kutatóhely tagja, ahol
a doktorandusz értekezését készítette. A jelöltnek a bizottság egyetlen tagjával sem lehet közös
publikációja.

34.

Amennyiben a TDT nem ért egyet a Doktori Iskola javaslatával, azt megfontolásra visszaküldi a
Doktori Iskolának, és az újabb/megismételt javaslat ismeretében dönt a bírálóbizottság összetéte-
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léről. A Doktori Iskola a bizottságra vonatkozó újabb javaslatát egy héten belül küldi meg a
TDT-nek.
35.

Ha az egyik bíráló javaslata nemleges, akkor a TDT egy további, harmadik bírálót is felkér. Ha a
harmadik bíráló javaslata pozitív, a TDT az értekezést nyilvános vitára bocsátja. Ha a harmadik
bíráló véleménye elutasító, a doktori tanács a fokozatszerzési eljárást lezárja. Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha az eredetileg kijelölt mindkét bíráló javaslata elutasító.
Újabb eljárás csak legalább két év elteltével, ugyanabban a kutatási témában legfeljebb még egyszer kezdeményezhető.

36.

Két támogató javaslat esetén az értekezést a TDT 2 oktatási hónapon belül nyilvános vitára bocsátja.
A vita időpontját és helyét legalább két héttel korábban nyilvánosságra kell hozni úgy, hogy a bizottság tagjainak elegendő idő (legalább három hét) álljon rendelkezésre az értekezés áttanulmányozásához.

37.

A vitára kötelezően meghívandók körét a doktori iskolák tanácsai szabályozzák. Részükre a
meghívóval együtt a téziseket is meg kell küldeni.

38.

A vita időpontját és helyét az illetékes karon, tanszéken, a programban közreműködő kutatóintézet(ek)ben, a Doktori Intézet honlapján is meg kell hirdetni. Az ezeken felüli meghívások számát
a tudományterületek korlátozhatják, de a doktoranduszok tetszőleges számú meghívót küldhetnek ki.

39.

A vita csak az elnök, legalább az egyik bíráló és összesen a bizottság legalább négy tagjának jelenléte mellett tartható meg. Nem tartható meg a vita abban az esetben, ha a vitára úgy kerül sor,
hogy van elutasító bírálat is, és a nemleges véleményt adó bíráló nincs jelen. Ez esetben a vitára
új időpontot tűz ki a TDT.

40.

A vitát a bizottság elnöke vezeti, s kezdetén a titkár ismerteti a jelölt tudományos életrajzát.

41.

A doktorandusz a nyilvános vita keretében (szabad előadásban, max. 30 percben) ismerteti értekezésének (munkájának) téziseit. Ismertetik a bírálatokat, majd a jelölt a bírálók írásos, illetve a
bizottsági tagok, a bírálók és a jelenlévők felmerülő kérdéseire, észrevételeire válaszol.

42.

A vita lezárása után a bizottság zárt ülésen, titkos szavazással, 0–5 közötti pontozással dönt az
értekezés elfogadásáról, amihez az elérhető pontszámok legalább 60%-a szükséges. Az elnök
ezután az eredményt nyilvánosan kihirdeti és indokolja.

43.

A doktori fokozat odaítéléséről a bírálóbizottság jelentése, illetve a kapott pontszámok alapján a
doktori iskola tanácsa foglal állást, a TDT ezt véleményezi, majd a fentiek alapján az EDT dönt.

44.

Az egyetem a doktorandusz kérelmére a védés eredményéről, a fokozatszerzésről igazolást ad.

45.

Alkalmazott kutatási/fejlesztési témájú értekezés esetén a kapcsolódó szabadalmak tulajdonosa,
az alkalmazott kutatás finanszírozója kérheti – az adatvédelmi törvény vonatkozó előírásai alapján – a bírálati eljárásnak és az értekezés védésének zárt lebonyolítását. Az ilyen nem nyilvános
eljárás lefolytatásáról az illetékes doktori iskola javaslatára a TDT határoz. Döntése ellen az
EDT-hez nyújtható be jogorvoslati kérelem.

46.

Az előző pontban említett eljárás esetén az értekezés őrzésére, a hozzáférés biztosítására az
Egyetem Adatvédelmi Szabályzatában foglaltakat kell alkalmazni.

A DOKTORI OKLEVÉL MINŐSÍTÉSE ÉS A DOKTORAVATÁS
47.

A doktori oklevél tartalmazza a Szegedi Tudományegyetem nevét, pecsétjét, az oklevél birtokosának azonosításra alkalmas nevét, születésének helyét és idejét, a doktori fokozat minősítését,
tudományágát, a kibocsátás helyét, a fokozat odaítélésének évét, hónapját és napját. Az oklevelet
a rektor, a doktori iskola szerint illetékes kar dékánja és az EDT elnöke írja alá.
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48.

A doktori fokozat minősítését a védési pontátlag alapján kell megállapítani. A fokozat minősítése
3,0–3,60 között rite, 3,61–4,30 között cum laude és 4,30 fölött summa cum laude.

49.

Az oklevelet az egyetem magyar és angol nyelven állítja ki. Avatáskor a jelölt díszes latin nyelvű
oklevelet is kap.

50.

A doktori fokozatot szerzetteket az Egyetem hagyományainak megfelelően ünnepélyes nyilvános
egyetemi tanácsülés keretében doktorrá avatja.

51.

A doktoravatáson a jelöltek doktori esküt tesznek.

AZ EGYÉNI FELKÉSZÜLÉS
52.

Az egyéni felkészüléssel fokozatot szerezni kívánók kötelesek komplex vizsgára jelentkezni valamely doktori iskolába. A jelentkezés elfogadásáról a doktori iskola tanácsa javaslata alapján a
TDT dönt. Az elfogadó határozat meghozatalának szükséges feltétele, hogy a pályázó tudományos tevékenysége illeszkedjék az adott doktori iskola profiljába, és megfelelő előzetes tudományos teljesítményt tudjon igazolni. Ha az egyéni felkészülő fokozatszerzéséhez az Egyetem közreműködését kívánja, akkor ennek engedélyezése előtt a doktori iskola köteles ellenőrizni a jelentkező előismereteit.

53.

Komplex vizsgát legkésőbb a jelentkezés elfogadását követő vizsgaidőszakban kell tenni. Ha a
doktorandusz az előírt határidőig nem tesz sikeres komplex vizsgát, akkor a hallgatói jogviszony
megszűnik, a doktori képzés lezárul.

54.

Az egyéni felkészülők mellé a doktori iskolák általában nem jelölnek ki témavezetőket és kutatómunkájukat sem az Egyetemen végzik. Amennyiben az egyéni felkészülők a tudományos kutatómunkájukat az Egyetemen végzik, a doktori iskola számukra témavezetőt/konzulenst jelöl ki.

55.

Az önköltség mértékét – mely függ attól, hogy az egyéni felkészülők igényt tartanak-e tudományos vezetésre és hogy kutatómunkájukhoz az Egyetem infrastruktúráját milyen mértékben
használják – a doktori iskola tanácsának javaslata alapján a TDT állapítja meg.

KETTŐS FOKOZATSZERZÉS
56. Kétoldalú egyetemközi szerződések alapján lehetőség van valamely külföldi egyetemmel együttműködve közös doktori képzésre (co-tutelle) és fokozat megszerzésére. Minden ilyen esetben
írásos egyezményben kell az együttműködő feleknek a jelen doktori szabályzatnak megfelelő feltételeket rögzíteniük.
57. Az előző pontban megadott esetben a következőket kell figyelembe venni:
 a doktorandusznak mindkét egyetemen legyen témavezetője;
 a képzés időben megosztva történik a két egyetemen, egyik egyetemen folyó képzés sem lehet
kevesebb a teljes képzési idő alatt két szemeszternél;
 a kreditek beszámítását az illetékes doktori iskolák végzik;
 a komplexvizsga- és bírálóbizottság összeállításakor mindkét egyetem oktatói és kutatói azonos
jogokkal választhatók elnökként és tagként is. A bizottságok összetételére az eljárás helyének
szabályai irányadók;
 a bizottságokban mindkét egyetemről kell lennie tagnak, aki szükség esetén videokonferencia
eszközökkel is részt vehet az eljárásban;
 ha az egyetemek komplex vizsga és/vagy védési értékelési módja eltérő, akkor mindkét számítási módszer alapján meg kell határozni az elért eredményt;
 a komplex vizsga, a védés, az értekezés és tézisek nyelvére az ezen fejezet 22. és 29 a komplex
vizsga és védés az együttműködő egyetemek bármelyikén történhet;
 a sikeres fokozatszerzéshez mindkét egyetem által elvárt publikációs követelményeinek teljesülnie kell;
 az oklevélben fel kell tüntetni a kettős fokozatszerzés tényét;
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VII. FEJEZET
DOKTORI FOKOZAT VISSZAVONÁSA
1.

Az egyetem a doktori eljárásban elfogadja és alkalmazza az MTA Tudományetikai kódexének
elveit és ajánlásait, továbbá a Tudományetikai Bizottság állásfoglalásait. Ugyanakkor az államigazgatási eljárás általános szabályai nem alkalmazhatók, a meghozott döntések sem bíróság,
sem közigazgatási szerv előtt nem tehetők vitássá. Az Alaptörvény X. cikk (2) pontja ugyanis
deklarálja, hogy: „Tudományos igazság kérdésében az Állam nem jogosult dönteni. Tudományos
kutatások értékelésére kizárólag a tudomány művelői jogosultak.”

2.

A doktori fokozat visszavonható, ha azt annak jogosultja úgy szerezte meg, hogy részben vagy
egészben sajátjaként mutatta be más szellemi alkotását, vagy értekezésében hamis, esetleg hamisított adatokat használt, továbbá az eljárás indítását és folytatását nem valódi dokumentumokra
alapozta, és ezzel a doktori ügyben eljáró testületet vagy személyt megtévesztette vagy tévedésben tartotta. A doktori fokozat visszavonása iránti eljárás akkor folytatható le, ha a fokozat jogosultja az eljárás kezdeményezésekor még él.

3.

Az előző pontban foglalt cselekmények nem évülnek el, a felelősségre vonás csak a fokozat jogosultját érintheti.

4.

A doktori fokozat visszavonható olyan, bizonyítást nyert magatartás esetén, amely a fokozatot
szerzett személyt a doktori fokozat viselésére méltatlanná teszi. Ilyen, magatartásnak minősül
különösen:
 a tudomány művelésével kapcsolatos súlyos vétség,
 a szakmai-tudományos tevékenységgel összefüggésben bűncselekmény elkövetése,
 a doktori esküben foglaltak szándékos megszegése.
Az e pontban említett cselekmények sem évülnek el.

5.

A doktori fokozat visszavonása iránti eljárást bárki kezdeményezheti a fokozatot kibocsátó
Egyetemi Doktori Tanács (EDT) elnökénél, ha ezen fejezet 2. vagy 4. pontjában foglaltakat dokumentálja vagy valószínűsíti.

6.

A doktori fokozat visszavonásáról az EDT dönt. A fokozat visszavonása ügyében az előterjesztő
az EDT elnöke, aki köteles a doktori fokozat tudományága szerint illetékes tudományterületi
doktori tanács határozatát kérni arról, hogy az ezen fejezet 2. pontban foglaltak ténylegesen
megállapíthatók-e a fokozat birtokosáról. A doktori fokozat visszavonása iránti eljárásban szakértő(k) bízható(k) meg, és meg kell hallgatni az érdekeltet is. Ha az érdekelt ismételt szabályos
értesítés ellenére sem jelenik meg, vagy kéri meghallgatásának mellőzését, az EDT a meghallgatás mellőzésével is jogosult érdemi döntéshozatalra. Ha az eredeti szerző kezdeményezésére indított eljárásban a szerzői jogok megsértését jogerős bírói ítélet az eljárás megindítása előtt már
megállapította, az EDT-nek ebben a kérdésben már nem kell vizsgálatot lefolytatnia, a jogerős
ítélet elegendő a fokozat visszavonásához.

7.

A fokozat visszavonásáról szóló döntés elleni fellebbezés esetén az EDT eseti bizottságot jelöl
ki, melynek tagjai doktori iskola törzstagok, és legalább 50%-uk nincs foglalkoztatásra irányuló
jogviszonyban a fokozatot visszavonó felsőoktatási intézménnyel. A fellebbezésről az eseti bizottság véleményezése alapján a Szenátus dönt.

8.

Az EDT által visszavont doktori fokozat újabb eljárásban sem szerezhető meg.

9.

A jogerős visszavonó határozatot az egyetem nyilvánosságra hozza.
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VIII. FEJEZET
KITÜNTETÉSEK
KITÜNTETÉSES DOKTORRÁ AVATÁS
Nftv. 52. §
(8) A felsőoktatási intézmény rektora – a Köztársasági Elnök előzetes hozzájárulásával – Promotio sub auspiciis
praesidentis Rei Publicae kitüntetéssel avatja doktorrá azt, akinek a középiskolában és a felsőoktatási intézményben,
valamint a doktori képzésben folytatott tanulmányai során a teljesítményét mindig a legmagasabbra értékelték, feltéve továbbá, hogy a doktori fokozatszerzési eljárás során is kiemelkedő teljesítményt nyújtott. A kitüntetéses doktorrá avatás részletes feltételeit a Kormány állapítja meg.

1. A kitüntetéses doktorrá avatást az érintett jelölt a Doktori Intézethez benyújtott írásbeli kérelemben
kezdeményezi. A kérelmet a Doktori Intézet az illetékes TDT-hez továbbítja, majd annak javaslatát az
EDT elé terjeszti. A kérelem támogatásáról – az EDT véleményének ismeretében – a Szenátus dönt, és
a Rektor terjeszti fel az illetékes minisztériumon keresztül a Köztársasági Elnökhöz.
PRO LAUDANDA PROMOTIONE-DÍJ
2. A díjat olyan személyek kaphatják, akik a PhD fokozatot a Szegedi Tudományegyetemen, szervezett képzést követően szerezték meg és valamennyi követelményt kiemelkedő színvonalon teljesítettek. További feltétel, hogy a védés a tanulmányok kezdetét követő öt éven belül történjen, valamint a fokozat odaítélésének dátuma a díj adományozásának évében vagy az azt megelőző négy
naptári éven belül legyen.
3. Évente legfeljebb hat díj adományozható.
4. A díjban részesülő oklevelet és emlékérmet kap. A díj odaítélésével a Szenátus által meghatározott
egyszeri pénzbeli juttatás jár, melynek összege a mindenkori minimálbér összegének háromszorosa.
5. Az oklevelet az egyetem rektora és az Egyetemi Doktori Tanács elnöke írja alá.
6. A díj adományozásáról a Tudományterületi Doktori Tanácsok javaslatai alapján az Egyetemi Doktori Tanács dönt.
7. Az oklevél és érme készítésével kapcsolatos költségeket a Doktori Intézet viseli, az anyagi juttatást
az Egyetem Kiválósági kerete biztosítja.
8. A díj átadására évente egy alkalommal a Szegedi Tudományegyetem Napján kerül sor.
A DOCTOR HONORIS CAUSA KITÜNTETŐ CÍM
9.

Az Egyetem az arra érdemes bel- és külföldi személyek kiemelkedő tudományos érdemeit a „tiszteletbeli doktor” (Doctor Honoris Causa) cím adományozásával ismerheti el. E cím nem adományozható az SZTE professzorainak és emeritus professzorainak.

10.

Az Egyetem évente összességében legfeljebb 5 főt tüntethet ki a fenti címmel.

11.

A Doctor Honoris Causa cím adományozásának feltételei:
– nemzetközileg is elismert kimagasló tudományos munkásság,
– az Egyetemmel hosszabb időn át meglévő folyamatos kapcsolat, amely nemzetközileg is
elismert közös eredményekhez vezetett,
– a cím odaítélése az Egyetem jó hírnevét és megbecsülését erősíti.

12.

Az előző pontban megfogalmazott tudományos követelmények teljesítésétől kivételesen, különösen indokolt egyetemi érdekből el lehet tekinteni világszerte nagyra becsült személy (pl. Nobel-
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díjas, nagyhírű egyetem díszdoktora) esetén, amennyiben a cím odaítélése az egyetem jó hírnevét nagymértékben növeli. Ezen kivételes előterjesztések megtételére csak az egyetem rektora
jogosult. A cím odaítéléséről az Egyetemi Doktori Tanács véleményének ismeretében a Szenátus
minősített többséggel dönt. Ezen előterjesztések nem tartoznak az ezen fejezet 10. pont hatálya
alá, de évente egynél több nem fogadható el.
13.

A Doctor Honoris Causa cím adományozására az EDT számára a TDT-k tehetnek javaslatot.

14.

A Doctor Honoris Causa cím adományozásáról az Egyetem Szenátusa dönt. Határozatát az EDT határozatának ismeretében hozza meg.

15.

A kitüntetéses oklevelet latin vagy angol nyelven kell kiállítani. A kitüntetett személy megkapja az
illetékes kar színével ellátott professzori talárt.

16.

A Doctor Honoris Causa oklevelet az Egyetem rektora, az EDT elnöke és az illetékes Kar dékánja
írja alá.

17.

A tiszteletbeli doktorrá avatásra általában ünnepélyes nyilvános tanácsülésen – általában a Szegedi
Tudományegyetem Napja alkalmából rendezett ünnepségen – kerül sor.

18.

Az adományozással kapcsolatos költségeket fele-fele arányban viseli az illetékes kar és az Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ.

A TÖRZSTAG EMERITUS KITÜNTETŐ CÍM
19.

Az illetékes doktori iskola javaslatára a TDT Törzstag Emeritus kitüntető címet adományozhat
annak, aki a doktori iskolának
 alapító tagja, vagy legalább 5 éven keresztül törzstagja volt, és
 vállalja, hogy a továbbiakban is kapcsolatban marad
a doktori iskolával.

20.

A Törzstag Emeritust témavezetői kötelezettség nem terheli, és nem kell teljesítenie a MAB által
előírt követelményeket.

21.

A Törzstag Emeritus nem érintett a MAB értékelési eljárásaiban, nem számít a minimális törzstagszám kritériumának teljesítésekor, de eddigi eredményei a doktori iskola statisztikájában
megmaradnak.

22.

A Törzstag Emeritus címet a doktori iskola javaslatára a TDT visszavonhatja az aktív kapcsolat
megszűntével, vagy a cím viselőjének kérésére. Ez esetben az illető a továbbiakban nem szerepel
a nyilvános adatbázisban, de addigi eredményei megőrződnek és beszámítanak a doktori iskola
teljesítményébe.

116. SZÁM

EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 4125

IX. FEJEZET
INTÉZMÉNYI DOKTORANDUSZ TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJ
1.

Az intézményi doktorandusz tudományos ösztöndíj az eredményes tudományos tevékenységet
végző, a Szegedi Tudományegyetem doktoranduszai részére megállapítható egyszeri juttatás.

2.

Az intézményi doktorandusz tudományos ösztöndíj elnyerése és kifizetése beszámoltatási időszakonként legfeljebb egy alkalommal történhet, alkalmanként legfeljebb 250.000 Ft értékben.

3.

Az intézményi doktorandusz tudományos ösztöndíj pályázat alapján nyerhető el. A pályázati kiírást a Doktori Intézet honlapján kell közzétenni.

4.

Az intézményi doktorandusz tudományos ösztöndíj odaítélésének feltételeit a pályázati kiírásban
meg kell adni.

5.

A pályázatokat adott doktori iskolához kell benyújtani. A pályázatok rangsorolását a doktori iskola tanácsa végzi. Az ösztöndíj odaítélésről az illetékes tudományterületi doktori tanács dönt.

6.

A pályázatok elbírálása az alábbi kategóriák és pontszámok alapján történik (összesen legfeljebb
100 pont szerezhető).
a) Tudományos eredményesség, maximum 50 pont, részei a következők:
 tudományos diákköri helyezések,
 az MTMT adatbázisában szereplő, továbbá az ott még nem szereplő, de közlésre elfogadott vagy beküldött közlemények,
 hazai és nemzetközi konferenciaelőadás/poszter,
 elfogadott szabadalom,
 részvétel tudományos pályázatban,
 tudományos és innovációs díjak.
b) Tudományos munkaterv, maximum 35 pont.
c) Egyéb tevékenység, maximum 15 pont, részei a következők:
 Az illetékes doktori iskola által elfogadott nyelveken a fokozatszerzéshez előírthoz képest magasabb szintű vagy további, legalább B2 szintű komplex államilag elismert
nyelvvizsga,
 egyéb, a doktori iskola által fontosnak ítélt tevékenység, eredmény.
Az egyes kategóriákon belül felsorolt részekre adható pontértékeket a doktori iskolák tanácsainak javaslata alapján a tudományterületi doktori tanácsok határozzák meg. Az értékelési pontrendszert a pályázat kiírásakor nyilvánosságra kell hozni.

7.
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X. FEJEZET
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
A TUDOMÁNY(OK) KANDIDÁTUSA FOKOZAT ELISMERÉSE
Nftv. 104. § (7) bb) – a 105. § (5) bekezdésében foglaltakon túl – az e törvényben előírt alkalmazási, foglalkoztatási, képesítési feltétel teljesítése szempontjából az Európai Gazdasági Térségről, illetve a Gazdasági Együttműködési és
Fejlesztési Szervezetről (OECD) szóló szerződésben részes államban szerzett doktori fokozatot, a tudomány(ok) kandidátusa, a tudomány(ok) doktora fokozatot a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési
szabályzatában a tudományos fokozattal egyenértékűként határozhatja meg.
105. § (5) Amennyiben jogszabály alkalmazási, foglalkoztatási, képesítési előírásként tudományos fokozatot említ,
azon doktori fokozatot, a tudomány(ok) kandidátusa, a tudomány(ok) doktora, illetve a külföldön szerzett
és honosított vagy elismert tudományos fokozatot kell érteni.
(6) A tudomány(ok) kandidátusa fokozattal rendelkező személy a „doktori fokozat” megjelölést használhatja.

1. A fenti törvényi szakaszban foglaltakról, azaz a „doktori fokozat” jogosult használatáról az egyetem kérésre igazolást ad (angol nyelven is).
KÜLFÖLDÖN SZERZETT TUDOMÁNYOS FOKOZAT HONOSÍTÁSA
2. Az EDT doktori fokozatként honosíthatja a külföldön szerzett tudományos fokozatot akkor, ha a
tudományos fokozat megszerzésének követelményei megfelelnek, vagy kiegészítő feltételek előírásával megfeleltethetők, a doktori fokozat megszerzéséhez előírt követelményeknek. A feltételek
megfeleltethetőségére, esetleges kiegészítő feltételek előírására és a fokozat honosíthatóságára az
illetékes doktori iskola tanácsa véleményének ismeretében a TDT tesz javaslatot az EDT-nek. A
honosítás költségét a 3. sz. melléklet tartalmazza. A honosított fokozatnak nincs minősítése. Az eljárás során a 2001. évi C. tv. előírásait kell követni.
A DOKTORI SZABÁLYZAT ÉS A DOKTORI NYILVÁNTARTÁS
3.

Az egyetem doktori szabályzatát – a tudományterületek/tudományágak speciális követelményeit
tartalmazók kivételével – a Szenátus hagyja jóvá. A tudományterületeknek a szervezett doktori
képzéssel és a doktori fokozatszerzéssel kapcsolatos specifikus előírásait a tudományterületi szabályzatok tartalmazzák, melyeknek vonatkozó részei e szabályzat mellékleteit képezik. Egy-egy
példányát az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak és jóváhagyásra a Magyar Akkreditációs
Bizottságnak meg kell küldeni.

4.

Azokról, akik a doktori iskolákba felvételt nyertek, a képzésben részt vesznek, a fokozat megszerzésére jelentkeztek és doktori fokozatot szereztek, nyilvántartást kell vezetni.

5.

A nyilvántartások vezetése és az adatszolgáltatások ellátása a Doktori Intézet feladata.

6.

A fokozatot szerzettekről és az elutasításokról a Magyar Akkreditációs Bizottságot és az OFIKot – azok adatszolgáltatási igénye alapján – a Doktori Intézet igazgatója és az EDT elnöke rendszeresen tájékoztatja.

7.

A Doktori Intézet a magasabb szintű jogszabályokban foglaltak szerint nyilvántartást vezet a
végbizonyítványt szerzett doktoranduszok, és – hozzájárulásuk esetén – a doktori fokozatot szerzett személyek első elhelyezkedéséről.
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XI. FEJEZET
ÉRTELMEZŐ ÉS ÜGYRENDI RENDELKEZÉSEK
1. A fokozatszerzési eljárás során a hónapokban megadott határidők megállapításánál a július és augusztus hónapokat figyelmen kívül kell hagyni.

XII. FEJEZET
HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK
1. A jelen Szabályzat 2016. év szeptember 1. napján lép hatályba. A Szabályzat a következő linken
érhető el folyamatosan: http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok. A doktori képzést vagy fokozatszerzést
2016. szeptember 1. előtt megkezdett doktoranduszokra és doktorjelöltekre a 2016. január 1-én hatályba lépett szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni.
2. A jelen Szabályzat a 2014. május 26. napján hatályba lépett Szervezeti és Működési Szabályzatot,
valamint a jelen Szabályzathoz kapcsolódó módosítások 2015. év december hó 10. napján lezárt,
hatályos szövegét tartalmazza egységes szerkezetben.
Kelt: Szegeden, 2016. év július 11. napján
Dr. Szabó Gábor s.k.
rektor
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1. SZ. MELLÉKLET
A TUDOMÁNYÁGAK ÉS A KÉPZÉSI ÁGAK MEGFELELTETÉSE
DOKTORI ISKOLÁK LÉTESÍTÉSE CÉLJÁBÓL
TUDOMÁNYÁG
(MAB állásfoglalás)
agrárműszaki tudományok
erdészeti és vadgazdálkodási tudományok
élelmiszertudományok
növénytermesztési és kertészeti tudományok
állattenyésztési tudományok
állatorvosi tudományok
regionális tudományok
irodalomtudományok
nyelvtudományok
pszichológiai tudományok
neveléstudományok
filozófiai tudományok
művészet- és művelődéstörténeti tudományok
vallástudományok
média-és kommunikációs tudományok
történelemtudományok
néprajz- és kulturális antropológia
politikatudományok
szociológiai tudományok
állam- és jogtudományok
közgazdaságtudományok
gazdálkodás- és szervezéstudományok
katonai műszaki tudományok
hadtudományok
informatikai tudományok
anyagtudományok és technológiák
vegyészmérnöki tudományok
építőmérnöki tudományok
építészmérnöki tudományok
gépészeti tudományok
közlekedéstudományok
villamosmérnöki tudományok
egészségtudományok
elméleti orvostudományok
klinikai orvostudományok
gyógyszertudományok
sporttudományok
biológiai tudományok
fizikai tudományok
kémiai tudományok
földtudományok
környezettudományok
matematika- és számítástudományok

művészetek
(építő-, ipar-, képző-, színház-, film- és
video-, zene-, táncművészet, multimédia)

hittudományok

KÉPZÉSI ÁG (mesterképzések)
(289/2005. (XII. 22.) kormányrendelet)
agrárműszaki
erdőmérnöki
környezetgazdálkodási és természetvédelmi mérnöki
élelmiszer- és kertészmérnöki
mezőgazdasági
állatorvos
gazdasági, vidékfejl. és informatikus agrármérnöki
magyar; modern; ókori és keleti filológia
drámakultúra
magyar; modern; ókori és keleti filológia
pszichológia
pedagógia
szabad bölcsészet

történelem
politikatudomány
szociális képzések; társadalomismeret
igazgatási; jogász
közgazdasági
üzleti (gazdálkodási), menedzser szakok
védelmi; katonai
had-és biztonságtechnikai mérnöki
védelmi; katonai
had- és biztonságtechnikai mérnöki
informatikai
anyag-, fa-és könnyűipari mérnök
bio-, környezet-és vegyészmérnöki
építőmérnöki és műszaki földtudományi
építészmérnök, építészet
gépész-, közlekedés-, mechatronikai mérnöki
ipari termék-és formatervező mérnöki
villamos-és energetikai mérnöki
egészségtudományi, testkultúra
orvos; fogorvos
gyógyszerész
sport; testkultúra
élő természettudomány
élettelen természettudomány
föld- és földrajztudományok
környezettudomány, természetismeret
matematika tudomány
építőművészet, építészet
iparművészet
képzőművészet
színházművészet
film-és videoművészet
zeneművészet
táncművészet
multimédia
hitéleti képzések
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2. SZ. MELLÉKLET
A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM AKKREDITÁLT DOKTORI ISKOLÁI
TUDOMÁNYTERÜLETENKÉNT ÉS TUDOMÁNYÁGANKÉNT
Bölcsészettudományok
Tudományág
Irodalomtudományok
Nyelvtudományok
Neveléstudományok
Filozófiai tudományok
Történelemtudományok

Doktori Iskola
IRODALOMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA
Vezetője: Dr. Szőke Katalin egyetemi tanár, akadémiai doktor
NYELVTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA
Vezetője: Dr. Kenesei István egyetemi tanár, akadémiai doktor
NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA
Vezetője: Dr. Csapó Benő egyetemi tanár, akadémiai doktor
FILOZÓFIATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA
Vezetője: Dr. Csejtei Dezső egyetemi tanár, akadémiai doktor
TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA
Vezetője: Dr. Papp Sándor egyetemi tanár, akadémiai doktor

Orvostudományok
Tudományág
Elméleti orvostudományok
Klinikai orvostudományok
Elméleti orvostudományok
és Klinikai orvostudományok
Elméleti orvostudományok
és Biológiai tudományok
Gyógyszertudományok

Társadalomtudományok
Tudományág
Állam- és Jogtudományok
Közgazdaságtudományok

Doktori Iskola
ELMÉLETI ORVOSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA
Vezetője: Dr. Jancsó Gábor egyetemi tanár, akadémiai doktor
KLINIKAI ORVOSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA
Vezetője: Dr. Kemény Lajos egyetemi tanár, akadémiai doktor
MULTIDISZCIPLINÁRIS ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA
Vezetője: Dr. Dux László egyetemi tanár, akadémiai doktor
INTERDISZCIPLINÁRIS ORVOSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA
Vezetője: Dr. Széll Márta egyetemi tanár, akadémiai doktor
GYÓGYSZERTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA
Vezetője: Dr. Fülöp Ferenc egyetemi tanár, akadémikus

Doktori Iskola
JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA
Vezetője: Dr. Jakab Éva egyetemi tanár, akadémiai doktor
KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA
Vezetője: Dr Lengyel Imre egyetemi tanár, akadémiai doktor

Természettudományok
Tudományág
Biológiai tudományok
Fizikai tudományok
Kémiai tudományok
Földtudományok
Környezettudományok
Matematika- és számítástudományok

Doktori Iskola
BIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA
Vezetője: Dr. Vágvölgyi Csaba egyetemi tanár, akadémiai doktor
FIZIKA DOKTORI ISKOLA
Vezetője: Dr. Szabó Gábor egyetemi tanár, akadémikus
KÉMIA DOKTORI ISKOLA
Vezetője: Dr. Kiss Tamás egyetemi tanár, akadémiai doktor
FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA
Vezetője: Dr. Mezősi Gábor egyetemi tanár, akadémiai doktor
KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA
Vezetője: Dr. Kónya Zoltán egyetemi tanár, akadémiai doktor
MATEMATIKA- ÉS SZÁMÍTÁSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA
Vezetője: Dr. Czédli Gábor egyetemi tanár, akadémiai doktor

Műszaki tudományok
Tudományág
Informatika tudományok

Doktori Iskola
INFORMATIKA DOKTORI ISKOLA
Vezetője: Fülöp Zoltán egyetemi tanár, akadémiai doktor
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3. SZ. MELLÉKLET
A DOKTORI KÉPZÉSBEN ÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉSBEN ALKALMAZANDÓ térítések, díjak, és azok felhasználása
1. A magyar állampolgárságú, valamint a jogszabályok alapján ugyanilyen elbírálás alá eső külföldi
(valamely EU tagállam polgára, vagy határon túli magyar nemzetiségű) doktorandusz hallgatók által fizetendő költségtérítés legföljebb 500 000 Ft/félév. A további nem magyar állampolgárságú
doktoranduszok költségtérítésének konkrét összegét az illetékes Doktori Iskola Tanácsa állapítja
meg, és a TDT hagyja jóvá. A költségtérítés nagyságának arányosnak kell lennie a képzés tényleges
költségeivel.
2. A doktoranduszok a Szabályzatban rögzített kötelezettségek elmulasztása vagy késedelmes teljesítése estén különeljárási díjat fizetnek. E díj maximális összege az éves költségvetési törvényben
meghatározott doktorandusz hallgatói normatíva éves összegének 1%-a lehet. Ugyanazon vétségért
a második, ill. a további esetekben megemelt díj fizetendő.
3. A felvételi eljárás díját az illetékes karok határozzák meg és a felvételi eljárás előtt nyilvánosságra
hozzák. A Doktori Intézet a jelentkezési határidő lejárta után legfeljebb 5 munkanapon belül fogadhat késedelmes jelentkezést a felvételi jelentkezés előtt kihirdetett pótdíj megfizetése mellett.
4. A doktori fokozatszerzés során fizetendő díjak
a) Az Egyetemen szervezett doktori képzésben részt vett magyar állampolgárságú, a jogszabályok
szerint velük azonos elbírálás alá eső, továbbá az SZTE, az SZBK és a Szegedi Gabonakutató Intézet alkalmazásában álló doktoranduszok számára az eljárási díj 110 000 Ft Az eddigiekben
nem említett doktoranduszok számára az eljárási díj 150 000 Ft.
b) Külföldi állampolgárok esetén, ha legalább egy tanéven (2 féléven) keresztül költségtérítéses
doktori képzésben vesznek rész egyetemünkön, akkor 500 Euro, különben 1000 Euro.
c) Külföldön szerzett PhD-fokozat honosításának díja 50 000 Ft.
A fenti díjak nem tartalmazzák az avatás és az oklevél költségeit a (b) pontban említettek kivételével.
Amennyiben magasabb szintű jogszabály a doktorandusz számára mentességet biztosít a fokozatszerzési- és az oklevéldíj megfizetése alól, a fennmaradó költségeket az illetékes doktori iskola viseli.
5. A doktori eljárás során munkájukért díjazásban csak a hivatalos bírálók részesülnek (megbízási díjuk tartalmazhatja a vonatkozó II. osztályú vasúti jegy árát is). A bizottságok további, nem szegedi
tagjai díjazásként a vonatkozó II. osztályú vasúti jegy árát kaphatják. Az eljárási díjból
o a Doktori Intézetet 110 000 Ft-os díj esetén 8000 Ft, 150 000 Ft-os díj esetén 10 000 Ft,
o az illetékes Doktori Iskolát 150 000 Ft-os díj esetén 10 000 Ft
illeti meg. A fennmaradó összeg a kari adminisztráció költségeire fordítandó. Az esetleges harmadik hivatalos bíráló tiszteletdíja kari költségnek tekintendő.
Amennyiben az eljárásban háromnál több külső tag vesz részt, akkor azok útiköltség térítése az illetékes Doktori Iskolát terheli.
6. A doktoranduszok által befizetett díjak fölhasználása az eddig nem említett esetekben.
honosítási díj
felvételi díj
különeljárási díj

Doktori iskola
90%
10%
0

illetékes kar
10%
80%
90%

doktori intézet
0
10%
10%

A költségtérítés teljes egészében a Doktori Iskolákat illeti meg, amelyből az érintett Kari Tanács kari
rezsiköltséget állapíthat meg.
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4. SZ. MELLÉKLET
A DOKTORI KÉPZÉSBEN ALKALMAZANDÓ KREDITEK
1. A doktori képzésben minden tanulmányi követelményt kreditekben (tanulmányi pontokban) kell
meghatározni. Csak olyan tevékenységért adható kredit, amely (3 vagy 5 fokozatú) értékeléssel zárul.
2. A 48 hónapos képzés során – amely 8 beszámoltatási időszakra tagozódik – összesen 240 kreditet
kell gyűjteni a végbizonyítvány megszerzéséhez.
3. Az egyes beszámoltatási időszakokban legalább 20, legfeljebb 45 kredit teljesítendő.
4. Amennyiben a hallgató külföldi/más egyetemen folytatott részképzésben vesz részt, az illetékes
Doktori Iskola Tanácsa az előbbi követelmény alól fölmentést adhat. Az így teljesített kurzusok
kreditértékét az illetékes Doktori Iskola Tanácsa állapítja meg.
5. Kutatómunkával (ebbe az irodalmazás, a könyvtári, levéltári kutatás, cikkek földolgozása, konferencia-részvétel, ott poszter-bemutató vagy előadás, illetve publikáció is beletartozik) összesen legalább 130 kredit szerzendő.
6. A heti 2 órás (14 hét/félév) elméleti kurzus kreditértéke 3–6 lehet. Az ettől eltérő összóraszám esetén (pl. intenzív kurzus külső előadóval) ezzel arányos mennyiség. Legalább 5 (heti 2 órás) elméleti kurzust kell teljesíteni.
7. Az elméleti kurzusokból összesen legalább 15 kreditet kell gyűjteni az abszolutóriumhoz.
8. A heti 1 óra gyakorlat, szeminárium tartása (14 héten át) értéke 1–2 kredit. Oktatással összesen legföljebb 48 kredit szerezhető, de egy félévben legföljebb 8. Azon órákért, amelyekért a doktorandusz óradíjban részesül, kredit nem adható.
9. Amennyiben az iskola előírja, hogy a doktorandusz bizonyos időközönként tanszéki-, vagy kutatócsoporti szemináriumon számoljon be addigi kutatómunkájáról, akkor egy beszámoló kredit értéke
3–5 lehet. Legalább egy ilyen beszámoló előírása ajánlott (pl. a 6. beszámoltatási időszakban). A
doktori iskola tanácsa szabja meg, hány beszámolás ismerhető el kredittel.
10. A doktorandusz publikációiért, valamint aktív konferencia-előadásaiért (posztereiért) kreditet kaphat, amennyiben az megjelenik az illető konferencia kiadványában. Ennek kreditértéke függ attól,
hogy az elért eredményben mennyi az illető hozzájárulása.
A krediteket az illetékes doktori iskola tanácsa határozza meg az illetékes tudományterületi/tudományági doktori tanács egyetértésével.
Kr. 11.§ (2) Az egészségügyi szakirányú felsőfokú szakképzési rendszerben rezidensként, vagy a felsőoktatási intézmények
oktatói utánpótlásának biztosítására meghatározott szakképzésben központi gyakornokként résztvevők által
teljesített törzsképzési és szakgyakorlati időből az illetékes kreditátviteli bizottság – a doktori szabályzatában
meghatározottak szerint –, a doktori képzésben legfeljebb két félév, illetve hatvan kredit elismerését engedélyezheti.

11. A Kormányrendelet által lehetővé tett beszámításokról a doktori iskolatanácsa dönt az illetékes tudományterületi doktori tanács egyetértésével. Ilyen beszámítás csak a szervezett képzésben részt
vevő doktoranduszok esetén lehetséges.
12. Az előző pont alapján beszámított krediteket a doktori iskola vezetője, a képzési kreditek megszerzését az elméleti kurzus előadója igazolja. A doktori iskola tanácsa határozza meg a képzési/kutatási program vezetője által igazolandó krediteket. A többi kredit igazolása a témavezető feladata.
13. Az oktatási időszakok teljesítését a tudományágilag illetékes kar tudományos ügyekért felelős dékán igazolja a TDT elnökének ellenjegyzésével.
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A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA
1. A szabályzat hatálya kiterjed:
az Egyetem vagyonkezelésében lévő felesleges vagyontárgyak hasznosítására (költségvetési szerven belüli átmozgatására, értékesítésére, bérleteztetésére, selejtezésére).
A szabályzat szerint vagyontárgynak minősül minden olyan vagyoni értékű jog, szoftver, tárgyi
eszköz, készlet és áru, melyek nyilvántartásáról az egyetem mennyiségben és értékben, illetőleg a
kis értékű eszközök esetében mennyiségi nyilvántartás keretében gondoskodik.
2. A szabályzat hatálya nem terjed ki:
a) az ideiglenesen átvett vagyontárgyakra, ügyiratok és számviteli bizonylatok selejtezésére,
b) az Egyetemi Könyvtár állományába tartozó könyv, folyóirat és egyéb információhordozó anyagok, az egészségügyi intézmények iratkezelési szabályzatában meghatározott iratokra,
c) a köziratokról, a közlevéltárak, és a magán levéltári anyag védelméről szóló törvényben meghatározott okiratokra,
d) a muzeális és levéltári gyűjteményre, műszaki emlékre, védett tárgyra, képző és iparművészeti
alkotásokra, – a polgári védelmi (katasztrófavédelmi) rendeltetésű vagyontárgyra,
e) hatósági engedély, vagy kötelezvény alapján üzemben, illetve készenlétben tartott (pl. tűzoltó,
tűzjelző, automata oltó) berendezésekre.
3. Idegen vagyontárgyak hasznosítására és selejtezésére a felek közötti megállapodás az irányadó.

