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NAPIRENDI PONTOK 
 

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusának 2017. év szeptember hó 18. napján (hétfő) 14.00 órakor 

tartott, 2017/2018. tanévi I. rendes ülésén az alábbi napirendi pontok kerültek megvitatásra: 

 

1. Személyi ügyek:  

 

SZTE Mezőgazdasági Kar Kollégium igazgatói tisztségének betöltésére benyújtott 

pályázat rangsorolása 

- Javaslat Dr. Komarek Levente egyetemi docens (SZTE MGK Gazdálkodási és 

Vidékfejlesztési Intézet), jelenlegi igazgató megbízására az SZTE Mezőgazdasági Kar 

Kollégium igazgatói tisztségének ellátásával 

Előterjesztő: Dr. Karsai Krisztina oktatási rektorhelyettes 

 

2. Javaslat a rektori tisztség betöltésére szóló pályázati felhívás tartalmának elfogadására 

Előterjesztő: Dr. Dömötör Máté jogi, igazgatási és humánpolitikai főigazgató  

 

3. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Szenátusa 2017/2018. tanévének I. félévi munkatervére 

Előterjesztő: Dr. Szabó Gábor rektor 

 

4. Javaslat a „Szegedi Tudományegyetem Számlarendje” módosítására 

Előterjesztő: Dr. Fendler Judit kancellár 

 Zsirosné Tácsi Ildikó gazdasági főigazgató 

 

5. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézmények 

(gyakorló iskola, óvoda) 2016/2017. tanév munkájának értékeléséről szóló tájékoztatás 

elfogadására (az intézményvezetők beszámolói a Tanárképző Központban megtekinthetők) 

Előterjesztő: Dr. Karsai Krisztina oktatási rektorhelyettes 

 

6. Javaslat az élelmiszerbiztonsági és minőségi mérnök mesterképzési szak duális képzési 

formában történő indítására a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karán 

Előterjesztő:  Dr. Bíró István dékán 

 

7. Javaslat az élelmiszermérnök mesterképzési szak duális képzési formában történő 

indítására a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karán 

Előterjesztő:  Dr. Bíró István dékán 

 

8. Javaslat a gépészmérnök mesterképzési szak duális képzési formában történő indítására a 

Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karán 

Előterjesztő:   Dr. Bíró István dékán 

 

9. Javaslat a műszaki menedzser alapképzési szak duális képzési formában történő indítására 

a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karán 

Előterjesztő:   Dr. Bíró István dékán 

 



5270  EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 130. SZÁM 
 
 

10. Tájékoztató a Szegedi Tudományegyetemet érintő fejlesztések helyzetéről (szóbeli 

előterjesztés) 

 Előterjesztő: Dr. Fendler Judit kancellár 

 

11. Javaslat a HCEMM projekt megvalósításához a Szegedi Tudományegyetem által biztosítandó 

összeg elkülönítésére 

Előterjesztő: Zsirosné Tácsi Ildikó gazdasági főigazgató 

 

12. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Rendezvényszabályzatának módosítására 

Előterjesztő: Dr. Fendler Judit kancellár 

Dr. Bene Tamás igazgató 

 

13. Aktuális bejelentések 

Előterjesztő: Rektori Kabinet (RK tagjai) 

 Dékánok 
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HATÁROZATOK 
 

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusának 2017. év szeptember hó 18. napján tartott 2017/2018. 

tanévi I. rendes ülésének határozatai 

 

SZ-1-I/2017/2018. (IX.18.): A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa titkos szavazással, 47 igen 

szavazattal egyhangúlag támogatja Dr. Komarek Levente egyetemi docens (SZTE MGK 

Gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet), jelenlegi igazgató megbízását az SZTE Mezőgazdasági 

Kar Kollégium igazgatói tisztségének ellátásával. 

 

SZ-2-I/2017/2018. (IX.18.): A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 47 igen 

szavazattal egyhangúlag támogatja a rektori tisztség betöltésére szóló pályázati felhívás tartalmát.  

 

SZ-3-I/2017/2018. (IX.18.): A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 47 igen 

szavazattal egyhangúlag elfogadja a Szegedi Tudományegyetem Szenátusa 2017/2018. tanévének I. 

félévi munkatervére tett javaslatot. 

 

SZ-4-I/2017/2018. (IX.18.): A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 47 igen 

szavazattal egyhangúlag támogatja a „Szegedi Tudományegyetem Számlarendje” módosítását.  

 

SZ-5-I/2017/2018. (IX.18.): A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 47 igen 

szavazattal egyhangúlag elfogadja a Szegedi Tudományegyetem fenntartásában lévő nevelési-

oktatási intézmények (gyakorló iskola, óvoda) 2016/2017. tanév munkájának értékeléséről szóló 

tájékoztatást. 

 

SZ-6-I/2017/2018. (IX.18.): A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 47 igen 

szavazattal egyhangúlag támogatja, az élelmiszerbiztonsági és minőségi mérnök mesterképzési szak 

duális képzési formában történő indítását a 2018/2019-es tanévtől a Szegedi Tudományegyetem 

Mérnöki Karán. 

 

SZ-7-I/2017/2018. (IX.18.): A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 47 igen 

szavazattal egyhangúlag támogatja az élelmiszermérnök mesterképzési szak duális képzési 

formában történő indítását a 2018/2019-es tanévtől a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karán. 

 

SZ-8-I/2017/2018. (IX.18.): A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 46 igen 

szavazattal egyhangúlag támogatja a gépészmérnök mesterképzési szak duális képzési formában 

történő indítását a 2018/2019-es tanévtől Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karán. 

 

SZ-9-I/2017/2018. (IX.18.): A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 46 igen 

szavazattal egyhangúlag támogatja a műszaki menedzser alapképzési szak duális képzési formában 

történő indítását a 2018/2019-es tanévtől Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karán. 

 

SZ-10-I/2017/2018. (IX.18.): A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 46 igen, 0 

nem és 1 tartózkodom szavazattal támogatja a Szegedi Tudományegyetem 

Rendezvényszabályzatának módosítását. 
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SZABÁLYZATOK 
 

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM  

SZÁMLARENDJE 

 

Preambulum 

 

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Számlarendje  

a. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Sztv.),  

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

c. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,  

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

(továbbiakban: Ávr.),  

e. valamint az Egyetem Gazdálkodási Szabályzata (továbbiakban GSZ), és Számviteli politikája  

előírásainak figyelembevételével készült.  

 

Az Egyetem kancellárja a Számlarendet az Egyetem Számviteli Politikája Könyvvezetési 

Kötelezettség fejezet 10. pontja alapján az alábbiak szerint határozza meg:  
 

 

I. Általános rendelkezések  

A szabályzat hatálya 

 

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

közalkalmazotti és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, hallgatói, tanulói 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre, valamint az Egyetemmel 

polgári jogi jogviszonyban álló jogi és nem jogi személyekre az adott jogviszony keretei 

között. 

 

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

tevékenységére 

 

A számlarenddel szemben támasztott követelmények, célok 

 

1. Az Egyetem a költségvetési szervek számlakerete alapján olyan számlarendet köteles készíteni, 

amely szerinti könyvvezetés az Sztv. vonatkozó rendelkezéseiben és az Áhsz.-ben előírt 

költségvetési beszámoló készítését maradéktalanul biztosítja. Az Áhsz. „Egységes 

számlatükör” melléklete szerint az Egyetem a könyvviteli számlák további tagolásával, vagy a 

könyvviteli számlákhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetésével köteles gondoskodni 

arról, hogy a költségvetési beszámoló adatait a valóságnak megfelelően, áttekinthetően 

alátámassza.  
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II. Részletes rendelkezések  

A számlarend tartalmi elemei  

 

1. Az Egyetem számlarendjének az Sztv. és az Áhsz. vonatkozó előírásai értelmében a 

következőket kell tartalmaznia: 

a. minden alkalmazásra kijelölt számla számjelét és megnevezését,  

b. a számla tartalmát, ha az a számla megnevezéséből egyértelműen nem következik, 

továbbá a főkönyvi számlára történő könyvelés jogcímeit, a számlát érintő gazdasági 

eseményeket, más számlákkal való kapcsolatát, 

c.  a számlarendben foglaltakat alátámasztó bizonylati rendet,  

d. a főkönyvi számla és az analitikus nyilvántartás kapcsolatát,  

e. az analitikus nyilvántartások körét, a nyilvántartások vezetésének szabályait, a főkönyvi 

könyveléssel való egyezetési pontokat, az analitikus nyilvántartások adataiból készült 

összesítő bizonylatok (feladások) elkészítésének határidejét,  

f. számviteli politikában, vagy a számviteli politikához kapcsolódó egyéb szabályzatokban 

nem rögzített, az Sztv. vagy egyéb jogszabály által az Egyetem hatáskörébe utalt 

szabályozásokat.  