I. FEJEZET
Általános rész
I.1. A feleslegessé (használaton kívülivé) vált vagyontárgyak hasznosítása a hatályos szabályzatoknak
megfelelően:
a) egyetemi egységek/karok közötti átmozgatással,
b) költségvetési szervek egymás közötti ellenérték fejében vagy ellenérték nélküli átadásával,
c) ellenérték fejében történő értékesítéssel,
d) bérleteztetéssel,
e) selejtezéssel történhet.
I.2. Amennyiben a feleslegessé vált vagyontárgyak I.1. a)–d) pontja alapján nem hasznosíthatók, úgy
azokat selejtezésre kell előkészíteni. Mellőzhető az I.1. a)–d) pontja szerinti eljárás, amennyiben a
felesleges vagyontárgy természetes úton elhasználódott, elavult, rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná vált, míg az I.1. b)-d) pont szerinti eljárás akkor mellőzhető, ha a GSZ Főigazgatója
által javasolt és az SZTE Kancellárja által jóváhagyott költség-haszon elemzéssel megállapított értékhatárt nem éri el vagyontárgy. Az értékhatárra vonatkozó javaslatot a GSZ Főigazgatója legkésőbb tárgy év február 15. napjáig készíti el. Ezekben az esetekben a selejtezési eljárás közvetlenül
lefolytatható.
I.3. A felesleges vagyontárgyak hasznosítására vonatkozó eljárás az adott tárgyévben folyamatos. A
gazdálkodó egységek vezetői kötelesek gondoskodni arról, hogy a leltározási eljárást megelőzően
a feleslegessé vált tárgyi eszközök el legyenek különítve a használatba levőktől. Ezen vagyontárgyakra le kell folytatni a tárgyi szabályzat szerinti eljárást a leltározás könnyítése és hatékonyságának növelése érdekében. A folyamatosságot a szervezeti egység vezetőjének, a megfelelő humán
erőforrás allokációjával biztosítani szükséges. A felesleges vagyontárgyak hasznosításának eljárásában közreműködő személyeknek a munkaköri leírásában ezen feladathoz kapcsolódó munkavégzési kötelezettségnek szerepelnie kell.
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I.4. Valamennyi egység köteles tárgyév március 31. napjáig felülvizsgálni a tárgyévhez képest 10 évnél régebbi beszerzésű eszközök tekintetében a felesleges vagyontárgyak hasznosítására vonatkozó
eljárás lefolytatásának szükségességét.
I.5. A felesleges vagyontárgyak hasznosítására vonatkozó eljárást úgy kell megszervezni, hogy a munka minden szakaszában biztosítva legyen az Egyetem vagyonkezelésében lévő tulajdon védelme.
I.6. Valamennyi szervezeti egység, valamint gazdálkodó egység vezetőjének kötelessége a feleslegessé
vált eszközök folyamatos feltárása és az SZTE Gazdasági Szervezet (GSZ)
/Létesítménygazdálkodási Igazgatóság (LI) Műszaki és Létesítménygazdálkodási Irodája valamint
a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központhoz (továbbiakban SZAKK) tartozó egységeknél a
SZAKK Logisztikai Osztály részére (az SZTE GSZ honlapon a Műszaki és Létesítménygazdálkodási Iroda /Dokumentumtár alatt található nyomtatványon és előírt formában) írásban való közlése.
A kérelmet az egység vezetője (Kar esetében dékán, SZAKK esetében a klinika egységvezetője)
hagyja jóvá.
I.7. A kitöltött és aláírt és lepecsételt formanyomtatvány elektronikus úton kerül továbbításra. A formanyomtatvánnyal egyidejűleg megküldésre kell, hogy kerüljön a vagyontárgyak állapotát alátámasztó szakértői vélemény(ek). A szakértői vélemény beszerzésének részletes szabályai az SZTE
GSZ honlapon (Műszaki és Létesítménygazdálkodási Iroda) találhatóak. A kitöltött és aláírt formanyomtatvány egyidejűleg szerkeszthető szövegformátumban is megküldésre kell, hogy kerüljön.
I.8. A felesleges vagyontárgyak hasznosításának (selejtezésének) – ideértve a jegyzőkönyvek, okiratok
aláírásának jogát is – engedélyezése a Gazdasági Szervezet Főigazgató hatáskörébe tartozik, aki ezt
a jogát a hatályos jogszabályok és egyetemi szabályzatok alapján írásban átruházhatja. Az átruházott
hatáskört alátámasztó dokumentumot a Műszaki és Létesítménygazdálkodási Iroda honlapján szerepeltetni szükséges.
I.9. A hiányzó és megsemmisült vagyontárgyak elszámolásának lebonyolításáról az SZTE Leltározási
Szabályzata rendelkezik.

II. FEJEZET
Hatásköri szabályok
II.1. Selejtezési eljárás lebonyolítása érdekében Selejtezési Bizottságot/Bizottságokat kell létrehozni.
A Bizottság(ok) tagjait az Egyetem Rektora vagy az általa meghatalmazott személy írásban bízza
meg. A selejtezési jegyzőkönyvet a Selejtezési Bizottság készíti elő.
A selejtezések lebonyolítására megbízott Selejtezési Bizottság tagjai:
a) bizottság elnöke,
b) beszerzési szakember,
c) környezetvédelmi, munkavédelmi szakember,
d) műszaki szakember,
e) számviteli szakember.
A bizottság munkájának előkészítésében és támogatásában selejtezési és értékesítési koordinátor
működik közre.
II.2.1. A feleslegessé válás ismérveinek általános feltételei:
a) a tevékenység ellátásához véglegesen, vagy
b) tartósan szükségtelenné vált,
inkurrens, immobil tárgyi eszköz, kis értékű tárgyi eszköz, készlet.
II.2.2. A selejtté válás ismérveinek általános feltételei:
a) a fizikai állagánál fogva rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná vált:
 törött,
 rongálódott (sérült),
 meghibásodott és javítási költsége az eszköz beszerzési értékéhez viszonyítva jelentős,
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 a készlet szennyeződött,
 a szavatossági ideje lejárt,
 fertőzött,
Ezen vagyontárgyak esetében az értékesítési eljárás lefolytatása nem kötelező.
b) további hasznosítása nem járt eredménnyel.
II.3. A hasznosítás és selejtezés lefolytatásáért felelős személyek jogai és kötelezettségei:
II.3.1. Valamennyi szervezeti egység vezetője, körzeti leltárfelelőse, e szabályzat alapján köteles
bejelenteni a feleslegessé vált vagyontárgyakat, megjelölve közülük a további hasznosításra
javasoltakat (selejtezésre javasolt/értékesítésre javasolt).
Amennyiben aggálymentesen megállapítható, hogy a selejtté válást valamely dolgozó gondatlan, vagy szándékos magatartása idézte elő, vele szemben fegyelmi és kártérítési eljárást
kell lefolytatni.
II.3.2. A Selejtezési Bizottság tagjainak jogai és kötelezettségei:
a) a felesleges vagyontárgyak közül a hasznosításra és selejtezésre javasolt eszközök állapotának felülvizsgálata,
b) a hasznosítás módjára tett egységvezetői javaslat értékelése (értékesítés, bérbeadás, térítésmentes átadás, selejtezés),
c) annak megállapítása, hogy az eszközök alkatrésze, tartozéka megvan-e,
d) javaslattétel a használható tartozékok, alkatrészek további sorsát illetően,
e) vagyontárgy értékesítése esetén hirdetési ár ellenértékének meghatározása a selejtezési
és értékesítési koordinátorral együttesen.
II.3.3. A Selejtezési és Értékesítési Koordinátor feladatai:
a) értékesítési (versenyeztetési) eljárás lebonyolítása, az ehhez kapcsolódó dokumentumok
előkészítése
b) hasznosítási eljárásra megküldött eszközök könyvelési analitikai nyilvántartás alapján
történő beazonosítása
c) eszközök beazonosítása, azokról szükség esetén fénykép készítése és az értékesítésre javasolt eszközök SZTE GSZ által üzemeltetett web-portálon való közzététele
d) selejtezési eljárás kapcsán a jegyzőkönyv és mellékleteinek előkészítése.
e) vagyontárgy értékesítése esetén hirdetési ár ellenértékének meghatározása a Selejtezési
Bizottság tagjaival együttesen.
f) felesleges vagyontárgyak hasznosítási jegyzékének előzetes megküldése a Bizottsági tagok részére.
II.3.4. A Bizottság tagjainak munkáját informatikai és telekommunikációs eszközök (mobiltelefonok, telefonközpont, telefax stb.) értékesítése, selejtezése tekintetében elsődlegesen az
Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló személy támogatja, ad szakértői véleményt az eszközök állapotáról, ellenértékéről és további hasznosításáról. A szakvéleményt
15 napon belül meg kell adni. A munkaköri leírásra az I.3. pont rendelkezései megfelelően
irányadóak.
II.3.5. A Selejtezési Bizottság minden tagját, ügyintézőjét a Munka Törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvény, és a közalkalmazottak jogállásáról rendelkező 1992. évi XXXIII. törvény, az Egyetem Kollektív Szerződés előírásai szerinti felelősség terheli.

III. FEJEZET
Általános eljárási szabályok
III.1. A hasznosítási eljárás menete értékesítésre javasolt eszközök esetében:
III.1.1. A felesleges vagyontárgyakat első körben más egyetemi szervezeti egység részére kell
további hasznosításra felajánlani. A megjelenési felülete azonos az értékesítési felülettel,
azzal egy időben történik. A tárgyi eszközök értékének egyetemen belüli elszámolásáról
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az egységek közötti megállapodás az irányadó. Az egyetemi egység ezen szándékát (a
fedezetet biztosító témaszám megjelölésével) legkésőbb a hirdetést követő 5 napon belül
köteles jelezni. Átmozgatás esetében az egység legfeljebb a nettó hirdetési ár 50%-át köteles belső átvezetéssel megtéríteni. Átmozgatás során az analitikus nyilvántartást a kiállított bizonylat (mozgatási jegy) alapján a könyvelésben módosítani szükséges. Egységek
közötti előzetes megállapodás esetében a hirdetés megjelenése mellőzhető.
III.1.2. Egyetemen belüli átmozgatás hiányában sor kerülhet más költségvetési szerv részére történő térítésmentes vagy térítés ellenében történő átadásra eltérő jogszabályi rendelkezés
hiányában.
III.1.3. Egyetemen belüli átmozgatás hiányában a vagyontárgyak értékesítésre meghirdetésre kerülnek (amennyiben elérik a minimális értékhatárt), mely értékesítési eljárás során törekedni kell a versenyeztetési eljárás útján történő hasznosításra. A hirdetés az SZTE GSZ
honlapján a Műszaki és Létesítménygazdálkodási Iroda által közölt színtéren található. A
hirdetésnek kötelezően tartalmaznia kell a tárgyi eszköz árát, fotóit, valamint az egység
részéről a kontakt személy megjelölését, elérhetőségét, GSZ részéről annak a személynek
a megjelölését, akinek a vásárlási szándékot jelezni szükséges. A hirdetésnek minimálisan 10 munkanapig elérhetőnek kell lennie a hirdetési színtéren.
III.1.4. Az átadás időpontjában, fizetés határidejében a IV.2.5. pont alapul vételével – az általános pénzforgalmi eljárások keretén belül – a felek állapodnak meg.
III.1.5. Értékesítést engedélyeztetni kell a Gazdasági Szervezet Főigazgató, illetve a SZAKK-nál
a Gazdasági Szervezet Főigazgató által ezzel a jogkörrel írásban felruházott személlyel.
III.1.6. Értékesítési eljárás sikertelensége esetében lehetőség van a III.1.3. pont szerinti eljárás
megismétlésére csökkentett hirdetési áron.
III.2. Felesleges vagyontárgy bérleteztetés útján történő hasznosítása
III.2.1. Az Egyetem felesleges tárgyi eszközeit természetes személy, jogi személy vagy jogi
személyiség nélküli jogalany részére bérbe adhatja. Nem természetes személy bérlőnek a
nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezései szerint átlátható szervezetnek kell lennie.
III.2.2. A felek a vagyontárgyak átadásának időtartamában és a bérleti díj mértékében a hatályos
jogszabályok és a Vagyonkezelési Szabályzat alapján állapodhatnak meg. A díj összege
az Egyetemi Egység bevétele.
III.3. Amennyiben az előző hasznosítási módok eredménytelenek, akkor az eszközök selejtezési eljárását kell lefolytatni a többi selejtezésre javasolt eszközzel egy eljárás keretében.

IV. FEJEZET
Részletszabályok
IV.1. Eljárási részletszabályok
IV.1.1. A Tanszék (szervezeti egység) írásban jelzi a „felesleges vagyontárgyak hasznosítása listája” elnevezésű formanyomtatványon (letölthető az SZTE GSZ honlapról a Műszaki és
Létesítménygazdálkodási Iroda /Dokumentumtár alatt) a selejtezési és értékesítési koordinátor felé a felesleges vagyontárgyakat, megjelölve benne az értékesítésre és a selejtezésre javasolt eszközöket. A formanyomtatványon a leltári szám megjelölése szükséges.
A megküldött lista alapján az értékesítési és selejtezési koordinátor a könyvelési rendszerben azokat beazonosítja, majd szükség esetén a helyszínen megtekinti, lefotózza és
kontrollálja, a Selejtezési Bizottság tagjainak bevonásával az értékesítésre és selejtezésre
javasolt eszközök besorolását.
IV.2. Értékesítési és átadási eljárás részletszabályok
IV.2.1. Az ár meghatározásánál a vagyontárgy becsült piaci értékét, nettó nyilvántartási értékét
és amennyiben rendelkezésre áll, úgy szakértői véleményt kell figyelembe venni. Külső
szakértői vélemény kérését esetileg kell meghatározni, amennyiben az ellenérték meghatározásában a IV.2.2. pontban és a II.3.4. pontban meghatározott személyek nem rendel-
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keznek az ehhez szükséges speciális szakértelemmel. A szakértői vélemény kérése során
azonban mérlegelni kell, hogy a várhatóan elérhető bevételnek és a szakértői vélemény
kiállításának ellenértéke arányban álljon egymással.
IV.2.2. Számítástechnikai, irodatechnikai eszközök, gépek és műszerek tekintetében a Selejtezési
és Értékesítési koordinátor a selejtezési eljárásban közreműködő informatikai és műszaki
szakemberrel konzultálva, a műszaki állapotot és a nyilvántartási adatokat figyelembe
véve árazza be az eszközöket, illetőleg meghirdeti értékesítésre az egyetem által működtetett web-portálon.
IV.2.3. Abban az esetben, amennyiben a meghirdetett áron a vagyontárgyak értékesítésére nem
kerül sor, úgy az eljárásból származó bevételek maximalizálása érdekében lehetőség van
csökkentett vételáron újabb értékesítési hirdetési felhívás közzétételére, amennyiben ezt
szakértői álláspont megalapozza.
IV.2.4. Értékesítésre való jelentkezés esetében a szervezeti egység a selejtezési és értékesítési
koordinátor közreműködésével megküldi a Gazdasági Szervezet Főigazgató (SZAKK-nál
a Gazdasági Szervezet Főigazgató által megbízott személy) részére az értékesítésre való
engedélyezési kérelmet. A kialakult legmagasabb áron az SZTE tulajdonában lévő intézményi társaságoknak, alapítványoknak, civil szervezeteknek joga van a vagyontárgyak
megvásárlására. A megvásárlásra vonatkozó szándékukat előzetesen jelezni kell a selejtezési és értékesítési koordinátor részére.
IV.2.5. Az értékesítés ellenértékének megfizetése átutalással, tanszéki témaszám, eljárási sorszám és az eszköz megnevezésének megjelölése mellett, illetőleg sorszámozott nyugtatömbön történhet. A nyugtákkal igazolt bevételekről a szervezeti egység összesítést készít. A bevételek kincstári számlán történő befizetéséről haladéktalanul gondoskodik.
IV.2.6. Amennyiben a leltárfelelős részére megküldött értékesítési engedély kézhezvételétől
számított 10 munkanapon belül a vételár nem kerül befizetésre, úgy az eszközök a I.1.e)
pontja szerint selejtezési eljárás keretében hasznosításra kerülhetnek, vélelmezve a vásárlástól való elállási szándékot.
IV.2.7. Az értékesített vagyontárgy átadásának feltétele az ellenérték befizetésének igazolása
(banki befizetési bizonylat, nyugtatömb igazoló példánya).
IV.2.8. Az értékesítés – beleértve a magánszemélyek részére történő értékesítést is – számlázási
kötelezettség alá esik.
IV.2.9. A szervezeti egység szükség esetén „Felhasználási útmutatót” állít ki, melyeknek eredeti
példánya a vásárlónál, másolati példánya a szervezeti egységnél marad (letölthető az
SZTE GSZ honlapról a Műszaki és Létesítménygazdálkodási Iroda/Dokumentumtár
alatt). Elektromos eszközöknél a felhasználási útmutató kitöltése kötelező.
IV.2.10. Amennyiben a szervezeti egység értékesít egy vagyontárgyat jelen szabályzat alapján,
úgy annak megnevezésével, ellenértékével és az ellenértéket kiegyenlítő személy nevének megjelölésével elektronikus úton tájékoztatja a Műszaki és Létesítménygazdálkodási Irodát (SZAKK-nál a Logisztikai Osztályt) tudomásra jutásáról számított 5 napon belül.
IV.2.11. Az analitikai nyilvántartásból való kivezetés feltétele az értékesítés engedélyezése, az
ellenérték megfizetése és a vagyontárgy elszállítása. Ezen dokumentumok meglétének
biztosítása a selejtezési és értékesítési koordinátor feladata.
IV.3. Selejtezési részletszabályok
IV.3.1. Selejtezési eljárás alá kerülnek a II.2.2. pontjában lévő vagyontárgyak. Ezen vagyontárgyakról a selejtezési és értékesítési koordinátor a Selejtezési Bizottsággal egyeztetett
módon selejtezési jegyzőkönyvet készít elő (letölthető az SZTE GSZ honlapról a Műszaki és Létesítménygazdálkodási Iroda/Dokumentumtár alatt), mely tartalmazza az eszközök megnevezését, leltári számát és mennyiségét. A selejtezési jegyzőkönyvet a koordinátor aláírásra megküldi a bizottság tagjainak, illetőleg a Gazdasági Szervezet Főigazgatónak vagy az általa megbízott személynek.
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IV.3.2. Az eszközök elszállításának módját a Gazdasági Szervezet Főigazgató határozza meg.
Amennyiben az eszközök elszállításáról külső vállalkozó gondoskodik, úgy az elszállítás
tényének igazolását a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell.
IV.3.3. Az aláírt selejtezési jegyzőkönyv és az értékesítéshez kapcsolódó dokumentumok egy
eredeti példányát a selejtezési és értékesítési koordinátor megküldi a SZTE GSZ Pénzügyi és Számviteli Irodájára (vagy a SZAKK-ba). Az eszközök analitikus nyilvántartásból való kivezetését igazoló bizonylat megküldésre kell, hogy kerüljön a selejtezési és értékesítési koordinátor részére, az a selejtezési jegyzőkönyv mellékletét képezi.
IV.3.4. A selejtezési és értékesítési koordinátor évente elektronikusan archiválja a selejtezésről
készült fotográfiákat.
IV.3.5. A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) tulajdonában levő eszközök selejtezése az
MTA külön selejtezési nyomtatványán és az MTA szabályai szerint történik.
Az erre vonatkozó eljárási szabályok és formanyomtatványok az MTA honlapján megtalálhatók.
IV.3.6. A SZTE vagyonkezelésében lévő Szeged Megyei Jogú Város tulajdonú eszközök selejtezése tekintetében a felek közötti megállapodás az irányadó.

V. FEJEZET
Egyes vagyontárgyak hasznosítására és selejtezésére vonatkozó
különleges rendelkezések
V.1. A nemes-és ritkafém alapanyagú vagyontárgyak hasznosítása
A nemes-és ritkafém alapanyagú vagyontárgyak selejtezése tilos.
A nemes-és ritkafém alapanyagú vagyontárgyakat elsődlegesen az illetékes szakcégeknek kell vételre felajánlani.
V.2. Ipari gyémánttartalmú eszközök
Az ipari gyémánt tartalmú eszközök selejtezése esetén a selejtezett anyagot az illetékes szakcégeknek kell megvételre felajánlani.
V.3. Orvosi tudományos és egyéb szakmai eszközök, gépek berendezések
A tárgyi eszközöknek illetve készletnek minősülő orvosi eszközöket, műszereket, készülékeket az
ilyen eszközféleségek javításával, forgalmazásával foglalkozó gazdálkodó szervnek, vállalkozónak kell vételre felajánlani.
A felajánlás eredménytelensége esetén az eszközök – jellegüktől való megfosztás után – kiselejtezhetők.
V.4. Orvosi kéziműszerek
A csereszabatos kéziműszerek csak a rendeltetésszerű használatát kizáró kopás esetén selejtezhetők.
A nem csereszabatos kéziműszerek csak abban az esetben selejtezhetők, ha már nem javíthatók.
Ezt a tényt a Tanszék (szervezeti egység) a javítást megkísérlő orvosi műszerésszel (vállalkozással) köteles írásban igazoltatni.
V.5. Röntgenfilmek és fixíroldat
A nemesfém tartalmú hulladék anyagokat a szervezeti egységek gyűjteni kötelesek a hasznosíthatóság érdekében.
A gyűjtésről és hasznosításról a szervezeti egységek vezetője, illetve az általa megbízott személy
gondoskodik a szervezeti egység vezetője által leszabályozott feltételek szerint.
A hasznosítás szerződéses alapon történik, az abban rögzített térítés ellenében.
A hasznosításról nyilvántartást kell vezetni, melyeket a bevételi számlákkal minden év végén
egyeztetni kell.
V.6. Röntgenkészülékek, nukleáris műszerek és dózismérők
A hatályos jogszabályok alapján selejtezhetők.
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V.7. Lepárlókészülékek
A Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) által plombált, nyilvántartott és ellenőrzött lepárló, desztilláló készülékek selejtezése a hatályos jogszabályi előírások betartásával történhet.
A NAV által kiállított jegyzőkönyvet a Selejtezési Jegyzőkönyvhöz csatolni kell.
A fenti kategóriába nem tartozó lepárló készüléket – mely csak víz lepárlására alkalmas – az
Egyetem saját hatáskörben selejtezhet.
V.8. Autoklávok
Autoklávokat az illetékes szakhatóság utasításának betartásával szabad hasznosítani, illetve selejtezni.
V.9. Gyógyszerek
A használhatatlanná vált (lejárt szavatosságú) és feleslegessé vált gyógyszeranyagok hasznosításával, selejtezésével kapcsolatos eljárást az SZAKK Központi Gyógyszertár vezetőjének utasításainak figyelembe vételével kell végezni. A Központi Gyógyszertár vezetője az utasítást írásban
köteles kiadni, mely a selejtezési jegyzőkönyv kötelező mellékletét képezi egyedi utasítás esetében. Általános jellegű utasításnak a SZAKK-ban a felesleges vagyontárgyak hasznosítási eljárásában részt vevő személyek részére elérhetőnek kell lennie.
V.10. Kábítószerek
A kábítószerek kezelését, nyilvántartását, selejtezését az Klinikai Központ Központi Gyógyszertár vezetője által meghatározott módon kell végezni.
V.11. Orvos és gyógyítás-történeti emlék
Az orvos-történeti vonatkozású eszközök selejtezésére az illetékes intézet vezetőjének állásfoglalása az irányadó.
Az orvos-történeti jelentőségű eszközöket lehetőség szerint a Semmelweis Ignác Orvostörténeti
Múzeumnak kell átadni.
Az ilyen jelentőségű eszközzé minősítés kezdeményezése az illetékes intézet vezetőjének hatáskörébe tartozik, melyet a rektor hagy jóvá.
V.12. Irodagépek, sokszorosítógépek
A sokszorosítógépek (fénymásolók stb.) hasznosítása, esetén az értékesítést elsődlegesen a forgalmazó szakcégnél kell megkísérelni. Ennek eredménytelensége esetén az értékesítési, illetőleg
selejtezési eljárást kell lefolytatni. Eredménytelenségnek minősül különösen, ha valószínűsíthető, hogy a forgalmazó cég által felajánlott ár alacsonyabb a piaci árnál. A selejtezés csak írásos
szakvélemény alapján történhet.
V.13. Számítástechnikai eszközök, alkatrészek és tartozékok hasznosítása
A felesleges számítástechnikai eszközök, valamint tartozékaik értékesítése, amennyiben a forgalmazó szakcégnél nem lehetséges, úgy jelen szabályzat szerinti értékesítési, illetve selejtezési
eljárást kell lefolytatni. A selejtezés csak írásos szakvélemény alapján történhet. Ezen eszközökön tárolt információk adatvédelmének biztosításáról az egység vezetője köteles gondoskodni.
V.14. Gépjárművek és járműalkatrészek
A járművek, illetve alkatrészeinek hasznosítását lebonyolító Selejtezési Bizottságban a GSZ Létesítménygazdálkodási Igazgatóság Védelmi és Szállítási Iroda vezetője által kijelölt személynek tagként kell részt vennie. Az értékesítési eljárást hivatalos szakvélemény megalapozásával
lehet lefolytatni.
V.15. Textíliák selejtezése
A textíliák selejtezése a Tanszéken/Intézetekben, illetve a Klinikai Központ Logisztikai Osztály
közreműködésével történik.
Specialitásai miatt a SZAKK hasznosítását képező textíliák selejtezése a következő módon történik:
Az elhasználódott javításra nem alkalmas textilféleségeket két csoportra kell osztani:
Az intézetek osztott hitelkeretére beszerzett textíliákat az intézet maga selejtezheti le az általános selejtezési szabályok szerint.
A csererendszerben működő textíliák selejtezése SZAKK Logisztikai Osztály közreműködésével történik, mely textíliákat a selejtezést megelőzően „selejtezésre javasolt” bélyegzővel kerülnek megjelölésre.
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A SZAKK-nál feleslegessé vált mosott textíliák értékesítésre kerülnek.
V.16. Fertőzött vagyontárgyak
A fertőzött vagyontárgyak megfelelő fertőtlenítést követően vonhatóak értékesítési és selejtezési
eljárás alá, kivéve, ha az elszállító személy fertőzött eszközök kezelésére jogosult. Fertőzött vagyontárgyak hasznosítási eljárása során jelen szabályzat eljárási főszabályaitól a szükséges mértékben, a hatályos jogszabályi előírások betartásával el lehet térni.
V.17. Egyéb rendelkezések
A szabályzatban foglaltak közül:
a) műemlékek, műszaki emlékeknek minősülő vagyontárgyak,
b) hatósági engedély vagy kötelezvény alapján üzemben tartott berendezések,
c) a különleges célokra szolgáló vagy különlegesnek minősített vagyontárgyak,
d) a polgári védelmi rendeltetésű vagyontárgyak vonatkozásában a megfelelő jogszabályban
meghatározott előírásokat, engedélyezési és egyéb eljárási szabályokat be kell tartani,
e) az Egyetemi Könyvtár könyvállományára vonatkozó,
külön rendelkezéseket, speciális szabályokat be kell tartani.

VI. FEJEZET
Záró rendelkezések
VI.1. Jelen szabályzatban nem érintett esetekben a vagyon védelmére vonatkozó hatályos törvényi előírásokra figyelemmel a Gazdasági Szervezet Főigazgató eseti rendelkezései az irányadók.
VI.2. A szabályzat alkalmazásának gyakorlatát az Egyetem Belső Ellenőrzési Osztálya vizsgálja és ellenőrzi.
VI.3. Jelen szabályzat módosítását a Szenátus 2016. július 11. napján hozott 185/2016. számú SZhatározatával elfogadta.
VI.4. A jelen szabályzat a 2014. április 30. napján hatályba lépett a Szegedi Tudományegyetem Felesleges Vagyontárgyak Hasznosítására és Selejtezésére vonatkozó Szabályzatát, valamint a Szabályzathoz kapcsolódó módosítások 2016. július 11. napján lezárt, hatályos szövegét tartalmazza
egységes szerkezetben.
VI.5. Jelen szabályzat a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően megindított eljárásokban kell alkalmazni. Kihirdetésnek minősül az Egyetem központi honlapján elérhető Egyetemi Értesítőben történő közzététel. A szabályzat a következő linken érhető el folyamatosan: http://www.u-szeged.hu/egyetem/szabalyzatok.

Dr. Szabó Gábor s.k.
rektor

Dr. Dömötör Máté s.k.
a kancellár helyett általános jogkörrel eljáró
igazgatásszervezési és szolgáltatási főigazgató
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A SZEGEDI
TUDOMÁNYEGYETEM
KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA
A Szegedi Tudományegyetem a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) előírásainak megfelelően, az e körbe tartozó eljárásainak lebonyolítási rendjére az alábbi szabályzatot alkotja.

I. Értelmező rendelkezések
Jelen szabályzat alkalmazásában:
Ajánlatkérő: Szegedi Tudományegyetem (a továbbiakban: SZTE vagy Egyetem).
Közbeszerzési referens: az Egyetem közbeszerzési eljárások lebonyolításában közreműködő szakembere, közalkalmazotti jogviszonyban álló személy ide értve a közbeszerzési eljárások lebonyolításával állandó vagy eseti megbízás keretében megbízott személyt is.
Beszerzés: az ajánlatkérőnél felmerült árubeszerzések, építési beruházások, illetve szolgáltatás megrendelések, melyek lebonyolítása az Egyetem beszerzéseket intéző egységeinek feladata.
Közbeszerzés: az ajánlatkérő azon beszerzései, amelyeknek a Kbt. szabályai szerint számított becsült
értéke a beszerzés megkezdésekor eléri vagy meghaladja a közbeszerzési értékhatárokat és amelyek
lefolytatására Kbt. szabályai az irányadók.
Beszerzést kezdeményező egység: az Egyetem azon egysége, amely mint felhasználó-igénylő kezdeményezi valamely beszerzési tárgy körébe tartozó konkrét beszerzés megindítását.
Beszerzéseket intéző egység: a konkrét beszerzési igénnyel kapcsolatban a Gazdasági Szervezet (továbbiakban GSZ) Beszerzési és Szolgáltatási Irodája, illetve a SZAKK beszerzéseit végző Logisztikai Osztály.

II. Általános rendelkezések, alapelvek
1. A Szegedi Tudományegyetem, mint ajánlatkérő, árubeszerzése, építési beruházása, illetve szolgáltatás megrendelése során, ha annak – a Kbt.-ben meghatározottak szerinti – értéke a beszerzés megkezdésekor eléri vagy meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, a Kbt.-ben és jelen szabályzatban
meghatározottak szerint köteles eljárni, azaz közbeszerzési eljárást lefolytatni.
2. Az Egyetem közbeszerzési eljárásaiban minden esetben érvényesülnie kell a verseny tisztasága, az
átláthatóság, a nyilvánosság, az esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód, a jóhiszeműség és tisztesség, valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvi rendelkezéseinek.
A közbeszerzési eljárások feltételrendszerének meghatározása során – a szakmai igények érvényre
juttatása mellett – figyelemmel kell lenni arra, hogy az eljárásban támasztott elvárások indokolatlanul ne korlátozzák egyes ajánlattevők indulási lehetőségeit és a lehető legszélesebb körű verseny
alakulhasson ki.
A nyilvánosság érvényesülése érdekében a Kbt.-ben kötelezően előírt, nyilvánosan lefolytatandó eljárási cselekmények (bontási eljárás, eredményhirdetés) mellett az Egyetem biztosítja a közbeszerzési eljárásai feltételrendszerének, valamint döntései szabályszerűségének megállapításához szükséges információk megszerzését. Ennek keretében a közbeszerzési hirdetmények megjelenésétől, illetve hirdetmény nélküli eljárások esetében az ajánlattételi felhívás megküldésétől kezdve teljes körű iratbetekintés biztosított az ajánlattevők számára a közbeszerzési dokumentációba, továbbá az el-
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járás eredményhirdetését követően az érvényes ajánlatot benyújtók iratbetekintéssel élhetnek a
nyertes ajánlat vonatkozásában is, annak a titkos információk körébe nem tartozó részei tekintetében. Tekintettel arra, hogy az Egyetem rendelkezik honlappal, a közbeszerzési törvényben a közbeszerzési eljárás nyilvánossága körében rögzített adatokat, információkat honlapján is közzéteszi.

III. Tervezés, előkészítés
1. A közbeszerzési eljárások alapján történő beszerzések eredményességének egyik legfontosabb alapja a tervezhetőség. A Kbt. kötelező előírása szerint az ajánlatkérő a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. Az adott évre vonatkozó közbeszerzési terv elkészítése előtt is indítható
közbeszerzési eljárás, amelyet azonban a tervben megfelelően szerepeltetni kell. A közbeszerzési
terv módosítható, a módosításokat haladéktalanul át kell vezetni a terven. Az ajánlatkérő közbeszerzési tervének megismerhetőségét az Egyetem honlapján történő közzététellel biztosítja.
2. A közbeszerzési terv összeállítása a Közbeszerzési referens feladata, amelyet a beszerzéseket intéző
egységek adatszolgáltatása alapján végez el. A beszerzéseket intéző egységek mérik fel minden év
elején – a jogszabályi határidő lejártát megelőzően – a beszerzéseket kezdeményező egységek várható éves igényeit. A beszerzéseket intéző egységek legkésőbb minden év február végéig közzéteszik a GSZ honlapján az adatszolgáltatási felhívást (tájékoztatást adva a kért adatok köréről), megfelelő határidőt biztosítva az adatszolgáltatás teljesítéséhez, valamint a beérkező igények alapján a
közbeszerzési terv törvényi határidőt megelőző összeállításához. A közbeszerzési terv beszerzési
tárgyanként – árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás – tartalmazza az ajánlatkérő által tervezett, közbeszerzés alá eső beszerzések tárgyát, becsült értékét, a közbeszerzési eljárások megindításának tervezett időpontját.
3. A terv összeállításához szükséges adatszolgáltatáshoz a költségvetési év elején az egyes szervezeti
egységek vezetői tájékoztatást kapnak az aktuális közbeszerzési értékhatárokról, továbbá felkérést,
hogy adják meg az adott évre tervezett és már ismert – értékhatár alatti és feletti – beszerzési igényeiket is. Az intézetek, tanszékek vezetői (vagy az általuk kijelölt személyek), az adatszolgáltatás
körében kért adatok megadásával jelzik a beszerzési igényeiket az illetékes beszerzéseket intéző
egységnek. A több szervezeti egységet érintő árubeszerzések (jellemzően fogyóanyagok), szolgáltatások, illetve az építési beruházás körébe tartozó igények (pl.: felújítási munkák) tekintetében az illetékes beszerzéseket intéző egység összesíti az egységek igényeit a műszaki, mennyiségi adatok,
illetve az összesített becsült értékek meghatározásához. Az év közben jelentkező, a közbeszerzési
tervben nem szereplő új igények felmerülésekor a beszerzéseket intéző egység ellenőrzi, hogy az új
beszerzési igény a korábbi, azzal egybeszámítandó beszerzésekkel mekkora becsült értéket képvisel, és szükség esetén ezen információval továbbítja a közbeszerzési igényt a Közbeszerzési referens felé. Szintén a beszerzéseket intéző egység feladata annak figyelése – részben az előző évi,
részben az aktuális beszerzések alakulása alapján – hogy mely termék-, illetve szolgáltatási vagy
megbízási körök éves beszerzési értéke érte el vagy várhatólag fogja elérni a közbeszerzési értékhatárt, annak felmerülésekor azt jelzi a Közbeszerzési referens felé.
4. A már elnyert vagy megpályázott támogatási pénzekből megvalósuló beszerzések esetén az adott
pályázat tekintetében megbízott projektmenedzsment vagy kijelölt kapcsolattartó köteles tájékoztatást adni az illetékes beszerzéseket intéző egységnek, illetve a Közbeszerzési referensnek a tervezett
beszerzésekről, a támogatási szerződésben szereplő határidők megadásával.
5. Az ajánlatkérő beszerzéseinek közbeszerzési szempontú figyelése, azaz az egyes termékkörök becsült értékének nyomon-követhetősége érdekében a GSZ Beszerzési és Szolgáltatási Iroda és az
SZAKK Logisztikai Osztály együttműködik.
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IV. Dokumentálási rend
1. Az ajánlatkérő minden egyes közbeszerzési eljárását – annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig terjedően – írásban, illetőleg a Kbt.-ben biztosított esetekben elektronikusan köteles dokumentálni. Az Egyetem által lefolytatott közbeszerzési eljárásokban a lehető legszélesebb körben egységes dokumentálási rendnek kell érvényesülnie.
2. A közbeszerzési eljárások alapdokumentumai részben jogszabály által előírt formában (közbeszerzési hirdetmények, összegzés, stb.), részben az ajánlatkérő által rendszeresített mintadokumentumok alapján, részben formális előírások nélkül készülnek.
A jogszabály által előírt formátumú dokumentumokat a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes
tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló rendelet, valamint az elektronikus hirdetmény-feladási rendszer tartalmazza. Ezek kitöltése tekintetében a Közbeszerzési Hatóság
útmutatói, illetve egyéb előírásai az irányadók.
Az ajánlatkérő által rendszeresített közbeszerzési alapdokumentumok:
 közbeszerzési igénylőlap (közbeszerzési tárgyanként),
 fedezetigazolás
 közbeszerzési dokumentáció, illetve kétszakaszos eljárásokban részvételi dokumentáció és
ajánlattételi felhívás,
 bontási jegyzőkönyv,
 bíráló bizottsági jegyzőkönyv, határozati jegyzőkönyv, szerződésminták,
 összeférhetetlenségi nyilatkozat.
A fentiekben felsorolt dokumentumok mintáit jelen szabályzat mellékletei tartalmazzák. Az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásaiban a hivatkozott dokumentumoknak legalább a mellékletek szerinti információkat tartalmazniuk kell, lehetőleg a megadott formában.
Formális előírások és előre rögzíthető pontok nélkül készülnek a közbeszerzési, illetve a műszaki
szakértők által készített értékelések, amelyeknek azonban megfelelően indokolt állásfoglalást kell
tartalmazniuk. A szakértők értékelésének a bíráló bizottsági jegyzőkönyvben történő rögzítésére is
lehetőség van, amelyet ilyen esetben a szakértőknek is alá kell írniuk.
3. A közbeszerzési eljárások lezárását követően az egyes eljárások közbeszerzési dokumentumainak a
jogszabály által megkövetelt ideig történő irattározásáról a Közbeszerzési referens gondoskodik. Az
eljárásokkal és a szerződések teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárások lezárulásától, illetőleg a szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak jogerős befejezéséig, de legalább az említett öt évig kell megőrizni. A referens köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy az illetékes ellenőrző vagy más illetékes szervek kérésére a közbeszerzési eljárással kapcsolatos valamennyi iratot megküldeni.
4. A pályázati forrásból megvalósuló közbeszerzések esetében az adott pályázat tekintetében megbízott projektmenedzsment vagy kijelölt kapcsolattartó köteles tájékoztatást adni a Közbeszerzési referensnek, ha a pályázati rend valamely eljárási cselekménnyel kapcsolatban készítendő dokumentummal kapcsolatban külön tartalmi vagy formai előírást támaszt.
5. A Kbt.-ben kötelezően előírt közbeszerzési dokumentumoknak GSZ-nek történő megküldéséről a
Közbeszerzési referens gondoskodik, a GSZ honlapján való közzététel céljából.
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V. A közbeszerzési eljárásokban eljáró személyek
1. A közbeszerzési törvény alá tartozó eljárások irányítása és a döntéshozatal a kancellár feladata.
2. Az Egyetem valamennyi közbeszerzése vonatkozásában – jelen szabályzatban meghatározott és nevesített feladatain kívül is – a GSZ főigazgatója irányítási és felügyeleti jogot gyakorol a közbeszerzések szakmai és közbeszerzési feladatainak ellátásáért felelős személy közreműködésével.
3. A közbeszerzési törvény előírásai szerint a közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése, az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyeknek, illetőleg szervezeteknek megfelelő – a
közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi – szakértelemmel kell rendelkezniük.
A közbeszerzési eljárás tárgya szerinti szakértelmet a beszerzést kezdeményező egység vagy annak
vezetője által kijelölt személy biztosítja. Az egység indokolni köteles a beszerzés választott módját
az alternatívák ismertetésével (pl. eszközbérlet/vásárlás) olyan módon, hogy a beszerzési ciklusra
felmutathatóak legyenek a gazdasági előnyök. A több szervezeti egységet érintő beszerzések esetén
az illetékes beszerzéseket intéző egység vezetője vagy az általa kijelölt személy biztosítja a szakmai
képviseletet.
A közbeszerzési-jogi szakértelmet a Közbeszerzési referens közalkalmazott vagy külső szakértő
megbízott, jogi végzettséggel és közbeszerzési gyakorlattal rendelkező személy biztosítja. A jogszabály által előírt körben felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó igénybevétele kötelező.
A pénzügyi szakértelem biztosítása a GSZ főigazgató, illetve az általa kijelölt személy feladata. Pályázati forrásból megvalósuló közbeszerzések esetén az adott pályázat pénzügyi kerete fölött rendelkezési joggal bíró személy is részt vesz az eljárásban felmerült pénzügyi kérdések megválaszolásában, illetve a pénzügyi szakértelem biztosításában.
Az egyes közbeszerzési eljárásokban eljáró személyek az előkészítéstől, az eljárás lefolytatásán át a
teljesítés időszakáig biztosítják a szakértelmet a hatáskörükbe tartozó kérdések eldöntésében.
Amennyiben külső jogi-közbeszerzési szakértővel köt közbeszerzési eljárások lebonyolítására szerződést az Egyetem, úgy a kötendő szerződésnek tartalmaznia kell a jelen szabályzat szerinti feladatok, szabályzat adott pontjára történő részletes hivatkozással, hogy mely feladatok teljesítése esik a
megbízó és melyek a megbízott terhére.
4. A közbeszerzési eljárások előkészítésében a közbeszerzési munkatársak (referensek) működnek
közre. A végleges közbeszerzési anyagok összeállításában, a közbeszerzési eljárásban beérkezett
ajánlatok és más dokumentumok értékelésében a referensek közül a jogi végzettségű és közbeszerzési gyakorlattal rendelkező személy, vagy a külső szakértő megbízottjai vesznek részt.
5. A pályázati forrásból megvalósuló közbeszerzések esetén a pályázati projektmenedzsment vagy a
kijelölt projektfelelősök, illetve a Pályázatkezelői Iroda illetékeseinek közreműködése kiterjed különösen az egyes pályázatok speciális előírásairól történő tájékoztatásra, illetve ezeknek a közbeszerzési feltételrendszerek közé történő beépítésére.
6. A közbeszerzési eljárásokba bevont személyekkel kapcsolatban mindig figyelemmel kell lenni a
Kbt.-ben rögzített összeférhetetlenségi előírásokra, azaz nem vonható be olyan személy, akivel
szemben a törvényben meghatározott összeférhetetlenségi okok valamelyike fennáll. E körben a
résztvevő személyeknek nyilatkozniuk kell.
7. A közbeszerzési eljárásokban résztvevő személyek külön körét képezik a bíráló bizottság tagjai. A
Kbt. szerint az ajánlatkérőnek az ajánlatok elbírálására legalább háromtagú bírálóbizottságot kell
létrehoznia már a közbeszerzés előkészítésének megindításakor, amely írásbeli szakvéleményt és
döntési javaslatot készít a döntéshozó részére.
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A bírálóbizottsági munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni. Az Egyetem közbeszerzési eljárásaiban a
bíráló bizottság munkájában résztvevő személyeket az állandó tagok, az adott eljárásban esetileg
felkért tagok és egyéb bevont szakértők alkotják, az alábbiak szerint:
– szavazati joggal bíró állandó tagok:
 GSZ főigazgatója – a bizottság elnöke,
 létesítménygazdálkodási igazgató, 
 a közbeszerzési referens (jogi végzettségű felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó); 
– szavazati joggal bíró eseti tagok:
A GSZ gazdálkodása körébe tartozó közbeszerzési eljárásokban:
 az illetékes irodavezető, 
 a közbeszerzés szakmai tárgya szerinti, a beszerzést kezdeményező egység vezetője vagy
az általa felkért személy; 
A Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ gazdálkodása körébe tartozó közbeszerzési eljárásokban: 
 a Klinikai Központ elnöke vagy az általa kijelölt szakmai képviselő, 
 a klinikai gazdálkodásért felelős gazdasági vezető; 
– bevont szakértők, szavazati jog nélkül: 
 esetenként (eljárásonként) felkért szakmai szakértők. 
A bizottság akkor határozatképes, ha a szavazati joggal bíró tagok több mint fele személyesen vagy
képviselője útján a bizottsági ülésen jelen van, illetve távollévő tagok elektronikus úton történő szavazása esetén, ha a szavazásra jogosultak több, mint fele leadta szavazatát. Amennyiben valamely
bizottsági tag az ülésről való távolmaradását jelezte, úgy szavazatát elektronikus úton – e-mailben –
oly módon küldheti meg a közbeszerzési referens részére, amelyből utólag egyértelműen megállapítható az általa képviselt döntési javaslat. Szavazategyenlőség esetén a bizottság elnökének – távolléte esetén a létesítménygazdálkodási igazgatónak – a szavazata dönt a döntéshozó elé terjesztendő bíráló bizottsági álláspont tekintetében. A bizottság nyilvános üléseit heti rendszerességgel,
előre meghatározott időpontban tartja, mely időpontról a bizottság elnöke dönt.
Az Egyetem Szenátusának tagjai, a bizottsági ülést megelőző legalább 1 munkanappal korábbi írásbeli jelzés esetén (a megfelelő befogadóképességű hely biztosítása érdekében), a bizottsági ülésen
részt vehetnek, szavazati jog nélkül.

VI. Az eljárások lefolytatása
Az eljárások előkészítés a teljes közbeszerzési folyamat megtervezésével, ütemezésével kezdődik (továbbiakban: KFÜ), amit a kancellár határoz meg. Az ütemterv illetve módosítása kérdésében a közbeszerzések szakmai és közbeszerzési feladatainak koordinálásáért felelős személy tesz javaslatot.
1. Előkészítés:
1.1. A közbeszerzési eljárások előkészítése az egyes közbeszerzési tárgyakra külön rendszeresített
igénylőlap kitöltésével kezdődik. A bírálóbizottság megalakul és meghatározza feladatait. A
beszerzést kezdeményező egységek igényeiket a beszerzéseket intéző egységek részére küldik
meg. Több azonos tárgyú beszerzési igény, illetve a több szervezeti egységet érintő beszerzések esetén (pl.: fogyóanyag beszerzések, takarítási szolgáltatás, tisztasági festések stb.) a beszerzéseket intéző egység összesíti a felmerült igényeket, amennyiben azok egy eljárásban történő beszerzését célszerűnek tartja, illetve az egyes beszerzési tárgykörök becsült értékének
meghatározása érdekében a III. fejezetben rögzítettek szerint jár el. Amennyiben a beszerzés
tárgyának megnevezéséből vagy a műszaki leírásból nem állapítható meg annak rendeltetése,
akkor a beszerzéseket intéző egység kéri a pontosítást a beszerzést kezdeményezőtől, az egybeszámítási szabályok alkalmazhatósága érdekében.
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A beszerzéseket intéző egység vezetője javaslatot tesz az alkalmassági és bírálati szempontokra és a közbeszerzési eljárásba szakmai képviselőként bevonandó személyekre. A fentiek szerinti köz-beszerzési igényt a beszerzéseket intéző egység vezetője megküldi a Közbeszerzési
referens részére.
1.2. A Közbeszerzési referens az eljárás megindításához szükséges adatokat tartalmazó közbeszerzési igény birtokában az ajánlati/részvételi felhívás és dokumentáció tervezetének elkészítésével javaslatot tesz a GSZ főigazgató részére a közbeszerzési eljárás típusa és eljárási rendje
meghatározására. A referens az alkalmassági előírások és bírálati szempontok tekintetében
szükség szerint egyeztet a kijelölt szakmai képviselővel, illetve a beszerzéseket intéző egységgel annak érdekében, hogy az eljárás feltételrendszere a szakmai elvárásokat tükrözze, ugyanakkor megfeleljen a Kbt. előírásainak és alapelvi rendelkezéseket se sértsen. A pénzügyi és
gazdasági alkalmasság körében irányelv, hogy az Egyetemmel szerződni kívánó ajánlattevők
stabil, megbízható pénzügyi hátteret tudjanak felmutatni. A műszaki illetőleg szakmai alkalmasság körében támasztott követelmények meghatározásakor a beszerzés tárgyával kapcsolatos indokolt szakmai elvárásoknak kell alapul szolgálniuk. Mindkét esetben irányadó, hogy a
követelményeknek a közbeszerzés tárgyára kell korlátozódniuk és legfeljebb a szerződés teljesítéséhez ténylegesen szükséges mértékig tartalmazhatnak előírásokat. A bírálati rendszer kidolgozása, illetve a bírálati részszempontok és az azokhoz rendelt súlyszámok meghatározása
során mindig figyelemmel kell lenni arra, hogy az ajánlati ár mellett csak megfelelően indokolt
szakmai preferenciák kerüljenek a bírálat körébe, az azok jelentőségével arányban álló súlyozással. A rész- és alszempontok, valamint a bírálati módszerek meghatározása során figyelemmel kell lenni a Közbeszerzési Hatóság e tárgykörben kiadott iránymutatásaira. A közbeszerzési eljárást megindító felhívás összeállítása során az alkalmassági feltételek valamennyi
paraméterét az alkalmassági feltételek pont alatt kell szerepeltetni.
1.3. A szakmailag és jogilag előkészített közbeszerzési eljárás megindításáról a kancellár határoz.
1.4. A jóváhagyott közbeszerzési eljárásról – a KFÜ-höz illeszkedően - a Közbeszerzési referens
ütemtervet készít, amely tartalmazza a közbeszerzési törvény által előírt határidőket és megindítja a közbeszerzési eljárást. Hirdetményes eljárás esetén gondoskodik a közbeszerzési hirdetmény feladásáról, hirdetmény nélküli eljárás esetén ajánlattételre hívja fel a beszerzést kezdeményező, illetve a beszerzést intéző egység által megadott ajánlattevőket.
2. Ajánlattételi szakasz:
2.1. Hirdetményes közbeszerzési eljárás esetén a Közbeszerzési referens az ajánlati/részvételi felhívás megjelenésétől biztosítja az ajánlattevők részére a dokumentáció beszerzésének lehetőségét, valamint megválaszolja az esetlegesen beérkező jogi-közbeszerzési kérdéseket, a szakmai kérdéseket eljuttatja az illetékes szakmai képviselőknek, amelyek válaszairól szintén tájékoztatja az ajánlattevőket. A kiírás feltételrendszerével kapcsolatos ajánlattevői kifogás esetén
tájékoztatja a GSZ főigazgatóját, szükség esetén belső egyeztetés tartását kezdeményezi.
2.2. A Közbeszerzési referens átveszi a beérkező ajánlatokat, majd az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában lebonyolítja a bontási eljárást. Elkészíti a bontási jegyzőkönyvet, valamint eljutatja az ajánlatok másolati példányait az illetékes szakmai képviselőknek.
3. Bírálati szakasz:
3.1. A Közbeszerzési referens elvégzi a benyújtott ajánlatok mérlegelést nem igénylő, objektívan
értékelhető adatainak összesítését (pontozását), a közbeszerzési-jogi vizsgálatot, szükség esetén felhívja az ajánlattevőket hiánypótlásra, felvilágosítás adásra. A szakmai értékelés eredményeként hozzá eljuttatott, a hiánypótlás körébe tartozó kérdéseket szintén továbbítja az ajánlattevők felé. A beérkezett válaszokat értékeli, illetve továbbítja az illetékesek felé.
3.2. A közbeszerzési-jogi szakértő referens/külső szakértő, illetve az eljárásban kijelölt szakmai
szakértő elkészítik szakértői jelentéseiket a bíráló bizottság részére. A közbeszerzési-jogi szakértő a Kbt. előírásainak való megfelelés szempontjából értékeli az ajánlatokat, javaslatot téve
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az esetleges kizárásra illetve az alkalmatlanság vagy érvénytelenség megállapítására. A szakmai szakértő a kiírt műszaki tartalomnak való megfelelés szempontjából értékeli az ajánlatokat,
megfelelően indokolva az általa javasolt érvénytelenségi eseteket.
Az ajánlatok műszaki-szakmai értékelése körében különös körültekintéssel kell eljárni az
egyenértékűség vizsgálata során. Amennyiben valamely ajánlat műszaki tartalma nem egyezik
pontosan a kiírásban rögzített műszaki tartalommal, úgy vizsgálni szükséges annak egyenértékűségét. Az értékelésben rögzíteni kell azokat a szempontokat, funkciókat, műszaki elemeket,
amelyek miatt nem tekinthető egyenértékűnek egy ajánlat. E körben olyan elemek merülhetnek
fel, amelyek befolyásolják a beszerzés tárgyának használatát, használhatóságát, funkciója ellátását, és amelyek a kiírásban rögzített adatokból megállapíthatók. Az indokolatlan érvénytelenség megállapításának elkerülése mellett ugyanakkor arra is figyelemmel kell lenniük az értékelést végzőknek, hogy a kiírt műszaki tartalomhoz az ajánlatkérő is kötve van oly módon, hogy
olyan mértékű eltérések elfogadására nincs lehetőség, amelyek előzetes ismeretében más ajánlattevők részéről is felmerülhetett volna alternatív ajánlat benyújtása. A műszaki-szakmai értékeléseket, az egyenértékűség vizsgálata körében tett megállapításokat – azok vitatása, észrevételezése esetén – az Egyetem honlapján nyilvánosan közzéteszi.
3.3. A Bíráló Bizottságot a közbeszerzési referens hívja össze, a GSZ főigazgató utasításának megfelelően, a tárgy, a hely és az idő pontos megjelölésével. A bizottság akkor határozatképes, ha
a szavazati joggal bíró tagok több mint fele személyesen vagy képviselője útján a bizottsági
ülésen jelen van, illetve távollévő tagok elektronikus úton történő szavazása esetén, ha a szavazásra jogosultak több mint fele leadta szavazatát. A bizottsági döntés meghozatalában minden
tagnak egy szavazata van. A tagok bírálati lapon – elektronikus úton történő szavazás esetén emailben – rögzítik állásfoglalásukat, amelyet kötelesek indokolni. A Bíráló Bizottság tagjai
döntési javaslatot tesznek az eljárás eredményére, megjelölve az eljárás javasolt nyertesét vagy
az eljárás egyéb, Kbt. szerinti eredményét. A döntéshozó elé terjesztendő bíráló bizottsági álláspontot a szavazás eredményeként egyszerű többséggel alakítja ki a bizottság, illetve szavazategyenlőség esetén az V.7. pontban rögzítettek az irányadók.
3.4. A szakmailag megalapozott, jogi-közbeszerzési és szakmai véleménnyel ellátott döntési javaslat alapján a döntéshozó meghozza a döntést. A döntéshozót a Bíráló Bizottság előterjesztése a
döntés meghozatala során nem köti.
3.5. A közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetéséről, az ezzel kapcsolatos formanyomtatványok, hirdetmények elkészítéséről és feladásról, az ajánlattevők tájékoztatásáról a Közbeszerzési referens gondoskodik.
3.6. Amennyiben a döntéshozatalt követően az eredmény, illetve az ajánlatok elbírálásáról szóló
összegzés módosításának szükségessége merül fel (pl.: jogosnak értékelt ajánlattevői észrevételek, vagy az ajánlatkérő képviselője által észlelt elírás, számítási hiba vagy más értékelésbeli
hiba következtében) a Közbeszerzési referens erről tájékoztatja a GSZ főigazgatóját, aki a közbeszerzési-jogi szakértővel és a döntéshozóval történő egyeztetés alapján dönt a módosításról,
illetve esetlegesen újabb bíráló bizottsági ülés tartásáról. Amennyiben a döntéshozó álláspontja
a jogszabály által a módosításra, válaszadásra előírt határidőn belül nem szerezhető be, úgy a
Közbezerzési referens jogosult a változtatásokat átvezetni, illetve a szükséges választ megküldeni az ajánlattevőknek, de a döntéshozót erről haladéktalanul tájékoztatnia kell.
4. Szerződéskötés:
4.1. Az eredményesen zárult közbeszerzési eljárás eredményhirdetését követően a Közbeszerzési
referens elkészíti a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződést, a kiírásban megadott szerződéstervezet és az ajánlattevő ajánlata szerinti tartalommal. A szerződést aláírásra a referens küldi
meg a nyertes ajánlattevőnek, majd az aláírt példányok visszaérkezését követően azt eljuttatja
az adott eljárásban az Egyetem részéről aláírásra jogosultak felé. A közbeszerzési eljárások
alapján megkötendő szerződések tekintetében az SZTE általános kötelezettségvállalási rendje
érvényesül. A pályázat forrásból megvalósuló közbeszerzések esetén a pályázati projektme-
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nedzsment vagy a kijelölt projektfelelősök kötelesek tájékoztatást adni a referens részére, ha a
pályázati rend a szerződéseknek további személyek általi aláírását követeli meg. Amennyiben a
döntéshozó ünnepélyes aláírás mellett dönt, úgy a szerződéskötés időpontjában történő együttes aláírás megszervezésében a Közbeszerzési referens szintén közreműködik.
A szerződéskötéssel kapcsolatban minden esetben irányadó, hogy az Egyetem csak a mindenkori jogszabályok alapján átláthatónak minősülő és más, költségvetési intézmények tekintetében irányadó szerződéskötési tilalom alatt sem álló gazdasági szereplőkkel köt szerződést. E
körben – szigorúbb jogszabályi ellenőrzési kötelezettség előírásának hiányában – a szerződő
partner nyilatkozata az irányadó. Az átláthatósággal kapcsolatos hatályos jogszabályi előírásokról a GSZ főigazgatója minden évben körlevélben tájékoztatja az Egyetem szervezeti egységeit.
4.2. A szerződésekből legalább 4 eredeti példány készül. Az aláírásokat követően a Közbeszerzési
referens a szerződésekből
– egy példányt megküld a nyertes ajánlattevőnek,
– egy példányt elektronikusan elérhetővé tesz a Pénzügyi és Számviteli Iroda részére,
– egy példányt megküld a beszerzést kezdeményező egység részére, több egységet érintő beszerzés esetén a Beszerzési és Szolgáltatási Iroda vagy a SZAKK Logisztikai Osztály részére,
– egy példányt irattároz az eljárás anyagai közt.
5. Tárgyalásos eljárásokra vonatkozó külön előírások:
5.1. Az ajánlatkérő hirdetménnyel vagy hirdetmény nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást
a Kbt.-ben meghatározott feltételek fennállása esetén indíthat. A tárgyalásos közbeszerzési eljárás indítása esetén törekedni kell az ajánlattevők lehető legszélesebb körének bevonására.
5.2. A tárgyalások több ajánlattevő esetén együttesen vagy külön-külön is lefolytathatók, illetve
több tárgyalási nap is tartható, de e körben is ügyelni kell az esélyegyenlőségre.
5.3. Tárgyalásos közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérőt a kancellár vagy az általa kijelölt személy
képviseli, illetve vezeti a tárgyalást, de emellett a beszerzés tárgyára tekintettel a lehető legszélesebb körben biztosítani kell az érintett szakterületek képviselőinek jelenlétét az Egyetem oldaláról.
6. A szabadon kialakított eljárásrendre vonatkozó előírások
6.1. Az ajánlatkérő az uniós értékhatárokat el nem érő értékű árubeszerzésre és szolgáltatás megrendelésre irányuló közbeszerzési eljárásai megvalósításakor önálló eljárási szabályokat alakíthat ki, a Kbt. által megengedett körben.
6.2. Amennyiben az ajánlatkérő szabadon kialakított eljárásrendben folytat le közbeszerzési eljárást, úgy annak során is köteles a törvényben rögzített alapelvek figyelembevételével eljárni. A
közbeszerzési eljárás szabályrendszerének teljes körű megismerését biztosítani kell valamennyi
eljárási szereplő, illetve érdeklődő részére, az eljárást megindító felhívásnak mindazon információkat tartalmaznia kell, amelyek a gazdasági szereplők megfelelő és egyenlő esélyű ajánlattételéhez szükségesek. A fentieken túl amennyire lehetséges előtérbe kell helyezni az eljárási
cselekmények elektronikus úton történő gyakorlásának és az elektronikus dokumentálási rend
lehetőségét.
6.3. A szabadon kialakított eljárásrend szabályait – annak alkalmazásáról szóló vezetői döntés esetén – a Szabályzat melléklete tartalmazza, amelytől egyes eljárások esetében lehetőség van az
eltérésre, a részletszabályok módosításához azonban a bíráló bizottság jóváhagyása szükséges.
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7. Pályázati forrásból megvalósuló beszerzésekre vonatkozó külön előírások:
A pályázat forrásból megvalósuló közbeszerzések esetén a pályázati projektmenedzsment vagy a kijelölt projektfelelősök kötelesek tájékoztatást adni a referens részére, ha az adott projektben speciális eljárásrendi előírások szerepelnek, vagy bármely más adminisztrációs, adatszolgáltatási vagy
egyéb előírás betartása szükséges.
8. A főbb eljárási típusokhoz kapcsolódó ügymenetet, a hatályos szabályozás alapján az eljárási cselekményekhez kapcsolódó időtartamokat a szabályzat melléklete tartalmazza.

VII. Szerződéses időszak
1. A szerződéskötést követően a szerződésszerű teljesítés ellenőrzése, felügyelete a GSZ Beszerzési és
Szolgáltatási Irodájának, illetve a SZAKK Logisztikai Osztály feladata az igénylő egység adatszolgáltatása alapján. E körben az igénylő egység – a Beszerzési és Szolgáltatási Iroda egyidejű tájékoztatása mellett - a teljesítésigazolással ellátott számlát továbbítja a Pénzügyi és Számviteli Iroda részére kifizetésre.
2. Amennyiben szerződésmódosítás válik szükségessé – az igénylő egység adatszolgáltatása alapján,
ennek tartalmáról és indokáról a GSZ Beszerzési és Szolgáltatási Irodáját, illetve a SZAKK Logisztikai Osztályát tájékoztatja, aki erről tájékoztatást küld a Közbeszerzési referensnek. A referens
előkészíti a szerződésmódosítást, illetve az ahhoz szükséges közbeszerzési hirdetményt, amennyiben annak a Kbt.-ben rögzített feltételei fennállnak.
3. A szerződés teljesítése kapcsán a GSZ Beszerzési és Szolgáltatási Irodája, illetve a SZAKK Logisztikai Osztály kapcsolatot tart a Pénzügyi és Számviteli Irodával, annak érdekében, hogy mindkét fél
teljesítése nyomon követhető legyen. Az igénylő egység a szerződés teljesüléséről a GSZ Beszerzési és Szolgáltatási Irodáját, illetve a SZAKK Logisztikai Osztályt tájékoztatja, aki erről tájékoztatást
küld a Közbeszerzési referensnek. A referens elkészíti a szerződés teljesítéséről a szükséges tájékoztatót és gondoskodik annak nyilvános elérhetőségéről (megjelentetés / honlapon történő közzététel). A határozatlan idejű vagy 1 évnél hosszabb tartamú szerződések esetén teljesítés alatt az éves
teljesítést is érteni kell, és ez esetben minden szerződéses évforduló alkalmával el kell végezni a
szerződés teljesítésénél előírtakat. Az Egyetemmel szerződő felektől a szerződés teljesítése kapcsán
beszerzendő nyilatkozatokat a beszerzéseket intéző egység kéri be, kifogás esetén egyeztetést kezdeményez, a Közbeszerzési referens bevonásával.

VIII. Vitarendezés, jogorvoslatok, panaszkezelés
1. Ha az SZTE által indított közbeszerzési eljárás bármely eljárási cselekményével vagy a közbeszerzési eljárásban keletkezett bármely dokumentummal kapcsolatban valamely ajánlattevő vitarendezést vagy jogorvoslatot kezdeményez, erről a Közbeszerzési referens haladéktalanul tájékoztatja az
illetékeseket, elsősorban a GSZ főigazgatóját és a beszerzést kezdeményező egység képviselőjét.
Amennyiben a vitatott előírás jogi-közbeszerzési kérdést érint, akkor a Közbeszerzési referens, műszaki-szakmai részek kifogásolása esetén a vitatott műszaki tartalmat meghatározó szervezeti egység előkészíti a kifogásokkal kapcsolatos választ. Az Egyetem végleges válaszát, illetve ellenkérelmét a Közbeszerzési referens állítja össze, amely során a döntéshozó álláspontját köteles kikérni, illetve annak megfelelően eljárni. Amennyiben a döntéshozó álláspontja a jogszabály által a válaszadásra előírt határidőn belül nem szerezhető be, úgy a referens jogosult a választ megküldeni az
ajánlattevőknek, de a döntéshozót erről haladéktalanul tájékoztatnia kell.
2. A vitarendezés és a jogorvoslatok során az Egyetem részéről eljáró személyek – az indokolt szakmai igények figyelembevétele mellett – minden esetben a lehető legkisebb jogorvoslati kockázatra
törekednek.
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3. Panaszkezelés:
Amennyiben az Egyetem valamely szervezeti egységétől vagy az Egyetem szervezetrendszerén kívüli gazdálkodó szervezettől, illetve magánszemélytől észrevétel, kifogás érkezik egy közbeszerzési
eljárás feltételrendszerével, az ajánlatok értékelésével, vagy bármely eljárási cselekménnyel kapcsolatban, úgy annak kivizsgálása érdekében az alábbiak szerint biztosított a panasztétel lehetősége.
A kérelmező panaszát az Egyetem honlapján erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapon nyújthatja be. A panasz, észrevétel anonim módon is benyújtható.
A panasz kivizsgálását a létesítménygazdálkodási igazgató folytatja le, illetve dönt a panasz felől a
beérkezést követő 10 munkanapon belül, amelyet szükség esetén további 10 munkanappal meghosszabbíthat. Amennyiben az érdemi vizsgálathoz valamely Egyetemen kívüli gazdálkodó szervezettől, intézménytől szükséges adatkérés, úgy ennek időtartama a vizsgálati időbe nem számít bele.
A GSZ főigazgatója a kérelmek és a vizsgálatok eredményéről – a Közbeszerzési referens által készített összefoglaló alapján – negyedéves rendszerességgel írásban tájékoztatja a döntéshozót és a
belső ellenőrzés vezetőjét is. A panasz, kifogás, észrevétel és az arra adott válasz az Egyetem honlapján nyilvánosan is megtekinthető, azzal, hogy a szervezetrendszeren belül kezdeményezett vizsgálatok nyilvánossága csak az egyetemi polgárok számára biztosított.
A fentiek szerinti panaszkezelési eljárás irányadó az Egyetem közbeszerzési értékhatárokat el nem
érő beszerzéseire is. A panaszkezelés zárt informatikai rendszerét, melyben biztosított a bejelentések egyedi, anonim és auditált dokumentálása a GSZ főigazgatója alakítja ki és üzemelteti.

IX. Záró rendelkezések
Jelen szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépést követően megkezdett közbeszerzési eljárásokra kell
alkalmazni.
Jelen Szabályzat tárgyévi aktualizálását a jogszabályi változásoknak megfelelően a GSZ főigazgatója
végzi a Közbeszerzési referens bevonása mellett.
A II.2 alapelvhez és a VI. fejezetben rögzített eljárási szabályokhoz igazodóan a GSZ főigazgatója beszerzési eljárásrendet, illetve belső útmutatót adhat ki, az SZTE decentralizáltan gazdálkodó egységeinek egységes beszerzési gyakorlatának kialakítása érdekében.
Felelős akkreditál közbeszerzési szaktanácsadói szakmai feladatok ellátásával kapcsolatos megállapodást az Intézmény központilag, egységesen kezeli. Erre irányuló feladat ellátási szerződést évente meg
kell újítani.
Jelen Szabályzatot a Szenátus a 2016. év július hó 11. napján hozott 186/2016. számú SZhatározatával elfogadta.
A jelen szabályzat hatályba lép: 2016. augusztus hónap 01. napján.
Kelt: Szegeden, 2016. év július hó 11. napján
Dr. Dömötör Máté s. k.
a kancellár helyett általános jogkörrel
eljáró igazgatásszervezési és szolgáltatási főigazgató

Zsirosné Tácsi Ildikó s. k
gazdasági szervezet főigazgató
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Eljárásrend a beszerzési eljárások lebonyolításáról
-

Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések a Webra rendszer alkalmazásával -

Szegedi Tudományegyetemen

közbeszerzési szabályzat melléklet
2016/2017-es tanév
A Szegedi Tudományegyetem közbeszerzési szabályzatában rögzített irányelvek alapján, a közbeszerzési törvényben előírt értékhatár alatt, illetve speciális feltételek vagy finanszírozási források esetén a
Gazdasági Szervezet az alábbi eljárásrendet alkalmazza.
A jelen eljárásrend I. fejezetének értelmező rendelkezéseiben rögzített meghatározások a további fejezeteiben is irányadóak.

I. Alapelvi rendelkezések, általános feltételek
1. Alapelvek:
A közbeszerzési szabályzatban rögzített alapelvi rendelkezések az Egyetem valamennyi beszerzésében irányadónak tekintendők, így általános elvárásként fogalmazódik meg valamennyi beszerzéssel kapcsolatban a verseny tisztasága, az átláthatóság, a nyilvánosság, az esélyegyenlőség, az
egyenlő bánásmód, a jóhiszeműség és tisztesség, valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvi
rendelkezéseinek figyelembe-vétele.
2. Eljárási szereplők:
Az egyetemi Webra rendszerben történő versenyeztetés/beszerzés megindítása előtt szükséges az
adott eljárás szereplőinek rögzítése, amely során a dokumentálási rendben legalább az alábbi személyek beazonosíthatósága szükséges:
o az igénylő egység szakmai képviselője, mint a beszerzési igény műszaki tartalmának
meghatározásáért és az ajánlatok műszaki értékeléséért felelős személy;
o illetékes irodavezető, mint az eljárásrend kialakítója, és az eljárás szabályzatnak megfelelő lebonyolításáért felelős személy;
o létesítménygazdálkodási igazgató, mint az eljárást lezáró döntés jóváhagyója.
3. Összeférhetetlenség:
Az Egyetem részéről nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában olyan személy, akitől
funkciójának pártatlan és tárgyilagos gyakorlása bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az
eljárásban résztvevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem várható el. Ide értendő
különösen (de nem kizárólagosan), ha az érintett személynek vagy közeli hozzátartozójának tulajdoni
részesedése van valamely az eljárásban induló gazdasági szereplőben. E körben az eljárási szereplőktől
nyilatkozat csatolása nem kötelező, az Egyetem honlapján elérhető közbeszerzési szabályzat megismerhetősége alapján az ezzel kapcsolatos felelősség az érintett személyeket terheli.
4. A beszerzés tárgyának meghatározása:
A beszerzés tárgyának meghatározása, műszaki specifikációjának megadása az igénylő egység
szakmai képviselőjének feladata, amely során az indokolt szakmai igények figyelembevétele mellett
törekednie kell a lehető legszélesebb körű verseny biztosítására. Helyszíni bejárás/szemrevételezés
biztosítása szükséges, amennyiben jelentősége van az ajánlattevői árképzéshez. Az illetékes iroda
észrevételezheti a műszaki tartalom meghatározásának megfelelőségét, azonban annak módosítására nem jogosult.
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5. Kizáró okok, alkalmasság:
A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések során az Egyetem nem tekinti irányadónak a Kbt. szerint kizáró okokat, illetve alkalmassági előírásokat, azonban az egyes eljárások megindításakor jogosult a közbeszerzési törvényben is rögzített, e körbe tartozó feltételek tetszőleges – ugyanakkor a
beszerzés tárgyához igazodóan indokolt mértékű – alkalmazására. A kizáró okokkal és alkalmassággal kapcsolatosan esetlegesen előírt feltételek meghatározása az igénylő egység és az illetékes
beszerzéseket intéző egység közös kompetenciája. Ezen előírásokat és az elfogadható igazolási módokat az eljárást megindító felhívásban rögzíteni kell.
6. Bírálat:
A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések során – a kiírt feltételrendszernek és műszaki tartalomnak megfelelő ajánlatok közül – elsődlegesen a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot kell nyertesként kihirdetni.
Indokolt esetben lehetőség van műszaki-szakmai vagy az ajánlati áron kívüli egyéb gazdasági
szempontok (jótállási idő, fizetési határidő, stb.) bírálatára, pontozására, azonban ilyenkor az eljárást megindító felhívásban előre rögzíteni kell az alábbiakat:


a bírálati részszempontokat, esetlegesen azok súlyozását;



a bírálati módszert, amellyel az ajánlatokban szereplő vállalások összevetése történik
(pl.: arányosítás, sorba rendezés);



az értékelési tartományt, minden bírálati részszempont tekintetében egységesen (pl.: 1–
10 vagy 1–100 értékek között). A bírálati rendszer meghatározásakor figyelemmel kell
lenni arra, hogy objektíven értékelhető szempontok kerüljenek meghatározásra.

Az eljárás megindítása előtt, a belső dokumentálási rendben rögzíteni kell továbbá a bírálatot végzők személyét is. Az ajánlatok műszaki-szakmai értékelése körében, az egyenértékűség vizsgálatával kapcsolatban a Közbeszerzési szabályzatban rögzítettek a beszerzési eljárásokban is irányadóak.
7. Kapcsolattartás az eljárási szereplők között:
A felek közti, az eljárás feltételrendszerével és az ajánlatok értékelésével kapcsolatos kommunikációnak írásban, lehetőleg elektronikus levél útján kell történnie.
Az ajánlattevők a felhívással kapcsolatban kiegészítő tájékoztatást kérhetnek, az ajánlattételi határidőt megelőző 2. munkanapig, amelyet az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt megelőző napig
megválaszol. Az ajánlatkérő a késve beérkezett kérdéseket is jogosult megválaszolni, ha úgy ítéli
meg, hogy azok a megfelelő ajánlattételhez szükséges információkat tartalmaznak. A kérdések
megválaszolása érdekében az ajánlattételi határidő bármikor elhalasztható. A beérkezett kérdésekről
és az ajánlatkérő válaszairól valamennyi gazdasági szereplőt tájékoztatni kell, akiket az ajánlatkérő
ajánlattételre felhívott, illetve akik részvételi szándékukat jelezték.
Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig – az indokok megadásával – módosíthatja, illetve
visszavonhatja az ajánlattételi felhívását. Egyebekben az eljárás menténél rögzítettek az irányadók.
Az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során hiánypótlást, felvilágosítást kérhet az ajánlattevőktől az
ajánlatuk hiányosságainak pótlására, javítására, illetve az ajánlatokban szereplő nem egyértelmű kijelentések, adatok tisztázására. Indoklás is kérhető továbbá, amennyiben a beszerzéseket intéző egység úgy ítéli meg, hogy a piaci ismeretei alapján az ajánlati ár aránytalanul alacsony, így az adott
beszerzés teljesíthetősége kérdéses. A hiánypótlási felhívásról, felvilágosítás, illetve indoklás kérésről valamennyi eljárási szereplőt tájékoztatni kell. Az ajánlatok és az utólag bekért – fentiek szerinti
dokumentumok – értékelésében a beszerzést kezdeményező és a beszerzéseket intéző egységek
képviselői együttműködnek.
A hiánypótlás, felvilágosítás, illetve indoklásadás nem eredményezheti az ajánlati ár módosítását,
továbbá más bírálati részszempont alkalmazása esetén egyéb, bírált adatok megváltoztatását sem.
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8. Az eljárás lezárása:
Az ajánlatok beérkezését követően az eljárás megindításakor meghatározott eljárási szereplők értékelik az ajánlatokat, amely során az eljárás általános feltételrendszerének való megfelelést a beszerzéseket intéző egység képviselője, míg a kiírt szakmai tartalomnak való megfelelést az igénylő egység képviselője vizsgálja.
Az eljárás megindításakor rögzíttetek szerint az igénylő egység szakmai képviselője, valamint az illetékes irodavezető döntési javaslatot készítenek a döntéshozónak, amely tartalmazza az ajánlatok
szakmai és eljárásrendi megfelelőségének értékelését, valamint ezek eredményeként az eljárás javasolt nyertesét. A döntéshozót a javaslat nem köti, azonban az attól való eltérés esetén döntését köteles indokolni.
Amennyiben valamely ajánlat az értékelések alapján nem felel meg a kiírásban rögzített elvárásoknak és a hiányosságot, hibát az ajánlatkérő nem ítéli korrigálhatónak, úgy az ajánlat érvénytelen.
Amennyiben az ajánlatkérő nem tartja számára megfelelőnek a legkedvezőbb ajánlatot, dönthet az
eljárás eredménytelenségének kihirdetéséről. Ezt követően az eljárás újra megindítható vagy elállhat a beszerzési igénytől.
Eredményes eljárás esetén az ajánlatkérő kihirdeti az eljárás nyertesét, majd kezdeményezi a szerződés megkötését a kiírás és az ajánlat tartalmának megfelelően.
9. Az eljárás keretrendszere:
A tervezés, az igénylés, a versenyeztetés, az ajánlatadás, az eredményhirdetés elektronikus rendszereken keresztül zajlik, melyben egy „webra” nevű informatikailag zárt keretrendszer biztosítja a teljes körű nyilvánosságot. A webra rendszer olyan informatikai rendszer, melyben az SZTE biztosítja, hogy beszerzési eljárásaiban bárki elindulhasson, ajánlatot tegyen, és melyben az SZTE kereshető módon megjelenteti a beszerzései tárgyát, a beszerzéseken induló partnerek eredményét is. Ezen
keretrendszerben az irodavezetők biztosítják a nyomtatványok, adatlapok, menüpontok folyamatos,
de minimum évenkénti aktualizálását.

II. Tervezés
1. Az adott évre vonatkozó közbeszerzési terv elkészítésével párhuzamosan a Beszerzési és Szolgáltatási
Irodának minden év elején adatszolgáltatást kell kérnie az Egyetem valamennyi szervezeti egységétől, a
közbeszerzési szabályzat fejezetében rögzítettek szerint.

2. A Közbeszerzési referens a Beszerzési és Szolgáltatási Iroda adatgyűjtése alapján elhatárolja a közbeszerzési és beszerzési igényeket.
3. A beszerzési terv alapváltozatát a közbeszerzési tervvel párhuzamosan, az adott év március 31. napjáig (a Kbt. esetleges módosítása esetén az abban rögzített új időpontig) kell elkészíteni. A tervkészítéshez leadott előzetes igények nem keletkeztetnek beszerzési kötelezettséget, továbbá a beszerzési tervben nem szereplő, annak elkészültét követően megküldött igények is megrendelhetők.

III. Az eljárás menete
Igények befogadása, kötelező tartalmi elemek, formanyomtatványok biztosítása a beszerzéseket lefolytató irodák feladata. Az Irodák biztosítják, hogy a beérkezett igények maximum 10 munkanapon belül
megjelenjenek a webra rendszerében. Amennyiben a leadott igény nem feldolgozható, vagy hiányosságot tartalmaz, azt az adott irodának 5 munkanapon belül vissza kell küldeni az ügyintéző nevének és
az elutasítás indokának írásban történő megjelölése mellett az igénylőnek.
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Ajánlattevők, cégek szervezetek rendszerbe történő regisztrációja díjmentes, mely lehetőséget biztosít
arra, hogy a megjelent beszerzésekről azonnali információt kapjon a regisztrált ajánlattevő. Amennyiben a beszerzés jellege indokolja, biztosítani kell a nemzetközi versenyhez szükséges angol nyelvű
felhívás megjelentetését. A beszerzéseket intéző egység az ajánlati felhívást kiküldi az igénylő egység
által megadott ajánlattevőknek, illetve az általa piackutatás során felkutatott gazdasági szereplőnek.
Eljárás az egyetem honlapján, zárt informatikai rendszerben történik. Az ajánlat adásra minimum három munkanapot kell biztosítani, melyet további két munkanappal kell meghosszabbítani:
 ha egyéb forrás esetén kettőnél kevesebb ajánlat érkezik, 
 ha pályázati forrás felhasználása esetén háromnál kevesebb ajánlat érkezik,
 K+F szolgáltatások esetén az erre vonatkozó Rektori Utasítás szerint kell eljárni.
A zárt informatikai rendszert úgy kell kialakítani, hogy a beérkezett ajánlatok bontása, megismerése
egyszerre, az ajánlatadási időpont zárásakor történhessen meg. Az ajánlatok értékeléséről az egyes irodák bontási jegyzőkönyvet készítenek, melyet egyidejűleg megküldenek az Ajánlattevőknek. Az eljárás nyertesét és nyertes ajánlati árát a webra rendszerben nyilvánosságra kell hozni. A bontási jegyzőkönyv alapján az egyetem kötelezettségvállalási szabályzatainak iránymutatása mellett a bontási jegyzőkönyv aláírásától számított legfeljebb 10 munkanapon belül kell a megrendelőt/szerződést az arra
jogosultak felé aláírásra előkészíteni és átadni.