2. A számlacsoportok tartalmi meghatározását, további tagozódását a jellemzően előforduló 

gazdasági események számlaösszefüggéseit, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi 

könyvelés kapcsolatrendszerét a jelen Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

3. Az alkalmazásra kijelölt számlák számlajele és megnevezése számlakeretben kerül rögzítésre 

(2. sz. melléklet). 

 

A számlarenddel kapcsolatos felelősségi szabályok  

1. A számlarenddel kapcsolatos felelősségi szabályokat a Számviteli Politika vonatkozó pontjai 

tartalmazzák.  
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III. Záró rendelkezések  

 

1. Jelen egységes szerkezetbe foglalt Szabályzatot a Szenátus 2017. év szeptember hó 18. napján 

hozott SZ-4-I/2017/2018. (IX.18.) számú határozatával elfogadta. 

2. A szabályzat Számlatükör elnevezésű 2. sz. melléklete 2017. év szeptember hó 18. napján SZ-

4-I/2017/2018. (IX.18.) számú határozatával elfogadta. 

3. Jelen Szabályzat 2017. év szeptember hó 18. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban 

lévő ügyekben is alkalmazni kell. A szabályzat a következő linken érhető el folyamatosan: 

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

4. Jelen Szabályzat hatályba lépésével hatályát veszti a Szenátus 208/2015. számú határozatával 

elfogadott Számlarend. 

 

Szeged, 2017. szeptember 18. 

 
 

 

 Szabó Gábor s.k. Dr. Fendler Judit s.k. 

 rektor kancellár  

 

 
 

 

Mellékletek: 

1. Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggés 

2. Számlatükör 
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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, helyettesítési díj, túlóra, 

túlszolgálat 

 

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 
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Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) a számítógépes rendszer tervezésére, az erre vonatkozó tanácsadásra, számítógéprendszer, illetve 

adatfeldolgozó berendezések kiépítésére, helyszíni irányítására, üzemeltetésére – ide értve a 

számítógépek üzembe helyezését, szoftverek telepítését is, ha azok nem részei azok vételárának –, 

valamint az ezeket segítő tevékenységekre irányuló szolgáltatás után fizetett vételárat, 

b) 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. 
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K332. Vásárolt élelmezés 

 

Vásárolt élelmezés 

 

Ezen a rovaton kell elszámolni az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával gondoskodó szervnél a 

konyha, étterem, büfé vagy más vendéglátóipari helyiség üzemeltetésére irányuló szolgáltatásért 

fizetett vételárat. 

 

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. 
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K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

 

Vásárolt közszolgáltatások 

Számlázott szellemi tevékenység 

Egyéb szakmai szolgáltatások 
 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

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

különösen egészségügyi, oktatási (az informatikai oktatás kivételével), szociális, útüzemeltetési, 

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

szállítási költségei), és 

c) a foglalkoztatottakon és a választott tisztségviselőkön kívüli harmadik személyek utazásai 

költségeinek – így különösen sportolók, tudományos szakemberek hazai vagy nemzetközi 

rendezvényekre történő utazása – átvállalását vagy megtérítését, ha arra nem a harmadik személy 

részére biztosított támogatás kifizetésével kerül sor. 

 

K342. Reklám- és propagandakiadások 

 

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 
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K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 

Valutakészletek, devizaszámlán lévő deviza forintra történő átváltásakor realizált árfolyamveszteség 

Külföldi pénzértékre szóló kötelezettséghez kapcsolódó realizált árfolyamveszteség 

 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

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

realizált árfolyamveszteséget, 

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 
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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 

 

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) 
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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 

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. 
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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 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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 

 

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 
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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. 

 

 

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 
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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 

 

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 
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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. 

 

 

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 előirányzat-

átcsoportosítással teljesítendő ügyletek kivételével, és 
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b) az államháztartáson belüli szervezetek számára felhalmozási célból végleges jelleggel nyújtott 

támogatások és más ellenérték nélküli kifizetések a kiadás elszámolását követő években történő 

visszafizetéséből származó bevételeket. 

 

B4. Működési bevételek 

 

B401. Készletértékesítés ellenértéke 

 

Áru- és készletértékesítés 

Követelés fejében átvett készletek értékesítésének 

Immateriális javak, tárgyi eszközök közül átsorolt készletek értékesítésének 

Egyéb készletek (állami készletek, tartalékok) értékesítésének 

 

Ezen a rovaton kell elszámolni a készletek értékesítésekor kapott eladási árat. 

 

B402. Szolgáltatások ellenértéke 

 

Alkalmazottak térítési díjbevételek 

Bérleti és lízing díjbevételek 

Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek 

 

Ezen a rovaton kell elszámolni az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti, ellenérték fejében 

nyújtott szolgáltatásokért kapott eladási árat, ha azt nem közvetített szolgáltatásként vagy intézményi 

ellátási díjként kell elszámolni, ide értve a tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevételeket  

 

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 
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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. 

 

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 
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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 

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. 
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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. 

 

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 
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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. 

 

 

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 
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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. 

 

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. 
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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. 

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. 
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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 veszélyezteti; 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. 
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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. 

 

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. 
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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 

 

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 
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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 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

 

 

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. 
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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.  

 

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. 
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5. Költségnemek 

 

51. Anyagköltség 

 

Anyagköltségként a működés során felhasznált szakmai és üzemeltetési anyagok értékvesztéssel 

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

anyagköltséget csökkenti a 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 

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, 
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g) K1111. Lakhatási támogatások, 

h) K1112. Szociális támogatások, 

i) K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 

j) és K12. Külső személyi juttatások 

rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más 

fizetési kötelezettségként nyilvántartott összegeket. 

 

55. Bérjárulékok 

 

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

szociális hozzájárulási adó rovathoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges 

kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott összegeket. 

 

 

56. Értékcsökkenési leírás 

 

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

értve a kisértékű immateriális javak beszerzésekor, kisértékű tárgyi eszközök használatbavételekor egy 

összegben 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). 
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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, 

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. 
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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. 

 

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  
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a) K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 

b) K1102. Normatív jutalmak, 

c) K1103. Céljuttatás, projektprémium, 

d) K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 

rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más 

fizetési kötelezettségként nyilvántartott összegeket. 

 

822. Személyi jellegű egyéb kifizetések 

 

A személyi jellegű egyéb kifizetések között kell kimutatni az egységes rovatrend 

a) K1105. Végkielégítés, 

b) K1106. Jubileumi jutalom, 

c) K1107. Béren kívüli juttatások, 

d) K1108. Ruházati költségtérítés, 

e) K1109. Közlekedési költségtérítés, 

f) K1110. Egyéb költségtérítések, 

g) K1111. Lakhatási támogatások, 

h) K1112. Szociális támogatások, 

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. 
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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, 

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: 
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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, 

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; 
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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 összegét 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. 
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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 kezességvállalásból származó megtérülések 
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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. 
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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 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, 
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c) a külföldi pénzértékre szóló kötelezettséghez kapcsolódóan a költségvetési évben realizált 

árfolyamnyereséget, 

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  
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a) az anyagok, áruk nyereségjellegű leltárértékelési különbözetének összegét,  

b) a térítés nélkül átvett – részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő – eszközök bekerülési 

értékét,  

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. 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; 

ii. 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; 

 

 



130. SZÁM EGYETEMI ÉRTESÍTŐ   5325 
     

0. Nyilvántartási számlák 

 

01. Befektetett eszközök 

02. Készletek 

006. Egyéb nyilvántartási ellenszámla 

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: 

  

Jelleg 

 Gazdasági események hatása a főkönyvi számlára 

 Számla    Nyitás  Növekedés  Csökkenés  Zárás 

  
 E/F  T/K 

 Ellen- 

számla 
 T/K 

 Ellen- 

számla 
 T/K 

 Ellen- 

számla 
 T/K 

 Ellen- 

számla 

 Nyilvántartási számlák: 