Beszerzések előkészítésének értékhatártól függő speciális szabályai:
A 2/2015. (IV.16.) sz. rektori-kancellári együttes utasítás alapján bruttó 1 mFt-ot elérő becsült értékű
igények esetében minden esetben szükséges az eljárás megindítását megelőzően a Gazdasági Szervezet
Főigazgató jóváhagyása.
Informatikai tárgyú beszerzések előkészítésének speciális szabályai:
A nettó 1 millió forint alatti, informatikai tárgyú beszerzési igények esetén az igénylést közvetlenül a
Beszerzési és Szolgáltatási Iroda felé kell továbbítani.
A nettó 1 millió forint feletti, informatikai tárgyú beszerzési igények esetén az igénylést az ISZK beszerzési kapcsolattartója részére kell megküldenie. Az igénylő által összeállított és indokolt műszaki
specifikációt az ISZK illetékes képviselője az igénylő által megjelölt felhasználási célra való tekintettel
ellenőrzi, és ha szükséges lefolytatja az igénylővel való egyeztetéseket. Az ellenőrzés és egyeztetés során az ISZK képviselője figyelemmel van a központosított közbeszerzés keretében hatályos
keretmegállapodásokban elérhető termékekre. A beszerzés tárgyának meghatározása során figyelemmel kell lenni továbbá arra is, hogy a műszaki leírások meghatározott típusra, márkára történő utalást
ugyan tartalmazhatnak, de a közbeszerzési jogszabályokban foglaltaknak megfelelően fel kell tüntetni
a ’vagy azzal egyenértékű’ megjelölést. Abban az esetben, ha a beszerzést kezdeményező ragaszkodik
a megadott típushoz, azt külön köteles megindokolni (pl. más eszközökkel való kompatibilitás, meglévő eszközpark bővítése miatt).
Amennyiben az igénylő által az ISZK beszerzési kapcsolattartója részére megküldött igény alapján az
ISZK 5 napon belül nem indítja el a beszerzés kezdeményezését a Beszerzési és Szolgáltatási Iroda felé, úgy az igénylő által készített műszaki specifikáció jóváhagyottnak tekintendő és az igénylő az illetékes irodánál közvetlenül kezdeményezheti a beszerzést.
Az informatikai tárgyú beszerzések esetében a beszerzési igény értékhatárától függetlenül kötelező az
1982/2013. (XII.29.) Korm. határozatban leírtak betartása, tehát nettó 200.000,- Ft feletti egyedi értékű
informatikai eszköz kizárólag a Korm. határozatban leírt kivételi körben illetve az erre vonatkozó, a
Miniszterelnökséget vezető miniszter által kiadott engedély alapján, annak megfelelően szerezhető be.
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Pályázati forrásból történő beszerzés előkészítésének speciális szabályai:
Pályázati forrásból történő beszerzés esetén az igénylőlap befogadásának feltétele az adott pályázatot
kezelő iroda (Pályázati Iroda, Pályázatkezelő Iroda) és az adott pályázat szakmai vezetőjének véleménye arról, hogy a tervezett beszerzés a pályázat költségvetésében és a pályázat céljaiban rögzítetteknek
mindenben megfelel és a pályázatban az adott beszerzés elszámolható. Az erre vonatkozó részletes
szabályokat tartalmazó eljárásrend kancellári-rektori utasításban kerül meghatározásra.
Kiemelt és EU-s pályázati forrásból történő beszerzés esetén legalább három érvényes ajánlat beszerzése szükséges. Amennyiben a meghosszabbított eljárási határidő alatt sem érkezik be legalább három
érvényes ajánlat, abban az esetben a konkrét megrendelést megelőzően a Támogató hozzájárulásának
beszerzése szükséges.

Kommunikációs szolgáltatás, promóciós termékek beszerzés előkészítésének speciális szabályai:
Kommunikációs szolgáltatás, promóciós termék igénylése esetén csak a beszerzési tervben szereplő és
ennek alapján a Nemzeti Kommunikációs Hivatal felé leadott éves és negyedéves tervekben szereplő
tételek beszerzése kezdeményezhető a Beszerzési és Szolgáltatási Irodánál. Az NKOH irányába leadott
tervek felmerülő új igény esetén módosíthatóak. A „Webra” eljárást megelőzően adott esetben az
NKOH jóváhagyása is szükséges, mely 4-5 munkanap.

IV. Egyedi beszerzések
Jelen szabályzat szempontjából egyedi beszerzésnek kell tekinteni:
1. az előre meghatározott értékhatár alatti beszerzéseket,
2. egyedi specialitásokkal bíró beszerzési igényeket.
1. Az értékhatár és beszerzési tárgykör meghatározása, korlátozása a GSZ főigazgató kompetenciája
a vonatkozó államháztartási jogszabályok illetve kormányhatározatok, kormányrendeletek és fenntartói rendelkező levelek alapján.
A beszerzéseket intéző egységek pénzügyi ellenjegyzői minden év elején tájékoztatást kapnak az adott
évre irányadó értékhatárokról. Az érvényben lévő értékhatár felülvizsgálata főszabály szerint évente történik, de annak módosítására, továbbá az e körbe tartozó egyedi beszerzések lehetőségének időszakos
szüneteltetésére a főigazgató bármikor utasíthatja a beszerzéseket intéző egységek ellenjegyzőit.

Az egyedei beszerzések előre meghatározott értékhatára a 2016/2017-es tanévben nettó 200 ezer forint, azaz nettó kettőszázezer forint, amelyet ugyanazon beszerzést kezdeményező egység, egy időben felmerült, azonos vagy hasonló beszerzési tárgyú igényeire kell érteni. Az irodavezetők és helyetteseik jogosultak tájékoztatást adni, és előzetesen hozzájárulni az egyes értékhatár alatti beszerzések egybeszámításra vonatkozó kérdéseiben.
A nettó 200 ezer Ft alatti áru,- eszköz- és szolgáltatás beszerzést a beszerzést kezdeményező egység
saját hatáskörben beszerezheti az alábbi feltételekkel:
- Az áru,- eszköz- és szolgáltatásnak szerepelnie kell a Beszerzési és Szolgáltatási Iroda honlapján levő saját hatáskörben beszerezhető listában. A listán nem szereplő beszerzést csak az Iroda
előzetes hozzájárulásával lehet indítani.
- Nettó 50.000 Ft értékhatárig egy árajánlat bekérésével történhet a beszerzés. Készpénzes vásárlás esetén árajánlat nem szükséges.
- Nettó 50.000 Ft és nettó 200.000 Ft közé eső érték esetén lehetőség szerint három árajánlat bekérésével történhet a beszerzés.
- Átutalásos fizetés esetén a megrendelőt minden esetben kötelezettségvállalónak és pénzügyi ellenjegyzőnek alá kell írnia.
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- Közbeszerzési és webrás keretmegállapodás termékei és szolgáltatásai, valamint a központosított közbeszerzés kiemelt termékei saját hatáskörben nem rendelhetők.
Műszaki munkák megrendelése értékhatártól függetlenül csak a Műszaki és Létesítménygazdálkodási Irodán keresztül történhet.
A SZAKK területén műszaki munka,- áru,- eszköz- és szolgáltatás megrendelése csak a SZAKK
Műszaki Előkészítési és Lebonyolítási Osztályán és a SZAKK Logisztikai Osztályán keresztül történhet.
Amennyiben lehetséges, a rögzített értékhatár alatti beszerzések esetében is legalább három árinformáció beszerzése szükséges (e-mailben, faxon, ezzel foglalkozó internetes felületen történő lekérdezéssel).
2. Egyedi specialitásokkal bíró beszerzések körébe azok a mindenkori közbeszerzési értékhatár alatti
beszerzések sorolhatók:
a) amelyek beszerzési tárgya kizárólagos jog, kompatibilitás vagy más indok miatt kizárólag
egy meghatározott gazdasági szereplőtől szerezhetők be,
b) amelyek esetében a beszerzés rendkívüli sürgőssége indokolja az azonnali megrendelést.
2.1. Amennyiben a beszerzés tárgya kizárólagos jog, kompatibilitás vagy más indok miatt kizárólag
egy meghatározott gazdasági szereplőtől szerezhető be, abban az esetben a gazdasági szereplőnek
és a beszerzést kezdeményező egység vezetőjének kizárólagossági nyilatkozatot kell megküldeni
a beszerzéseket intéző egységek részére. A kizárólagosság fennállásának valóságtartalmáért a nyilatkozatot kiállító személy a felelős. A kizárólagossági nyilatkozat birtokában a beszerzést intéző
egységek vezetői a beszerzést megindíthatják.
Az egyedi beszerzési tárgyak körébe sorolhatók különösen (de nem kizárólagosan) az egyedi
gyártású eszközökhöz szükséges alkatrészek, speciális műszerekhez kapcsolódó felhasználói
szoftverek. A beszerzéseket koordináló irodáknak az egyedi specialitásokkal bíró beszerzések esetén is gondoskodni kell arról, hogy legkésőbb a szerződéskötéskor az a webra rendszerben dokumentáltan fellelhető legyen.
2.2. Valamely beszerzési igénnyel kapcsolatban jelzett rendkívüli sürgősség akkor tekinthető megalapozottnak, ha a Webra rendszerben történő beszerzéshez kapcsolható legrövidebb határidők is
olyan késedelmet eredményeznének, amelyek miatt a felhasználók munkája ellehetetlenül vagy
esetlegesen a beszerzési tárgy hiányára visszavezethető anyagi kár meghaladja a beszerzés értékét.
A sürgős beszerzési helyzet azonban nem eredhet az igénylő hibájából vagy mulasztásából. Az eljárás jogalapjának fennállása esetén a kancellár dönt a megrendelés elindításáról. Amennyiben lehetséges, ilyen esetben is legalább 3 ajánlat azonnali bekérése szükséges (e-mailben vagy faxon),
amelyet a felhasználó által megjelölt, illetve a beszerzéseket intéző egység által az adott területen
ismert gazdasági szereplőktől kell kérni.
Az egyedi beszerzések lefolytatásának menetét dokumentálni kell, amely alapján utólag is ellenőrizhető az egyedi beszerzési rend alkalmazása indokolt volt.
Ezen egyedi beszerzések esetén a GSZ főigazgató indoklás mellett megtagadhatja a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó ellenszolgáltatás (számla) befogadását illetve kifizetését, amennyiben
az adott szervezeti egység hitelt érdemlően nem tudja bemutatni annak szükségességét.

V. Egyedi beszerzés - kivételek
1. Nem kell beszerzési eljárást lefolytatni, ha a beszerzés azonnali lebonyolítása igazolható módon
élet - vagy vagyonbiztonság szempontjából szükséges- ide nem értve a pályázati forrásból történő
beszerzést - tehát, ha személyi sérülés vagy anyagi kár elhárítása vagy csökkentése indokolja a haladéktalan intézkedést. A döntési jog a beszerzést kezdeményező szervezet magasabb vezetőjét illeti meg, indokolási kötelezettség mellett. A dokumentálás a beszerzési feladatokat ellátó szerve-
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zeti egység feladata. A megrendeléshez/szerződéshez a beszerzési feladatokat ellátó szervezeti
egység részére megküldendő dokumentumok: igénylőlap, indoklás.
2. A külső forrás felhasználására vonatkozó pénzügyi eljárásrend szerinti kötelezettségek kivételével,
nem kell beszerzési eljárást lebonyolítani, ha az:
a) oktatási feladatokra
- ha a vizsgáztató személyét a minisztérium jelöli ki,
- ha az egyetemen nincs az oktatás tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező oktató,
- ha az intézet/tanszék/klinika vezetője írásban nyilatkozza, hogy az adott tárgy oktatását
kizárólag az adott területen speciális, több éves tapasztalattal rendelkező, nevesített oktató láthatja el,
- amennyiben az oktatási tevékenység bérszámfejtett, eseti feladat-ellátási szerződés alapján történik.
b) kutatási feladatokra
- ha az egyetemen nincs a kutatás tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező kutató,
- ha az intézet/tanszék/klinika vezetője írásban nyilatkozza, hogy az adott kutatási tevékenységet kizárólag több éves szakmai tapasztalattal rendelkező, nevesített kutató láthatja el,
- ha a kutatás megkezdését indokoltan rendkívüli sürgősséggel kell megkezdeni/lefolytatni, és a sürgősség nem a megrendelő mulasztása/hibája miatt áll fenn.
c) lektorálási feladatokra
- ha az igénylő intézet/tanszék/klinika vezetője írásban nyilatkozza, hogy az adott lektorálási tevékenységet kizárólag az adott területen több éves szakmai tapasztalattal rendelkező, nevesített lektor láthatja el,
- ha a lektorálás megkezdését indokoltan rendkívüli sürgősséggel kell megkezdeni/lefolytatni, és a sürgősség nem a megrendelő mulasztása/hibája miatt áll fenn,
d) ha a szerződést műszaki-technikai, egyéb sajátosságok, művészeti szempontok, vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezet, személy képes teljesíteni, és
erről a vállalkozás írásbeli nyilatkozatot tesz, mely nyilatkozat a vállalkozási szerződés kötelező mellékletét fogja képezni,
e) egy esetleges biztosítási káresemény azonnali helyreállítási igénye miatt keletkező
áru/szolgáltatás vásárlás szükségessége esetén.
3. A külső forrás felhasználására vonatkozó pénzügyi eljárásrend szerinti kötelezettségek kivételével,
nem kell beszerzési eljárást lebonyolítani, de legalább egy árajánlat/árinformáció előzetes bekérése szükséges az alábbi beszerzésekre:
a) jogi tanácsadás, adótanácsadás
b) foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás,
c) vizsgálati (audit) tevékenység,
d) olyan személyes és bizalmi jellegű szolgáltatásnak tekintjük, amelyek esetében a kiválasztás
szempontjai közül az intézménynél fennálló korábbi referenciák, sikeres együttműködés olyan
kiemelt jelentőséggel bírnak, valamint indokoltan és igazolhatóan olyan előnyökkel járnak,
hogy a versenyeztetésből származó előnyök háttérbe szorulnak (pl.: szabadalmi ügy-vivői szolgáltatás, újdonságkutatás, speciális szakszöveg fordítás, könyvkiadás, szoftverfejlesztés),
e) az adott áru szállítására vagy szolgáltatás teljesítésére jogszabály vagy piaci pozíció alapján kizárólag egyetlen ajánlattevő alkalmas vagy jogosult,
f) speciális fogyóeszközök beszerzése esetén, így különösen
 ha Magyarországon egy cég forgalmazza,
 ha igazolhatóan külföldről olcsóbb beszerezni,
 ha központosított közbeszerzésen nyertes ajánlattevőtől történik az egyedi beszerzés,
g) speciális szolgáltatások beszerzése esetén, így különösen
 ha a műszer, berendezés javítását csak a gyártó hivatalos magyarországi képviselete
végezheti,
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h) egyes rendezvényekhez kapcsolódó beszerzés, ahol az ellenérték egyetemen belül marad, vagy
intézményi társuláshoz kerül.
i) sürgősséggel lefolytatandó közbeszerzési eljárás előkészítése során felmerülő piackutatási szolgáltatás esetén
4. a) A külső forrás felhasználására vonatkozó pénzügyi eljárásrend szerinti kötelezettségek kivételével nem kell beszerzési eljárást lefolytatni a hallgatói juttatásokhoz rendelkezésre álló források alábbi jogcímeken történő felhasználásához kapcsolódó szolgáltatás, áru beszerzéséhez:
 szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása, 
 a kulturális tevékenység, valamint a sporttevékenység támogatása, 
 a hallgatói tanácsadó szervezetek működésének támogatása (A hallgatói tanácsadó
szervezet a kifizetésből eszközölt működési kiadásait olyan módon és elkülönítetten
köteles kezelni (átláthatóság), hogy az Egyetem a felhasználást ellenőrizni tudja. Ezt
a kötelezvényt a tanácsadó szervezetnek a kifizetésről történő megállapodásban rögzítenie szükséges.) 
A jelen fejezet 4. a) pontban felsorolt jogcímek a hallgatók természetbeni juttatásait biztosítják
különös tekintettel bálok, szakestek, évfolyam-találkozók, felező estek, sportnapok, színházi találkozók egyéb kulturális szabadidős programok keretében, melyek kizárólagosan az intézmény
keretei között létrejövő, működő egyetemi polgárok által alkotott közösségek (öntevékeny csoportok, tudományos diákkörök, évfolyam és szakos csoportok, egyesületek, alapítványok stb.)
szervezésében valósul meg.
b) A jelen fejezet 4. a) pontban felsorolt kivételi körbe nem tartoznak bele azok a szolgáltatások (áru), amelyeket vállalkozástól vagy vállalkozási tevékenységet folytató egyéb szervezettől
szerezne be az Egyetem, és a szolgáltatást a vállalkozás egyedileg az Egyetem vagy az Egyetem kedvezményezettje részére nyújtja.
c) A jelen fejezet 4. a) pontban felsorolt jogcímekhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatás
(áru) nem eredményezheti azt, hogy a juttatás révén a kedvezményezett természetes személy
vagy természetes személyek csoportja (a kifizetés címzettje) az általa elszámolt dologi költségen felüli juttatásban részesülne.
d) A fenti pontok teljesülése esetén, az (a) pontban felsorolt jogcímek terhére, a WEBRA eljárás helyett, az intézmény szabályzatai alapján beadott pályázatok, kérelmek, jegyzőkönyvek
alkotják a kifizetések dokumentációját.
5. A külső forrás felhasználására vonatkozó pénzügyi eljárásrend szerinti kötelezettségek kivételével nem kell beszerzési eljárást lebonyolítani, de saját hatáskörben 3 árajánlat/árinformáció
bekérése szükséges, az alábbi beszerzésekre:
a)
éttermi szolgáltatás
b)
belföldi – kivéve Csongrád-megyei – szállás
Jelen beszerzések megrendelését az egyedi beszerzési érték felett a beszerzési feladatokat ellátó szervezeti egység végezheti.
6. Nem kell beszerzési eljárást lebonyolítani- az egybeszámítás elve figyelembevétele mellett-az
egyedi beszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetén.
7. Az 1-6. pont (kivéve: 4. pont) szerinti feltételek teljesülése esetén a megfelelő dokumentálás érdekében nettó 200 ezer Ft értéket meghaladó beszerzés esetén a beszerzést kezdeményező egységnek
az alábbi dokumentumokat kell megküldeni a Beszerzési és Szolgáltatási Iroda részére:
 Igénylőlap
 árajánlat, árajánlatok, árinformációk
 indoklás, nyilatkozat a kivétel fennállásáról
8. Amennyiben a beszerzés pályázati forrás terhére valósul meg, akkor a Támogatási szerződésben/Pályázati útmutatóban foglaltak az irányadók.
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VI. Egyedi eljárásrendben lefolytatott beszerzések
1. Az ajánlatkérő e körben a közbeszerzési eljárásrend alóli kivételek közül az alábbiakhoz kapcsolódóan kíván részletszabályokat rögzíteni:
 nemzetközi szerződésben meghatározott külön eljárás alapján történő beszerzésre
 nemzetközi szervezet által meghatározott külön eljárás alapján történő beszerzésre
 bármely a mindenkor hatályos Kbt.-ben rögzített – vagy akár közbeszerzési értékhatár
alatti – olyan eljárás alapján történő beszerzésre, amellyel kapcsolatban a kapcsolódó
jogszabályok kötelezővé vagy lehetővé teszik egyedi eljárásrend alkalmazását.
2. Az egyedi eljárásrendek részletes szabályait (pl. PRAG) a vonatkozó nemzetközi szerződések,
megállapodások, esetlegesen külön jogszabályok rendezik.
3. Az egyedi eljárási rend hatálya alá tartozó beszerzési tárgy igénylője köteles tájékoztatást adni az illetékes beszerzéseket intéző egységnek az alkalmazandó eljárásrenddel kapcsolatban. E körben ismertetni kell különösen az eljárás menetének kötelező részletszabályait, az esetlegesen alkalmazandó formanyomtatványokat, dokumentálási rendet, eljárási határidőket. Az egyedi eljárásrendbe tartozó igények megküldésekor különös figyelemmel kell lennie a beszerzést kezdeményező egységnek, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre az eljárás lefolytatására, a pénzügyi keret felhasználásának véghatáridejére is tekintettel. Azon egyedi eljárásrendek esetében, amelyek lefolytatására az
Egyetemnek nincs kialakult gyakorlata, szükséges számításba venni a megfelelő személy kijelöléséhez és a szabályrendszer megismeréséhez szükséges időigényt is.
4. Az adott eljárásrend keretében lefolytatandó eljárások felügyeletére, lebonyolítására az Egyetem
GSZ főigazgatója jelöli ki a megfelelőnek ítélt személyt. Az illetékes felelős kiválasztásakor különös figyelemmel kell lenni az adott eljárásrend speciális előírásaira (pl.: az eljárásrendben esetlegesen előírt idegen nyelv ismerete, megfelelő végzettség). Amennyiben az Egyetem alkalmazásában
megfelelő képesítéssel, ismeretekkel rendelkező személy nincs, akkor külső megbízott igénybevétele szükséges.
5. A beszerzési igények bejelentéséhez szükséges igénylőlapot a beszerzéseket intéző egységektől lehet beszerezni, szintén ezen egységek adnak tájékoztatást az adott eljárásrend lebonyolítására esetlegesen kijelölt felelős személyéről. Ennek hiányában jelzik a felmerült igényt a GSZ főigazgató felé, aki a szükséges intézkedéseket megteszi.
6. Az egyedi eljárásrendbe tartozó beszerzésekhez kapcsolódó eljárások felelőse kapcsolatot tart a projektmenedzsmenttel vagy az ellenőrző/felügyeleti szervvel, szükség esetén felvilágosítást, állásfoglalást kér a részletszabályok alkalmazhatóságával, értelmezésével kapcsolatban.
7. Az eljárások anyagainak dokumentálása terén elsődlegesen az egyedi eljárásrendben meghatározottak az irányadók, azonban törekedni kell az eljárási cselekményeknek és az irattározásnak elektronikus rendszerben történő biztosítására. Amennyiben az eljárás anyagainak hosszabb idejű megőrzésére előírás nincs, akkor is legalább 5 évig szükséges valamennyi keletkezett dokumentum megőrzése.
8. A rögzített szabályrendszer mellet a közbeszerzési alapelvek, irányelvek érvényesülést olyan mértékben kell biztosítani, amilyen mértékben a speciális eljárásrend szabályrendszere azt engedi.

VII. Központosított közbeszerzés
Kiemelt termékek általános beszerzési szabályai
1. A közbeszerzési törvény alapján az Egyetem a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a
központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) hatálya alá tartozik, azaz a központosított közbeszerzési rendszer
használatára kötelezett intézménynek minősül: A kötelezett intézmények a Korm. rendelet tárgyi
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hatálya alá tartozó beszerzéseiket – értéktől és volumentől függetlenül – a központosított közbeszerzés keretein belül kötelesek megvalósítani.
2. A Kormány által ajánlatkérésre feljogosított szervezetekkel való kapcsolattartás, valamint a központosított közbeszerzési rendszerbe tartozó termékkörök figyelemmel kísérése, megrendelése a beszerzéseket intéző egység feladata.
3. A 14/2012. (VI. 8.) NFM utasítás alapján az országosan kiemelt termékkörbe tartozó eszközök: írószer, irodaszer, irodai papíráru, mobiltelefon, illetve minden informatikai jellegű eszközigény –
függetlenül attól, hogy milyen forrásból finanszírozzák – csak a központosított közbeszerzési portálon szerezhető be a Beszerzési és Szolgáltatási Irodán keresztül.
A kiemelt termékek tekintetében hatályos, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (továbbiakban: KEF) által megkötött keretmegállapodásokat/keretszerződéseket és a Szegedi Tudományegyetem hatályos, hasonló tárgyú (keret)szerződései a Beszerzési és Szolgáltatási Iroda honlapján található táblázat ismerteti.
4. A központosított közbeszerzések keretében történő megrendelések lebonyolítása a beszerzéseket intéző egységek erre kijelölt alkalmazottainak a feladata. Szintén a beszerzéseket intéző egységeken
kijelölt személyek gondoskodnak a központosított beszerzési rendszerekben esetlegesen előírt adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, valamint a központi beszerző szervezettel való kapcsolattartásról.
5. A központosított közbeszerzési körbe tartozó beszerzési tárgy igénylése esetén, amennyiben az
igénylő eltérő forrásból kívánta a beszerzést megvalósítani, a beszerzéseket intéző egységen kijelölt
személy tájékoztatást ad a központosított közbeszerzés keretében való beszerzési kötelezettségről/lehetőségről.
Amennyiben az igényelt beszerzési tárgy műszaki leírása eltérést mutat a központosított közbeszerzés rendszerében megrendelhető beszerzési tárgyakétól, úgy a megfelelőséggel kapcsolatban a beszerzést kezdeményező egység megerősítése szükséges, amellyel kapcsolatban az egyenértékűség
vizsgálata a Közbeszerzési Szabályzatban rögzítettek szerint itt is irányadó.
A beszerzést kezdeményező egység képviselőjének kérésére az illetékes iroda tájékoztatást ad a
központosított közbeszerzés elektronikus rendszerében történő eligazodáshoz, azonban a rendszerben történő megrendelésre kizárólag a beszerzéseket intéző egységek kijelölt képviselői jogosultak.
6. A beszerzéseket intéző egységek figyelemmel kísérik az aktuális keretszerződések lejárati idejét.
Amennyiben a keretszerződések lejárta előtt a központi beszerző szerv nem írt ki új eljárást az adott
termékkör/szolgáltatás beszerzésére, tájékoztatás kérése szükséges, hogy várható-e a keretszerződés
meghosszabbítása. Ha várhatóan (új eljárás és hosszabbítás hiányában) időszakosan nem lesz érvényes keretszerződés és az Egyetem az adott beszerzési tárgyban saját közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződéssel sem rendelkezik, úgy az éves beszerzési tervben leadott adatszolgáltatás
alapján ismert igénylőket tájékoztatni kell, hogy az adott körbe tartozó beszerzéseikhez a konkrét
igényeket a keretszerződések lejárta előtt küldjék meg a beszerzéseket intéző egységek részére. A
fentiekkel kapcsolatban különös figyelmet kell fordítani a pályázati forrásokból megvalósítandó beszerzésekre.
7. A központosított közbeszerzési rendszerben a hatályos szabályozása beszerzés megvalósítható:
– a verseny újranyitása nélkül,
– a verseny újranyitásával.
Amennyiben a hatályos jogszabályok a központosított közbeszerzés keretén belül lehetővé teszik a
beszerzésnek a verseny újranyitásával vagy újranyitása nélküli megvalósítását is, akkor a beszerzéseket intéző egység vezetőjének hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy melyik beszerzési módot alkalmazza. A döntés során figyelembe kell venni a beszerzési tárgy értéke és a beszerzés sürgőssége mellett a verseny újranyitásának adminisztratív terheit és időigényét is.
Amennyiben pályázati forrás felhasználásához kapcsolódóan vagy más rendelkezés folytán a ver-
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seny újranyitásával történő beszerzés kötelező, úgy a beszerzéseket intéző egység a Közbeszerzési
referenssel együttműködve folytatja le a verseny újranyitásával induló eljárást. E körben a Közbeszerzési referens az eljárás és az ajánlatok jogi-közbeszerzési megfelelőségét vizsgálja, míg az
igénylő és a beszerzéseket intéző egység a műszaki tartalomnak a központosított rendszerben rögzítetteknek, valamint az ajánlatoknak a kiírt műszaki tartalomnak való megfelelőségét. A beszerzéseket intéző egység gondoskodik az eljárás lefolytatása mellett az előírt dokumentumoknak az ellenőrző szervek vagy a kijelölt projektmenedzsment részére történő megküldéséről, figyelemmel a
rögzített eljárási határidőkre. Egyebekben a pályázati rendben, kapcsolódó utasításokban rögzítettek
az irányadóak.
8. Ha az eljárások lefolytatásával kapcsolatban jogi-közbeszerzési kérdés merül fel vagy a központosított közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok értelmezése szükséges, úgy a beszerzéseket intéző egység megkereséssel él az Egyetem Közbeszerzési referense felé, illetve a központosított közbeszerzési rendhez kapcsolódó általános jogértelmezési kérdés esetén a központi beszerző szervezet felé.
Az esetleges pályázati adatszolgáltatáshoz, pályázati forrás felhasználáshoz kapcsolódó előírásokról
a kijelölt projektmenedzsment ad tájékoztatást.
9. Az eljárások anyagainak dokumentálására a vonatkozó jogszabályokban rögzítettek az irányadók,
azonban ennek hiányában is legalább 5 évig szükséges valamennyi keletkezett dokumentum megőrzése. Esetleges ellenőrzés alkalmával – ellentétes előírás hiányában – törekedni kell az elektronikus
adatszolgáltatás előtérbe helyezésére.
Nemzetközi utazásszervezési szolgáltatások beszerzése a központosított közbeszerzés keretében
1. A Szegedi Tudományegyetem a nemzetközi utazásszervezés és kapcsolódó szolgáltatások területén
is a központosított közbeszerzési rendszer használatára kötelezett intézmény, a KEF által a nemzetközi utazásszervezési szolgáltatások beszerzésére lefolytatott keretmegállapodásos központosított
közbeszerzési eljárás alapján.
2. A nyertes utazási irodákkal, az SZTE Létesítménygazdálkodási Igazgatóság Beszerzési és Szolgáltatási Irodájához tartozó SZTE Nemzetközi Utazásszervezés áll közvetlen kapcsolatban, az erre a
célra fejlesztett internet alapú utaztatási szoftver segítségével.
3. A mindenkori utaztatási portál foglalási rendszeréről bővebb információt az SZTE Nemzetközi
Utazásszerezés honlapja tartalmaz (www.u-szeged.hu/szteutazas). A megrendelhető szolgáltatásoknak meg kell felelniük az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló
mindenkori NFM utasításban meghatározottaknak. A termékcsoportok, amelyekre a mindenkor hatályos NFM utasítás illetve keretmegállapodás kiterjed, a SZTE Nemzetközi Utazásszervezés honlapján megtalálhatók. A megrendelés ügymenetéről, a megrendeléshez szükséges dokumentumokról, a nemzetközi utazásokkal, külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos rendről, költségtérítés jogcímeiről, költségelszámolásról, és költségtérítésről bővebb információt szintén az SZTE Nemzetközi
Utazásszervezés honlapja nyújt.
4. A központosított közbeszerzés rendszerében mindenkor hatályos Keretmegállapodásban meghatározott feltételektől eltérni kizárólag a mindenkori kancellári utasítás alapján lehetséges.
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VIII. Az eljárásrend alkalmazása és betartatása, záró rendelkezések
Az eljárásrend alkalmazása és betartása kötelező a beszerzési eljárásban résztvevő valamennyi gazdálkodás területén foglalkoztatott egyetemi közalkalmazott részére, különös tekintettel az ellenjegyzési
joggyakorlással megbízott személyekre.
A hatályos eljárásrend megtalálható az SZTE GSZ honlapján. Az eljárások lebonyolításában résztvevő
munkatársak kijelölését az illetékes irodák vezetői állapítják meg.
A jelen szabályzat hatályba lép: 2016. augusztus hónap 01. napján.
Szeged, 2016. július hó 11. napján
Dr. Dömötör Máté s. k.
a kancellár helyett általános jogkörrel
eljáró igazgatásszervezési és szolgáltatási főigazgató

Zsirosné Tácsi Ildikó s. k
gazdasági szervezet főigazgató
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SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
REPREZENTÁCIÓS KIADÁSAINAK SZABÁLYZATA
Preambulum
A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 13.§ (2) bekezdés e) pontja alapján a reprezentációs kiadások felosztását, azok teljesítésének és elszámolásának szabályait –figyelembe véve a Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja tv.), illetve az Egészségügyi
hozzájárulásról 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 reprezentációs kiadásokat, továbbá a reprezentációs kiadások felhasználásnak rendjét, elszámolásának szabályait.
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.
§), amelyek után az adó a kifizetőt terheli.
2. Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások: a Szabályzat szempontjából 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 jóhiszemű eljárása ellenére - nem képes megállapítani az egyes magánszemélyek által
megszerzett jövedelmet, továbbá az egyidejűleg több magánszemély (ideértve az üzleti
partnereket 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 (beleértve az ilyen rendezvényen, eseményen a résztvevőknek adott ajándéktárgyra fordított kiadást is, feltéve, hogy az ajándéktárgy egyedi értéke személyenként
nem haladja meg a minimálbér 25 százalékát).
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
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meghatározott 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, szolgáltatás esetén annak szokásos piaci értéke, illetőleg abból az a
rész, amelyet a magánszemély nem köteles megfizetni.
4. Bevétel: a magánszemély által bármely jogcímen és bármely formában - pénzben, és/vagy nem
pénzben - mástól megszerzett vagyoni érték. Nem pénzben megszerzett bevételnek minősül különösen az utalvány, a dolog, szolgáltatás, értékpapír, részesedés, forgalomképes vagy egyébként értékkel bíró jog, az elengedett, átvállalt tartozás, a magánszemély helyett teljesített kiadás, befizetés, kamatkedvezmény, dolog, szolgáltatás személyes (magáncélú) ingyenes vagy
kedvezményes használata, igénybevétele.
5. Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások adóalapja: A kifizetőt
terhelő adó alapja a jövedelem 1,19-szerese (Szja tv. 69. § (2)).
6. A Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások megszerzésének időpontja: az Szja tv. 9. § (2) bekezdése szerinti bevétel megszerzésének az időpontja.
7. 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).
8. Üzleti ajándék: az Egyetem tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai
vagy hitéleti kapcsolatok keretében adott ajándék (ingyenesen vagy kedvezményesen adott
termék, nyújtott szolgáltatás, valamint a kizárólag erre szóló utalvány) Szja tv. 3. § 27. pont)..
9. Hivatali, üzleti utazás: a magánszemély jövedelmének megszerzése érdekében, az Egyetem
tevékenységével 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 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 események kapcsolatának a mindenkori érvényben lévő Szja tv. szerinti egyedi elbírálása kötelező.
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2. Nem minősül reprezentációs kiadásnak az Egyetem tevékenységével össze nem függő munkahelyi és egyéb személyhez kötött megemlékezések, rendezvények.
3. Nem minősül reprezentációs kiadásnak a reprezentációs esemény lebonyolításának feltételeit
képező 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. § 10-13. pontja szerinti hivatali, üzleti utazásnak, minősül. Mivel a munkavállaló a munkaköréhez kapcsolódó, az Egyetem tevékenységével összefüggő feladatot lát el, nem minősül
reprezentációs kiadásnak (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. 7. § (1) bekezdés g) pontja alapján az adóalapba nem tartozó, a jövedelem kiszámításánál figyelembe 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 elszámolás alapján a magánszemélynek megtéríti). Továbbá egyéb az adóalapba
nem tartozó illetőleg költségnek nem számító tételek elszámolása az Szja tv. 7. § (1) bekezdés
q), r) s) pontja szerint történik.
Az intézményi alkalmazottak vendéglátással összefüggő költségei egyes meghatározott juttatásnak minősülnek (a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás révén
a magánszemélynek 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, továbbképzések, stb.
6. A reprezentáció esetei lehetnek például (jellemző, de nem teljes körű felsorolás):
a. a belső egyetemi értekezletekhez, szakmai megbeszélésekhez, konferenciákhoz, továbbképzésekhez kapcsolódó vendéglátás,
b. nem csak az Egyetem dolgozói részvételével tartott tárgyaláshoz, egyeztetéshez kapcsolódó 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
szabadidős program,
f. kizárólag a vendégek fogadásához kapcsolódó fogyasztási cikkek vásárlása
7. Az elfogadhatóság elsődleges feltétele az Egyetem tevékenységével való összefüggés megléte,
illetve a rendezvény, esemény tekintetében a rendeltetésszerű joggyakorlás megállapíthatósága.
8. Vendéglátás alatt az étel és az ital biztosítását szükséges érteni. A vendéglátás keretében biztosított, illetve felhasznált fogyasztási cikkek reprezentációs kiadásnak számítanak.
9. A rendezvényhez, eseményhez kapcsolódó szolgáltatás alatt az utazás, szállás, és szabadidőprogramokat szükséges érteni.
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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
11. Amennyiben a rendezvény nem felel meg a reprezentáció fogalmának – mert például célját,
helyszínét, 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 juttatásként adózik (egyidejűleg több magánszemély részvételével szervezett rendezvény, esemény alkalmával nyújtott vendéglátás és más szolgáltatás költsége). Adózását tekintve a reprezentációval azonos módon adózik.
Az Szja tv. 1. számú mellékletének 4.7. c) pontja alapján adómentes két- és többoldalú nemzetközi megállapodások alapján, valamint európai uniós és hazai költségvetési forrásból finanszírozott nemzetközi oktatási, képzési, kutatásfejlesztési és kulturális mobilitási programok keretében belföldi és külföldi magánszemélyek részére folyósított ösztöndíj, egyéb juttatás, nyújtott
kedvezmény.
12. A reprezentációhoz köthető kiadások minősítésekor a jelen Szabályzatban foglaltak mellett a
mindenkor 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 számára történő ajándékozás.
3. Az egyes ajándékoknál lehetőség szerint az Egyetem szerepét, sajátosságait kihangsúlyozó
ajándéktárgy 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 1,19szerese.
2. Az Egyetemet az adó alapja után a hatályos mértékű személyi jövedelemadó és egészségügyi
hozzájárulás terheli.
Az adók és járulékok megfizetése
1. A béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatásokat terhelő adó témaszámokhoz történő rendelése a kötelezettségvállaláskor meghatározott gazdasági esemény kóddal történik.
2. A kötelezettségvállaló felelőssége gondoskodni a béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes
meghatározott juttatásokat terhelő adó és járulékok fedezetéről.

4166 EGYETEMI ÉRTESÍTŐ

116. SZÁM

3. A juttatásokat terhelő közterheket a juttatást követő hó 20. napjáig kell bevallani és megfizetni.
A reprezentációval és az üzleti ajándékkal kapcsolatos jogkörök
1. A reprezentációval, illetve az üzleti ajándékozással összefüggő költségek felosztásáról a Gazdasági 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 követelményeket 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 joggyakorlás sérelme akár közvetve is megállapítható, akkor nem lehet a költséget reprezentációs költségnek tekinteni. Alapvető elvárás a dokumentumokkal kapcsolatban, hogy az
alapján ne legyen megkérdőjelezhető a reprezentációs költség valós tartalma.
3. A reprezentációs kiadásokról, üzleti ajándékokról szóló számlák esetében, az utalványozási
rendelkezéshez és a mellékelt nyilvántartásból egyértelműen kimutathatónak kell lennie, hogy
reprezentációról, ajándékozásról van szó. Az utalványozási rendelkezéssel ellátott számlához
csatolni szükséges a kiadásokat alátámasztó dokumentációt.
4. A nyilvántartással és annak dokumentációtartalmával kapcsolatban a következő alapvető követelmények 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 utalványrendeletből, mellékelt nyilvántartásokból egyértelműen kitűnik, hogy a költség az
Egyetem tevékenységével összefüggő, az Szja tv. 3. § 26. és 27. pontja szerinti eseményhez, szolgáltatáshoz kapcsolódik
c. az előző pontban említett követelmény teljesítését segíti elő a következő minimumkövetelmények:
i. nyilatkozat arról, hogy szakmai, hivatali vagy egyéb szabadidős eseményről volt
szó,
ii. reprezentációs esemény, az ajándékozási alkalom pontos megnevezése, időpontjának feltüntetése,
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iii. reprezentációs esemény esetén a résztvevők névsora, aláírása (jelenléti ív), annak
azonosítása, hogy egyetemi dolgozó, vagy „külsős” vendég, meghívó és program az eseményről,
iv. nyilatkozni kell a reprezentációs kiadások esetén, hogy az adófizetési kötelezettséget 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 alrendszerének költségvetése terhére elnyert támogatáshoz kapcsolódik a szolgáltatás,
vii. üzleti ajándék esetén az ajándék átvételéről a megajándékozottal egy átvételi
elismervény 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
alapján, a Pénzügyi és Számviteli Iroda köteles gondoskodni.
IV.

Záró rendelkezések

1. Ezen szabályzat 2016. július hó 11. napján lép hatályban. Jelen Szabályzatot a Szenátus 2016.
év július hó 11. napján hozott 187/2016. számú SZ-határozatával elfogadta. Rendelkezéseit a
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. A szabályzat a következő linken érhető el folyamatosan: http://www.u-szeged.hu/egyetem/szabalyzatok.
Kelt.: Szeged, 2016. július 11.