 01  E  T  006  T  006  K  006  K  006 

 02  E  T  006  T  006  K  006  K  006 

 03  E  T  006  T  006  K  006  K  006 

 04  E  T  006  T  006  K  006  K  006 

 05(1)  E  -  -  T  001  K  001  K  001 

 05(2)  F  K  002  K  002  T  002  T  002 

 05(3)  E  -  -  T  003  K  003  K  003 

 09(1)  F  -  -  K  001  T  001  T  001 

 09(2)  E  T  004  T  004  K  004  K  004 

 09(3)  F  -  -  K  005  T  005  T  005 

 Könyvviteli számlák: 

 1. számlaosztály 

 1  E  T  491  T    K    K  493 

 Kivéve:                   

 1(6)  E  T  491  T  415  K  415  K  493 

 1(8)  F  K  491  K    T    T  493 

 1(9)  F  K  491  K    T    T  493 

 2. számlaosztály 

 2  E  T  491  T    K    K  493 

 2(8)  F  K  491  K    T    T  493 

 3. számlaosztály 

 3  E  T  491  T    K    K  493 
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 Kivéve:                   

 318  F  K  491  K    T    T  493 

 3318  F  K  491  K    T    T  493 

 3328  F  K  491  K    T    T  493 

 358  F  K  491  K    T    T  493 

 363  E/F  -  -  T/K    T/K    -  - 

 3642  F  -  -  K    T    T  3641 

 36518  F  K  491  K    T    T  493 

 367  F  K  491  K    T    T  493 

 4. számlaosztály 

 4  F  K  491  K    T    T  493 

 Kivéve:                   

 412  F  T/K  491  K    T    T/K  493 

 414  F  T/K  491  K    T    T/K  493 

 416  F  T/K  491  K    T    T/K  493 

 5. számlaosztály 

 5  E  -  -  T    K    K  8 

 Kivéve:                   

 571  F  -  -  K    T    T/K  492 

 572  F  -  -  K    T    T  492 

 6. számlaosztály 

 6  E  -  -  T    K      691-en 

keresztü

l 

átvezeté

s a 7. 

számla- 

osztályb

a 

 7. számlaosztály 

 7  E  -  -  T    K      591 

 8. számlaosztály 

 8  E  -  -  T    K      492 

 9. számlaosztály 

 9  F  -  -  K    T    T  492 

 Nyilvántartási ellenszámlák: 

 001    -  -  T/K  05(1)/ 

09(1) 

 T/K  05(1)/ 

09(1) 

 T/K  05(1)/ 

09(1) 

 002  E  T  05(2)  T    K    K  05(2) 

 003  F  -  -  K    T    T  05(3) 

 004  F    09(2)  K    T    T  09(2) 

 005  E  -  -  T    K    K  09(3) 

 006  F  K  01-04  K    T    T  01-04 
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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 

a) Nettó érték T0021 – 
K05612/05622 

/05632/05642 

b) Általános forgalmi adó T0021 – K05672 

2. Előleg a pénzügyi számvitel szerint 

a) Nettó előleg a kifizetés alapján T36511/36512 – K32/33 

b) Levonható előzetesen felszámított általános 

forgalmi adó 
T36411 – K32/33 

c) Le nem vonható előzetesen felszámított 

általános forgalmi adó 
T36413 – K32/33 

d) Le nem vonható előzetesen felszámított 

általános forgalmi adó átvezetése 
T8435 – 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 
– 

K0021 

K05672 

c) Nettó előleg teljesítésként 
T05613/05623/ 

05633/05643 
– K003 
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d) Előleg utáni általános forgalmi adó teljesítésként T05673 – K003 

4. Szállítói számla a pénzügyi számvitel szerint 

a) Nettó összeg (előleggel együtt) T11/151 – K4216 

b) Előleg rendezése T4216 – K36511/36512 

 c) Levonható előzetesen felszámított általános 

forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adóval) 

 T36412  –  K4216 

 d) Előleg utáni levonható előzetesen felszámított 

általános forgalmi adó rendezése 

 T4216  –  K36411 

 e) Le nem vonható előzetesen felszámított általános 

forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adóval) 

 T36414  –  K4216 

 f) Előleg utáni le nem vonható előzetesen 

felszámított általános forgalmi adó rendezése 

 T4216  –  K36413 

 g) Le nem vonható előzetesen felszámított általános 

forgalmi adó átvezetése (előleg utáni általános 

forgalmi adó nélkül) 

 T8435  –  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 

forgalmi adó nélkül) 

 T05673  

- 

 K003 

 6. A számla bruttó összege kiegyenlítése a 

pénzügyi számvitel szerint (előleg nélkül) 

 T4216  

- 

 K32/33 

 7. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett 

árfolyamveszteség a költségvetési számvitel szerint 

   

 a) Kötelezettségvállalásként, más fizetési 

kötelezettségként 

 T0022  

- 

 K053542 
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 b) Teljesítésként  T053543  

- 

 K003 

 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 

árfolyamnyereség a pénzügyi számvitel szerint 

 T4216  

- 

 K9353 

 

B) Saját előállítás elszámolása 

1. Költségek a pénzügyi számvitel szerint 

Kapcsolódó tétel: kiadásként elszámolandó pénzforgalom esetén a 

költségvetési számvitelben történő könyvelés 

T5 

T6/7 
– 

K1-4 

K591 

2. Előállított eszköz a pénzügyi számvitel szerint 
T11/151 

T591 
– 

K572 

K6/7 

3. Saját előállításhoz kapcsolódó általános forgalmi adó elszámolása a 

pénzügyi számvitel szerint 
T36412 – K36422 

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 

1. Az eszköz átvétele a pénzügyi számvitel szerint 
T11/121-

151 
– K9242/9243 

2. Időbeli elhatárolás a pénzügyi számvitel szerint (a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt.) 

45. § (1) bekezdés c) pontja és az Áhsz. 28. § (4) bekezdése 

szerint) 

T9242/9243 – K443 

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

költségvetési számvitel szerint 

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési 

kötelezettségként 
T0022 – K053512 

b) Teljesítésként T053513 – K003 

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

pénzügyi számvitel szerint 

a) Kötelezettségként 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 
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D) Értékhelyesbítés 

Értékhelyesbítés a pénzügyi számvitel szerint  T116-146  -  K415 

E) Vagyonkezelésbe vett immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása 

 1. Vagyonkezelésbe vétel bruttó értéken a pénzügyi 

számvitel szerint 

 T11/121-151  -  K412 

 2. Átadónál elszámolt terv szerinti értékcsökkenés a 

pénzügyi számvitel szerint 

 T412  -  K119-149 

 3. Átadónál elszámolt terven felüli értékcsökkenés a 

pénzügyi számvitel szerint 

 T412  -  K118-148 

 4. Az eszközhöz kapcsolódó időbeli elhatárolás átvétele a 

pénzügyi számvitel szerint 

 T412  -  K443 

 5. A vagyonkezelésbe vett immateriális javakkal, tárgyi 

eszközökkel kapcsolatos sajátos visszapótlási 

kötelezettség elszámolása a pénzügyi számvitel szerint  

 T412   -  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 

 2. Bérbe vett eszköz bruttó értékének nyilvántartásba 

vétele a pénzügyi számvitel szerint 

 T012  -  K006 

 3. Számlázott bérleti díj a költségvetési számvitel szerint 

 a) Nettó érték  T053332 

T0022 

 -  K0021 

K053332 

 b) Általános forgalmi adó  T053512 

T0022 

 -  K0021 

K053512 

 4. Számlázott bérleti díj a pénzügyi számvitel szerint       
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 a) Nettó összeg  T52 

T6/7 

 -  K4213 

K591 

 

 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 

számvitel szerint 

 T4213  -  K32/33 

 7. Bérlet megszűnésekor az eszköz kivezetése a pénzügyi 

számvitel szerint 

 T006  -  K012 

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

 1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint 

      

 a) Tőkeösszeg (eladási ár) 

 T0021  -  K059172 

 b) Általános forgalmi adó 

 T0021  -  K053512 

 c) Kamatrész 

 T0021  -  K053532 

 2. Szállítói számla a költségvetési számvitel szerint 

      

 a) Tőkeösszeg (eladási ár) 