Dr. Szabó Gábor s.k.
rektor

Dr. Dömötör Máté s.k.
a kancellár helyett általános jogkörrel eljáró
igazgatásszervezési és szolgáltatási főigazgató
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A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZÁMLARENDJÉNEK
1. SZ. MELLÉKLETE
I. A számlaosztályok tartalma
A költségvetési számvitel
A költségvetési könyvvezetés keretében a bevételi és kiadási előirányzatok alakulására, a követelések,
kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, valamint ezek teljesítésére kiható gazdasági eseményekről a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartást kell vezetni
és azt a költségvetési év végével lezárni.
A költségvetési könyvvezetés az egységes számlakeret 0-ás számlaosztályán belül a 00. és 03–09.
számlacsoportban vezetett nyilvántartási számlák használatával, a kettős könyvvitel szabályai szerint,
forintban történik.
A bevételi és kiadási előirányzatokat, a követeléseket, kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket, valamint ezek teljesítését az Áhsz. 15. mellékletben meghatározott egységes rovatrend
szerint kell nyilvántartani. 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 illetménykiegészítésekkel, 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 foglalkoztatottaknak megállapított normatív jutalmakat.
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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 kifizetést, függetlenül annak elnevezésétől.
K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
Készenléti, ügyeleti,
túlszolgálat

helyettesítési

díj,

túlóra,

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 feltételeinek, de a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott értékhatárt meghaladják.
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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 költségtérítést, 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
hozzájárulásokat.
K1112. Szociális támogatások
Szociális támogatások
Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottaknak szociális alapon megállapított eseti szociális támogatásokat, segélyeket.
K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Ezen a rovaton kell elszámolni
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a) a munkáltató által a foglalkoztatottaknak teljesített, más rovaton nem elszámolható olyan juttatásokat, amelyek után a foglalkoztatottnak a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján az összevont
adóalapba tartozó bevétele keletkezik függetlenül attól, hogy a foglalkoztatott a jövedelme kiszámításakor a bevétellel szemben jogosult-e levonásra,
b) a munkáltató által a foglalkoztatottaknak teljesített, más rovaton nem elszámolható olyan kifizetéseket, amelyek után a foglalkoztatottnak a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes
bevétele keletkezik, és
c) a munkáltató által a foglalkoztatottakkal kapcsolatban kötött biztosítások díját.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: biztosítási díjak.
K12. Külső személyi juttatások
K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
Ezen a rovaton kell elszámolni a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében nem saját foglalkoztatottnak fizetett díjazásokat.
K123. Egyéb külső személyi juttatások
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 juttatásaik után a foglalkoztatót terhelő közterheket is,
c) a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat, az MTA doktori címmel rendelkezők tiszteletdíját, az akadémikusok és a Magyar Művészeti Akadémia tagjai tiszteletdíját,
d) a nem foglalkoztatottaknak adományozott kitüntetésekkel, díjakkal, elismerésekkel járó pénzjutalmat,
e) mindazon a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai rovatainak megfelelő tartalmú juttatásokat,
amelyeket nem foglalkoztatottnak fizetnek, így különösen a diákok, hallgatók demonstrátori díját,
Hivatali üzleti úthoz kapcsolódó adóköteles juttatás
Üzleti ajándék
Béren kívülinek nem minősülő egyes meghatározott
juttatás
Béren kívül nem minősülő egyes meg nem határozott juttattás
Egyéb reprezentációs kiadások
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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
foglalkoztatottaknak juttatott mobilitási ösztöndíjakat.
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 kötelezettségeket, 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 felhasználású vegyszerek beszerzése után fizetett vételárat,
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c) a tevékenységét segítő és a napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló, papír alapú eszközök - így különösen könyvek, közlönyök, jogi információk, napilapok, folyóiratok - beszerzése, előfizetése után fizetett vételárat,
d) a 12. § (7) bekezdése szerinti egyéb készletek vételárát, és
e) az olyan informatikai eszközök, elektronikus könyvek, egyéb információhordozók beszerzése után
fizetett vételárat, amelyek a tevékenységet legfeljebb egy évig szolgálják.
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) az élelmiszerek, élelmezési nyersanyagok beszerzése után fizetett vételárat,
b) az irodai papír és a nyomtatványok beszerzése után fizetett vételárat, továbbá minden, irodai célt
szolgáló anyag – így különösen irattartó, tűzőgép, irodai kapcsok, naptár, ceruza, toll, radír, ragasztó,
lyukasztó – beszerzése után fizetett vételárat,
c) a nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok – így különösen festék, festékpatron –
beszerzése után fizetett vételárat,
d) a tüzelőanyagok, folyékony és gáznemű energiahordozók, járművekhez hajtó- és kenőanyagok beszerzése után fizetett vételárat,
e) az ellátottak ruházata, valamint a ruházati költségtérítésnél nem szerepeltethető munka- és védőruha
beszerzése után fizetett vételárat, és
f) mindazon anyagok beszerzése után fizetett vételárat, amelyek nem számolhatók el szakmai anyag
beszerzéseként.
K313. Árubeszerzés
Ezen a rovaton kell elszámolni a vásárolt áruk és betétdíjas göngyölegek vételárát.
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
adatfeldolgozó berendezések kiépítésére, helyszíni irányítására, üzemeltetésére – ide értve a számító-
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gépek üzembe helyezését, szoftverek telepítését is, ha azok nem részei azok vételárának –, valamint az
ezeket segítő tevékenységekre irányuló szolgáltatás után fizetett vételárat,
b) a számítógépes programozásra, így különösen adatbázisok készítésére, szoftverek írására, meglévő
alkalmazások módosítására és konfigurálására, ezek tesztelésére irányuló szolgáltatás után fizetett vételárat,
c) az informatikai eszközök, pénzkiadó automaták (ATM), nem mechanikus működésű bolti kártyaleolvasó (POS) terminálok kölcsönzése, bérlete, lízingelése, javítása, karbantartása vételárát, díját,
d) a szoftverek kölcsönzésének, bérletének, lízingelésének vételárát, a felsőoktatási és a köznevelési
intézmények jogtiszta szoftver licenc biztosításával összefüggésben kifizetett összegeket,
e) az adatrögzítésre, adatfeldolgozásra, web-hosztingra irányuló szolgáltatás után fizetett vételárat,
f) a világhálón megjelenő oldalak, internetes portálok tervezésére, elkészítésére, működtetésére irányuló szolgáltatás után fizetett vételárat,
g) a számítógépek között megvalósuló adatátviteli célú távközlési kapcsolatok díjait, és
h) a számítógépes oktatásra irányuló szolgáltatás után fizetett vételárat.
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások
Nem adatátviteli célú távközlési díjak
Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások
Ezen a rovaton kell elszámolni a nem számítógépek között megvalósuló, nem adatátviteli célú távközlési – így különösen telefon, telefax, telex, mobil – díjakat, mobil telefonokhoz vásárolt kártyák vételárát, továbbá a műsorvételi, műsorközlési jogdíjak kiadásait.
K33. Szolgáltatási kiadások
K331. Közüzemi díjak
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.
K332. Vásárolt élelmezés
Vásárolt élelmezés
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Ezen a rovaton kell elszámolni az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával gondoskodó szervnél a konyha, étterem, 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 együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció keretében megvalósuló létesítmény
igénybevétele miatt fizetett szolgáltatási díjat – ide értve a szolgáltatási díj részét képező egyéb költségeket (fűtés, világítás, takarítás stb.) is.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció.
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (ingatlan)
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (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
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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 szolgáltatások – vételárát, amelyeket államháztartáson kívüli szervezetek, személyek teljesítenek, és
b) más szellemi jellegű tevékenység szolgáltatásvásárlással történő ellátása miatt fizetett vételárakat,
így különösen a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, fordító-, közjegyzői, közbeszerzési irodai
díjakat.
K337. Egyéb szolgáltatások
Biztosítási szolgáltatási díjak
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak
Szállítási szolgáltatási díjak
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások
Ezen a rovaton kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások vételárát, így különösen a raktározás, csomagolás, postai levél, csomag, távirat, postafiókbérlet, szállítás, bizományi tevékenység, takarítás, mosás és vegytisztítás, kéményseprés, rovarirtás vételárát, a pénzügyi, befektetési,
biztosítóintézeti szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő díjakat, jutalékokat és más kiadásokat ide értve a Kincstár által felszámított díjakat is -, ha azokat nem a személyi juttatások között kell megjeleníteni.
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 költségtérítést,
b) a tartós külszolgálathoz kapcsolódó kiadásokat (például külszolgálatra rendelt ingóságainak szállítási költségei), és
c) a foglalkoztatottakon és a választott tisztségviselőkön kívüli harmadik személyek utazásai költségeinek – így különösen sportolók, tudományos szakemberek hazai vagy nemzetközi rendezvényekre történő utazása – átvállalását vagy megtérítését, ha arra nem a harmadik személy részére biztosított támogatás kifizetésével kerül sor.
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K342. Reklám- és propagandakiadások
Reklám és propagandakiadások
Ezen a rovaton kell elszámolni a tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, valamint a közvélemény-kutatások, médiafigyelési és médiaelemzési szolgáltatások beszerzése után fizetett vételárat.
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Működési célú előzetesen felszámított levonható
ÁFA
Ezen a rovaton kell elszámolni a dologi kiadások és - a K1107. Béren kívüli juttatások, K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatok esetén - a
személyi juttatások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adót.
K352. Fizetendő általános forgalmi adó
Fizetendő általános forgalmi adó
Ezen a rovaton kell elszámolni a termékek értékesítése, szolgáltatások nyújtása után az egyenes vagy
fordított adózás szabályai szerint – a levonható általános forgalmi adót is figyelembe véve – megállapított általános forgalmi adó fizetési kötelezettséget.
K353. Kamatkiadások
Államháztartáson belüli kamatkiadások
Államháztartáson belüli egyéb kamatkiadások
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 árfolyamveszteséget,
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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 kiadásainak
Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó negatív előjelű közhatalmi bevétel év végelszámolt 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 történő visszafizetését,
c) az 1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözetet, ha a készpénzes kiadások teljesítésekor, bevételek beszedéskor nem határozható meg egyértelműen, hogy az mely
rovathoz kapcsolódik, mivel a készpénzmozgás egynél több kiadási, illetve bevételi rovatot érintett,
d) a tevékenység ellátással kapcsolatban felmerülő adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések,
hozzájárulások teljesítését, ha azokat nem más rovaton kell elszámolni,
e) a tevékenység ellátással kapcsolatban felmerülő kötelező jellegű díjakat, így különösen a díjköteles
utak használata ellenében fizetett használati díjat, pótdíjat, elektronikus útdíjat, a járművek műszaki
vizsgáztatásának díját, a zöldkártya hatósági díját, a közbeszerzési díjat, a közbeszerzésről szóló törvényben előírt ajánlati biztosítékot, és
f) a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadásokat, így különösen a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos kiadásokat (például foglaló, kötbér, jótállás, szavatosság, késedelmi kamat, a késedelmes vagy elmaradt teljesítés miatti kártérítés), a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért fizetett összegeket a K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések rovaton elszámolandó kiadások kivételével, az adóhatóság által kiszabott szankciókat, a fizetett késedelmi és önellenőrzési pótlékokat, bírságokat, a perköltséget, a követelések vásárlására fordított kiadásokat, az OEP felé megtérített kiadásokat.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
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Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
Ezen a rovaton kell elszámolni az állam által szerződésen kívül okozott károkért nemzetközi szerződés, jogszabály, vagy bírósági ítélet alapján egyszeri vagy tartós jelleggel pénzben folyósított kárpótlásokat, kártalanításokat, kártérítéseket a K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton elszámolandó kiadások kivételével.
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 felsőoktatási 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 pénzbeli 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.
K5023. 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,
b) a tervezettet meghaladó többletbevétel után teljesítendő befizetést, és
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c) az Áht. 47. §-a szerinti befizetési kötelezettséget.
A rovaton eredeti előirányzat nem tervezhető az a) pontban és az Áht. 47. § (2) bekezdésében foglaltak
kivételével.
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú támogatások kiadásai
Központi előirányzatoknak egyéb működés célú támogatások kiadásai
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása működési célú támogatásai
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok egyéb működési célú támogatások
kiadásai
Tb pénzügyi alapjainak egyéb működési célú támogatási kiadásai
Elkülönített állami pénzalapnak egyéb működési célú támogatások kiadásai
Helyi önkormányzat és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatási kiadásai
Társulás és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások kiadásai
Nemzetiségi önkorm és ktgvsznek e műk c tám kiad
Térségi fejlesztési tanács és költségvetési szerv egyéb működési célú támogatás kiadásai
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) az államháztartáson belüli szervezetek számára működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat és más ellenérték nélküli kifizetéseket és
b) a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételként végleges jelleggel kapott támogatások és más ellenérték nélküli kifizetések bármely okból a bevétel elszámolását követő években történő visszafizetését a K502. Elvonások és befizetések rovaton elszámolandó kiadások kivételével.
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Egyházi jogi személynek egyéb műk c tám kiad
Civil szervezetnek egyéb működési célú támogatás kiadás
Háztartásoknak egyéb működési célú támogatás kiadás
Pénzügyi vállalkozásoknak egyéb műk c tám kiad
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások egyéb működési célú támogatás kiadásai
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások egyéb működési célú támogatások kiadásai
Egyéb vállalkozásoknak egyéb működési célú támogatások kiadásai
Európai Uniónak egyéb működési célú támogatások kiadásai
Kormányoknak és nemzetközi szervezetek egyéb működési célú támogatások kiadásai
Egyéb külföldinek egyéb működési célú támogatások kiadásai
Nonprofit gazdasági társaságoknak egyéb működési célú támogatások kiadásai
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Ezen a rovaton kell elszámolni
a) az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára működési célból végleges jelleggel
nyújtott támogatásokat és más ellenérték nélküli kifizetéseket,
b) az államháztartáson kívüli szervezetektől, személyektől működési célú átvett pénzeszközként kapott
bevételek 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.
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése
Termőföld beszerzés kiadásai
Telkek beszerzésének kiadásai
Épület beszerzés, létesítés kiadásai
Egyéb építmény beszerzés, létesítés kiadásai
Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzési kiadása
Ezen a rovaton kell elszámolni az ingatlanok és az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok bekerülési értékébe beszámító kiadásokat.
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
Informatikai eszközök beszerzési, létesítési kiadásai
Ezen a rovaton kell elszámolni a befektetett eszköznek minősülő informatikai eszközök, nem mechanikus működésű bolti kártyaleolvasó (POS) terminálok bekerülési értékébe beszámító kiadásokat.
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítés
Ezen a rovaton kell elszámolni az ingatlannak és informatikai eszköznek nem minősülő tárgyi eszközök bekerülési értékébe beszámító kiadásokat.
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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 felszámított levonható
ÁFA
Ezen a rovaton kell elszámolni a beruházások teljesítése során a termék beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított 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.
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
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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

Felújítási célú előzetesen felszámított levonható
ÁFA
Ezen a rovaton kell elszámolni a felújítások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adót.

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
Központi költségvetési szervnek egyéb felhalmozási célú támogatás kiadásai
Központi kezelésű előirányzat egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai
Fejezeti kezelésű előirányzat EU programok egyéb felhalmozási célú támogatások
kiadási
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai
Tb pénzügyi alapjainak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai
Elkülönített állami pénzalapnak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai
Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai
Társulások és költségvetési szervek egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai
Nemzetiségi önkormányzatok költségvetési szervek felhalmozási célú támogatások
kiadásai
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai
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.
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K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
Háztartásoknak(dolgozó) felhalmozási célú kölcsön
nyújtás
Ezen a rovaton kell elszámolni az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett felhalmozási célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket függetlenül attól,
hogy azt terheli-e kamat vagy más költség, díj.
K87. Lakástámogatás
Foglalkoztatottak lakásépítés, vásárlás végleges munkáltatói támogatás
Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottak lakásépítésének, lakásvásárlásának munkáltatói támogatására végleges jelleggel juttatott támogatásokat, valamint a helyi önkormányzatok helyi lakásépítési és vásárlási támogatását a kamattámogatások kivételével.

K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak
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 elszámolását 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 vállalkozások 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
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a) a lakástámogatások kivételével az Európai Unión kívüli államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára felhalmozási célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat, és
b) az Európai Unión kívüli államháztartáson kívüli szervezetektől, személyektől a felhalmozási célú
átvett pénzeszközként , továbbá bármely szervezettől, személytől 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 költségvetési szerv egyéb működési célú támogatások bevétele
Központi kezelésű előirányzatoktól egyéb működési célú támogatások bevétele
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra hazai társfinanszírozása
működési célú támogatások bevétele
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok egyéb működési célú támogatások
bevétele
Tb pénzügyi alapjaitól egyéb működési célú támogatások bevétele
Elkülönített állami pénzalaptól egyéb működési célú támogatások bevétele
Helyi önkormányzatok és költségvetési szervétől egyéb működési célú támogatások bevétele
Társulás és költségvetési szerv egyéb működési célú támogatások bevétele
Nemzetiségi önkormányzat és költségvetési szerv egyéb működési támogatási bevétele
Térségi fejlesztési tanácstól egyéb működési támogatás bevétele
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) az államháztartáson belüli szervezetektől működési célból, ellenérték nélkül, végleges jelleggel kapott bevételeket
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.
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B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Központi költségvetési szervtől egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele
Központi kezelésű előirányzatok egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és hazai társfinanszírozása
egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele
Tb pénzügyi alapjaitól egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele
Elkülönített állami pénzalaptól egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele
Társulástól és költségvetési szervtől egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik egyéb felhalmozási célú
támogatások bevételei
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervei egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
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 előirányzatátcsoportosítással teljesítendő ügyletek kivételével, és
b) az államháztartáson belüli szervezetek számára felhalmozási célból végleges jelleggel nyújtott támogatások és más ellenérték nélküli kifizetések a kiadás elszámolását követő években történő visszafizetéséből származó bevételeket.

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.
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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

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 továbbértékesítése 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,
szolgáltatásnyújtás során kiszámlázott általános forgalmi adót.

4188 EGYETEMI ÉRTESÍTŐ

116. SZÁM

B407. Általános forgalmi adó visszatérítése
Általános forgalmi adó visszatérítése
Ezen a rovaton kell elszámolni az adóhatóságtól visszaigényelt általános forgalmi adót.

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
Államháztartáson belülről kapott kamatbevételek
Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek
Ezen a rovaton kell elszámolni az adott kölcsön, visszatérítendő támogatás, és a pénzeszközök után
kapott kamatot, 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 árfolyamnyereséget,
c) a külföldi pénzértékre szóló követeléshez kapcsolódó realizált árfolyamnyereséget,

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
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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 óvadék, foglaló,
kötbér, jótállás, szavatosság, késedelmi kamat, a késedelmes vagy elmaradt teljesítés miatti kártérítés),
a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli
gazdagodásért kapott összegeket,
f) az eredeti követelést engedményezőnél (eladónál) az átruházott (engedményezett) követelésért kapott ellenértéket,
g) az 1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözetet, ha a készpénzes kiadások teljesítésekor, bevételek beszedéskor nem határozható meg egyértelműen, hogy az mely
rovathoz kapcsolódik, mivel a készpénzmozgás egynél több kiadási, illetve bevételi rovatot érintett, és
k) a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 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
értékesítésekor kapott eladási árat.
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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.

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Ezen a rovaton kell elszámolni a meglévő részesedéshez – függetlenül attól, hogy azt a befektetett
vagy a forgóeszközök között mutatják ki – kapcsolódó tőkekivonásból, tőkeleszállításból származó
bevételt.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök
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
vállalkozásoktól
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
bevételeket, és
b) az ellátottak pénzbeli juttatásaiként folyósított ellátások és az államháztartáson kívüli szervezetek,
személyek számára működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatások és más ellenérték nélküli
kifizetések a kiadás elszámolását követő években történő visszafizetéséből származó bevételeket.
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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
vállalkozásoktól 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
bevételeket, 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 visszafizetéséből származó bevételeket.

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 felhasználását.
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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
változására és az eredmény alakulására ható gazdasági eseményekről a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartást kell vezetni és azt a költségvetési év végével lezárni.
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
használható.
A 0. számlaosztály 01. és 02. számlacsoportja azokat a nyilvántartási számlákat tartalmazza, amelyeken kimutatott tételek a mérleg szerinti eredményt és a saját tőke összegét közvetlenül nem befolyásolják. A 01. és 02. számlacsoportban a 006. Egyéb nyilvántartási ellenszámla számláival szemben történik könyvelés.

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 elszámolására vonatkozó előírásokat az Egyetem Értékelési Szabályzata tartalmazza.
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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.
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 hányada, 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.
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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, gázhálózati csatlakozási díj) megfizetése alapján szerzett használati jog, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó egyéb jogok.
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, felszerelések, 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 egészségügyi, oktatási, híradás-technikai, környezetvédelmi, kutatási célú számítás- és
ügyvitel-technikai – eszközöket,
b) a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett forgalmi rendszámmal ellátott közúti
járműveket, a vízi és légi személy- és áruszállító eszközöket, és
c) az a) és b) pont szerinti eszközökön végzett és aktivált beruházásokat, felújításokat.

15. Beruházások, felújítások
A mérlegben a beruházások között kell kimutatni a rendeltetésszerűen használatba nem vett, üzembe
nem helyezett 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 használatot veszélyez-
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teti; nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egyidőben való elvégzése, függetlenül 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
termékek, 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 fázisában 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, csekkek, betétkönyvek
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 forintban 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 devizában 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
nyilvántartási 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 tagolásban 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
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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 végleges bevételi vagy kiadási rovaton nem kerülhetnek elszámolásra az azonosításhoz
szükséges feltételek hiánya miatt. Az azonosítás alatt álló tételek között a pénztárból történő kifizetések és a fizetési számla tulajdonosa által kezdeményezett átutalások nem mutathatók ki. 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 mutatható ki tétel.
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 általános 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.
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-, munkabérelőlegekből, az utólagos elszámolásra adott más előlegekből,
valamint az adott előlegek értékvesztéséből 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 hónapjáig, és
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b) az utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő
eszközök beszerzését a foglalkoztatottak, ellátottak részére történő kiadásáig, támogatásként
történő átadásáig, a hiányzó, megsemmisült, érvénytelenített utalványok, bérletek állományból
történő kivezetéséig.
367. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások között kell elszámolni a kapott előlegeket az előleggel
történő elszámolásig, visszatérítéséig, amelyek a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során a
vevőktől kapott, általános forgalmi adót nem tartalmazó előlegekből, valamint az utólagos elszámolásra átvett pénzeszközökből állnak.

37. Aktív időbeli elhatárolások
A mérlegben az aktív időbeli elhatárolásokon belül kell kimutatni az eredményszemléletű bevételek
aktív időbeli 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 eredményszemléletű bevételeket kell kimutatni, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a
mérleggel lezárt időszakra 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 követő időszakra számolhatók el.
373. Halasztott ráfordítások
Az aktív időbeli elhatárolások között halasztott ráfordításként kell kimutatni az ellentételezés nélküli
tartozásátvállalás során – a tartozásátvállalás beszámolási időszakában – a véglegesen átvállalt és
pénzügyileg nem rendezett kötelezettség rendkívüli ráfordításként elszámolt szerződés (megállapodás)
szerinti összegét. Az elhatárolást az átvállalt kötelezettségnek a szerződés (megállapodás) szerinti
pénzügyi rendezésekor, a teljesítésnek megfelelően kell a rendkívüli ráfordításokkal szemben megszüntetni.
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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 tartozó 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 befektetett 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 értékét 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 vagyonba nem tartozó egyéb eszközök átalakításhoz vagy jogutód nélküli megszűnéshez
kapcsolódó változásait kell kimutatni.
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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.

42. Kötelezettségek
A mérlegben a kötelezettségek között az egységes rovatrend szerinti rovatokhoz kapcsolódóan vezetett
nyilvántartási számlákon nyilvántartott végleges kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket kell kimutatni mindaddig, amíg azokat pénzügyileg ki nem egyenlítették, el nem engedték vagy
egyéb módon nem rendezték.
A 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 fordulónapja 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 elszámolt támogatás összegéből az költségvetési évben költséggel, ráfordítással nem
ellentételezett összeget. Támogatáson 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.
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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
(felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei) véglegesen átvett pénzeszköz
összegét,
b) elengedett, valamint a harmadik személy által átvállalt kötelezettség összegét, amennyiben az a
kötelezettség 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 halasztott bevételt a fejlesztés során megvalósított eszköz, az elengedett, valamint a harmadik
személy által átvállalt kötelezettséghez kapcsolódó eszköz, illetve a térítés nélkül átvett eszköz (ideértve az ajándékként, a hagyatékként 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.
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 tevékenység 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
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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.
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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 elszámolt értékcsökkenést is.

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
különbözetét 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, másodlagosan 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
használható. 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, műhelyeknek – például mosoda, energiaüzem, élelmezési üzem – a költségeit, amelyek
nem közvetlenül szolgálják a tevékenységet,
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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.
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 tevékenység 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.
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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
kötelezettségként nyilvántartott összegeket.
814. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
Az eladott (közvetített) szolgáltatások között kell kimutatni az egységes rovatrend K335. Közvetített
szolgáltatások 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,
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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.
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 elszámolt 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 államháztartáson belülre rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott összegeket,

4208 EGYETEMI ÉRTESÍTŐ

116. SZÁM

b) K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre, K85. Felhalmozási célú
garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre, K87. Lakástámogatás, K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak, K89. Egyéb felhalmozási célú
támogatások államháztartáson kívülre és K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként,
más fizetési kötelezettségként nyilvántartott összegeket,
c) az egységes rovatrend K355. Egyéb dologi kiadások, K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai, K501.
Nemzetközi kötelezettségek, és K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott összegeket, ide értve a veszteség jellegű
kerekítési különbözetet is,
d) az előzetesen felszámított, le nem vonható általános forgalmi adót,
e) az immateriális javak, a tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenésének, a követelések és a készletek értékvesztésének összegét,
f) a behajthatatlan követelés leírt összegét,
g) az eredeti követelést engedményezőnél (eladónál) az átruházott (engedményezett) követelésnek
a könyv szerinti értékét a követelés átruházásakor,
h) az anyagok, áruk veszteségjellegű leltárértékelési különbözetének összegét, és
i) a szerződésen alapuló – konkrét termékhez, anyaghoz, áruhoz, szolgáltatásnyújtáshoz közvetve
kapcsolódó, nem számlázott – utólag adott engedmény szerződés szerinti összegét.
j) az Szt. 81. § (2) bekezdés k)-m) pontjában meghatározott gazdasági eseményeket:
i.

Szt. 81. § (2) k) a gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági társaságba bevitt,
értékpapírnak vagy részesedésnek nem minősülő vagyontárgyak nyilvántartás szerinti
(könyv szerinti) értékének és a létesítő okiratban meghatározott értékének a különbözetét,
amennyiben a nyilvántartás szerinti érték a több;

ii.

Szt. 81. § (2) l) behajthatatlannak nem minősülő, elengedett követelés könyv szerinti értékét;

iii.

Szt. 81. § (2) m) a tartozásátvállalás során – ellentételezés nélkül – átvállalt kötelezettség
szerződés (megállapodás) szerinti összegét – a Szt. 33. § (1) bekezdésének figyelembevételével – a tartozást átvállalónál

85. Pénzügyi műveletek ráfordításai
A pénzügyi műveletek ráfordításai
a) a részesedésekből származó ráfordításokból,
b) a befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordításokból,
c) árfolyamveszteségekből,
d) a fizetendő kamatokból és kamatjellegű ráfordításokból,
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e) a részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztéséből
f) és a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaiból állnak.
851. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
a) A befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott részesedések értékesítésekor a könyv szerinti
érték és az eladási ár közötti veszteségjellegű különbözetet, és
b) a gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági társaságba bevitt, befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékesítésekor az értékesített befektetés eladási ára és könyv részesedés nyilvántartás szerinti értéke közötti -(könyv
szerinti) értékének és a létesítő okiratban meghatározott értékének a különbözetét, veszteségjellegű – különbözetet. amennyiben a létesítő okiratban meghatározott érték a kevesebb;
c) 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 tartós részesedés (részvény, üzletrész, egyéb társasági részesedés) nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékének és a megszűnt tartós részesedés ellenében kapott eszközök vagyonfelosztási javaslat szerinti (átvett kötelezettségek megállapodás szerinti értékével csökkentett) értékének a különbözetét, amennyiben a kapott eszközök értéke a kevesebb;
d) az átalakuló, egyesülő, szétváló gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a jogelőd gazdasági társaságban lévő megszűnt tartós részesedés (részvény, üzletrész, egyéb társasági részesedés)
nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékének és az átalakulással, egyesüléssel, szétválással
létrejött gazdasági társaságban szerzett részesedés – a megszűnt részesedésre jutó, a jogelőd
gazdasági társaság végleges vagyonmérlege szerinti saját tőke összegével azonos összegű – bekerülési értékének a különbözetét, amennyiben a szerzett részesedés értéke a kevesebb (kiválás
esetén a kiválással létrejött gazdasági társaság végleges vagyonmérlege szerinti saját tőke öszszegét kell figyelembe venni a különbözet számításánál);
e) az átvevő gazdasági társaságon kívüli tulajdonosnál (tagnál) – a gazdasági társaság beolvadása
esetén – a jogelőd gazdasági társaságban lévő megszűnt tartós részesedés (részvény, üzletrész,
egyéb társasági részesedés) nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékének és a megszűnt részesedésre jutó – a jogelőd gazdasági társaság végleges vagyonmérlege szerinti – saját tőke értékének (mint a jogutód gazdasági társaságban szerzett részesedés bekerülési értékének) a különbözetét, amennyiben a saját tőke értéke a kevesebb;
f) a tulajdonosnál (a tagnál) a gazdasági társaság jegyzett tőkéjének leszállításakor, ha a tőkeleszállítás tőkekivonás útján valósul meg, a bevont tartós részesedés (részvény, üzletrész, egyéb
társasági részesedés) nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékének és névértéke fejében átvett eszközök értékének a különbözetét, amennyiben az átvett eszközök értéke a kevesebb;
g) a térítés nélkül átadott befektetett eszközök között kimutatott részesedések nyilvántartás szerinti
értékét.

4210 EGYETEMI ÉRTESÍTŐ

116. SZÁM

852. Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
853. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
854. 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.
855. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
A pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell elszámolni
a) az egységes rovatrend K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai rovathoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként
nyilvántartott összegeket,
b) az értékpapírok 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 árfolyamveszteséget,
d) a valutakészlet, a deviza, a külföldi pénzértékre szóló követelés, a befektetett pénzügyi eszköz
és kötelezettség mérlegfordulónapi értékelésekor összevontan elszámolt árfolyamveszteséget.

9. Eredményszemléletű bevételek
Az eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei, az egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei és a felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű
bevételei elszámolására szolgáló könyvviteli számlákat a tevékenység során használt 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 egységes rovatrend
a) B401. Készletértékesítés ellenértéke,
b) B402. Szolgáltatások ellenértéke,
c) B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke és
d) B405. Ellátási díjak
rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket.
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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 rovatrend 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 rovatrend
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. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei
924. A különféle egyéb eredményszemléletű bevételek
a) az anyagok, áruk nyereségjellegű leltárértékelési különbözete,
b) a térítés nélkül átvett – részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő – eszközök ,
c) az ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt részesedésnek vagy értékpapírnak nem
minősülő eszközök
d) valamint a más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek
i. az egységes rovatrend B12. Elvonások és befizetések bevételei rovathoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket,
ii. az egységes rovatrend B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről, B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások,
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről, B410. Biztosító által fizetett kártérítés, B411. Egyéb működési bevételek, B51. Immateriális javak értékesítése, B52. Ingatlanok értékesítése, B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó
megtérülések államháztartáson kívülről és B71. Felhalmozási célú garancia- és kezesség-
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vállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről rovatokhoz kapcsolódóan
vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket,
iii. a kötelezettségek teljesítésére, a csereszerződés keretében átadott immateriális jószág, tárgyi
eszköz – általános forgalmi adót nem tartalmazó – számlázott, megállapodás, csereszerződés szerinti értékét az átadás-átvétel időpontjában,
iv. az immateriális javak, a tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenésének, a követelések és a készletek értékvesztésének visszaírt összegét,
v. a szerződésen alapuló – konkrét termékhez, anyaghoz, áruhoz, szolgáltatásnyújtáshoz közvetve kapcsolódó, nem számlázott – utólag kapott engedmény szerződés szerinti összegét, és
vi. az Szt. 77. § (3) bekezdés k) és l) pontjában meghatározott gazdasági eseményeket
a) Szt. 77. § (3) k) a gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági társaságba
bevitt, értékpapírnak vagy részesedésnek nem minősülő vagyontárgyak nyilvántartás
szerinti értékének és a létesítő okiratban meghatározott értékének a különbözetét,
amennyiben a létesítő okiratban meghatározott érték a több;
b) Szt. 77. § (3) l) a tartozásátvállalás során harmadik személy által – ellentételezés nélkül
– átvállalt kötelezettség szerződés (megállapodás) szerinti összegét, továbbá a hitelező
által elengedett, valamint az elévült kötelezettség összegét, ha ahhoz beszerzett eszköz
nem kapcsolódik;

93. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei
A pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei
a) a kapott (járó) osztalékból és részesedésből,
b) a részesedésekből származó eredményszemléletű bevételekből, árfolyamnyereségekből,
c) a befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételekből, árfolyamnyereségekből,
d) az egyéb kapott (járó) kamatokból és kamatjellegű eredményszemléletű bevételekből és
e) a pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételeiből állnak.
931. Kapott (járó) osztalék és részesedés

A kapott (járó) osztalék és részesedés között kell elszámolni a tartós és nem tartós részesedések után
kapott az adózott eredmény felosztásáról szóló határozat alapján járó osztalékot, ideértve a kamatozó
részvények után kapott kamatot is, ha az a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált.
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932. Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek között kell elszámolni:
a) az egységes rovatrend B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei rovathoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket, és
b) az Szt. 84. § (2) bekezdés b)-f) pontjában és (2a) bekezdésében meghatározott gazdasági eseményeket.
i.

Szt. 84. § (2) bekezdés b): a gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági társaságba bevitt, befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott részesedés nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékének és a létesítő okiratban meghatározott értékének a különbözetét, amennyiben a létesítő okiratban meghatározott érték a több;

ii.

Szt. 84. § (2) bekezdés c): 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 tartós
részesedés (részvény, üzletrész, egyéb társasági részesedés) nyilvántartás szerinti (könyv
szerinti) értékének és a megszűnt tartós részesedés ellenében kapott eszközök vagyonfelosztási javaslat szerinti (átvett kötelezettségek megállapodás szerinti értékével csökkentett)
értékének a különbözetét, amennyiben a kapott eszközök értéke a több;

iii.

Szt. 84. § (2) bekezdés d): az átalakuló, egyesülő, szétváló gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a jogelőd gazdasági társaságban lévő megszűnt tartós részesedés (részvény,
üzletrész, egyéb társasági részesedés) nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékének és az
átalakulással, egyesüléssel, szétválással létrejött gazdasági társaságban szerzett részesedés
– a megszűnt részesedésre jutó, a jogelőd gazdasági társaság végleges vagyonmérlege szerinti saját tőke összegével azonos összegű – bekerülési értékének a különbözetét, amennyiben a szerzett részesedés értéke a több (kiválás esetén a kiválással létrejött gazdasági társaság végleges vagyonmérlege szerinti saját tőke összegét kell figyelembe venni a különbözet számításánál);

iv.

Szt. 84. § (2) bekezdés e): az átvevő gazdasági társaságon kívüli tulajdonosnál (tagnál) – a
gazdasági társaság beolvadása esetén – a jogelőd gazdasági társaságban lévő megszűnt tartós részesedés (részvény, üzletrész, egyéb társasági részesedés) nyilvántartás szerinti
(könyv szerinti) értékének és a megszűnt részesedésre jutó – a jogelőd gazdasági társaság
végleges vagyonmérlege szerinti – saját tőke értékének (mint a jogutód gazdasági társaságban szerzett részesedés be- kerülési értékének) a különbözetét, amennyiben a saját tőke
értéke a több;

v.

Szt. 84. § (2) bekezdés f): a tulajdonosnál (a tagnál) a gazdasági társaság jegyzett tőkéjének
leszállításakor, ha a tőkeleszállítás tőkekivonás útján valósul meg, a bevont tartós részesedés (részvény, üzletrész, egyéb társasági részesedés) nyilvántartás szerinti (könyv szerinti)
értékének és névértéke fejében átvett eszközök értékének a különbözetét, amennyiben az
átvett eszközök értéke a több.

vi.

Szt. 84. § (2a) bekezdés: Részesedésekből származó bevételként kell elszámolni, de halasztott bevételként időbelileg el kell határolni a 77. § (4) bekezdés szerinti tételeket, amennyiben azok a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott részesedéshez kapcsolódnak. A
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halasztott bevételt a kapcsolódó ráfordítás felmerülésekor – azzal arányosan – kell elszámolni részesedésekből származó bevételként.
933. Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
A befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek között kell elszámolni
a) az egységes rovatrend B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek rovathoz
kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket, és
b) az Szt. 84. § (3) bekezdés f) pontjában és (3a) bekezdésében meghatározott gazdasági eseményt
azzal, hogy azt csak a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott értékpapírokra lehet alkalmazni.
i.

Szt. 84. § (3) bekezdés f): a gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági társaságba bevitt, befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott értékpapír vagy kölcsön
nyilvántartás szerinti értékének és a létesítő okiratban meghatározott értékének a különbözetét, amennyiben a létesítő okiratban meghatározott érték a több.

ii.

Szt. 84. § (3a) bekezdés: Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírok, kölcsönök)
származó bevételként kell elszámolni, de halasztott bevételként időbelileg el kell határolni
a Szt 77. § (4) bekezdés szerinti tételeket, amennyiben azok a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott értékpapírhoz, kölcsönhöz kapcsolódnak. A halasztott bevételt a
kapcsolódó ráfordítás felmerülésekor vagy kölcsön esetén annak megszűnésekor (visszafizetésekor vagy kivezetésekor) – azzal arányosan – kell elszámolni befektetett pénzügyi
eszközökből (értékpapírok, kölcsönök) származó bevételként.

934. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek
Az egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek között kell elszámolni
az egységes rovatrend .B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek rovathoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket.
935. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei
A pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei között kell elszámolni
a) az egységes rovatrend B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei rovathoz kapcsolódóan
vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket,
b) nem fedezeti célú határidős, opciós ügyletek és swap ügyletek pénzügyileg is realizált, nyereségjellegű különbözetének a tárgyévre időarányosan jutó összegét, ha az ügylet zárása a mérleg
fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között megtörtént,
c) a külföldi pénzértékre szóló kötelezettséghez kapcsolódóan a költségvetési évben realizált árfolyamnyereséget,
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94. Egyéb eredményszemléletű bevételek
Az egyéb eredményszemléletű bevételek
a) központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételeiből
b) az egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételeiből
c) a felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételeiből, és
d) a különféle egyéb eredményszemléletű bevételekből állnak.
941. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételek
A központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei között kell elszámolni az egységes rovatrend
a) B11. Önkormányzatok működési támogatásai és
b) B816. Központi, irányító szervi támogatás
942. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételek
Az egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei között kell elszámolni az egységes rovatrend
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.
943. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételek
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
rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket.
944. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek
A különféle egyéb eredményszemléletű bevételei között kell elszámolni
a) az anyagok, áruk nyereségjellegű leltárértékelési különbözetének összegét,
b) a térítés nélkül átvett – részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő – eszközök bekerülési
értékét,
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c) az ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt részesedésnek vagy értékpapírnak nem
minősülő eszközök bekerülési értékét,
d) valamint a más különféle egyéb eredményszemléletű bevételeket.
9441. Más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek
A más különféle egyéb eredményszemléletű bevételei között kell elszámolni
a) az egységes rovatrend B12. Elvonások és befizetések bevételei rovathoz kapcsolódóan vezetett
nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket,
b) az egységes rovatrend B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről, B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről, B410. Biztosító által fizetett kártérítés, B411. Egyéb működési bevételek, B51. Immateriális javak értékesítése, B52. Ingatlanok értékesítése, B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése,
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson
kívülről és B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket,
c) a kötelezettségek teljesítésére, a csereszerződés keretében átadott immateriális jószág, tárgyi
eszköz – általános forgalmi adót nem tartalmazó – számlázott, megállapodás, csereszerződés
szerinti értékét az átadás-átvétel időpontjában,
d) az immateriális javak, a tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenésének, a követelések és a készletek értékvesztésének visszaírt összegét,
e) a szerződésen alapuló – konkrét termékhez, anyaghoz, áruhoz, szolgáltatásnyújtáshoz közvetve
kapcsolódó, nem számlázott – utólag kapott engedmény szerződés szerinti összegét, és
f) az Szt. 77. § (3) bekezdés k) és l) pontjában meghatározott gazdasági eseményeket:
i.

ii.

az Szt. 77. § (3) k): a gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági társaságba
bevitt, értékpapírnak vagy részesedésnek nem minősülő vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értékének és a létesítő okiratban meghatározott értékének a különbözetét, amennyiben
a létesítő okiratban meghatározott érték a több;
az Szt. 77. § (3) l): a tartozásátvállalás során harmadik személy által – ellentételezés nélkül
– átvállalt kötelezettség szerződés (megállapodás) szerinti összegét, továbbá a hitelező által
elengedett, valamint az elévült kötelezettség összegét, ha ahhoz beszerzett eszköz nem
kapcsolódik;

0. Nyilvántartási számlák
01. Befektetett eszközök
02. Készletek
006. Egyéb nyilvántartási ellenszámla
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A 0. számlaosztály 01. és 02. számlacsoportja azokat a nyilvántartási számlákat tartalmazza, amelyeken kimutatott tételek a mérleg szerinti eredményt és a saját tőke összegét közvetlenül nem befolyásolják. A 01. és 02. számlacsoportban a 006. Egyéb nyilvántartási ellenszámla számláival szemben történik könyvelés.

II. A számlaosztályok jellemzően előforduló gazdasági eseményei, összefüggései
1. KÖVETELÉSEKKEL, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOKKAL, MÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, MAGYARÁZATOK
A) A költségvetési és a pénzügyi számvitelben alkalmazott nyilvántartási és könyvviteli számlák
használata összefoglalóan:
Gazdasági események hatása a főkönyvi számlára

Jelleg
Számla
E/F

Nyitás
Növekedés
Csökkenés
EllenEllenT/K
T/K
T/K Ellenszámla
számla
számla
Nyilvántartási számlák:
T
006
T
006
K
006
T
006
T
006
K
006
T
006
T
006
K
006
T
006
T
006
K
006
T
001
K
001
K
002
K
002
T
002
T
003
K
003
K
001
T
001
T
004
T
004
K
004
K
005
T
005
Könyvviteli számlák:
1. számlaosztály
T
491
T
K

01
02
03
04
05(1)
05(2)
05(3)
09(1)
09(2)
09(3)

E
E
E
E
E
F
E
F
E
F

1
Kivéve:
1(6)
1(8)
1(9)

E
E
F
F

T
K
K

2
2(8)

E
F

T
K

3
Kivéve:
318
3318
3328
358
363
3642
36518

E

T

491
T
415
491
K
491
K
2. számlaosztály
491
T
491
K
3. számlaosztály
491
T

F
F
F
F
E/F
F
F

K
K
K
K
K

491
491
491
491
491

K
K
K
K
T/K
K
K

Zárás
T/K Ellenszámla
K
K
K
K
K
T
K
T
K
T

006
006
006
006
001
002
003
001
004
005

K

493

K
T
T

493
493
493

K
T

K
T

493
493

K

K

493

T
T
T
T
T/K
T
T

T
T
T
T
T
T

493
493
493
493
3641
493

K
T
T

415
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367

F

K

4
Kivéve:
412
414
416

F

K

F
F
F

T/K
T/K
T/K

5
Kivéve:
571
572

E

-

F
F

-

6

E

-

7

E

-

8

E

-

9

F

-

001
002
003
004
005
006

E
F
F
E
F

T
K

491
K
4. számlaosztály
491
K

T

T

493

T

T

493

491
K
491
K
491
K
5. számlaosztály
T

T
T
T

T/K
T/K
T/K

493
493
493

K

K

8

T
T

T/K
T

492
492

-

K
K
6. számlaosztály
T

K

7. számlaosztály
T
K
8. számlaosztály
T
K
9. számlaosztály
K
T
Nyilvántartási ellenszámlák:
T/K 05(1)/ T/K
09(1)
05(2)
T
K
K
T
09(2)
K
T
T
K
01-04
K
T

691-en
keresztül átvezetés a
7. számla- osztályba

-

591
492

05(1)/
09(1)

T

492

T/K

05(1)/
09(1)
05(2)
05(3)
09(2)
09(3)
01-04

K
T
T
K
T
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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
K05612/05622
/05632/05642

a) Nettó érték

T0021

–

b) Általános forgalmi adó

T0021

– K05672

T36511/36512

– K32/33

2. Előleg a pénzügyi számvitel szerint
a) Nettó előleg a kifizetés alapján

b) Levonható előzetesen felszámított általános forT36411
galmi adó

– K32/33

c) Le nem vonható előzetesen felszámított általáT36413
nos forgalmi adó

– K32/33

d) Le nem vonható előzetesen felszámított általáT8435
nos forgalmi adó átvezetése

– K36414

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

– K003

d) Előleg utáni általános forgalmi adó teljesítésként T05673

K0021
K05672

– K003
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4. Szállítói számla a pénzügyi számvitel szerint
a) Nettó összeg (előleggel együtt)

T11/151

– K4216

b) Előleg rendezése

T4216

– K36511/36512

c) Levonható előzetesen felszámított általános for- T36412
galmi adó (előleg utáni általános forgalmi adóval)

– K4216

d) Előleg utáni levonható előzetesen felszámított ál- T4216
talános forgalmi adó rendezése

– K36411

e) Le nem vonható előzetesen felszámított általános T36414
forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adóval)

– K4216

f) Előleg utáni le nem vonható előzetesen felszámí- T4216
tott általános forgalmi adó rendezése

– K36413

g) Le nem vonható előzetesen felszámított általános T8435
forgalmi adó átvezetése (előleg utáni általános forgalmi adó nélkül)

– K36414

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 T05673
forgalmi adó nélkül)

-

6. A számla bruttó összege kiegyenlítése a pénz- T4216
ügyi számvitel szerint (előleg nélkül)

-

K003

K32/33

7. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamveszteség a költségvetési számvitel szerint
a) Kötelezettségvállalásként, más fizetési kötele- T0022
zettségként
b) Teljesítésként

K053542
-

T053543

K003
-
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8. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamveszteség a pénzügyi számvitel szerint
a) Kötelezettségként

T8553

K4213
-

b) Teljesítésként

T4213

K32/33
-

9. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamnyereség a költségvetési számvitel szerint: a 3. pont a)
alpontja szerintiek fordítottjaként
10. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyam- T4216
nyereség a pénzügyi számvitel szerint

K9353
-

B) Saját előállítás elszámolása
1.
Költségek
a
pénzügyi
számvitel
szerint
T5
Kapcsolódó tétel: kiadásként elszámolandó pénzforgalom esetén a költT6/7
ségvetési számvitelben történő könyvelés
2. Előállított eszköz a pénzügyi számvitel szerint

–

K1-4
K591

T11/151
K572
–
T591
K6/7

3. Saját előállításhoz kapcsolódó általános forgalmi adó elszámolása a
T36412 – K36422
pénzügyi számvitel szerint
C) Idegen eszközön végzett beruházások átadásának elszámolása
Beruházás átadás a pénzügyi számvitel szerint

T8434

–

K151

D) Beruházások aktiválása
Aktiválás a használatbavételkor a pénzügyi számvitel szerint

T121-141

– K151
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2.2. IMMATERIÁLIS JAVAKKAL, TÁRGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB
ELSZÁMOLÁSOK
Növekedések
A) Térítés nélkül, ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása
T11/121151

1. Az eszköz átvétele a pénzügyi számvitel szerint

– K9242/9243

2. Időbeli elhatárolás a pénzügyi számvitel szerint (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt.) 45. § (1) T9242/9243 – K443
bekezdés c) pontja és az Áhsz. 28. § (4) bekezdése szerint)
3. Térítés nélküli átvételhez kapcsolódó általános forgalmi adó átvevőre történő áthárítása a
költségvetési számvitel szerint
a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettT0022
ségként

– K053512

b) Teljesítésként

– K003

T053513

4. Térítés nélküli átvételhez kapcsolódó általános forgalmi adó átvevőre történő áthárítása a
pénzügyi számvitel szerint
a) Kötelezettségként

T36412

– 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

D) Értékhelyesbítés
Értékhelyesbítés a pénzügyi számvitel szerint

T116-146

-

K415
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E) Vagyonkezelésbe vett immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása
1. Vagyonkezelésbe vétel bruttó értéken a pénzügyi T11/121-151
számvitel szerint

-

K412

2. Átadónál elszámolt terv szerinti értékcsökkenés a T412
pénzügyi számvitel szerint

-

K119-149

3. Átadónál elszámolt terven felüli értékcsökkenés a T412
pénzügyi számvitel szerint

-

K118-148

4. Az eszközhöz kapcsolódó időbeli elhatárolás átvétele a T412
pénzügyi számvitel szerint

-

K443

5. A vagyonkezelésbe vett immateriális javakkal, tárgyi T412
eszközökkel kapcsolatos sajátos visszapótlási kötelezettség elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

-

K36751

F) Immateriális javak, tárgyi eszközök bérbe vétele, operatív lízingelése elszámolása
1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint
a) Nettó érték

T0021

-

K053332

b) Általános forgalmi adó

T0021

-

K053512

-

K006

2. Bérbe vett eszköz bruttó értékének nyilvántartásba vé- T012
tele a pénzügyi számvitel szerint
3. Számlázott bérleti díj a költségvetési számvitel szerint
a) Nettó érték

T053332
T0022

-

K0021
K053332

b) Általános forgalmi adó

T053512
T0022

-

K0021
K053512

T52
T6/7

-

K4213
K591

4. Számlázott bérleti díj a pénzügyi számvitel szerint
a) Nettó összeg
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b) Általános forgalmi adó: a II. fejezet A) Vásárlás elszámolása cím 4. pont c)-g) alpontja szerint,
azzal az eltéréssel, hogy a 4216 könyvviteli számla helyett a 4213 könyvviteli számlát kell használni
5. Számlázott bérleti díj kiegyenlítése a költségvetési
számvitel szerint
a) Nettó érték

T053333

-

K003

b) Általános forgalmi adó

T053513

-

K003

6. Számlázott bérleti díj kiegyenlítése a pénzügyi számvi- T4213
tel szerint

-

K32/33

7. Bérlet megszűnésekor az eszköz kivezetése a pénzügyi T006
számvitel szerint

-

K012

G) Pénzügyi lízing során átvett immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása
1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint
T0021

-

K059172

T0021

-

K053512

T0021

-

K053532

a) Tőkeösszeg (eladási ár)

T059172
T0022

-

K0021
K059172

b) Általános forgalmi adó

T053512
T0022

-

K0021
K053512

c) Kamatrész

T053532
T0022

-

K0021
K053532

T11/151

-

K4219

T36412

-

K4213

a) Tőkeösszeg (eladási ár)
b) Általános forgalmi adó
c) Kamatrész
2. Szállítói számla a költségvetési számvitel szerint

3. Szállítói számla a pénzügyi számvitel szerint
a) Tőkeösszeg (eladási ár)
b) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi
adó
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T36414

-

K4213

T8435

-

K36414

T853

-

K4213

T372

-

K853

T053513

-

K003

T4213

-

K32/33

T853

-

K372

T059173

-

K003

T053533

-

K003

T4219

-

K32/33

T4213

-

K32/33

K05712/05722
/05732

c) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó
d) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó átvezetése
e) Kamatrész
f) Kamatrész elhatárolása
4. Teljes összegre eső, kiszámlázott általános forgalmi
adó teljesítése a szállítói számlával egyidejűleg a költségvetési számvitel szerint
5. Teljes összegre eső, kiszámlázott általános forgalmi
adó teljesítése a szállítói számlával egyidejűleg a pénzügyi
számvitel szerint
6. Tárgyévi kamat az év elején a pénzügyi számvitel szerint
7. Törlesztések a költségvetési számvitel szerint
a) Tőkeösszegre jutó törlesztés
b) Fizetett kamatrész
8. Törlesztések a pénzügyi számvitel szerint
a) Tőkeösszegre jutó törlesztés
b) Fizetett kamatrész
H) Tárgyi eszközök idegen kivitelezővel végzett felújítása elszámolása
1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint
a) Nettó érték

T0021

–

b) Általános forgalmi adó

T0021

– K05742
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2. Előleg a pénzügyi számvitel szerint
a) Nettó előleg a kifizetés alapján

T36511/36512 – K32/33

b) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi
T3641
adó

– K32/33

c) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forT8434
galmi adó

– K32/33

3. Szállítói számla a költségvetési számvitel szerint

a) Nettó érték

T05712/05722/
K0021
05732
– K05712/05722
T0022
/05732

b) Általános forgalmi adó

T05742
T0022

c) Nettó előleg teljesítésként

T05713/05723/
– K003
05733

d) Előleg utáni általános forgalmi adó teljesítésként

T05743

– K003

a) Nettó összeg (előleggel együtt)

T152

– K4217

b) Előleg rendezése

T4217

– K36511/36512

–

K0021
K05742

4. Szállítói számla a pénzügyi számvitel szerint

c) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi
T3641
adó (előleg utáni általános forgalmi adóval)

– K4217

d) Előleg utáni levonható előzetesen felszámított általános
T4217
forgalmi adó rendezése

– K3641

e) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forT8434
galmi adó (előleg utáni általános forgalmi adóval)

– K4217

f) Előleg utáni le nem vonható előzetesen felszámított álT4217
talános forgalmi adó rendezése

– K8434
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5. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint
a) Nettó összeg (előleg nélkül)

T05713/05723/
– K003
05733

b) Általános forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi
T05743
adó nélkül)

– K003

6. A számla bruttó összege kiegyenlítése a pénzügyi
T4217
számvitel szerint (előleg nélkül)

– K32/33

7. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamveszteség a költségvetési számvitel szerint
a) Kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségT0022
ként

– K053542

b) Teljesítésként

– K003

T053543

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 szerintiek fordítottjaként
10. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamnyereség a
T4217
pénzügyi számvitel szerint

– K933

I) Tárgyi eszközök saját kivitelezésben végzett felújítása elszámolása
1.
Költségek
a
pénzügyi
számvitel
szerint
T5
Kapcsolódó tétel: kiadásként elszámolandó pénzforgalom esetén a költT6/7
ségvetési számvitelben történő könyvelés
2. Előállított eszköz a pénzügyi számvitel szerint

–

K1-4
K591

T11/152
K572
–
T591
K6/7

3. Saját előállításhoz kapcsolódó általános forgalmi adó elszámolása a
T3641
pénzügyi számvitel szerint

– K3642
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J) Bérbe adott eszközön a bérlő által bérleti díj fejében végzett felújítás elszámolása
1. Bérleti díj számlázása a felújítás összegével egyezően a T094022
költségvetési számvitel szerint

-

K0041

2. Bérleti díj számlázása a felújítás összegével egyezően a T3514
pénzügyi számvitel szerint

-

K913

3. Bérlő által elvégzett felújítás a költségvetési számvitel szerint: az 1. pont szerintiek fordítottjaként
4. Bérlő által elvégzett felújítás a pénzügyi számvitel sze- T121-141
rint

-

K3514

K) Idegen eszközön végzett felújítások átadásának elszámolása
Felújítás átadás a pénzügyi számvitel szerint

–

T863

K152

Csökkenések
A) Értékhelyesbítés kivezetésének elszámolása
Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T415

-

K116-146

B) Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása
T56
T6/7

Terv szerinti értékcsökkenés a pénzügyi számvitel szerint

–

K119-149
K591

C) Terven felüli értékcsökkenés elszámolása
Terven felüli értékcsökkenés a pénzügyi számvitel szerint

T8435

– K118-158

D) Értékesítés elszámolása, ha előtte nem sorolják át a készletek közé
1. Bruttó érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T841

2. Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökke- T118-148
nés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint
T119-149
3. Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint
4. Számlázott eladási ár a költségvetési számvitel szerint

– K11/121-141
– K841
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a) Nettó érték

T09512/09522/
– K0041
09532

b) Általános forgalmi adó

T094062

– K0041

a) Nettó érték

T3515

– K9244

b) Általános forgalmi adó

T3514

– K3642

a) Nettó érték

T005

–

b) Általános forgalmi adó

T005

– K094063

7. A számla kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint

T32/33

–

5. Számlázott eladási ár a pénzügyi számvitel szerint

6. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint
K09513/09523
/09533

K3514
K3515

E) Apportba adás elszámolása
1. Bruttó érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T36582/36584

2. Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsök- T118-158
kenés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint
T119-149
3. Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi számvitel sze- T415
rint

–

K11/121-151

–

K36582/36584

-

K116-146

4. A gazdasági társaságba bevitt vagyon nyilvántartás
szerinti (könyv szerinti) értékének és a létesítő okiratban
meghatározott értékének a különbözete
a) Nyereségjellegű különbözet esetén

T36582/36584

-

K9244

b) Veszteségjellegű különbözet esetén

T8435

-

K36582/36584

5. Cégbírósági bejegyzés

T161-163

-

K36582/36584
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F) Térítés nélküli átadás elszámolása
1. Az eszköz kivezetésének elszámolása
1/a. Bruttó érték kivezetése a pénzügyi számvitel
T36582/36584
szerint

– K11/121-151

1/b. Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli érT118-158
tékcsökkenés kivezetése a pénzügyi számvitel szeT119-149
rint

– K36582/36584

1/c. Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi számvi- T415
tel szerint
2. Általános forgalmi adó elszámolása a pénzügyi
T8435
számvitel szerint, ha nem hárítja át az átvevőre

K116-146
– K36422

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

T094062

– K004

b) Teljesítésként

T005

– K094063

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

T3514

– K3642

b) Teljesítésként

T32/33

– K3514

G) Hiányzó, elveszett, eltulajdonított, megsemmisült, kiselejtezett tárgyi eszközök elszámolása
1. Terven felüli értékcsökkenés (a visszanyert értékkel csökkentett könyv szerinti értékben) elszámolása T842
a pénzügyi számvitel szerint

– K118-158

2. Visszanyert érték elszámolása

T21-22

– K11/121-151

3. Eszköz kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T118-158
T119-149

– K11/121-141
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4. Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi számvitel T415
szerint

K116-146
-

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

T094102/094112 – K004

b) Teljesítésként

T005

– K094103/094113

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

T3514

– K9244

b) Teljesítésként

T32/33

– K3514

H) Használatba nem vett eszköz átminősítése készletté elszámolása
Átminősítés a pénzügyi számvitel szerint

–

T21-22

K11/151

I) Tárgyévben használatba vett eszköz átminősítése készletté elszámolása
1. Tárgyévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás T119-149
visszavezetése a pénzügyi számvitel szerint
T591

–

K56
K6/7

2. Eszköz kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T118-148
T119-149

–

K11/121-141

3. Átminősítés a pénzügyi számvitel szerint

T21-22

–

K11/121-141

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
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a) Nettó összeg

T053342
K0021
–
T0022
K053342

b) Általános forgalmi adó

T053512
K0021
–
T0022
K053512

3. Számlázott karbantartási, kisjavítási szolgáltatási díj a pénzügyi számvitel szerint
a) Nettó összeg

T52
T6/7

– K4213
K591

b) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó

T36412

– K4213

c) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó

T36414

– K4213

4. Számlázott karbantartási, kisjavítási szolgáltatási díj kiegyenlítése a költségvetési számvitel
szerint
a) Nettó összeg

T053343 – K003

b) Általános forgalmi adó

T053513 – K003

5. Számlázott karbantartási, kisjavítási szolgáltatási díj kiegyenlítése a
T4213
pénzügyi számvitel szerint

– K32/33

B) Saját kivitelezésben elvégzett karbantartás elszámolása
Költségek a pénzügyi számvitel szerint
Kapcsolódó tétel: kiadásként elszámolandó pénzforgalom esetén a költségvetési számvitelben történő könyvelés

T5
K1-4
–
T6/7
K591

2.3 RÉSZESEDÉSEKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
Növekedések
A) Részesedések vásárlásának elszámolása
1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint

T0021

2. Vásárlás esedékessé válása a költségvetési számvitel sze- T05652
rint
K0022

– K05652
–

K0021
K05652
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3. Vásárlás esedékessé válása a pénzügyi számvitel szerint

T161163/241

– 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
számvitel szerint

a költségvetési

– K05652/05662

T0021

2. Elszámolás, ha a nyilvántartásba-vételi
T05652/05662
kérelem benyújtásáig a pénzeszköz átadása
T0022
megtörténik
a) Befizetés esedékessé válása a költségve- T05652/05662
tési számvitel szerint

–

-

T0022

K0021
K05652/05662

K0021

K05652/05662

b) Befizetés esedékessé válása a pénzügyi T36581/36583
számvitel szerint

-

K4216

c) Befizetés teljesítése a költségvetési T05653/05663
számvitel szerint

-

K003

d) Befizetés teljesítése a pénzügyi számvi- T4216
tel szerint

-

K32/33

e) Állományba vétel a cégbírósági bejegy- T161-163/165
zéskor a pénzügyi számvitel szerint

-

K36581/36583

3. Elszámolás, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig a pénzeszköz átadása nem történik meg
a) Állományba vétel a cégbírósági bejegyzéskor a költségvetési számvitel
T05652/05662 -

K0021
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szerint

T0022

K05652/05662

b) Állományba vétel a cégbírósági bejegyzéskor a T161-163/165
pénzügyi számvitel
-

T36581/36583

szerint

K4216
K36581/36583

c) Befizetés teljesítése esedékességkor a költségvetési
számvitel szerint
T05653/05663 -

K003

d) Befizetés teljesítése esedékességkor a pénzügyi T4216
számvitel szerint

K32/33
-

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. §
T9421/9422 – K443
(1) bekezdés c) pontja és az Áhsz. 28. § (4) bekezdése szerint)

Csökkenések
A) Részesedések értékesítése elszámolása
1. Értékvesztés kivezetése a pénzügyi számvi- T168/178/
tel szerint
2481/2482

–

K16/17/24

–

K0041

–

K0954/
098121/
098123/09821/
09822(3)

2. Értékesítés a költségvetési számvitel szerint
a) Értékesítés bevétele (hitelviszonyt meg- T0954/098121/
testesítő értékpapírnál könyv szerinti érté- 098123/09821/
kig) követelésként
09822(2)

b) Értékesítés bevétele (legfeljebb a könyv
T005
szerinti értékig) teljesítésként
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c) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén az eladási árban elismert kamat követelés- T0940812/0940822 ként

K0041

d) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ese- T005
tén az eladási árban elismert kamat teljesítésként

-

K0940813/
0940823

e) A könyv szerinti érték és az eladási árban T0940912/0940922
elismert kamat feletti nyereség jellegű különbözet követelésként

-

K0041

f) A könyv szerinti érték és az eladási árban T005
elismert kamat feletti nyereség jellegű különbözet teljesítésként

-

K0940913/
0940923

a) Értékesítés bevétele (legfeljebb a könyv sze- T3515/3518
rinti értékig) követelésként

-

K16/17/24

b) Értékesítés bevétele (legfeljebb a könyv sze- T32/33
rinti értékig) teljesítésként

-

c) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén az T3514
eladási árban elismert kamat követelésként

-

K9333/934

d) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén az T32/33
eladási árban elismert kamat teljesítésként

-

K3514

e) A könyv szerinti érték és az eladási árban el- T3514
ismert kamat feletti nyereség jellegű különbözet
követelésként

-

K9353

f) A könyv szerinti érték és az eladási árban el- T32/33
ismert kamat feletti nyereség jellegű különbözet
teljesítésként

-

K3514

g) A könyv szerinti érték és az értékesítési bevé- T8514/8522/8553
tel közötti veszteség jellegű különbözet elszámolása

-

K16/17/24

3. Értékesítés a pénzügyi számvitel szerint

K3515/3518
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B) Részesedés térítés nélküli átadásának elszámolása
1. Átadás a pénzügyi számvitel szerint

T8513/8521/8553 – K16/17/24

2. Az átadott részesedés elszámolt értékvesztésének T168/178/
kivezetése a pénzügyi számvitel szerint
2481/2482

– K8513/8521/8553

C) Részesedések, értékpapírok apportba adása elszámolása, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem
benyújtásáig az eszköz átadása megtörtént
1. Bruttó érték kivezetése a pénzügyi számvitel T36582/36584
szerint

- K16/17/24

2. Az átadott részesedés, értékpapír elszámolt ér- T168/178/
tékvesztésének kivezetése a pénzügyi számvitel 2481/2482
szerint

- K36582/
36584

3. Az átadott részesedések értékhelyesbítése ki- T415
vezetése a pénzügyi számvitel szerint

- K166

4. A gazdasági társaságba bevitt vagyon nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékének és a
létesítő okiratban meghatározott értékének a különbözete
a) Nyereségjellegű különbözet esetén

T36582/36584

- K9325/9333/
9353

b) Veszteségjellegű különbözet esetén

T8514/8522/8553

- K36582/
36584

D) Részesedések, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése elszámolása
Értékvesztés a pénzügyi számvitel szerint

T854

-

K168/178/
2481/2482

Egyéb gazdasági események
A) Nem tartós részesedések, értékpapírok átminősítése tartós részesedéssé, tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírrá elszámolása
Átminősítés a pénzügyi számvitel szerint

T16/17

B) Átalakuláskor a részesedések növekedése elszámolása

-

K24
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1. Értékvesztés kivezetése a pénzügyi számvitel T168/248
szerint

-

K16/241

2. A jogelőd gazdasági társaságban lévő megszűnt részesedés könyv szerinti értéke és az
átalakulással, egyesüléssel, szétválással létrejött gazdasági társaságban szerzett részesedés
bekerülési értéke különbözetének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint
a) Ha a különbözet veszteségjellegű

T8514/8553

-

K16/241

b) Ha a különbözet nyereségjellegű

T16/241

-

K9325/9353

C) Külföldi pénzeszközben fennálló részesedések, értékpapírok év végi értékelésének elszámolása
1. Árfolyamveszteség a pénzügyi számvitel sze- T494
rint

-

K16/17/24

2. Árfolyamnyereség a pénzügyi számvitel sze- T16/17/24
rint

-

K494

3. Árfolyamveszteség a pénzügyi számvitel sze- T8553
rint, ha a 494. számla egyenlege veszteség jellegű

-

K494

4. Árfolyamnyereség a pénzügyi számvitel sze- T494
rint, ha a 494. számla egyenlege nyereség jellegű

-

K9353

D) Részesedések után járó, kapott osztalék elszámolása
1. Járó osztalék elszámolása a költségvetési számvitel szerint
a) Követelésként

T094042

–

K004

b) Teljesítésként

T005

–

K094043

2. Járó osztalék elszámolása a pénzügyi számvitel szerint
a) Követelésként

T3514/3524

–

K931

b) Teljesítésként

T32/33

–

K3514/3524
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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

T36511/36512 – K32/33

b) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó

T36411

– K32/33

c) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi
T36413
adó

– K32/33

d) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi
T8435
adó átvezetése

– K36414

3. Szállítói számla a költségvetési számvitel szerint

a) Nettó érték

T053112/
053122/
053132
T0022

K0021
K053112/
–
053122/
053132

b) Általános forgalmi adó

T053513
T0022

–

c) Nettó előleg teljesítésként

T053113/
053123/
053133

– K003

K0021
K053512
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d) Előleg utáni általános forgalmi adó teljesítésként

T053113/
053123/
053133

– K003

d) Előleg utáni általános forgalmi adó teljesítésként

T053513

– K003

T211/212

– K4213

4. Szállítói számla a pénzügyi számvitel szerint
a) Készletre vétel nettó összegben (előleggel együtt)

b) Beszerzéssel egyidejű anyagfelhasználás elszámolása nettó
T51
összegben (előleggel együtt)

– K4213

c) Előleg rendezése

– K36513

T4213

d) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó T36412
(előleg utáni általános forgalmi adóval)

–

K4213

e) Előleg utáni levonható előzetesen felszámított általános for- T4213
galmi adó rendezése

–

K36411

f) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi T36414
adó (előleg utáni általános forgalmi adóval)

–

K4213

g) Előleg utáni le nem vonható előzetesen felszámított általá- T4213
nos forgalmi adó rendezése

–

K36413

h) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi T8435
adó átvezetése

–

K36414

5. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint
T053113/
053123/
053133

– K003

b) Általános forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adó
T053513
nélkül)

– K003

6. A számla bruttó összege kiegyenlítése a pénzügyi számvitel
T4213
szerint (előleg nélkül)

– K32/33

a) Nettó összeg (előleg nélkül)
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7. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyam-különbözet a
költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint: a II. fejezet A)
Vásárlás elszámolása 7-10. pontja szerint
B) Raktári többlet elszámolása
1. Anyagok raktári többlete a pénzügyi számvitel szerint

T211

– K923

2. Áruk raktári többlete a pénzügyi számvitel szerint

T212

– K923

3. Időbeli elhatárolás a pénzügyi számvitel szerint

T9243

– K443

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. §
T9421/9422 – K443
(1) bekezdés c) pontja és az Áhsz. 28. § (4) bekezdése szerint)
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

T813

–

K211/212
K591

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

116. SZÁM

EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 4241

b) Általános forgalmi adó

T3514

– K3642

a) Nettó érték

T005

– K094013

b) Általános forgalmi adó

T005

– K094063

5. A számla kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint

T32/33

– K3514

4. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint

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. Terven felüli értékcsökkenés (a visszanyert értékkel csökkentett könyv szerinti értékben) elszámolása T842
a pénzügyi számvitel szerint
2. Visszanyert érték elszámolása

T21-22

3. Eszköz kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T118-158

-

-

-

K118-158

K11/121-151

K11/121-151

T119-149
4. Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi számvitel
T415
szerint

-

K116-146

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

b) Teljesítésként

T094102/094112 -

T005

K004

- K094103/094113
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6. Járó, kapott kártérítések (biztosító térítése) elszámolása a pénzügyi számvitelben
a) Követelésként

T3514

b) Teljesítésként

T32/33

-

-

K9244

K3514

E) Apportba adás elszámolása
1. Bruttó érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T36582/36584 - K211/212

2. Az átadott eszköz elszámolt értékvesztésének kivezetése a T218/228
pénzügyi számvitel szerint

K36582/
- 36584

3. Átadás, cégbírósági bejegyzés a pénzügyi számvitel szerint
a) Átadáskor

T412

– K9244

b) Cégbírósági bejegyzéskor

T161-163

– K412

F) Anyagok, áruk térítés nélküli átadásának elszámolása
1. Átadás a pénzügyi számvitel szerint

–

T8434

2. Általános forgalmi adó elszámolása a pénzügyi számvitel szerint,
T8434
ha nem hárítja át az átvevőre

K211/212
– 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
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b) Teljesítésként

T32/33

– K3514

G) Értékvesztés elszámolása
Értékvesztés a pénzügyi számvitel szerint

T8435

–

K218/228

3.2. SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
Növekedések
A) Késztermékek készletre vétele elszámolása
1.
Termelési
költségek
a
pénzügyi
számvitel
szerint T51Kapcsolódó tétel: kiadásként elszámolandó pénzforgalom esetén a költség- 56
vetési számvitelben történő könyvelés
T6/7

–

K1-4
K591

T232
T591

–

K571
K6/7

2. Késztermék készletre vétele a pénzügyi számvitel szerint

B) Félkész termékek állományba vételének elszámolása
1.
Termelési
költségek
a
pénzügyi
számvitel
szerint
T5
K1-4
–
Kapcsolódó tétel: kiadásként elszámolandó pénzforgalom esetén a költségveT6/7
K591
tési számvitelben történő könyvelés
2. Félkész termék állományba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T231
K571
–
T591
K6/7

Csökkenések
A) Késztermékek értékesítésének elszámolása
1. Késztermék kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T571, T6/7

– K232, K591

T094012

– K0041

2. Számlázott eladási ár a költségvetési számvitel szerint
a) Nettó érték
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b) Általános forgalmi adó

T094062

– K0041

a) Nettó érték

T3514

– K912/9232

b) Általános forgalmi adó

T3514

– K3642

a) Nettó érték

T005

– K094013

b) Általános forgalmi adó

T005

– K094063

5. A számla kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint

T32/33

– K3514

3. Számlázott eladási ár a pénzügyi számvitel szerint

4. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint

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 értéT571
keként a pénzügyi számvitel szerint

– K572

3. A kapott, járó kártérítések (biztosító kártérítése) elszámolása
3/a. Járó, kapott kártérítések (biztosító térítése) elszámolása a költségvetési számvitelben
a) Követelésként

T094102 –

b) Teljesítésként

T005

–

K004
K094103

3/b. Járó, kapott kártérítések (biztosító térítése) elszámolása a pénzügyi számvitelben
a) Követelésként

T3514

–

K9232

b) Teljesítésként

T32/33

–

K3514
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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
T571 – K232
számvitel szerint
D) Apportba adás elszámolása, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig az eszköz átadása megtörtént
1. Bruttó érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T36582/36584 - K232

2. Az átadott eszköz elszámolt értékvesztésének kivezetése a T238
pénzügyi számvitel szerint

K36582/
- 36584

3. Állományváltozás elszámolása saját előállítású eszközök T571
aktivált értékeként

K572
-

4. A gazdasági társaságba bevitt vagyon nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékének és a létesítő okiratban meghatározott értékének a különbözete
a) Nyereségjellegű különbözet esetén

K9244
T36582/36584 -

b) Veszteségjellegű különbözet esetén

T8435

K36582/36584
-

5. Cégbírósági bejegyzés

T161-163

K36582/36584
-

E) Késztermékek térítés nélküli átadásának elszámolása
1. Ráfordítás elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T8434

– K232

2. Állományváltozás elszámolása saját előállítású eszközök aktivált
T571
értékeként a pénzügyi számvitel szerint

– K572

3. Általános forgalmi adó elszámolása a pénzügyi számvitel szerint,
T8435
ha nem hárítja át az átvevőre

– K36422

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

T8435

– K238

T571

– K572

F) Értékvesztés elszámolása
1. Ráfordítás elszámolása a pénzügyi számvitel szerint
2. Állományváltozás elszámolása saját előállítású eszközök aktivált
értékeként a pénzügyi számvitel szerint

4. PÉNZESZKÖZÖK, KÖVETELÉSEK, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (3. SZÁMLAOSZTÁLY)
4.1 PÉNZESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
A) Forint készpénzfelvétel elszámolása
1. Felvett pénzösszeg a pénzügyi számvitel szerint

T321

–

K361

2. Felvett pénzösszeg terhelési értesítő alapján a pénzügyi számvitel
T361
szerint

–

K331

B) Forint elektronikus pénzeszköz feltöltés elszámolása
1. Elektronikus pénzeszköz feltöltése a számlakivonat alapján a pénz- T361
ügyi számvitel szerint

- K33

2. Feltöltött pénzösszeg az elektronikus pénzeszköz kibocsátója érte- T323
sítése alapján a pénzügyi számvitel szerint

- K361
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C) Deviza átutalás elszámolása devizaszámláról forintszámlára
1. Átutalt pénzösszeg nyilvántartási árfolyamon a pénzügyi számviT361
tel szerint

– K332

2. Átutalt pénzösszeg jóváírási értesítő alapján a pénzügyi számvitel
T331
szerint

– K361

3. Árfolyamnyereség elszámolása a költségvetési számvitel szerint
a) Követelésként

T094092 – K0041

b) Teljesítésként

T005

– K094093

a) Követelésként

T3514

– K933

b) Teljesítésként

T361

– K3514

4. Árfolyamnyereség elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

5. Árfolyamveszteség elszámolása a költségvetési számvitel szerint
a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségT0022
ként
b) Teljesítésként

– K053542

T053543 – K003

6. Árfolyamveszteség elszámolása a pénzügyi számvitel szerint
a) Kötelezettségként

T8533

– K4213

b) Teljesítésként

T4213

– K361

D) Számlán jóváírt kamat elszámolása
1. Számlán jóváírt kamat a költségvetési számvitel szerint
a) Követelésként

T094082 / 0940822

– K0041

b) Teljesítésként

T005

–

K094083 /
0940823
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2. Számlán jóváírt kamat a pénzügyi számvitel szerint
a) Követelésként

T3514

– K933/934

b) Teljesítésként

T33

– K3514

E) 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

F) Letétekkel, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközökkel, biztosítékokkal kapcsolatos
elszámolások
1. Letétek, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítéT32/33 – K3678
kok jóváírása, befizetése a pénzügyi számvitel szerint
2. Letétek, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítéT3678
kok kifizetése a pénzügyi számvitel szerint

– K32/33

3. Letétek, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok bevételként történő
átvezetésének elszámolása a költségvetési számvitel szerint
a) Követelésként

T09(2) – K0041

b) Teljesítésként

T005

– K09(3)

3. Letétek, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok bevételként történő
átvezetésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint
a) Követelésként

T351

– K9
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b) Teljesítésként

T3678

– K351

G) Külföldi pénznemben meglévő pénzeszközök év végi értékelésének elszámolása
1. Árfolyamveszteség a pénzügyi számvitel szerint

T494

- K31-33

2. Árfolyamnyereség a pénzügyi számvitel szerint

T31-33

- K494

- K494
3. Árfolyamveszteség a pénzügyi számvitel szerint, ha az 1-2.
pontot követően a pénzeszközökre a 494. számla egyenlege vesz-T8551/855
teség jellegű
2
4. Árfolyamnyereség a pénzügyi számvitel szerint, ha az 1-2. T494
pontot követően a pénzeszközökre a 494. számla egyenlege nyereség jellegű

K9351/935
2

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

a) Nettó érték

T3514

– K912

b) Általános forgalmi adó

T3514

– K3642

a) Nettó érték

T005

K094023/
– 094033/
094053

b) Általános forgalmi adó

T005

– K094063

2. Számlázott eladási ár a pénzügyi számvitel szerint

3. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint
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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 és értékvesztés visszaírásának elszámolása
1. Értékvesztés a költségvetési számvitel szerint

T0041

– K09(2)

2. Értékvesztés a pénzügyi számvitel szerint

T8434

– K358

3. Értékvesztés visszaírása a költségvetési számvitel szerint

T09(2)

-

K0041

4. Értékvesztés visszaírása a pénzügyi számvitel szerint

T358

-

K9244

D) Adott engedmény elszámolása
1. Konkrét számlához kapcsolódó adott engedmény a költségveT0041
tési számvitel szerint

– K09(2)

2. Konkrét számlához kapcsolódó adott engedmény a pénzügyi számvitel szerint
a) Nettó eladási ár

T912/9244 – K3514/3515

b) Kiszámlázott általános forgalmi adó

T36422

– K3514

3. Konkrét számlához nem kapcsolódó adott engedmény a költségvetési számvitel szerint
T0041
4. Konkrét számlához nem kapcsolódó adott engedmény a pénzT8434
ügyi számvitel szerint

– K09(2)
– K35

E) Dolgozóknak lakáskölcsön nyújtása elszámolása
1. A lakáskölcsön számlára pénzeszköz átvezetés a pénzügyi számviT361
tel szerint

– K33
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2. A lakáskölcsön számlán pénzeszköz jóváírás a pénzügyi számvitel
T331
szerint

– K361

3. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint

– K05862

T0021

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 szerint
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
T441
szerint

– 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
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11. Késedelmi kamat a költségvetési számvitel szerint
a) Követelésként

T094112 – K0041

b) Teljesítésként

T005

– K094113

a) Követelésként

T3514

– K9232

b) Teljesítésként

T331

– K3514

12. Késedelmi kamat a pénzügyi számvitel szerint

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
T053512/
K0021
1. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó a számla beér05672/05742 – K053512/
kezésekor a költségvetési számvitel szerint
T0022
05672/05742
2. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó a számla beérkezésekor a pénzügyi számvitel szerint
K4213/4216/
4217

a) Levonható általános forgalmi adó

T36412

–

b) Nem levonható általános forgalmi adó

T36414

– K4213/4216/
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4217
c) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó T8435
átvezetése

– K36414

3. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése a T053513/
– K003
költségvetési számvitel szerint
05673/05743
4. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése a T4213/4216/
– K32/33
pénzügyi számvitel szerint
4217
5. Kiszámlázott általános forgalmi adó a költségvetési számvitel
T094062
szerint

– K0041

6. Kiszámlázott általános forgalmi adó a pénzügyi számvitel szeT3514
rint

– K3642

7. Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése a költségvetési
T005
számvitel szerint

– K094063

8. Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése a pénzügyi
T32/33
számvitel szerint

– K3514

9. Fordított általános forgalmi adó elszámolás a pénzügyi számvitel szerint
a) Fizetendő levonható általános forgalmi adó

T36412

b) Fizetendő nem levonható általános forgalmi adó

T36414

c) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi T8435
adó átvezetése

– K3642
K36422
K36414
-

9a. Előzetesen felszámított levonható és fizetendő általános for- T36422
galmi adó összevezetése