 T059172  

T0022 
 - 

 K0021  

K059172 

 b) Általános forgalmi adó 

 T053512  

T0022 
 - 

 K0021  

K053512 

 c) Kamatrész 

 T053532  

T0022 
 - 

 K0021  

K053532 

 3. Szállítói számla a pénzügyi számvitel szerint 
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 a) Tőkeösszeg (eladási ár)  

 T11/151   -  K4219 

 b) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi 

adó  

 T36412   -  K4213 

 c) Le nem vonható előzetesen felszámított általános 

forgalmi adó  

 T36414   -  K4213 

 d) Le nem vonható előzetesen felszámított általános 

forgalmi adó átvezetése  

 T8435   -  K36414 

 e) Kamatrész  

 T853   -  K4213 

 f) Kamatrész elhatárolása  

 T372   -  K853 

 4. Teljes összegre eső, kiszámlázott általános forgalmi 

adó teljesítése a szállítói számlával egyidejűleg a 

költségvetési számvitel szerint 

 T053513  -  K003 

 5. Teljes összegre eső, kiszámlázott általános forgalmi 

adó teljesítése a szállítói számlával egyidejűleg a pénzügyi 

számvitel szerint 

 T4213  -  K32/33 

 6. Tárgyévi kamat az év elején a pénzügyi számvitel 

szerint  

 T853   -  K372 

 7. Törlesztések a költségvetési számvitel szerint 

      

 a) Tőkeösszegre jutó törlesztés 

 T059173  -  K003 

 b) Fizetett kamatrész 

 T053533  -  K003 

 8. Törlesztések a pénzügyi számvitel szerint 

      

 a) Tőkeösszegre jutó törlesztés 

 T4219  -  K32/33 

 b) Fizetett kamatrész 

 T4213  -  K32/33 

H) Tárgyi eszközök idegen kivitelezővel végzett felújítása elszámolása 

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint 



5334  EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 130. SZÁM 
 
 

a) Nettó érték T0021 – 
K05712/05722 

/05732 

b) Általános forgalmi adó T0021 – K05742 

2. Előleg a pénzügyi számvitel szerint 

a) Nettó előleg a kifizetés alapján T36511/36512 – K32/33 

b) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi 

adó 
T3641 – K32/33 

c) Le nem vonható előzetesen felszámított általános 

forgalmi adó 
T8434 – K32/33 

3. Szállítói számla a költségvetési számvitel szerint 

a) Nettó érték 

T05712/05722/ 

05732 

T0022 

– 

K0021 

K05712/05722 

/05732 

b) Általános forgalmi adó 
T05742 

T0022 
– 

K0021 

K05742 

c) Nettó előleg teljesítésként 
T05713/05723/ 

05733 
– K003 

d) Előleg utáni általános forgalmi adó teljesítésként T05743 – K003 

4. Szállítói számla a pénzügyi számvitel szerint 

a) Nettó összeg (előleggel együtt) T152 – K4217 

b) Előleg rendezése T4217 – K36511/36512 

c) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi 

adó (előleg utáni általános forgalmi adóval) 
T3641 – K4217 

d) Előleg utáni levonható előzetesen felszámított általános 

forgalmi adó rendezése 
T4217 – K3641 
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e) Le nem vonható előzetesen felszámított általános 

forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adóval) 
T8434 – K4217 

f) Előleg utáni le nem vonható előzetesen felszámított 

általános forgalmi adó rendezése 
T4217 – K8434 

5. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint 

a) Nettó összeg (előleg nélkül) 
T05713/05723/ 

05733 
– K003 

b) Általános forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi 

adó nélkül) 
T05743 – K003 

6. A számla bruttó összege kiegyenlítése a pénzügyi 

számvitel szerint (előleg nélkül) 
T4217 – K32/33 

7. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamveszteség a költségvetési számvitel szerint 

a) Kötelezettségvállalásként, más fizetési 

kötelezettségként 
T0022 – K053542 

b) Teljesítésként T053543 – K003 

8. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamveszteség a pénzügyi számvitel szerint 

a) Kötelezettségként T853 – K4217 

b) Teljesítésként T4217 – K32/33 

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

pont szerintiek fordítottjaként 

10. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamnyereség a 

pénzügyi számvitel szerint 
T4217 – K933 

I) Tárgyi eszközök saját kivitelezésben végzett felújítása elszámolása 

1. Költségek a pénzügyi számvitel szerint 

Kapcsolódó tétel: kiadásként elszámolandó pénzforgalom esetén a 

költségvetési számvitelben történő könyvelés 

T5 

T6/7 
– 

K1-4 

K591 
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2. Előállított eszköz a pénzügyi számvitel szerint 
T11/152 

T591 
– 

K572 

K6/7 

3. Saját előállításhoz kapcsolódó általános forgalmi adó elszámolása a 

pénzügyi számvitel szerint 
T3641 – K3642 

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

1. Bérleti díj számlázása a felújítás összegével egyezően a 

költségvetési számvitel szerint 

 T094022  -  K0041 

 2. Bérleti díj számlázása a felújítás összegével egyezően a 

pénzügyi számvitel szerint 

 T3514  -  K913 

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

fordítottjaként 

 4. Bérlő által elvégzett felújítás a pénzügyi számvitel 

szerint 

 T121-141  -  K3514 

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 

Terv szerinti értékcsökkenés a pénzügyi számvitel szerint 
T56 

T6/7 
– 

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 – K11/121-141 
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2. Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli 

értékcsökkenés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T118-148 

T119-149 
– K841 

 3. Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 

4. Számlázott eladási ár a költségvetési számvitel szerint 

a) Nettó érték 
T09512/09522/ 

09532 
– K0041 

b) Általános forgalmi adó T094062 – K0041 

5. Számlázott eladási ár a pénzügyi számvitel szerint 

a) Nettó érték T3515 – K9244 

b) Általános forgalmi adó T3514 – K3642 

6. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint 

a) Nettó érték T005 – 
K09513/09523 

/09533 

b) Általános forgalmi adó T005 – K094063 

7. A számla kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint T32/33 – 
K3514 

K3515 

E) Apportba adás elszámolása 

1. Bruttó érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T36582/36584 – K11/121-151 

2. Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli 

értékcsökkenés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T118-158 

T119-149 
– K36582/36584 

 3. Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi számvitel 

szerint  

 T415   -  K116-146 

 4. A gazdasági társaságba bevitt vagyon nyilvántartás 

szerinti (könyv szerinti) értékének és a létesítő okiratban 

meghatározott értékének a különbözete 
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 a) Nyereségjellegű különbözet esetén  T36582/36584  -  K9244 

 b) Veszteségjellegű különbözet esetén  T8435  -  K36582/36584 

 5. Cégbírósági bejegyzés   T161-163  -  K36582/36584 

F) Térítés nélküli átadás elszámolása 

1. Az eszköz kivezetésének elszámolása 

1/a. Bruttó érték kivezetése a pénzügyi számvitel 

szerint 
T36582/36584 – K11/121-151 

1/b. Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli 

értékcsökkenés kivezetése a pénzügyi számvitel 

szerint 

T118-158 

T119-149 
– K36582/36584 

1/c. Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi 

számvitel szerint 

 T415   

- 

 K116-146 

2. Általános forgalmi adó elszámolása a pénzügyi 

számvitel szerint, ha nem hárítja át az átvevőre 
T8435 – 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 
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G) Hiányzó, elveszett, eltulajdonított, megsemmisült, kiselejtezett tárgyi eszközök elszámolása 

1. Terven felüli értékcsökkenés (a visszanyert 

értékkel csökkentett könyv szerinti értékben) 

elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 

T842 – K118-158 

2. Visszanyert érték elszámolása T21-22     – K11/121-151 

3. Eszköz kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 
T118-158 

T119-149 
– K11/121-141 

4. Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi számvitel 

szerint 

 T415  

- 

 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 

visszavezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T119-149 

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 
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Tárgyi eszközök fenntartása 

A) Idegen kivitelezésben elvégzett karbantartás elszámolása 

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint 

a) Nettó összeg T0021 – K053342 

b) Általános forgalmi adó T0021 – K053512 

2. Számlázott karbantartási, kisjavítási szolgáltatási díj a költségvetési számvitel szerint 

a) Nettó összeg 
T053342 

T0022 
– 

K0021 

K053342 

b) Általános forgalmi adó 
T053512 

T0022 
– 

K0021 

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 

pénzügyi számvitel szerint 
T4213 – K32/33 
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B) Saját kivitelezésben elvégzett karbantartás elszámolása 