- K36412

10. Adóbevallás szerint fizetendő általános forgalmi adó a költT0022
ségvetési számvitel szerint

– K053522

11. Adóbevallás szerint fizetendő általános forgalmi adó a pénzT36422
ügyi számvitel szerint

– K4213
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12. Adóbevallás szerint fizetendő általános forgalmi adó teljesíT053523
tése a költségvetési számvitel szerint

– K003

13. Adóbevallás szerint fizetendő általános forgalmi adó teljesíT4213
tése a pénzügyi számvitel szerint

– K33

14. Adóbevallás szerint visszaigényelhető általános forgalmi adó
a költségvetési számvitel szerint, ha az általános forgalmi adóról
T094072
szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa. tv.) szerinti visszafizetésre való jogosultság megnyílik

– K0041

15. Adóbevallás szerint visszaigényelhető általános forgalmi adó
a pénzügyi számvitel szerint, ha az Áfa. tv. szerinti visszafizetés- T3514
re való jogosultság megnyílik

– K3641

16. Adóbevallás szerint visszaigényelhető általános forgalmi adó
T005
teljesítése a költségvetési számvitel szerint

– K094073

17. Adóbevallás szerint visszaigényelhető általános forgalmi adó
teljesítése a pénzügyi számvitel szerint (amennyiben az Áfa. tv. T33
szerinti visszafizetésre való jogosultság megnyílik)

– K3514

18. Az általános forgalmi adó arányosítása miatt az előzetesen
felszámított általános forgalmi adó vissza nem igényelhető ré- T8435
szének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

– K36412

4.3.2. Utólagos elszámolásra kiadott összeg elszámolása
1. Az elszámolásra kiadott összeg a pénzügyi számvitel
T36515
szerint

– K32/33

2. Az elszámoláskor a visszavett összeg a pénzügyi
T32/33
számvitel szerint

– K36515

3. A felhasznált összeg a költségvetési számvitel szerint
a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési köT0022
telezettségként

– K05(2)

b) Teljesítésként

– K003

4. A felhasznált összeg a pénzügyi számvitel szerint

T05(3)
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K4213/42154218

a) Kötelezettségként

T1-2/5-8

–

b) Teljesítésként

T4213/42154218

– K32/33

Adott előlegek értékvesztésének és visszaírásának elszámolása
1. Értékvesztés a pénzügyi számvitel szerint

– K36518

T8434

2. Előleg értékvesztésének elszámolása kiadásként a költségvetési számvitel szerint
a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként
b) Teljesítésként

–

T0022

K053552

T053553 – K003

3. Értékvesztés visszaírásának elszámolása a pénzügyi számvitel szeT36518
rint

– 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 T051(2)
K0021
–
bérszámfejtés alapján
T0022
K051(2)
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3. Esedékes személyi juttatások a pénzügyi számvitel szerint a T53/54
bérszámfejtés alapján
T6/7

–

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
T051(3) – K003
szerint
9. Nettó személyi juttatások kifizetése a pénzügyi számvitel szeT4211
rint

– K32/33

10. A munkáltatót terhelő közterhek elszámolása a költségvetési T0522
számvitel szerint
T0022

–

K0021
K0522

11. A munkáltatót terhelő közterhek elszámolása a pénzügyi T55
számvitel szerint
T6/7

–

K4212
K591

12. A levont személyi jövedelemadó és más levonások átutalása a
T051(3) – K003
költségvetési számvitel szerint
13. A levont személyi jövedelemadó és más levonások átutalása a
T4211
pénzügyi számvitel szerint

– K33

14. A munkáltatót terhelő közterhek átutalása a költségvetési
T0523
számvitel szerint

– K003

15. A munkáltatót terhelő közterhek átutalása a pénzügyi számviT4212
tel szerint

– K33

C) Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
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1. Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátáT3657
sok a pénzügyi számvitel szerint

– K32/33

2. Az Egészségbiztosítási Pénztártól elszámolás alapján a következő hónapban érkezett megtérítés a pénzügyi számvitel szerint (kifiT33
zetőhelyi költségtérítés + megelőlegezett ellátások –munkáltatót
terhelő táppénz hozzájárulás)

– K3657

3. Kifizetőhelyi költségtérítés elszámolása költségvetési számvitel szerint
a) Követelésként

T094112

– K0041

b) Teljesítésként

T005

– K094113

4. Kifizetőhelyi költségtérítés elszámolása a pénzügyi számvitel szerint
a) Követelésként

T3514

– K9232

b) Teljesítésként

T3657

– K3514

5. Pénzforgalomban nem jelentkező munkáltatót terhelő táppénz hozzájárulás elszámolása a
költségvetési számvitel szerint
a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségT0022
ként

– K0522

b) Teljesítésként

– K003

T0523

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
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8. A dolgozó(k) illetményének csökkentése (le nem dolgozott személyi juttatások) a pénzügyi
számvitel szerint:
T4211
T591

–

K53/54
K6/7

D) December havi személyi juttatásokkal és közterheikkel kapcsolatos elszámolások
1. December havi személyi juttatások elhatárolása a pénzügyi számvi- T53/54
K442
–
tel szerint
T6/7
K591
2. December havi személyi juttatások decemberi kifizetése a pénzügyi
T3661
számvitel szerint

– K32/33

3. December havi személyi juttatások után a munkáltatót terhelő közT55
terhek, pénzforgalomban nem jelentkező munkáltatót terhelő táppénz
T6/7
hozzájárulás elhatárolása a pénzügyi számvitel szerint

–

4. December havi kifizetőhelyi költségtérítés elhatárolása a pénzügyi
T371
számvitel szerint

– K9232

5. December havi, pénzforgalomban nem jelentkező táppénzhez kapT442
csolódó, a dolgozó(k) illetménye csökkentésének (le nem dolgozott
T591
személyi juttatások) elhatárolása a pénzügyi számvitel szerint

–

K442
K591

K53/54
K6/7

6. December havi személyi juttatások elszámolása januárban a költségvetési számvitel szerint: e fejezet B) A személyi juttatásokkal és a kapcsolódó közterhekkel kapcsolatos gazdasági
események elszámolásai cím 2. pontja szerint (kapcsolódó tétel lehet a cím 5. pontja szerint
elszámolás)
7. December havi személyi juttatások elszámolása januárban a pénzügyi számvitel szerint (kapcsolódó tétel lehet az e fejezet B) A személyi
T442
juttatásokkal és a kapcsolódó közterhekkel kapcsolatos gazdasági
események elszámolásai cím 5. és 7. pontjai szerint elszámolások)

– K4211

8. December havi személyi juttatások decemberi kifizetése rendezése a
T4211
pénzügyi számvitel szerint

– K3661

9. December havi nettó személyi juttatások kifizetése: e fejezet B) A személyi juttatásokkal és
a kapcsolódó közterhekkel kapcsolatos gazdasági események elszámolásai cím 8. és 9. pontja
szerint
10. December havi személyi juttatások után a munkáltatót terhelő közterhek, pénzforgalomban nem jelentkező munkáltatót terhelő táppénz hozzájárulás elszámolása januárban a költ-
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ségvetési számvitel szerint: e fejezet B) A személyi juttatásokkal és a kapcsolódó közterhekkel
kapcsolatos gazdasági események elszámolásai cím 10. pontja és a C) Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása cím 5. pontja szerint
11. December havi személyi juttatások után a munkáltatót terhelő közterhek, pénzforgalomban nem jelentkező munkáltatót terhelő táppénz T442
hozzájárulás elszámolása januárban a pénzügyi számvitel szerint

– K4212

12. December havi kifizetőhelyi költségtérítés elszámolása a következő évben a költségvetési
számvitel szerint: e fejezet C) Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása cím 3. pontja szerint
13. December havi kifizetőhelyi költségtérítés elszámolása a követkeT3514
ző évben a pénzügyi számvitel szerint

– K371

14. December havi, pénzforgalomban nem jelentkező táppénzhez kapcsolódó, a dolgozó(k) illetménye csökkentésének (le nem dolgozott személyi juttatások) elszámolása januárban a
költségvetési számvitel szerint: e fejezet C) Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása cím 7. pontja szerint
15. December havi, pénzforgalomban nem jelentkező táppénzhez kapcsolódó, a dolgozó(k) illetménye csökkentésének (le nem dolgozott
T4211
személyi juttatások) elszámolása januárban a pénzügyi számvitel szerint

– K442

E) A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti reprezentáció és üzleti ajándék elszámolása
1. Munkavállalónak utólagos elszámolásra kiadott előleg elszámoT36515
lása a pénzügyi számvitel szerint

–

K32/33

2. Az előleggel való elszámolás a pénzügyi számvitel szerint

–

K36515

a) Nettó összeg kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettT0022
ségként

–

K0511132/
051232

b) Általános forgalmi adó kötelezettségvállalásként, más fizetési
T0022
kötelezettségként

–

K053512

c) Kifizetőt terhelő közterhek kötelezettségvállalásként, más fizeT0022
tési kötelezettségként

–

K0522

d) Nettó összeg teljesítésként

–

K003

T32/33

3. Az elszámoláskor benyújtott szállítói számla a költségvetési számvitel szerint

T051233
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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

T36412

–

K4213

c) Le nem vonható általános forgalmi adó kötelezettségként

T8435

–

K4213

-

K36414

d) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó T8435
átvezetése
e) Kifizetőt terhelő közterhek kötelezettségként

T55
T6/7

–

K4212
K591

f) Nettó összeg teljesítésként

T4211

–

K32/33

g) Általános forgalmi adó teljesítésként

T4213

-

K32/33

5. A munkáltatót terhelő közterhek kifizetésének elszámolása a
T0523
költségvetési számvitel szerint

–

K003

6. A munkáltatót terhelő közterhek kifizetésének elszámolása a
T4212
pénzügyi számvitel szerint

–

K33

F) Az utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök beszerzésével kapcsolatos elszámolás
1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint

T0021

– K051(2)

2. Megrendelés leadása az utalvány, bérlet és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök forgalmazójának: csak a részletező nyilvántartásokban kerül
rögzítésre
3. Szállítói számla kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint

T3662

4. Esedékes személyi juttatások a költségvetési számvitel szerint a T051(2)
bérszámfejtés alapján
T0022

– K32/33
–

K0021
K051(2)

116. SZÁM

EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 4261

5. Esedékes személyi juttatások a pénzügyi számvitel szerint a bér- T54
számfejtés alapján
T6/7

–

6. Munkavállalónak kiadás elszámolása a számfejtéssel együtt a
T051(3)
költségvetési számvitel szerint

– K003

7. Munkavállalónak kiadás elszámolása a számfejtéssel együtt a
T4211
pénzügyi számvitel szerint

– K3662

8. A munkáltatót terhelő közterhek elszámolása a költségvetési
T0022
számvitel szerint

– K0522

9. A munkáltatót terhelő közterhek elszámolása a pénzügyi szám- T55
vitel szerint
T6/7

–

10. A munkáltatót terhelő közterhek átutalása a költségvetési
T0523
számvitel szerint

– K003

11. A munkáltatót terhelő közterhek átutalása a pénzügyi számviT4212
tel szerint

– K33

K4211
K591

K4212
K591

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, amelyet 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
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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
T8434
adó

– K32/33

3. Szállítói számla a költségvetési számvitel szerint
a) Nettó érték

T053(2)
T0022

–

K0021
K053(2)

b) Általános forgalmi adó

T053512
T0022

–

K0021
K053512

c) Nettó előleg teljesítésként

T053(3)

– K003

d) Előleg utáni általános forgalmi adó teljesítésként

T053513

– K003

a) Nettó összeg (előleggel együtt)

T52
T6/7

–

b) Előleg rendezése

T4213

– K36514

4. Szállítói számla a pénzügyi számvitel szerint
K4213
K591

c) Általános forgalmi adó
ca) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó
T3641
(előleg utáni általános forgalmi adóval)

– K4213

cb) Előleg utáni levonható előzetesen felszámított általános forT4213
galmi adó rendezése

– K3641

cc) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi
T8434
adó (előleg utáni általános forgalmi adóval)

– K4213

cd) Előleg utáni le nem vonható előzetesen felszámított általáT4213
nos forgalmi adó rendezése

– K8434
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5. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint
a) Nettó összeg (előleg nélkül)

– K003

T053(3)

b) Általános forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adó
T053513
nélkül)

– K003

6. A számla bruttó összege kiegyenlítése a pénzügyi számvitel
T4213
szerint (előleg nélkül)

– K32/33

B) Kötelezettségek elengedése elszámolása
1. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség elengedése a
T05(2)
költségvetési számvitel szerint

– K0022

2. Kötelezettség elengedése a pénzügyi számvitel szerint

– K9423

T42

3. Időbeli elhatárolás, ha a kötelezettség az annak terhére beszerzett eszközökhöz kapcsolódik, legfeljebb a kapcsolódó eszközök
T9423
nyilvántartás szerinti értékében a pénzügyi számvitel szerint (az
Szt. 45. § (1) bekezdés b) pontja szerint)

– K443

C) Egyéb kötelezettségekre vonatkozó könyvelési tételek
Lásd még az alábbi fejezetekben:
a) 2.1. Immateriális javak beszerzésével, előállításával, beruházásokkal kapcsolatos elszámolások
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
vonatkozik (pl. a decemberi szolgáltatás, bérbeadás januári kifizetése), további könyvelési teendő
nincs. Ha az eredményszemléletű bevételként elszámolt követelés a költségvetési éven túlra vonatkozik, az eredményszemléletű bevétel elhatárolása szükséges, amelyet az esedékesség évében kell megszüntetni:
Eredményszemléletű bevétel elhatárolása

T9

–

K441
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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) Terven 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, másodlagosan 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 szeT0021
rint

–

T05506/
2. Kifizetés esedékessége a költségvetési számvitel
0584(2)
szerint
T0022

K0021
– K05506/
0584(2)

3. Kifizetés esedékessége a pénzügyi számvitel szerint

T8434/864

– K4215/4218

a) Teljesítésként

T05506/
0584(3)

– K003

b) Támogatási előlegnél elszámolási kötelezettségként

T031

– K006

5. Kifizetés a pénzügyi számvitel szerint

T4215/4218

– K32/33

K05506/
0584(2)

4. Kifizetés a költségvetési számvitel szerint

6. Támogatási előlegnél az elszámoláskor az elszámolási kötelezettség kivezetése a költségvetési számvitel T006
szerint

-

K031
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7. Visszafizetési követelés előírása a költségvetési
számvitel szerint
a) Adott (a folyósítás) évén belül: a 2. pont és a 4. pont a) alpontja szerintiek fordítottjaként
b) Adott (a folyósítás) évén túl

T0912/0916/
0925(2)

- K0041

a) Adott (a folyósítás) évén belül

T36516

- K8435

b) Adott (a folyósítás) évén túl

T3511/3512

- K922/923

T005

- K0912/0916/
0925(3)

a) Adott (a folyósítás) évén belül

T32/33

- K36516

b) Adott (a folyósítás) évén túl

T32/33

- K3511/3512

8. Visszafizetési követelés előírása a pénzügyi számvitel szerint

9. Visszafizetés a költségvetési számvitel szerint
a) Adott (a folyósítás) évén belül: nincs könyvelési teendő
b) Adott (a folyósítás) évén túl

10. Visszafizetés a pénzügyi számvitel szerint

B) Államháztartáson kívüli vissza nem térítendő támogatások, ellátottak pénzbeli juttatásai elszámolásai

1. Kötelezettségvállalás (jogosultság megállapítása) a
T0021
költségvetési számvitel szerint

K054/05509/
05511/05512/058
–
7/
0588/0589(2)

T054/05509/
K0021
05511/05512/0
K054/05509
2. Kifizetés esedékessége a költségvetési számvitel
587/
– 05511/05512/058
szerint
0588/0589(2)
7/
T0022
0588/0589(2)
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3. Kifizetés esedékessége a pénzügyi számvitel szerint T8434

–

K4214/4215/
4218

4. Kifizetés a költségvetési számvitel szerint

a) Teljesítésként

T054/05509/
05511/05512/0
– K003
587/
0588/0589(3)

b) Támogatási előlegnél elszámolási kötelezettség

T031

– K006

5. Kifizetés a pénzügyi számvitel szerint

T4214/4215/
4218

– K32/33

6. Támogatási előlegnél az elszámoláskor az elszámolási kötelezettség kivezetése a költségvetési számvitel T006
szerint

K031

7. Visszafizetési követelés előírása a költségvetési
számvitel szerint
a) Adott (a folyósítás) évén belül: a 2. pont és a 4. pont a) alpontja szerintiek fordítottjaként
b) Adott (a folyósítás) évén túl

T3516/3517

- K922/923

T005

- K0965/0975(3)

a) Adott (a folyósítás) évén belül

T32/33

- K36516

b) Adott (a folyósítás) évén túl

T32/33

- K3516/3517

9. Visszafizetés a költségvetési számvitel szerint
a) Adott (a folyósítás) évén belül: nincs könyvelési teendő
b) Adott (a folyósítás) évén túl
10. Visszafizetés a pénzügyi számvitel szerint

11. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainál a nem tár- T3656
sadalombiztosítás pénzügyi alapjai forrásaiból finanszírozott ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi
alapjai egymás között történő elszámolásnál a nem fi-

- K3312
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nanszírozónál kifizetett ellátások kifizetéseinek elszámolása a pénzügyi számvitel szerint
12. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainál a nem T3312
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai forrásaiból finanszírozott ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi
alapjai egymás között történő elszámolásnál a nem finanszírozónál kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

- K3656

13. Finanszírozó szervezetnél a nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjai forrásaiból finanszírozott, de általuk folyósított ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás között
történő elszámolásnál a finanszírozónál, a másik alap által kifizetett ellátások elszámolása a
költségvetési számvitel szerint
a) Kötelezettségvállalás (jogosultság megállapítása) a T0021
költségvetési számvitel szerint

- K054(2)

b) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési köte- T054(2)
lezettségként
T0022

- K054(2)

c) A megtérítendő kifizetések elszámolása a társadalom- T054(3)
biztosítás pénzügyi alapjai által küldött értesítő alapján
teljesítésként

- K003

K0021

14. Finanszírozó szervezetnél a nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjai forrásaiból finanszírozott, de általuk folyósított ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás között
történő elszámolásnál a finanszírozónál, a másik alap által kifizetett ellátások elszámolása a
pénzügyi számvitel szerint
a) Kötelezettségként

T8435

- K4214

b) A megtérítendő kifizetések elszámolása a társada- T4214
lombiztosítás pénzügyi alapjai által küldött értesítő alapján a pénzügyi számvitel szerint

- K3676

c) A megtérítendő kifizetések társadalombiztosítás T3676
pénzügyi alapjai felé történő megtérítése a pénzügyi
számvitel szerint

K3312

C) Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamveszteség (fizetett összeg > kötelezettség)
1. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamveszteség a pénzügyi számvitel szerint
a) Kötelezettségként

T853

K 4213
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b) Teljesítésként

T4213

K 32/33

2. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamveszteség a költségvetési számvitel szerint
a) Kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségT0022
ként

-

K053542

b) Teljesítésként

-

K003

T053543

D) Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamveszteség (fizetett összeg < követelés)
1. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamveszT853
teség a pénzügyi számvitel szerint

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. Támogatói okirat, támogatási szerződés megkötésekor előirányzatként (ha tárgyévben nem
került megtervezésre) a költségvetési számvitel szerint
a) Bevételi előirányzatként (ha tárgyévi és nem került megterve- T001
zésre)

-

b) Kiadási előirányzatként (ha tárgyévi és nem került megterve- T05(1)
zésre)

- K001

2. Támogatás folyósítása a költségvetési számvitel szerint

K0911/0916/
0921/0925(1
)

116. SZÁM

EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 4269

a) Követelésként

T0916/
0925(2)

– K0041

b) Teljesítésként

T005

–

K 0916/
0925(3)

3. Támogatás folyósítása a pénzügyi számvitel szerint
a) Követelésként

T3511/351
– K922/941
2

b) Teljesítésként

T32/33

4. Időbeli elhatárolás fejlesztési célú támogatás esetén a pénzügyi
számvitel szerint (az Szt. 45. § (1) bekezdés a) pontja és az Áhsz. T941
28. § (4) bekezdése szerint)

–

K3511/351
2

– K443

5. A folyósított (támogatási előleg nélküli támogatásnál, szállítói finanszírozásnál a megállapított) támogatási előleg terhére kötelezettségvállalás, nem szállítói finanszírozásnál a teljesítés elszámolása a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint: az általános kötelezettségvállalási, kiadás teljesítési szabályok szerint
6. Szállítói finanszírozásnál a szállítói számlák kifizetéséről szóló támogatói értesítést követően
a számlák megtérítésének elszámolása a költségvetési számvitel szerint
a) Követelésként

- K0041
T0916/0925(
2)

b) Teljesítésként

T005

K0916/0925
(3)

c) Az 5. pont szerint korábban elszámolt végleges kötelezettség- T05(3)
vállalások, más fizetési kötelezettségek teljesítéseként

- K003

7. Szállítói finanszírozásnál a szállítói számlák kifizetéséről szóló támogatói értesítést követően
a számlák megtérítésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint
a) Követelésként

T3511/3512 - K922/923

b) Teljesítésként (az 5. pont szerint korábban elszámolt kötelezett- T421

- K3511/3512
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ségek és a követelés összevezetése)
8. Támogatási előlegnél az elszámoláskor az elszámolási kötele- T006
zettség kivezetése a költségvetési számvitel szerint

- K044

9. Visszafizetési kötelezettség előírása a költségvetési számvitel
szerint
a) Adott (a folyósítás) évén belül: az 1. pont a) és a 2. pont a) és b)
alpontja vagy a 6. pont szerintiek fordítottjaként
b) Adott (a folyósítás) évén túl

T0022

- K05502/
05506/0584(
2)

a) Adott (a folyósítás) évén belül

T922/923

- K36711

b) Adott (a folyósítás) évén túl

T8435

- K4215/4218

10. Visszafizetési kötelezettség előírása a pénzügyi számvitel szerint

11. Visszafizetés a költségvetési számvitel szerint
a) Adott (a folyósítás) évén belül: nincs könyvelési teendő
b) Adott (a folyósítás) évén túl

- K003
T05502/055
06/
0584(3)

12. Visszafizetés a pénzügyi számvitel szerint
a) Adott (a folyósítás) évén belül

T36711

b) Adott (a folyósítás) évén túl

T4215/4218 - K32/33

- K32/33

B) Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől közvetlenül kapott támogatás elszámolása
(Áht. 20. § (1) bek.)
1. Támogatásról való értesítés a költségvetési számvitel szerint
a) Bevételi előirányzatként (ha tárgyévi és nem került megtervezésT001
re)

-

K0965/097
5(1)
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b) Kiadási előirányzatként (ha tárgyévi és nem került megtervezésT05(1)
re)

- K001

c) Követelésként

T0965/097
- K0041
5(2)

2. Támogatásról való értesítés a pénzügyi számvitel szerint

T3516/3517- K922/941

3.Támogatás jóváírása a pénzügyi számvitel szerint

T33

4. Időbeli elhatárolás fejlesztési célú támogatás esetén a pénzügyi
számvitel szerint (az Szt. 45. § (1) bekezdés a) pontja és az Áhsz.
T941
28. § (4) bekezdése szerint)

- K36791

- K443

5.Kötelezettségvállalás, kötelezettség a kapott támogatás terhére
a) A költségvetési számvitel szerint kötelezettségvállalás

T0021

- K05(2)

b) A költségvetési számvitel szerint végleges kötelezettségvállalás, T05(2)
más fizetési kötelezettség
T0022

-

c) A pénzügyi számvitel szerint kötelezettség

T1-8

- K42

a) Kiadási előirányzat teljesítéseként

T05(3)

- K003

b) Bevételi előirányzat teljesítéseként

T005

-

T42

- K3516/3517

K0021
K05(2)

6. Támogatás felhasználása (kifizetés) a költségvetési számvitel
szerint

K0965/097
5(3)

6a. Támogatás felhasználása (kifizetés) a pénzügyi számvitel szerint
a) A kötelezettség és a követelés összevezetéseként

b) A nemzetközi támogatási program pénzeszközeinek kivezetéseT36791
ként

- 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

T9232/942
- K367113
3
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b) Adott (a folyósítás) évén túl

T8434/864 -

K4215/421
8

9. Visszafizetés a költségvetési számvitel szerint
a) Adott (a folyósítás) évén belül: nincs könyvelési teendő
T05511/
0588(3)

- K003

a) Adott (a folyósítás) évén belül

T367113

- K32/33

b) Adott (a folyósítás) évén túl

T4215/4218- K32/33

b) Adott (a folyósítás) évén túl
10.Visszafizetés a pénzügyi számvitel szerint

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/
094052

– K0041

b) Általános forgalmi adó

T094062

– K0041

T3514

– K912

2. Számlázott eladási ár a pénzügyi számvitel szerint
a) Nettó érték
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b) Általános forgalmi adó

T3514

– K3642

a) Nettó érték

T005

K094023/
– 094033/
094053

b) Általános forgalmi adó

T005

– K094063

4. A számla kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint

T32/33

– K3514

3. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint

E) Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamnyereség (fizetett összeg < kötelezettség)
T0021
K05612/05622/
1. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamnyereség a költT05612/05622- 05632/05642
ségvetési számvitel szerint
/05632/05642
K0022
2. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamnyereség a pénzT4216
ügyi számvitel szerint

- K933

F) Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamnyereség (fizetett összeg > követelés)
1. Pénzügyi teljesítés (pénzügyi számvitel)
árfolyamkülönbözet

T 32/33

K 35

árfolyamkülönbözet

T 004

K 094093

követelés - árfolyamkülönbözet

T 094092

K 004

2. Pénzügyi teljesítés (költségvetési számvitel)

G) Egyéb könyvelési tételek
Lásd még az 2-5. fejezetek gazdasági eseményei
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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)

a) Csökkenés

T001
T09(1)

-

K05(1)
K001

b) Növekedés

T05(1)
T001

-

K001
K09(1)

3. Előirányzatok módosítása (átcsoportosítása)

B) Maradvány elszámolása
1. Költségvetési maradvány elszámolása a költségvetési számvitel szerint
a) Bevételi előirányzatként

T001

– K0981311

b) Kiadási előirányzatként

T05(1)

– K001

c) Követelésként

T0981312 – K0041

d) Teljesítésként

T005

– K0981313

2. Vállalkozási maradvány elszámolása a költségvetési számvitel
szerint
a) Bevételi előirányzatként

T001

b) Kiadási előirányzatként

T05(1)

c) Követelésként
d) Teljesítésként

- K0981321

-

T0981322 T005

K001

K0041

116. SZÁM

EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 4275

- K0981323
1. Kerekítési különbözet elszámolása költségvetési számvitel szerint
a) Követelésként

T094112

b) Teljesítésként

T005

c) Kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként

T0022

d) Kiadás teljesítéseként

T053553

K0041

-

K094113

-

K053552

-

K003

-

2. Kerekítési különbözet elszámolása pénzügyi számvitel szerint
a) Követelésként

T3514

b) Teljesítésként

T32/33

c) Kötelezettségként

T843

d) Kiadás teljesítésként

T4213

K9244

-

K3514

-

K4213

-

K32/33

-

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
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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 nyil- T05(2)
vántartási számláinak zárása
T0041

–

K0022
K09(2)

T001
T09(1)

–

K05(1)
K001

13. Előirányzatok nyilvántartási számláinak zárása
D) KÖNYVVITELI NYITÁS FELADATAI
1. A mérleg számlák nyitása

T1-4/491

– K491/4

2. Mérleg szerinti eredmény átvezetése (egyenlegtől függően)

T416/414

– K414/416

3. Befejezetlen termelés költségeinek visszavezetése

T571
T6/7

–

K231
K591

4. Költségvetési évben esedékes követelések átvezetése a költ- T09(2)
ségvetési számvitel szerint
T0042

–

K0041
K09(2)

5. Költségvetési évben esedékes követelések átvezetése a pénzT351
ügyi számvitel szerint

– K352

6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalások, más
T0021/0022
K05(2)
fizetési kötelezettségek átvezetése a költségvetési számvitel
–
T05(2)
K0023/0024
szerint
7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek átvezetése a T422

– K421
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pénzügyi számvitel szerint
8. Éven belüli lejáratú lekötött bankbetétek és az éven túli lejáratú lekötött bankbetétek közötti
átvezetések a pénzügyi számvitel szerint
a) Éven túli lejáratú lekötött bankbetét kivezetése

T361

b) Éven belüli lejáratú lekötött bankbetét nyilvántartásba vétele T33

- K31
- K361
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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 felada- Gyakoriság /
tok
esedékesség
a bizonylatok
bevételi és kiadási előirányzatok a költség- keletkezését,
vetési könyvvitel során vezetett nyilvántar- beérkezését
tási számlákon való elszámolása
követően haladéktalanul
a követeléseket, kötelezettségvállalásokat,
a bizonylatok
más fizetési kötelezettségeket, valamint
keletkezését,
ezek teljesítését érintő gazdasági események
beérkezését
bizonylatainak a pénzügyi könyvvitel során
követően halavezetett könyvviteli számlákon való elszádéktalanul
molása
a bizonylatok
a sajátos elszámolásokat érintő gazdasági
keletkezését,
események bizonylatainak a pénzügyi
beérkezését
könyvvitel során vezetett könyvviteli számkövetően halalákon való elszámolása
déktalanul

Felelősség

Költségvetési és Kontrolling Iroda

Pénzügyi és Számviteli
Iroda

Pénzügyi és Számviteli
Iroda

Pénzügyi és Számviteli
Az egyéb gazdasági események bizonylata- a negyedéves
Iroda
inak elszámolása, ha az Áhsz. 53. § (4)–(6) könyvviteli zárbekezdés másként nem rendelkezik
lat során
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Könyvviteli egyeztetési és zárlati feladatok
az Áhsz. 17. mellékletben meghatározott
egyezőségek vizsgálata, a költségvetési és a
pénzügyi könyvvezetés helyességének ellenőrzése
követelések, kötelezettségvállalások, más
fizetési kötelezettségek egyeztetése a részletező nyilvántartásokkal
az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon rögzített gazdasági események összesített bizonylaton történő feladását a könyvviteli
számlákra
a használatból kivont immateriális javak,
tárgyi eszközök átsorolása az átsorolt, követelés fejében átvett készletek közé
az általános forgalmi adó megállapításával
kapcsolatos elszámolások, egyeztetések
a könyvviteli számlákon kimutatott adó, járulék és más közteher kötelezettségek
egyeztetése a bevallásokban szereplő adatokkal.

EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 4279

Gyakoriság
esedékesség

/

Felelősség

havi

Pénzügyi és Számviteli
Iroda és Költségvetési és
Kontrolling iroda

havi

Pénzügyi és Számviteli
Iroda

havi

IV. fejezet alapján

havi

Pénzügyi és Számviteli
Iroda

havi

havi

kincstári könyvelési értesítő és az Egyetem
K1–2. rovatokhoz kapcsolódó részletező
havi
nyilvántartásaiban szereplő adatok közötti
esetleges eltérések egyeztetése
a terv szerinti és a terven felüli értékcsökhavi
kenés elszámolása
az immateriális javak, tárgyi eszközök,
készletek állományváltozásainak – így különösen saját előállítás, anyagfelhasználás,
selejtezés, hasznosítható hulladék készletre
vétele, aktiválás, térítés nélküli átadás, átvé- negyedéves
tel – elszámolása, ide nem értve az Áhsz.
53. § (5) bekezdés c) pontja szerinti átsorolást, a követelések, kötelezettségek fejében
történő átadást, átvételt
a befektetett eszközök és a forgóeszközök
negyedéves
téves besorolásának helyesbítése
az előző évek éves költségvetési beszámolói
negyedéves
esetleges helyesbítésének elszámolása
a könyvviteli számlákon kimutatott általános forgalmi és egyéb adó, járulék és más
negyedéves
közteher kötelezettségek egyeztetése az
adófolyószámlával

Pénzügyi és Számviteli
Iroda
Pénzügyi és Számviteli
Iroda
és Igazgatásszervezési
és Szolgáltatási Központ
Humánpolitikai Szolgáltató Iroda,
Pénzügyi és Számviteli
Iroda, Költségvetés és
Kontrolling Iroda
Pénzügyi és Számviteli
Iroda

Pénzügyi és Számviteli
Iroda

Pénzügyi és Számviteli
Iroda
Pénzügyi és Számviteli
Iroda és Költségvetési és
Kontrolling Iroda
Pénzügyi és Számviteli
Iroda és Humánpolitikai
Szolgáltató Iroda,
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Könyvviteli egyeztetési és zárlati feladatok
a 6. számlaosztályban könyvelt általános
költségek felosztása a 7. számlaosztály
könyvviteli számláira a 691. Általános költségek átvezetési számla közbeiktatásával, és
a főkönyvi kivonat alapján a könyvelés helyességének ellenőrzése
az Áhsz. 48. § (7) bekezdésében foglalt feladatok (sajátos elszámolások átvezetése)

Gyakoriság
esedékesség
negyedéves
negyedéves
éves

a leltári különbözetek elszámolása, az eltééves
rések okainak kivizsgálása

az eszközök értékelése, az értékvesztés elszámolása és annak visszaírása, az esetleges éves
terven felüli értékcsökkenés visszaírása
a külföldi pénzeszközre szóló eszközök, kötelezettségek, kötelezettségvállalások, más
fizetési kötelezettségek mérleg fordulónapján történő átértékelése, a követelések és a
kötelezettségvállalások, más fizetési kötele- éves
zettségek esetén az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon és a könyvviteli számlákon
egyaránt
a behajthatatlan követelések elszámolása

éves

az időbeli elhatárolások elszámolása

éves

a záró befejezetlen termelés készletre vétele éves
az 5. számlaosztály 51–56. számlacsoport
könyvviteli számláinak átvezetése a 8. éves
számlaosztály könyvviteli számláira,
az 571. Saját termelésű készletek állományváltozása és 572. Saját előállítású eszközök
aktivált értéke könyvviteli számláinak átve- éves
zetése a 492. Mérleg szerinti eredmény elszámolása könyvviteli számlára,
a 8. és 9. számlaosztály könyvviteli számláinak lezárása a 492. Mérleg szerinti eredéves
mény elszámolása könyvviteli számlával
szemben

/

Felelősség
Költségvetési és Kontrolling Iroda
Pénzügyi és Számviteli
Iroda
Pénzügyi és Számviteli
Iroda
Pénzügyi és Számviteli
Iroda
Műszaki és Létesítménygazdálkodási Iroda
Pénzügyi és Számviteli
Iroda
és
Műszaki és létesítménygazdálkodási Iroda
Pénzügyi és Számviteli
Iroda

Pénzügyi és Számviteli
Iroda
Pénzügyi és Számviteli
Iroda
Pénzügyi és Számviteli
Iroda
Pénzügyi és Számviteli
Iroda
Pénzügyi és Számviteli
Iroda

Pénzügyi és Számviteli
Iroda
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Könyvviteli egyeztetési és zárlati feladatok
a 6-os számlaosztály könyvviteli számláinak lezárása a 691. Általános költségek átvezetési számla könyvviteli számlával, a 7.
számlaosztály könyvviteli számláinak lezárása az 591. Költségnem átvezetési számla
könyvviteli számlával szemben
az 1–4. számlaosztály könyvviteli számlák
lezárása a 493. Zárómérleg számla könyvviteli számlával szemben
a 492. Mérleg szerinti eredmény elszámolása könyvviteli számla átvezetése a 416.
Mérleg szerinti eredmény könyvviteli számlára,
az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan az előirányzatok nyilvántartási számláinak lezárása a 001. Előirányzat nyilvántartási ellenszámla nyilvántartási számlával
szemben, valamint a teljesítés nyilvántartási
számláinak lezárása és – ezzel egyező öszszegben – a követelések vagy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek
nyilvántartási számláinak korrigálása a
megfelelő nyilvántartási ellenszámlával
szemben.
az 1–4. számlaosztály könyvviteli számláinak megnyitása a 491. Nyitómérleg számla
könyvviteli számlával szemben
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Gyakoriság
esedékesség

/

Felelősség

éves

Pénzügyi és Számviteli
Iroda és Költségvetési és
Kontrolling Iroda

éves

Pénzügyi és Számviteli
Iroda

éves

Pénzügyi és Számviteli
Iroda

éves

Költségvetési és Kontrolling Iroda

a költségvetési Pénzügyi és Számviteli
év kezdetére
Iroda

a könyvviteli
a 416. Mérleg szerinti eredmény könyvviteli számlák megPénzügyi és
számla átvezetése a 414. Felhalmozott nyitását köveIroda
eredmény könyvviteli számlára
tően haladéktalanul
a könyvviteli
számlák mega befejezetlen termelés költségeinek visszaPénzügyi és
nyitását kövevezetése
Iroda
tően haladéktalanul
a költségvetési évben esedékes és költséga könyvviteli
vetési évet követően esedékes követelések,
számlák megkötelezettségvállalások, más fizetési kötelePénzügyi és
nyitását kövezettségek (kötelezettségek) közötti átvezetéIroda
tően haladéktasek a nyilvántartási számlákon és a könyvlanul
viteli számlákon egyaránt.
az elemi költa bevételi és kiadási előirányzatok nyilván- ségvetés jóvá- Költségvetési
tartási számláinak megnyitása
hagyását köve- rolling Iroda
tően

Számviteli

Számviteli

Számviteli

és Kont-
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Könyvviteli egyeztetési és zárlati felada- Gyakoriság /
Felelősség
tok
esedékesség
az előző évi beaz előző évi maradvány nyilvántartásba vé- számoló elké- Költségvetési és Konttele
szültét követő- rolling Iroda
en

IV. Az analitikus nyilvántartás és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere
Az Egyetem összhangban az Áhsz-szel az analitikus nyilvántartások formáját, tartalmát, azok vezetésének módját 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 biztosítani 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
szükséges 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 keletkezését, 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
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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 rovatai 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, likviditási 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 pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozó adatokat, ha pénzügyi ellenjegyzés szükséges,
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 kötelezettségvállalás, 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 devizában 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
teljesítésére, elfogadására vonatkozó adatokat, az esetleges visszafizetési kötelezettség előírása
esetén a követelések 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
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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 kötelezettségvállalássá, 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 kerülnek számfejtésre a dolgozók személyi juttatásai, és annak járulékai, illetve indítják azok kifizetését is. A számfejtett 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 Szolgáltató 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 Pénzügyi és Számviteli Irodának ellenőrizni kell az analitika és főkönyv egyezőségét, valamint a kifizetések könyvelésének teljes körűségét.
Az analitika vezetéséért felelős: Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ Humánpolitikai Szolgáltató Irodája
Az egyeztetésért felelős: Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ Humánpolitikai Szolgáltató Irodája
és a Pénzügyi és Számviteli Iroda közösen
3. Követelések nyilvántartása
A követelések nyilvántartásának egyedi jellegűnek kell lennie.
3.1 A követelések nyilvántartásának tartalmaznia kell
a)
b)
c)
d)
e)

a követelés sorszámát, nyilvántartásba vételének dátumát,
a követelést tanúsító dokumentum megnevezését, iktató- vagy érkeztető számát, keltét,
a kötelezett azonosításához szükséges adatokat,
a követelés tárgyát, összegét az egységes rovatrend rovatai szerint,
a követelés teljesítésének határidejét, több részletben vagy folyamatosan (időszakonként) fennálló követelés esetén annak évek szerinti megoszlását, a költségvetési évben a teljesítési határ-
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időket dátum szerint, 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, bevételezés 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,
értékvesztést, annak visszaírását is) összegét a forint mellett devizában is, a nyilvántartásba vételi árfolyamot, 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
kötelezettségek 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 adatokat, az esetleges visszafizetési kötelezettség előírása esetén a követelések nyilvántartásával való kapcsolatot, az elvégzett ellenőrzéseket,
b) termék vagy szolgáltatás értékesítése esetén a kibocsátott számlák adatait oly módon, hogy abból az általános 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 tartalmazza.
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

4286 EGYETEMI ÉRTESÍTŐ

116. SZÁM

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,
g) devizában kapott vagy fizetett előleg esetén az előleg és annak módosulásai, az elszámolás öszszegét 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 biztosítani 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.
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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 könyvviteli számlákon való elszámolás ideje, az alkalmazott könyvviteli számlák, a rendezés módja és a rendezés érdekében 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
eszközökről külön nyilvántartást kell vezetni, amelyből megállapítható azok beszerzésének ideje, öszszege, 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 nyilvántartása 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),
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 azonosításához 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
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m) a leltározással kapcsolatos feljegyzéseket.
A kisértékű immateriális javakról vezetett nyilvántartásnak az 1. a), b), d) és e) pontja szerinti adatokat
kell tartalmaznia.
Az analitikus nyilvántartásoknak a főkönyvi könyvelés számláival történő egyeztetésének határideje:
tárgyhónapot 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 nyilvántartása 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 azonosításához 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
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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 tartalmaznia.
A nyilvántartásra vonatkozó szabályokat a még használatba nem vett (beruházások között elszámolt)
eszközökre 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:
tárgyhónapot követő hónap 15. napja.
Az analitika vezetéséért felelős: Pénzügyi és Számviteli Iroda és Műszaki és Létesítménygazdálkodási
Iroda
Az egyeztetésért felelős: Pénzügyi és Számviteli Iroda
8. Részesedések nyilvántartása
A részesedések nyilvántartásának tartalmaznia kell
a gazdasági társaság, társulás azonosításához szükséges adatokat,
a részesedés keletkezésének módját, idejét,
a részesedés megszerzésének célját, számviteli besorolását,
a részesedés bekerülési értékét, annak változásait, a változás okait, jellegét, az azokat alátámasztó bizonylatok 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
kapcsolatok 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 azonosításához 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 értékpapírszámla számát, megnevezését, a számlavezető nevét, valamint a részvénykönyvet vezető megnevezését.
a)
b)
c)
d)

Az analitikus nyilvántartásoknak a főkönyvi könyvelés számláival történő egyeztetésének határideje:
negyedévet követő hónap 15. napja.
Az analitika vezetéséért felelős: Pénzügyi és Számviteli Iroda és Vagyongazdálkodási Iroda illetve a
Költségvetési és Kontrolling Iroda
Az egyeztetésért felelős: Pénzügyi és Számviteli Iroda
A tartós részesedések értékeléséhez szükséges információkat és dokumentumokat az Egyetem Műszaki
és Létesítménygazdálkodási Irodája bocsátja a Pénzügyi és Számviteli Iroda rendelkezésére. Ennek keretében a Műszaki és Létesítménygazdálkodási Iroda köteles a gazdasági társaságok előzetes beszámolóját a tárgy évet követő év január 31.-ig, a végleges beszámolókat pedig a gazdasági társaságokra vonatkozó törvényi beszámolási határidőt követő 15 napon belül beszerezni.
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9. A készletek nyilvántartása
A nyilvántartásokban a készleteket mennyiségben és értékben is nyilván kell tartani. Nem kell értékben nyilvántartani 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 alátámasztó bizonylat azonosításához szükséges adatokat,
d) a befejezetlen termelés, félkész termékek esetén azok fellelési helyét, készültségi fokát, a mérlegkészítéskor megállapított értékét, és
e) a leltározással kapcsolatos feljegyzéseket.
Az analitikus nyilvántartásoknak a főkönyvi könyvelés számláival történő egyeztetésének határideje:
tárgyhónapot 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:
az előidéző gazdasági esemény megnevezését, jellegét,
az időbeli elhatárolás keletkezésének időpontját,
az időbeli elhatárolás összegét, és az azt alátámasztó számítást és bizonylati hivatkozást,
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 szervezeti egység kötelezettsége.
a)
b)
c)
d)

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.
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V. Számviteli bizonylati rend
Számviteli bizonylat fogalma
Számviteli bizonylat minden olyan, az Egyetem által kiállított, készített, illetve a vele üzleti vagy
egyéb kapcsolatban álló természetes személy vagy más gazdálkodó által kiállított, készített okmány
(számla, szerződés, megállapodás, 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 megtételének 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 művelet, esemény, illetve intézkedés jellemzői indokolják - idegen nyelven is ki lehet állítani.
Az idegen nyelven kibocsátott, illetve a befogadott idegen nyelvű bizonylaton azokat az adatokat,
megjelöléseket, 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 nyilvántartásokban 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 időpontjának a megítélése. Emiatt a könyvviteli elszámoláshoz a
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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 változások 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
gazdálkodó nevét, címét;
g) bizonylatok adatainak összesítése esetén az összesítés alapjául szolgáló bizonylatok körének,
valamint annak az időszaknak a megjelölése, amelyre az összesítés vonatkozik;
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
biztosítható –, 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 előírásainak. Az elektronikus dokumentumok, iratok bizonylatként történő alkalmazásának
feltételeit, hitelességének, 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 előírásainak, 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, folyamatos 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.
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A bizonylaton az adatokat időtálló módon úgy kell rögzíteni, hogy azok a kötelező megőrzési határidőig olvashatók (olvasható alakra hozhatók), továbbá az esetlegessé váló utólagos változások felismerhetők, illetve kimutathatók 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 helyesbítésére.
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 – hibás – 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.