Költségek a pénzügyi számvitel szerint 

Kapcsolódó tétel: kiadásként elszámolandó pénzforgalom esetén a 

költségvetési számvitelben történő könyvelés 

T5 

T6/7 
– 

K1-4 

K591 

2.3 RÉSZESEDÉSEKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 

Növekedések 

A) Részesedések vásárlásának elszámolása 

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint T0021 – K05652 

2. Vásárlás esedékessé válása a költségvetési számvitel 

szerint 

T05652 

K0022 
– 

K0021 

K05652 

3. Vásárlás esedékessé válása a pénzügyi számvitel szerint 
T161-

163/241 
– K4216/4219 

4. Részesedés megvásárlása a költségvetési számvitel szerint T05653 – K003 

5. Részesedés megvásárlása a pénzügyi számvitel szerint T4216/4219 – K32/33 

B) Részesedések elszámolása alapításkor, tőkeemeléskor 

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési 

számvitel szerint 
T0021 – K05652/05662 

    

 2. Elszámolás, ha a nyilvántartásba-vételi 

kérelem benyújtásáig a pénzeszköz átadása 

megtörténik 

T05652/05662 

T0022 
– 

K0021 

K05652/05662 

 a) Befizetés esedékessé válása a 

költségvetési számvitel szerint 

 T05652/05662  -  K0021 

   T0022    K05652/05662 

 b) Befizetés esedékessé válása a pénzügyi 

számvitel szerint 

 T36581/36583  -  K4216 
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 c) Befizetés teljesítése a költségvetési 

számvitel szerint 

 T05653/05663  -  K003 

 d) Befizetés teljesítése a pénzügyi 

számvitel szerint 

 T4216  -  K32/33 

 e) Állományba vétel a cégbírósági 

bejegyzéskor a pénzügyi számvitel szerint 

 T161-163/165  -  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 

 szerint  T0022    K05652/05662 

 b) Állományba vétel a cégbírósági bejegyzéskor a 

pénzügyi számvitel  

 T161-163/165  

- 

 T36581/36583 

 szerint  

K36581/36583 

   K4216 

 c) Befizetés teljesítése esedékességkor a költségvetési 

számvitel szerint 

 

T05653/05663  

 

- 

 K003 

 d) Befizetés teljesítése esedékességkor a pénzügyi 

számvitel szerint  

 T4216   

- 

 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. § 

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

A) Részesedések értékesítése elszámolása 

1. Értékvesztés kivezetése a pénzügyi 

számvitel szerint 

T168/178/ 

2481/2482 
– K16/17/24 

2. Értékesítés a költségvetési számvitel szerint 

a) Értékesítés bevétele (hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapírnál könyv szerinti 

értékig) követelésként 

T0954/098121/ 

098123/09821/ 

09822(2) 

– K0041 

b) Értékesítés bevétele (legfeljebb a könyv 

szerinti értékig) teljesítésként 
T005 – 

K0954/ 

098121/ 

098123/09821/ 

09822(3) 

 c) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 

esetén az eladási árban elismert kamat 

követelésként 

  

 

T0940812/0940822 

  

 

- 

  

 

K0041 

 d) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 

esetén az eladási árban elismert kamat 

teljesítésként 

 T005  -  K0940813/ 

0940823 

 e) A könyv szerinti érték és az eladási árban 

elismert kamat feletti nyereség jellegű 

különbözet követelésként 

 T0940912/0940922  -  K0041 

 f) A könyv szerinti érték és az eladási árban 

elismert kamat feletti nyereség jellegű 

különbözet teljesítésként 

 T005  -  K0940913/ 

0940923 

3. Értékesítés a pénzügyi számvitel szerint 

 a) Értékesítés bevétele (legfeljebb a könyv 

szerinti értékig) követelésként 

 T3515/3518  -  K16/17/24 

 b) Értékesítés bevétele (legfeljebb a könyv 

szerinti értékig) teljesítésként 

 T32/33  -  

K3515/3518 

 c) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén az 

eladási árban elismert kamat követelésként 

 T3514   -  K9333/934 
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 d) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén az 

eladási árban elismert kamat teljesítésként 

 T32/33  -  K3514 

 e) A könyv szerinti érték és az eladási árban 

elismert kamat feletti nyereség jellegű különbözet 

követelésként 

 T3514   -  K9353 

 f) A könyv szerinti érték és az eladási árban 

elismert kamat feletti nyereség jellegű különbözet 

teljesítésként 

 T32/33  -  K3514 

 g) A könyv szerinti érték és az értékesítési 

bevétel közötti veszteség jellegű különbözet 

elszámolása 

 T8514/8522/8553   -  K16/17/24 

    

B) Részesedés térítés nélküli átadásának elszámolása 

1. Átadás a pénzügyi számvitel szerint T8513/8521/8553 – K16/17/24 

2. Az átadott részesedés elszámolt értékvesztésének 

kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T168/178/ 

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 

szerint  

 T36582/36584   -  K16/17/24 

2. Az átadott részesedés, értékpapír elszámolt 

értékvesztésének kivezetése a pénzügyi 

számvitel szerint 

 T168/178/ 

2481/2482 

 -  K36582/ 

36584 

 3. Az átadott részesedések értékhelyesbítése 

kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 

 T415   -  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/ 
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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  -  K24 

B) Átalakuláskor a részesedések növekedése elszámolása 

 1. Értékvesztés kivezetése a pénzügyi számvitel 

szerint  

 T168/248  -  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 

szerint 

 T494  -  K16/17/24 

 2. Árfolyamnyereség a pénzügyi számvitel 

szerint 

 T16/17/24  -  K494 

 3. Árfolyamveszteség a pénzügyi számvitel 

szerint, ha a 494. számla egyenlege veszteség 

jellegű 

 T8553   -  K494 

    -   



5346  EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 130. SZÁM 
 
 

 4. Árfolyamnyereség a pénzügyi számvitel 

szerint, ha a 494. számla egyenlege nyereség 

jellegű 

T494  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 

 

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 
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c) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi 

adó 
T36413 – K32/33 

d) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi 

adó átvezetése 
T8435 – 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 
– 

K0021 

K053512 

c) Nettó előleg teljesítésként 

T053113/ 

053123/ 

053133 

– K003 

d) Előleg utáni általános forgalmi adó teljesítésként 

T053113/ 

053123/ 

053133 

– K003 

d) Előleg utáni általános forgalmi adó teljesítésként T053513 – K003 

4. Szállítói számla a pénzügyi számvitel szerint 

a) Készletre vétel nettó összegben (előleggel együtt) T211/212 – K4213 

b) Beszerzéssel egyidejű anyagfelhasználás elszámolása nettó 

összegben (előleggel együtt) 
T51 – K4213 

c) Előleg rendezése T4213 – K36513 

 d) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

(előleg utáni általános forgalmi adóval) 

 T36412  
– 

 K4213 

 e) Előleg utáni levonható előzetesen felszámított általános 

forgalmi adó rendezése 

 T4213  
– 

 K36411 

       



5348  EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 130. SZÁM 
 
 

f) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi 

adó (előleg utáni általános forgalmi adóval) 

T36414  – K4213 

 g) Előleg utáni le nem vonható előzetesen felszámított 

általános forgalmi adó rendezése 

 T4213  
– 

 K36413 

 h) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi 

adó átvezetése 

 T8435 
– 

 K36414 

5. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint 

a) Nettó összeg (előleg nélkül) 

T053113/ 

053123/ 

053133 

– K003 

b) Általános forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adó 

nélkül) 
T053513 – K003 

6. A számla bruttó összege kiegyenlítése a pénzügyi számvitel 

szerint (előleg nélkül) 
T4213 – K32/33 

7. 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. § 

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

Csökkenések 
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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 

b) Általános forgalmi adó T3514 – K3642 

4. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint 

a) Nettó érték T005 – K094013 

b) Általános forgalmi adó T005 – K094063 

5. A számla kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint T32/33 – K3514 

C) Visszáru elszámolása 

E fejezet Növekedések A) Anyagok, áruk vásárlása elszámolása cím 1-5. pontja szerintiek 

fordítottjaként 

D) Hiányzó, elveszett, eltulajdonított, megsemmisült, selejtezett anyagok, áruk elszámolása 

1. Terven felüli értékcsökkenés (a visszanyert 

értékkel csökkentett könyv szerinti értékben) 

elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 

 T842 
 

- 
 K118-158 
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 2. Visszanyert érték elszámolása  T21-22 
 

- 
 K11/121-151 

 3. Eszköz kivezetése a pénzügyi számvitel szerint  T118-158 
 

- 
 K11/121-151 

   T119-149     

 4. Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi számvitel 

szerint 
 T415 

 

- 
 K116-146 

 5. Járó, kapott kártérítések (biztosító térítése) 

elszámolása a költségvetési számvitelben 
      

 a) Követelésként 
 

T094102/094112 

 

- 
 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 

E) Apportba adás elszámolása 

1. Bruttó érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 
 

T36582/36584  

 

- 

 

K211/212 

2. Az átadott eszköz elszámolt értékvesztésének kivezetése a 

pénzügyi számvitel szerint 

 T218/228   

- 

 K36582/ 

36584 

3. Átadás, cégbírósági bejegyzés a pénzügyi számvitel szerint 

a) Átadáskor T412 – K9244 
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b) Cégbírósági bejegyzéskor T161-163 – K412 

F) Anyagok, áruk térítés nélküli átadásának elszámolása 

1. Átadás a pénzügyi számvitel szerint T8434 – K211/212 

2. Általános forgalmi adó elszámolása a pénzügyi számvitel szerint, 

ha nem hárítja át az átvevőre 
T8434 – K3642 

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

átvevőre 

a) Követelésként T094062 – K004 

b) Teljesítésként T005 – K094063 

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

átvevőre 

a) Követelésként T3514 – K3642 

b) Teljesítésként T32/33 – K3514 

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 

Kapcsolódó tétel: kiadásként elszámolandó pénzforgalom esetén a 

költségvetési számvitelben történő könyvelés 

T51-

56 

T6/7 

– 
K1-4 

K591 

2. Késztermék készletre vétele a pénzügyi számvitel szerint 
T232 

T591 
– 

K571 

K6/7 
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B) Félkész termékek állományba vételének elszámolása 

1. Termelési költségek a pénzügyi számvitel szerint  

Kapcsolódó tétel: kiadásként elszámolandó pénzforgalom esetén a 

költségvetési számvitelben történő könyvelés 

T5 

T6/7 
– 

K1-4 

K591 

2. Félkész termék állományba vétele a pénzügyi számvitel szerint 
T231 

T591 
– 

K571 

K6/7 

Csökkenések 

A) Késztermékek értékesítésének elszámolása 

1. Késztermék kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T571, T6/7 – K232, 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 

b) Általános forgalmi adó T3514 – K3642 

4. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint 

a) Nettó érték T005 – K094013 

b) Általános forgalmi adó T005 – K094063 

5. A számla kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint T32/33 – K3514 

B) Hiányzó, elveszett, eltulajdonított, megsemmisült, selejtezett késztermékek elszámolása 

1. Készletcsökkenés közvetlen önköltségen a pénzügyi számvitel szerint T842 – K232 



130. SZÁM EGYETEMI ÉRTESÍTŐ   5353 
     

2. Állományváltozás elszámolása saját előállítású eszközök aktivált 

értékeként a pénzügyi számvitel szerint 
T571 – K572 

3. A kapott, járó kártérítések (biztosító kártérítése) elszámolása 

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

a) Követelésként T094102 – K004 

b) Teljesítésként T005 – K094103 

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

a) Követelésként T3514 – K9232 

b) Teljesítésként T32/33 – K3514 

 

C) Raktáron levő saját termelésű készlet átminősítése tárgyi eszközzé elszámolása 

1. Beruházásként nyilvántartásba vétel a pénzügyi számvitel szerint T151 – K572 

2. Saját termelésű készlet állománycsökkenésének elszámolása a pénzügyi 

számvitel szerint 
T571 – K232 

D) Apportba adás elszámolása, 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 

pénzügyi számvitel szerint 

 T238   

- 

 K36582/ 

36584 

 3. Állományváltozás elszámolása saját előállítású eszközök 

aktivált értékeként 

 T571   

- 

 K572 

 4. A gazdasági társaságba bevitt vagyon nyilvántartás 

szerinti (könyv szerinti) értékének és a létesítő okiratban 

meghatározott értékének a különbözete 
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 a) Nyereségjellegű különbözet esetén  

T36582/36584 

 

- 

 K9244 

 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 

értékeként a pénzügyi számvitel szerint 
T571 – K572 

3. Általános forgalmi adó elszámolása a pénzügyi számvitel szerint, 

ha nem hárítja át az átvevőre 
T8435 – K36422 

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

átvevőre 

a) Követelésként T094062 – K004 

b) Teljesítésként T005 – K094063 

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

átvevőre 

a) Követelésként T3514 – K3642 

b) Teljesítésként T32/33 – K3514 

F) Értékvesztés elszámolása 

1. Ráfordítás elszámolása a pénzügyi számvitel szerint T8435 – K238 

2. Állományváltozás elszámolása saját előállítású eszközök aktivált 

értékeként a pénzügyi számvitel szerint 

 

T571 – K572 
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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 

szerint 
T361 – K331 

B) Forint elektronikus pénzeszköz feltöltés elszámolása 

1. Elektronikus pénzeszköz feltöltése a számlakivonat alapján a 

pénzügyi számvitel szerint 

 T361  -  K33 

 2. Feltöltött pénzösszeg az elektronikus pénzeszköz kibocsátója 

értesítése alapján a pénzügyi számvitel szerint 

 T323  -  K361 

 

C) Deviza átutalás elszámolása devizaszámláról forintszámlára 

1. Átutalt pénzösszeg nyilvántartási árfolyamon a pénzügyi 

számvitel szerint 
T361 – K332 

2. Átutalt pénzösszeg jóváírási értesítő alapján a pénzügyi számvitel 

szerint 
T331 – K361 

3. Árfolyamnyereség elszámolása a költségvetési számvitel szerint 

a) Követelésként T094092 – K0041 

b) Teljesítésként  T005 – K094093 

4. Árfolyamnyereség elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 

a) Követelésként T3514 – K933 

b) Teljesítésként  T361 – K3514 
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5. Árfolyamveszteség elszámolása a költségvetési számvitel szerint 

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési 

kötelezettségként  
T0022 – K053542 

b) Teljesítésként T053543 – K003 

6. Árfolyamveszteség elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 

a) Kötelezettségként  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 

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 
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b) Teljesítésként T4213 – K33 

F) Letétekkel, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközökkel, biztosítékokkal kapcsolatos 

elszámolások 

1. Letétek, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, 

biztosítékok jóváírása, befizetése a pénzügyi számvitel szerint 
T32/33 – K3678 

2. Letétek, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, 

biztosítékok kifizetése a pénzügyi számvitel szerint 
T3678 – K32/33 

3. Letétek, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok bevételként történő 

átvezetésének elszámolása a költségvetési számvitel szerint 

a) Követelésként T09(2) – K0041 

b) Teljesítésként T005 – K09(3) 

3. Letétek, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok bevételként történő 

átvezetésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 

a) Követelésként T351 – K9 

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 

 3. Árfolyamveszteség a pénzügyi számvitel szerint, ha az 1-2. 

pontot követően a pénzeszközökre a 494. számla egyenlege 

veszteség jellegű 

 

T8551/855

2  

 -  K494 

 4. Árfolyamnyereség a pénzügyi számvitel szerint, ha az 1-2. 

pontot követően a pénzeszközökre a 494. számla egyenlege 

nyereség jellegű 

 T494   -  

K9351/935

2 

 

4.2. KÖVETELÉSEKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 
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A) Szolgáltatás nyújtás elszámolása 