A bizonylatok megőrzése
Az Iratkezelési Szabályzatban meghatározottak alapján kell eljárni:
a) 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 köteles megőrizni.
b) 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), , a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni. (A folyószámláknál az elévülési idő a folyószámla megszűnésének időpontjával kezdődik.)
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Az elektronikus formában kiállított bizonylatot – a digitális archiválás szabályairól szóló jogszabály
előírásainak 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. 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, megfelel 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, valamint 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
bizonylat 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 változásaikat 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 dolgozók 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
vonatkozó 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 technikai 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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SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

Preambulum
A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) gazdálkodásának részletes rendjét belső szabályzatban szükséges kialakítani. A Szervezeti és Működési Rend XVI. fejezet 7. pontja alapján a
Szenátus a Gazdálkodási Szabályzatában a hatékony, átlátható, költségtakarékos és eredményes gazdálkodás, 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 megfeleljen 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 tevékenységeivel összefüggő gazdasági, pénzügyi és számviteli, továbbá humánpolitikai feladatokat. Előzőekhez 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 magas színvonalú képzést és tudományos tevékenységet nyújtsanak, továbbá a kötelezően előírt
gazdálkodási, tervezési, beszámolási és nyilvántartási feladatoknak eleget tegyenek, a rendelkezésre álló források gazdaságos felhasználása mellett.
5. A gazdálkodás egyes területeire vonatkozó részletes szabályokról külön szabályzatok, utasítások 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.),
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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 (továbbiakban:Gst.),
h. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.),
i. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.),
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, 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.
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 alaptevékenységek 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 közfeladatként végzett és bevétel érdekelt tevékenységről önköltségszámítást (elő- és utókalkuláció)
kell készíteni, amelynél az előkalkuláció dönti el, hogy az adott tevékenység alaptevékenység-e, vagy vállalkozási tevékenység. A részletszabályokat az Egyetem Önköltségszámítási
Szabályzata tartalmazza.
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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 rovatain elszámolandó bevételei vállalkozási tevékenységre nem használhatók fel, a vállalkozási tevékenységeinek összesített maradványa negatív nem lehet.
7. Az Egyetem azonosító adatai:
Megnevezés:

Szegedi Tudományegyetem

Székhely:

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Törzskönyvi azonosító szám (PIR):

329815

Alaptevékenység államháztartási szakágazata:

854200 Felsőfokú oktatás

Alaptevékenység fő TEÁOR kódja:

8542 Felsőfokú oktatás

Adószám:

15329815-2-06

KSH statisztikai számjel:

15329815 8030-312-06

Államháztartási egyedi

230265

azonosító (ÁHTI):
Fejezet:

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Vezető

Dr. Szabó Gábor

Alapító okirat azonosítója:

59293-1/2014.

Irányító/felügyelet/fenntartó

309271 Emberi Erőforrások Minisztériuma

Alapítói jog gyakorlója

736240 Országgyűlés

Bankszámlái

Felsorolva az Egyetem Pénzkezelési Szabályzatában

Egyetem által alapított és fenntartott közoktatási intézmények

SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános
Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napközi Otthonos Óvodája;
SZTE Gyakorló Gimnázium; és Általános
Iskola
SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola
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Vám azonosító (VPID)

HU 0000035868

OEP azonosító

05 2917 0218

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 körében minden olyan döntést meghozhat, intézkedést megtehet, amely hozzájárul az Alapító Okiratában meghatározott feladatainak végrehajtásához, feltéve, hogy a döntések nem veszélyeztetik az alapfeladatok ellátását, a közpénzek hatékony felhasználását.
2. Az Egyetem kötelezettsége a rendelkezésre álló források rendeltetésszerű, hatékony és eredményes felhasználása, a szellemi és egyéb vagyon védelme.
3. Gazdálkodása során az Egyetemszerződést köthet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
meghatalmazása esetén gazdálkodó szervezetet alapíthat, a kezelésébe, használatába adott
vagyont használhatja és hasznosíthatja.
4. A gazdálkodás megszervezése során – a jogszabályok maradéktalan betartása mellett – biztosítani kell
a. az Egyetem infrastruktúrájának hatékony, gazdaságos működtetését,
b. az ügyintézés, a gazdálkodással, a működéssel, az adminisztrációval kapcsolatos teendők az oktatók, a kutatók, más közalkalmazottak, a hallgatók lehető legkevesebb idejét, energiáját vegyék igénybe,
c. az Egyetem partnereivel (államigazgatás, hazai és nemzetközi alapok, alapítványok,
szponzorok, piaci szereplők stb.) a zavartalan kapcsolat, illetve kapcsolatépítés feltételeit.
5. A gazdálkodás egységét az Egyetem tervezési, beszámolási és ellenőrzési rendszere biztosítja,
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.
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6. A gazdálkodás magában foglalja különösen:
a. a feladatok ellátásához rendelkezésre álló államháztartáson belüli támogatások, átvett
pénzeszközök, működési és felhalmozási bevételek, közhatalmi bevételek ésszerű, hatékony és takarékos felhasználásának a megtervezését, megszervezését, felelős lebonyolítását, a felhasználásról való beszámolást,
b. a feladatellátáshoz rendelkezésre álló erőforrások (humán erőforrás, vagyon, infrastruktúra) és források feladatarányos elosztását, a feladatváltozásból következő, illetve a
hatékonysági követelményeknek megfelelő átcsoportosítását, a szellemi és egyéb vagyon védelmét,
c. a kiadások szükségességének és az erőforrások hatékony felhasználásának ellenőrzését, a vállalt kötelezettségek, feladatok kockázatának felmérését, minősítését, az
eredmény vizsgálatát,
d. az alapfeladatokat szolgáló állami és saját vagyon állapotának, állagának és színvonalának megőrzését, gyarapítását,
e. a közfeladat ellátásán túl, ezek ellátását segítő haszonszerzés, vagy nem haszonszerzés
céljából végzett tevékenységek, melynél elvárás a gazdálkodó egységek saját bevételeinek növelése.
7. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az Egyetem kiadási előirányzatai terhére támogatás,
adomány, és más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint kifizetés nem teljesíthető. Kivétel az Egyetem foglalkoztatottjai számára jogszabály alapján nyújtható munkáltatói kölcsönök, támogatások, az ellátottak pénzbeli juttatásai, valamint az Egyetem foglalkoztatottak jóléti célú - oktatási, szociális vagy sportcélú - tevékenységet végző szervezetének 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.
9. Az Egyetem a kiadási előirányzatok terhére nem köthet olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződést, illetve létrejött ilyen
szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A kötelezettséget vállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni 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.
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10. Az Egyetem által alapítható gazdasági társaságok alapítási és részesedés szerzési szabályait,
az alapított, illetve részesedésével működő gazdasági társaságok listáját, és a részletes szabályokat az SZMR X. fejezete, továbbá a Vagyongazdálkodás Szabályzata tartalmazza.
11. Az Egyetem vagyongazdálkodásával kapcsolatos előírásokat külön egyetemi szabályzat tartalmazza.
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 Szenátus. 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 szerveze-

ti felépítés mentén. Gazdálkodási szempontból decentralizáltan gazdálkodó szervezeti egységek (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 gazdálkodó 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 jóvá-

hagyott keretek felhasználásának szükségességéért, a körültekintő gazdálkodásért, a keretek betartásáért.
9. Amennyiben a gazdálkodó szervezeti egység a tárgyévi költségvetési kereteinek főösszegét túl-

lépte, és azt egyéb feladatainak maradványából nem pótolja, az így keletkezett túlköltés összege a következő évi költségvetési keret mellett megnyitásra kerül, a rendelkezésre álló költségvetési keretet ezzel az összeggel csökkenteni kell.
10. Ha a gazdálkodó szervezeti egység költségvetési keretét túllépi, a kancellár az eset kivizsgálását

követően, a kivizsgálás eredményétől függően a gazdálkodó szervezeti egység gazdálkodási
jogát korlátozó döntést hozhat.
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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 felhasználás 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 gazdálkodik, a jóváhagyott létszámkeretén belül önállóan állapítja meg a foglalkoztatottak létszámát, 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 vagyongazdálkodás, a foglalkoztatás és a közbeszerzés területén. A gazdálkodó szervezeti egységnek – önálló jogalanyiság hiányában – adószáma, társadalombiztosítási azonosító száma, bankszámlája,
kincstári költségvetése, számviteli beszámolója nincs, a rá vonatkozó költségvetést, ezek megvalósításáról szóló gazdasági, pénzügyi beszámolóját az Egyetem szervezeti egységeként a jelen 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 tevékenységként kezdhet meg. A megkezdésre tervezett új tevékenység térítési díjainak el kell érnie az előkalkulált 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.
II.3. Irányítás
1. Az Nftv. alapján az Egyetem felett az alapítói és Fenntartói jogok gyakorlója az emberi erőforrások 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 rendelkezések alapján elkészített éves beszámolóját,
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c. megvizsgálja az Egyetem szervezeti és működési szabályzatát, intézményfejlesztési tervét, költségvetését,
d. ellenőrzi az Egyetem gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát, a
szakmai munka eredményességét,
e. kezdeményezi a rektor megbízását és felmentését, továbbá gyakorolja felette a munkáltatói jogokat
f. gondoskodik az Egyetem éves költségvetési beszámolójának ellenőrzéséről,
g. hozzájárulása szükséges az Egyetem hatáskörében történő rendszeres pénzjuttatással járó
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 tanulmányi, 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 foglaltak megtartását, jogszerűségét, az Egyetem működésének és a döntéshozatalnak a jogszerűségét.
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 tájékoztatás céljából az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszternek, valamint az államháztartásért 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 kancellár döntésével vagy intézkedésével szemben, illetve intézkedésének elmulasztása esetén a
Fenntartóhoz intézett kifogással élhet.
3. A kancellár feladatai különösen:

a. felel az Egyetem gazdasági, pénzügyi, kontrolling, számviteli, munkaügyi, jogi, igazgatási, informatikai tevékenységéért, az intézmény vagyongazdálkodásáért, ideértve a műszaki, létesítményhasznosítási, üzemeltetési, logisztikai, szolgáltatási, beszerzési és közbeszerzési ügyeket is, irányítja e területen a működést, dönt a hatáskörébe tartozó kérdésekben,
b. felel a szükséges gazdálkodási, valamint az a) pontban meghatározott területek tekintetében szükséges intézkedések és javaslatok előkészítéséért, ennek keretében – nem a
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konzisztórium hatáskörébe tartozó kérdésekben – egyetértési jogot gyakorol az Nftv. 12.
§ (1) bekezdése, valamint 13. § (1) bekezdése szerinti jogosultnak az intézmény gazdálkodását, szervezetét, működését érintő gazdasági következménnyel járó döntései és intézkedései tekintetében; az egyetértés ezen döntések érvényességének, illetve hatálybalépésének feltétele,
c. a felsőoktatási intézmény rendelkezésére álló források felhasználásával gondoskodik annak feltételeiről, hogy a felsőoktatási intézmény gazdálkodása az alapfeladatok ellátását
biztosítsa,
d. gyakorolja az intézmények részvételével működő gazdasági társaságokban és gazdálkodó szervezetekben a tulajdonosi jogokat,
e. az Nftv. 13. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel (kancellári hatáskör) munkáltatói jogot gyakorol a felsőoktatási intézményben foglalkoztatott alkalmazottak felett,
gondoskodik a jogszabályoknak megfelelő pénzügyi-szakmai kompetencia biztosításáról,
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, tájékoztatási kötelezettségének köteles eleget tenni.
4. A kancellárnak utasítás(ok)ban szükséges rendeznie a működéséhez kapcsolódó, pénzügyi kiha-

tással bíró, jogszabályban, egyetemi szabályzatban nem szabályozott kérdéseket. Jelen Szabályzatban 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 gazdasági

szervezet főigazgatója a kancellár közvetlen irányítása alatt látja el a gazdasági szervezet vezetését. A gazdasági szervezet főigazgatójának gazdálkodási jogosítványait az SZMR, valamint a
mindenkor érvényes utasítások, a kancellár által adott meghatalmazások tartalmazzák.
6. A gazdasági szervezet főigazgatója vezeti és ellenőrzi a gazdasági szervezetet, felelős a számá-

ra 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.
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
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kancellár helyettese abban az esetben is, ha munkaköri elnevezése, beosztása ezt nem jelöli.
Amennyiben jogszabály valamely kancellári hatáskörbe tartozó feladat ellátásához olyan pénzügyi-számviteli képesítést, vagy felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséget ír elő
amellyel a kancellár nem rendelkezik, úgy ezen feladatok ellátására – a kancellár egyéb rendelkezése 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 kapcsolódó keretrendszert és a szabályozási környezetet, valamint az Egyetem gazdálkodási és
üzemeltetési tevékenységével összefüggő szabályainak és belső utasításainak végrehajtását ellenőrzik, 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 látja el.
II.5. Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás
1. Az Egyetem Kötelezettségvállalási Szabályzata tartalmazza a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás és a teljesítésigazolással kapcsolatos részletszabályokat.
2. Az Egyetem nevében, az Alapító Okiratában meghatározott feladatok ellátása érdekében a jogszabályi előírások és a belső egyetemi szabályzatokban rögzítettek betartásával vállalható kötelezettség, a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség figyelembe vételével:
a. a kiadás (vagy ráfordítás) az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhető legkisebb legyen, a jogszabályban, szerződésben meghatározott, illetve általánosan elvárható 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 lehető
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 keret 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 társaság illetve egyéb szervezet, amelynek tagja, vagy tisztségviselője, (együttesen: személyes érintettség) 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 jogügylet 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 vonatkozásban az Egyetem gazdasági érdekeit veszélyezteti vagy sérti:
a. amennyiben a közalkalmazott a személyében érintett ügylethez kötődően döntési jogkörrel rendelkezik, vagy
b. döntést javasol, vagy
c. döntésre befolyásoló hatású közreműködő tevékenységet végez.
5. A közalkalmazott a bejelentését a felette munkáltatói jogokat gyakorló vezető véleményezésével 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 közalkalmazottat 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 terheli.

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 képezi.
2. A központi költségvetésről szóló törvényben foglaltak alapján az Egyetemnek bevételeiről és
kiadásairól kiemelt előirányzatok és finanszírozási bevételi előirányzatok és finanszírozási kiadási előirányzatok bontású kincstári költségvetéssel kell rendelkeznie.
3. A kincstári költségvetést az Egyetemre a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetet irányító szerv készíti el. A fejezetet irányító szerv az elfogadott központi költségvetésről szóló
törvény alapján a költségvetési évet megelőző év december 20-áig a Kincstár által működtetett
elektronikus rendszerbe tölti fel.
4. Az Egyetemnek a határozatban megállapított bevételi és kiadási előirányzatai egységes rovatrend szerinti részletezéséről elemi költségvetést kell készítenie.
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.
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6. Az elemi költségvetés az Áhsz. szerinti költségvetési jelentésben szereplő eredeti előirányzatokat, valamint a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett 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 működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben.
8. Az elemi költségvetésben a bevételi előirányzatokat és a kiadási előirányzatokat azok közgazdasági 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 jóváhagyott, egyetemi szintű elemi költségvetés, valamint az ezt részletező, egyetemi kari szintig lebontott belső egyetemi költségvetés.
10. Az elemi költségvetéshez kapcsolódóan el kell készíteni az abban foglaltakat alátámasztó számításokat és azok indokolását.
III.2. Belső egyetemi költségvetés tervezése
1. Az Egyetem gazdálkodásának az alapja a Szenátus által jóváhagyott, az elemi költségvetésre
épülő belső költségvetés, amelynek 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 kihatásainak figyelembe vételét,
c. a tervezésre ható gazdasági és jogszabályi környezet, illetve a Fenntartó és az OEP lényegi, 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 javaslat pontosítását,
h. az elemi költségvetés Ávr.-ben meghatározott feladatait.
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,
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e. teljesítményalapú értékelés, amellyel lehetséges a megállapított, támogatásra és bevételekre épülő keret rendszeres követése és módosítása, a központi finanszírozás egyenetlenségeinek 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 indokolt 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 követően az Egyetem elemi költségvetését a konzisztórium előzetes egyetértésével, a kancellár előterjesztésére 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 – költségvetési keretének felhasználásáról, illetve felosztásáról.
c. A tanszéki értekezlet döntési hatáskörébe tartozik – az SZMR V. fejezet 54. pontja alapján – a Szenátus, a Kari Tanács által meghozott döntések, megalkotott szabályzatok, valamint a rektor és a kancellár utasításai alapján a tanszék költségvetési keretének felhasználása, 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 Orvostudományi 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 összefüggően megillető előirányzata számításának módját és összegét, mely fedezi a Klinikai Központ oktatási tevékenységével kapcsolatos kiadásait is.
8. A költségvetés tervezésével kapcsolatos feladatok ellátása a Költségvetési és Kontrolling Iroda
feladat- és hatásköre, a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (továbbiakban: Klinikai Központ) kivételével. A Klinikai Központ Gazdasági Hivatala a saját költségvetési javaslatukat,
melyet megküld a Költségvetési és Kontrolling Iroda részére, az Egyetem költségvetési javaslatába 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 költségvetésének elfogadásakor, a kancellár egyetértésével közösen meghatározzák a Klinikai
Központ - klinikák, központ, intézet önálló osztály, tanszéki oktatási-tevékenységével
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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
Fogorvostudományi 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 tartalmazzanak minden, a gazdálkodó szervezeti egység tevékenységével kapcsolatos bérelem
fedezetét,
d. az előző évi maradvány megnyitásáról, igénybevételéről a gazdasági szervezet főigazgatójának javaslata alapján a kancellár dönt.
10. A Gazdasági Igazgatóság Költségvetési és Kontrolling Irodája az éves költségvetési javaslatban, és az elemi költségvetésben elfogadott keretszámok felosztását, a gazdálkodás főbb jellemzőit, a teljesítmények elemzését negyedéves, és havi monitoring keretében folyamatosan figyelemmel 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 támogatásáért.
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 intézmények működéséhez szükséges fedezetet a Fenntartó által biztosított és az államháztartás alrendszereiből származó támogatás, átvett pénzeszköz, saját bevételek és államháztartáson kívüli 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 ellenértékből, a tulajdonosi bevételekből, a kapott kamatokból és más hasonló, a működés
során keletkező bevételekből származnak,
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 államháztartáson
belülről felhalmozási célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak,
b. a felhalmozási bevételek, amelyek az immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor
kapott ellenértékből, valamint a részesedések értékesítésekor, megszűnésekor kapott
bevételekből származnak,

4310 EGYETEMI ÉRTESÍTŐ

116. SZÁM

c. a felhalmozási célú átvett pénzeszközök, amelyek az államháztartáson kívülről felhalmozási célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak.
5. Működési kiadások - és azok kiemelt előirányzatai - azok közgazdasági jellege szerint:
a. a személyi juttatások, amelyek a foglalkoztatottaknak kifizetett illetményből, munkabérből 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 teljesítő megfizetni köteles,
c. a dologi kiadások, amelyek a készletek és szolgáltatások vásárlása, más befizetési kötelezettségek teljesítése, kamatfizetés és más, a működés során keletkező kiadások teljesítéséből származnak,
d. az ellátottak pénzbeli juttatásai, amelyek a társadalombiztosítási ellátásokból, családi
támogatásokból és a természetes személyeknek betegséggel, lakhatással vagy más okból 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 szerepeltethető 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 eszközök megszerzéséből, részesedések megszerzéséhez vagy növeléséhez kapcsolódó kiadások teljesítéséből származnak,
b. a felújítások, amelyek a tartósan használt eszközök felújításának kiadásaiból származnak,
c. az egyéb felhalmozási célú kiadások, amelyek az államháztartáson belülre vagy kívülre
felhalmozási célból adott támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekből származnak.
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 államháztartás központi alrendszerében központi támogatásként folyósított támogatás kiutalása és fizetési számlán történő jóváírása,
8. A kiemelt előirányzatokat és a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az Áhsz.-ben meghatározott részletes közgazdasági jogcímekre (a továbbiakban: rovat) kell bontani. A rovatok
egységes rovatrendet képeznek.
9. Az Egyetem beszámolójában kimutatott költségvetési maradvány a költségvetési év során az
alaptevékenység bevételeinek és kiadásainak különbözete. A vállalkozási tevékenység bevételeinek és kiadásainak különbözete a vállalkozási maradvány.
a. A költségvetési maradványt az éves költségvetési beszámoló készítésekor kell megállapítani az Áhsz. előírásainak megfelelően.
b. A költségvetési maradványból a központi költségvetést, irányító szervet megillető öszszeg befizetésén túl a költségvetési maradványt terhelő kifizetés a költségvetési év
előirányzatai terhére nem teljesíthető.
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c. Az Egyetem kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának kell tekinteni
i. a költségvetési évben befolyt, az egységes rovatrend B3. Közhatalmi bevételek,
B4. Működési bevételek és B5. Felhalmozási bevételek rovatain elszámolt
olyan költségvetési bevételt, amely bizonyítottan a költségvetési bevétel ellenszolgáltatásaként teljesítendő költségvetési kiadásokra a következő évben kerül 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 történt, de a pénzügyi teljesítés áthúzódik a költségvetési évet követő év június
30-áig,
iii. az európai uniós forrásból finanszírozott programok költségvetési maradványát,
iv. az egységes rovatrend B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain elszámolt olyan költségvetési bevételeket, amelyek esetén az átadó az annak terhére ellátandó feladatot meghatározta,
v. az elkülönített állami pénzalapból meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel 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 és az Nftv 88.§ (1) bekezdése 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 költségvetési 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 hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítást követően használhatja fel.
5. A saját hatáskörű előirányzat átcsoportosításról, módosításról a gazdasági igazgató 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 főösszege 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, amelynek keretében
a. végrehajtja az Országgyűlés hatáskörében az egyetemi költségvetés egészét érintő módosításokat, a gazdálkodó szervezeti egységek közötti differenciált végrehajtás esetén
a Szenátus döntése alapján.
b. a Kormány, a felelős miniszter és a Fenntartó hatáskörében végrehajtott módosításokról 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 lehetővé tevő előirányzat-módosítást.
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 költségvetés 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 részére történő lebontásával képződik. A gazdálkodási keret képezi a személyi juttatások, a járulékok, a dologi, az ellátottak pénzbeli juttatásai, illetve az egyéb működési célú kiadások és a
felhalmozási kiadások forrását.

116. SZÁM

EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 4313

4. A költségvetési javaslatban tervezett saját bevételek és a támogatások államháztartáson belülről csak a pénzforgalmi teljesülést követően – kivéve az OEP támogatás – képeznek felhasználható gazdálkodási keretet, kötelezettség ezt követően vállalható a terhükre.
5. A keretgazdák a költségvetésben tervezett, illetve év közben módosított kereteiket az Egyetem szabályzataiban meghatározottak szerint használhatják fel.
a. A központi, irányító szervi támogatás éves előirányzatából az aktuálisan engedélyezett
keret használható fel.
b. A meghatározott célra kapott pénzeszközök esetében (pályázati támogatások, alapítványi 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 Költségvetési 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 szervi 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 nyilvántartásokat a
költségvetési év végén zárja le.
4. A nyilvántartásokkal szemben támasztott követelmény, hogy az eszközök és források változásait
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 tartalmazzák.
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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 szükséges 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, működtetése,
f. munkaügyi kapcsolatok gondozása a költségvetési szerv felügyeleti szervével, érdekegyeztetések az érdekképviseleti szervezetekkel,
g. a kapcsolódó adózási kötelezettségek teljesítése,
h. az adatszolgáltatás, beszámolási kötelezettségek teljesítése, belső információs rendszerének kidolgozása, és működtetése.
3. Az Egyetem a vele foglalkoztatási jogviszonyban állók jogainak, kötelezettségeinek, a foglalkoztatási jogviszony keretében történő joggyakorlás rendjének meghatározására vonatkozó
szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat Foglalkoztatási Követelményrendszere tartalmazza.
4. Az emberi erőforrás gazdálkodással kapcsolatos feladatköröket az Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ látja el, a kancellár közvetlen irányítása mellett.
5. Az éves költségvetés keretében a Szenátus dönt a gazdálkodó szervezeti egységek személyi juttatásokkal kapcsolatos keretéről, illetve a gazdálkodó szervezeti egységek engedélyezett létszámkereteiről. 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 tervezésekor 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 megfelelő 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.
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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 keretével 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 vállalható, ha a megtakarítás a létszámkeret, létszámösszetétel, illetményszükséglet, vagy a munkaidőalap évközi és tartós hatású csökkentéséből származik.
12. A Kjt. 77. §-a szerinti kereset-kiegészítés a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott
mértékig tervezhető.
13. A személyi juttatások kiemelt előirányzaton elszámolandó kiadásokkal kapcsolatos számfejtési
és az ehhez kapcsolódó kifizetőhelyi feladatok ellátása és a törvényben meghatározott, az állami adóhatóság felé teljesítendő bevallási és befizetési kötelezettségek teljesítése központosítottan, 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 feladatait és kötelezettségeit, illetve a közalkalmazottak jogait és kötelezettségeit a Kollektív Szerződés 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 Iroda teljesíti.
V.2. Hallgatói pénzbeli juttatások
1. A hallgatói pénzbeli juttatások, illetve a hallgatók által fizetendő díjak körét és mértékét, valamint a hallgatók kártérítési kötelezettségét e szabályzat, továbbá az Egyetemi Szenátus által elfogadott „Szabályzat a Szegedi Tudományegyetem hallgatói által fizetendő díjakról és térítésekről, valamint a részükre nyújtható egyes támogatásokról” elnevezésű szabályzata tartalmazza.
2. A hallgatói pénzbeli juttatások keret terhére kifizetést a Gazdasági Szervezet főigazgatójának
irányítása alatt álló egységek az arra jogosított gazdálkodó egység rendelkezése alapján teljesítenek.
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3. A hallgatói pénzbeli juttatások keret terhére havonta esedékes ösztöndíjak kifizetésének időpontját a vonatkozó szabályzatban a Szenátus hagyja jóvá.
V.3. Dologi kiadások és a beszerzés
1. A dologi keretek összevontan tartalmazzák mindazon működési, fenntartási, gazdálkodási kiadások fedezetét általános forgalmi adóval együtt, amelyek nem tartoznak a beruházási, felújítási, 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.
3. A decentralizált gazdálkodás keretében az alapfeladatok ellátásához szükséges anyag, áru,
kisértékű tárgyi eszköz, immateriális javak, és egyéb beszerzéseket, valamint a különféle szolgáltatások megrendelését a gazdálkodó szervezeti egység a beszerzésekre vonatkozó szabályzatok, 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 megfelelő beszerzések lebonyolítása érdekében a Létesítménygazdálkodási Igazgatóságon belül külön 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 végzi. 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 eljárásokban a Közbeszerzési szabályzatban leírtak szerint oszlik meg az egyes közreműködő
szervezetek hatásköre, feladatai és felelőssége.
6. Az egyetemi pénzeszközök tervezhető felhasználása, valamint az alaptevékenységhez szükséges feladatok magas színvonalon történő ellátása érdekében a gazdálkodó szervezeti egységek beszerzési tervet készítenek. A beszerzési tervnek minimálisan a következőket szükséges
tartalmaznia:
a. a beszerzendő áru- és szolgáltatáscsoportok megnevezése,
b. a hozzájuk rendelt keret összege,
c. a beszerzés tervezett időpontja.
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7. A gazdálkodó szervezeti egységek beszerzési tervének összesítése alapján a Létesítménygazdálkodási Igazgatóság elkészíti az Egyetem közbeszerzési és beszerzési tervét, amelyet a
GSZ főigazgató terjeszt a Szenátus elé jóváhagyásra.
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 lehet 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.
11. Az Egyetem import beszerzéseinél az európai uniós vámjog, a Magyarország érvényes nemzetközi 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. Bármilyen forrásból származó gép, műszer, telekommunikációs és számítástechnikai rendszer/rendszerelem telepítéséhez, amely további kötelezettségvállalást vonhat maga után, a Gazdasági 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 nyilvántartásában 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. eszköz esetében is) és a felújítási igényeket évenként a Gazdasági Szervezet hatáskörrel bíró egységének felhívása alapján kell bejelenteni.

4318 EGYETEMI ÉRTESÍTŐ

116. SZÁM

7. Valamennyi gazdálkodó szervezeti egységnek, az éves költségvetési tervezési folyamat keretein
belül Beruházási és felújítási tervet szükséges készítenie. A tervnek tartalmaznia kell a beruházások, felújítások tervezett forrásait. Az egyetemi szintű beruházási és fejlesztési tervet, illetve
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 fejezeti költségvetésében kell megtervezni. Az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium jogosult az általa biztosított költségvetési előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodás ellenőrzésére. Előzetes tájékoztatást, beszámolót kérhet, illetve kezdeményezheti az egészségügyi szolgáltatással összefüggő kérdések egyetemi fórumokon
történő megvitatását.
10. A Létesítménygazdálkodási Igazgatóság feladata a beruházások adatainak elkülönített kezelése
és a vezetés folyamatos tájékoztatása.
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 gazdálkodó egységek vesznek igénybe a feladatellátásuk kapcsán (oktatási, kutatási, egészségügyi 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 sorolva, 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
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elkészítése során kidolgozott számítások alapján kerülnek meghatározásra és havonta, időarányosan 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 meghatározott 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 szükséges 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 irányuló megállapodás, valamint ingatlanra vagy ingó dolgokra (műszer, eszköz, gép, berendezés. bútorzat stb.) vonatkozó használati jogok átadása, amely során a birtokba vehető dolgokra vonatkozó rendelkezési jog végleges átadása nem történik meg, és nem kerül sor új vagyonelem létrehozására vagy beszerzésére.
3. A belső szolgáltatások önköltségszámítási, árképzési szabályait az Egyetem Önköltségszámítási
Szabályzata tartalmazza. A szolgáltatás ellenértékét a Pénzügyi és Számviteli Iroda vezeti át a
Költségvetési és Kontrolling Irodától kapott információszolgáltatása, illetve a szolgáltató szervezeti egységek feladásai alapján. A szolgáltatások ellenértékét a felhasználó gazdálkodó egység keretei biztosítják, a szolgáltató szervezeti egység keretének a javára.
4. Az egyetemi gépjárművek igénybevételének szabályait a Gépjárművek Üzemeltetési és Igénybevételi Szabályzata tartalmazza.
5. Az átoktatásra vonatkozó részletes szabályokat a gazdálkodó egységek között megkötött átoktatási megállapodások tartalmazzák.

VI.

A pénzforgalom lebonyolításának szabályai

1. Az Egyetem bevételeinek fogadása, kiadásainak teljesítése, a készpénzfelvételt is beleértve, elsődlegesen 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 lakásépítésének, lakásvásárlásának munkáltatói támogatására szolgáló számla, illetve a Kincstár engedélye esetén a hitelintézetnél vezetett devizaszámla.
3. A pénzkezelésre vonatkozó részletes előírásokat az Egyetem Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza.
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4. A Kincstár Forintszámla-vezetési Szolgáltatásokról szóló Szabályzata tartalmazza az Egyetem
által, a Kincstárnál vezethető számlatípusokat. Az Egyetem számláit a 24 pozíciós pénzforgalmi jelzőszám jelöli.
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 megbízások aláírásával és a bejelentett bélyegzőlenyomatainak használatával.
2. A számlák feletti rendelkezési jogosultság a Kincstár, illetve a pénzintézet irányában összegszerűen nem korlátozható.
3. A Pénzügyi és Számviteli iroda nyilvántartást vezet az aláírásra, illetve a készpénzfelvételre jogosultak köréről. A számlák feletti rendelkezési jog gyakorlására felhatalmazott közalkalmazottak 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 megbízását, 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 elszámolásairól, végrehajtja a kiadások teljesítésére, a bevételek beszedésére irányuló - jogszabályoknak
megfelelően kezdeményezett - pénzügyi lebonyolítási feladatokat, ennek keretében a kiadásokhoz kötődően fedezetet vizsgál, valamint formai ellenőrzéseket végez. A kincstári számlavezető rendszer a költségvetési igények figyelembe vételével biztosítja a jogszabály alapján Kincstárban vezetett számlák napi elszámolásforgalmának lebonyolítását.
2. A Kincstár számlavezetési feladatait kötelezően igénybe veendő szolgáltatásként teljesíti, melyért a jogszabályokban meghatározott díjakat, jutalékokat számolja fel, valamint bizonyos külső szolgáltatók által felszámított díjakat, jutalékokat az ügyfélszámlákra terheli. A Kincstár a
forintban vezetett fizetési számlák esetében - a hallgatói önköltség és adomány számlájának kivételével - 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 előirányzatra 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
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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 bevételeinek 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 témaszámon a keret, valamint az Egyetem számláján – az előirányzati oldalról is rendezett – forrás 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 feltüntetni.
3. A kincstári elszámolási rend átfutási idejét figyelembe véve, az igazolt és utalványozott számlák határidőre való kifizetésének feltétele, hogy azok a számlákon feltüntetett fizetési határidő
előtt legalább öt munkanappal, illetve a lehető legrövidebb időn belül megérkezzenek a Gazdasági Igazgatósághoz.
4. A pontatlanul kitöltött, rosszul utalványozott vagy fedezethiányos számlát a Pénzügyi és Számviteli Iroda az érintett gazdálkodó egységnek visszaküldi. A számla késedelmes kifizetéséből
származó esetleges késedelmi kamat a gazdálkodó egységet terheli.
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 önkéntes 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 kötelezettségvállalásokat, követeléseket, illetve a tényleges bevételek és kiadások adatait, alakulását.
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2. Az Egyetem kötelezettségvállalásainak és követeléseinek összesített nyilvántartását a Gazdasági Igazgatóság végzi. A nyilvántartás hatékony vezetésének érdekében a gazdálkodó egységek
gazdasági vezetői, ügyintézői, pénzügyi ellenjegyzői („kari gazdaságisok”) kötelesek a számviteli szabályok szerint naprakész, időszerű adatokat biztosítani. A gazdálkodási jogosítvánnyal
rendelkezők kiadásaikról, bevételeikről, aktuális kereteikről, jogosultsági szintjüknek megfelelően nyerhetnek adatokat az ügyviteli rendszerből.
3. Az ügyviteli rendszer folyamatos karbantartásával biztosítani szükséges, hogy:
a. a központi szervek, a hatóságok részére készítendő beszámolókhoz, bevallásokhoz, jelentésekhez 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 rendelkezésre álljanak.
4. A korszerű, naprakész adatfeldolgozást, illetve adatszolgáltatás lehetőségét az ügyviteli rendszerben egységes kódrendszer támogatja.
5. Az adatszolgáltatások során az érintett szervezeti egységek kötelesek együttműködni a gazdasági 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.
4. A társadalombiztosítással összefüggő adók, járulékok megállapítása a jogszabály szerint, adóés 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 bejelentési kötelezettségek teljesítése a Gazdasági Igazgatóság feladata. Adókötelezettségekkel
kapcsolatos nyilatkozat az Egyetem nevében csak a kancellár ellenjegyzése mellett adható ki.
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VII.3. Belső kontrollrendszer, belső ellenőrzés
1. Az Egyetem a Bkr. előírásainak megfelelően a Kancellár a felelős a belső kontrollrendszer működtetéséért, 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, illetve 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 kerüljön sor rendeltetésellenes felhasználásra, visszaélésre, pazarlásra,
c. az Egyetem működése tekintetében biztosítva legyenek a megfelelő, pontos és naprakész
információk.
VIII. Záró rendelkezések
1. Jelen szabályzatot a Szenátus 2016. év július hó 11. napján hozott 189/2016. számú SZhatározatával elfogadta.
2. Jelen Szabályzat 2016. július 15. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell. A szabályzat a következő linken érhető el folyamatosan:
http://www.u-szeged.hu/egyetem/szabalyzatok.
3. Jelen Szabályzat hatályba lépésével hatályát veszti a Szenátus 201/2015. számú határozatával
elfogadott Gazdálkodási Szabályzat.
Szeged, 2016. július 11.
Dr. Szabó Gábor s.k.
rektor

Dr. Dömötör Máté s.k.
a kancellár helyett általános jogkörrel eljáró
igazgatásszervezési és szolgáltatási főigazgató
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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,
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xxviii. Sportközpont,
xxix. Egyéb központi szolgáltató,
xxx. Belső Ellenőrzési Osztály,
c. kollégiumok,
d. szociális és jóléti intézmények.
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