1. Számlázott eladási ár a költségvetési számvitel szerint 

a) Nettó érték 

T094022/ 

094032/ 

094052 

– K0041 

b) Általános forgalmi adó T094062 – K0041 

2. Számlázott eladási ár a pénzügyi számvitel szerint 

a) Nettó érték T3514 – K912 

b) Általános forgalmi adó T3514 – K3642 

3. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint 

a) Nettó érték T005 – 

K094023/ 

094033/ 

094053 

b) Általános forgalmi adó T005 – K094063 

4. A számla kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint T32/33 – K3514 

B) Behajthatatlan követelés elszámolása 

1. Behajthatatlan követelés a költségvetési számvitel szerint T0041 – K09(2) 

2. Behajthatatlan követelés a pénzügyi számvitel szerint T8432 – K35 

C) Követelés értékvesztésének 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 
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D) Adott engedmény elszámolása 

1. Konkrét számlához kapcsolódó adott engedmény a 

költségvetési számvitel szerint 
T0041 – K09(2) 

2. Konkrét számlához kapcsolódó adott engedmény a pénzügyi számvitel szerint 

a) Nettó eladási ár T912/9244 – K3514/3515 

b) Kiszámlázott általános forgalmi adó T36422 – K3514 

3. Konkrét számlához nem kapcsolódó adott engedmény a költségvetési számvitel szerint 

 

T0041 – K09(2) 

4. Konkrét számlához nem kapcsolódó adott engedmény a 

pénzügyi számvitel szerint 
T8434 – K35 

E) Dolgozóknak lakáskölcsön nyújtása elszámolása 

1. A lakáskölcsön számlára pénzeszköz átvezetés a pénzügyi 

számvitel szerint 
T361 – K33 

2. A lakáskölcsön számlán pénzeszköz jóváírás a pénzügyi számvitel 

szerint 
T331 – K361 

3. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint T0021 – K05862 

4. Kölcsön folyósítása, ide értve a kezelési költség dolgozót érintő részét is a költségvetési 

számvitel szerint 

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 
T05862 

T0022 
– 

K0021 

K05862 

b) Teljesítésként T05863 – K003 

c) Követelés tőkeösszege T09742 – K0041 

d) Követelés kamatrésze T094082 – K0041 

5. Kölcsön folyósítása, ide értve a kezelési költség dolgozót érintő részét is a pénzügyi 



5360  EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 130. SZÁM 
 
 

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 

szerint  
T441 – K932 

9. Kapott kamat a költségvetési számvitel szerint 

a) Követelésként T094082 – K0041 

b) Teljesítésként T005 – K094083 

10. Kapott kamat a pénzügyi számvitel szerint T331 – K3514 

11. Késedelmi kamat a költségvetési számvitel szerint 

a) Követelésként T094112 – K0041 

b) Teljesítésként T005 – K094113 

12. Késedelmi kamat a pénzügyi számvitel szerint 

a) Követelésként T3514 – K9232 

b) Teljesítésként T331 – K3514 

 

13. Kezelési költség munkáltatót terhelő részének elszámolása a költségvetési számvitel 

szerint 
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a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 – K053372 

b) Teljesítésként T053373 – K003 

14. Kezelési költség munkáltatót terhelő részének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint  

a) Kötelezettségként 
T52 

T6/7 
– 

K4213 

K591 

b) Teljesítésként T4213 – K331 

4.3. SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK 

4.3.1. Általános forgalmi adó elszámolás 

1. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó a számla 

beérkezésekor a költségvetési számvitel szerint 

T053512/ 

05672/05742 

T0022 

– 
K0021 

K053512/ 

05672/05742 

2. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó a számla beérkezésekor a 

pénzügyi számvitel szerint 
 

a) Levonható általános forgalmi adó T36412 – 
K4213/4216/ 

4217 

b) Nem levonható általános forgalmi adó T36414 – 
K4213/4216/ 

4217 

 c) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

átvezetése 

 T8435  –  K36414 

3. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése a 

költségvetési számvitel szerint 

T053513/ 

05673/05743 
– K003 

4. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése a 

pénzügyi számvitel szerint 

T4213/4216/ 

4217 
– K32/33 

5. Kiszámlázott általános forgalmi adó a költségvetési számvitel 

szerint 
T094062 – K0041 

6. Kiszámlázott általános forgalmi adó a pénzügyi számvitel 

szerint 
T3514 – K3642 
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7. Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése a költségvetési 

számvitel szerint 
T005 – K094063 

8. Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése a pénzügyi 

számvitel szerint 
T32/33 – K3514 

9. Fordított általános forgalmi adó elszámolás a pénzügyi számvitel szerint 

a) Fizetendő levonható általános forgalmi adó T36412 – K3642 

b) Fizetendő nem levonható általános forgalmi adó 
 T36414  

- 

 K36422 

 c) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi 

adó átvezetése  

 T8435  

- 

 K36414 

 9a. Előzetesen felszámított levonható és fizetendő általános 

forgalmi adó összevezetése 

 T36422  -  K36412 

10. Adóbevallás szerint fizetendő általános forgalmi adó a 

költségvetési számvitel szerint 
T0022 – K053522 

11. Adóbevallás szerint fizetendő általános forgalmi adó a 

pénzügyi számvitel szerint 
T36422 – K4213 

12. Adóbevallás szerint fizetendő általános forgalmi adó 

teljesítése a költségvetési számvitel szerint 
T053523 – K003 

13. Adóbevallás szerint fizetendő általános forgalmi adó 

teljesítése a pénzügyi számvitel szerint 
T4213 – K33 

14. Adóbevallás szerint visszaigényelhető általános forgalmi adó 

a költségvetési számvitel szerint, ha az általános forgalmi adóról 

szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa. tv.) 

szerinti visszafizetésre való jogosultság megnyílik 

T094072 – K0041 

15. Adóbevallás szerint visszaigényelhető általános forgalmi adó 

a pénzügyi számvitel szerint, ha az Áfa. tv. szerinti 

visszafizetésre való jogosultság megnyílik 

T3514 – K3641 

16. Adóbevallás szerint visszaigényelhető általános forgalmi adó 

teljesítése a költségvetési számvitel szerint 
T005 – K094073 
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17. Adóbevallás szerint visszaigényelhető általános forgalmi adó 

teljesítése a pénzügyi számvitel szerint (amennyiben az Áfa. tv. 

szerinti visszafizetésre való jogosultság megnyílik) 

T33 – K3514 

18. Az általános forgalmi adó arányosítása miatt az előzetesen 

felszámított általános forgalmi adó vissza nem igényelhető 

részének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 

T8435 – K36412 

4.3.2. Utólagos elszámolásra kiadott összeg elszámolása 

1. Az elszámolásra kiadott összeg a pénzügyi számvitel 

szerint 
T36515 – K32/33 

2. Az elszámoláskor a visszavett összeg a pénzügyi 

számvitel szerint 
T32/33 – K36515 

3. A felhasznált összeg a költségvetési számvitel szerint 

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési 

kötelezettségként 
T0022 – K05(2) 

b) Teljesítésként T05(3) – K003 

4. A felhasznált összeg a pénzügyi számvitel szerint 

a) Kötelezettségként T1-2/5-8 – 
K4213/4215-

4218 

b) Teljesítésként 
T4213/4215-

4218 
– K32/33 

Adott előlegek értékvesztésének és visszaírásának elszámolása 

1. Értékvesztés a pénzügyi számvitel szerint T8434 – K36518 

2. Előleg értékvesztésének elszámolása kiadásként a költségvetési számvitel szerint 

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 
 

T0022 
– 

 

K053552 

b) Teljesítésként T053553 – K003 
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3. Értékvesztés visszaírásának elszámolása a pénzügyi számvitel 

szerint 
T36518 – K9232 

4. Értékvesztés visszaírásának elszámolása a költségvetési számvitel szerint 

a) Követelésként T094112 – K004 

b) Teljesítésként T005 – K094113 

 

4.3.3. SZEMÉLYI JUTTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 

A) Illetményelőleg folyósítása 

Illetményelőleg a pénzügyi számvitel szerint T36515 – K32/33 

B) A személyi juttatásokkal és a kapcsolódó közterhekkel kapcsolatos gazdasági események 

elszámolásai 

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint T0021 – K051(2)/0522 

2. Esedékes személyi juttatások a költségvetési számvitel szerint a 

bérszámfejtés alapján 

T051(2) 

T0022 
– 

K0021 

K051(2) 

3. Esedékes személyi juttatások a pénzügyi számvitel szerint a 

bérszámfejtés alapján 

T53/54 

T6/7 
– 

K4211 

K591 

4. Illetményelőleg rendezése a költségvetési számvitel szerint T051(3) – K003 

5. 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 
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8. Nettó személyi juttatások kifizetése a költségvetési számvitel 

szerint 
T051(3) – K003 

9. Nettó személyi juttatások kifizetése a pénzügyi számvitel 

szerint 
T4211 – K32/33 

10. A munkáltatót terhelő közterhek elszámolása a költségvetési 

számvitel szerint 

T0522 

T0022 
– 

K0021 

K0522 

11. A munkáltatót terhelő közterhek elszámolása a pénzügyi 

számvitel szerint 

T55 

T6/7 
– 

K4212 

K591 

12. A levont személyi jövedelemadó és más levonások átutalása a 

költségvetési számvitel szerint 
T051(3) – K003 

13. A levont személyi jövedelemadó és más levonások átutalása a 

pénzügyi számvitel szerint 
T4211 – K33 

14. A munkáltatót terhelő közterhek átutalása a költségvetési 

számvitel szerint 
T0523 – K003 

15. A munkáltatót terhelő közterhek átutalása a pénzügyi 

számvitel szerint 
T4212 – K33 

C) Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 

1. Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási 

ellátások a pénzügyi számvitel szerint 
T3657 – K32/33 

2. Az Egészségbiztosítási Pénztártól elszámolás alapján a 

következő hónapban érkezett megtérítés a pénzügyi számvitel 

szerint (kifizetőhelyi költségtérítés + megelőlegezett ellátások –

munkáltatót terhelő táppénz hozzájárulás) 

T33 – K3657 

3. Kifizetőhelyi költségtérítés elszámolása költségvetési számvitel szerint 

a) Követelésként T094112 – K0041 

b) Teljesítésként T005 – K094113 

4. Kifizetőhelyi költségtérítés elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 
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a) Követelésként T3514 – K9232 

b) Teljesítésként T3657 – K3514 

5. Pénzforgalomban nem jelentkező munkáltatót terhelő táppénz hozzájárulás elszámolása a 

költségvetési számvitel szerint 

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési 

kötelezettségként 
T0022 – K0522 

b) Teljesítésként T0523 – K003 

6. Pénzforgalomban nem jelentkező munkáltatót terhelő táppénz hozzájárulás elszámolása a 

pénzügyi számvitel szerint 

a) Kötelezettségként 
T55 

T6/7 
– 

K4212 

K591 

b) Teljesítésként T4212 – K3657 

7. A dolgozó(k) illetményének csökkentésének (le nem dolgozott személyi juttatások) 

elszámolása a költségvetési számvitel szerint 

 

T051(2)/0522 – K0021 

8. A dolgozó(k) illetményének csökkentése (le nem dolgozott személyi juttatások) a pénzügyi 

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 

számvitel szerint 

T53/54 

T6/7 
– 

K442 

K591 

2. December havi személyi juttatások decemberi kifizetése a pénzügyi 

számvitel szerint 
T3661 – K32/33 

3. December havi személyi juttatások után a munkáltatót terhelő 

közterhek, pénzforgalomban nem jelentkező munkáltatót terhelő 

T55 

T6/7 
– 

K442 

K591 
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táppénz hozzájárulás elhatárolása a pénzügyi számvitel szerint 

4. December havi kifizetőhelyi költségtérítés elhatárolása a pénzügyi 

számvitel szerint 
T371 – K9232 

5. December havi, pénzforgalomban nem jelentkező táppénzhez 

kapcsolódó, a dolgozó(k) illetménye csökkentésének (le nem dolgozott 

személyi juttatások) elhatárolása a pénzügyi számvitel szerint 

T442 

T591 
– 

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 juttatásokkal és a kapcsolódó közterhekkel kapcsolatos 

gazdasági események elszámolásai cím 5. és 7. pontjai szerint 

elszámolások) 

T442 – K4211 

8. December havi személyi juttatások decemberi kifizetése rendezése a 

pénzügyi számvitel szerint 
T4211 – 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 költségvetési számvitel szerint: e fejezet B) A személyi juttatásokkal és a 

kapcsolódó közterhekkel kapcsolatos gazdasági események elszámolásai cím 10. pontja és a 

C) Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása cím 5. 

pontja szerint 

11. December havi személyi juttatások után a munkáltatót terhelő 

közterhek, pénzforgalomban nem jelentkező munkáltatót terhelő 

táppénz hozzájárulás elszámolása januárban a pénzügyi számvitel 

szerint 

T442 – K4212 

12. December havi kifizetőhelyi költségtérítés elszámolása a következő évben a költségvetési 

számvitel szerint: e fejezet C) Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási 

ellátások elszámolása cím 3. pontja szerint 

13. December havi kifizetőhelyi költségtérítés elszámolása a 

következő évben a pénzügyi számvitel szerint 
T3514 – K371 
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14. December havi, pénzforgalomban nem jelentkező táppénzhez kapcsolódó, a dolgozó(k) 

illetménye csökkentésének (le nem dolgozott személyi juttatások) elszámolása januárban a 

költségvetési számvitel szerint: e fejezet C) Megelőlegezett társadalombiztosítási és 

családtámogatási ellátások elszámolása cím 7. pontja szerint 

15. December havi, pénzforgalomban nem jelentkező táppénzhez 

kapcsolódó, a dolgozó(k) illetménye csökkentésének (le nem dolgozott 

személyi juttatások) elszámolása januárban a pénzügyi számvitel 

szerint 

T4211 – K442 

E) A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti reprezentáció és üzleti ajándék elszámolása 

1. Munkavállalónak utólagos elszámolásra kiadott előleg 

elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 
T36515 – K32/33 

2. Az előleggel való elszámolás a pénzügyi számvitel szerint T32/33 – K36515 

3. Az elszámoláskor benyújtott szállítói számla a költségvetési számvitel szerint 

a) Nettó összeg kötelezettségvállalásként, más fizetési 

kötelezettségként 
T0022 – 

K0511132/ 

051232 

b) Általános forgalmi adó kötelezettségvállalásként, más fizetési 

kötelezettségként 
T0022 – K053512 

c) Kifizetőt terhelő közterhek kötelezettségvállalásként, más 

fizetési kötelezettségként 
T0022 – K0522 

d) Nettó összeg teljesítésként T051233 – K003 

e) Általános forgalmi adó teljesítésként T053513 – K003 

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 
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 d) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

átvezetése 

 T8435  -  K36414 

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 

költségvetési számvitel szerint 
T0523 – K003 

6. A munkáltatót terhelő közterhek kifizetésének elszámolása a 

pénzügyi számvitel szerint 
T4212 – 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 – K32/33 

4. Esedékes személyi juttatások a költségvetési számvitel szerint a 

bérszámfejtés alapján 

T051(2) 

T0022 
– 

K0021 

K051(2) 

5. Esedékes személyi juttatások a pénzügyi számvitel szerint a 

bérszámfejtés alapján 

T54 

T6/7 
– 

K4211 

K591 

6. Munkavállalónak kiadás elszámolása a számfejtéssel együtt a 

költségvetési számvitel szerint 
T051(3) – K003 

7. Munkavállalónak kiadás elszámolása a számfejtéssel együtt a 

pénzügyi számvitel szerint 
T4211 – K3662 

 

8. A munkáltatót terhelő közterhek elszámolása a költségvetési 

T0022 – K0522 
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számvitel szerint 

9. A munkáltatót terhelő közterhek elszámolása a pénzügyi 

számvitel szerint 

T55 

T6/7 
– 

K4212 

K591 

10. A munkáltatót terhelő közterhek átutalása a költségvetési 

számvitel szerint 
T0523 – K003 

11. A munkáltatót terhelő közterhek átutalása a pénzügyi 

számvitel szerint 
T4212 – K33 

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 

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 

 

– 

 

K32/33 
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adó 

3. Szállítói számla a költségvetési számvitel szerint 

a) Nettó érték 
T053(2) 

T0022 
– 

K0021 

K053(2) 

b) Általános forgalmi adó 
T053512 

T0022 
– 

K0021 

K053512 

c) Nettó előleg teljesítésként T053(3) – K003 

d) Előleg utáni általános forgalmi adó teljesítésként T053513 – K003 

4. Szállítói számla a pénzügyi számvitel szerint 

a) Nettó összeg (előleggel együtt) 
T52 

T6/7 
– 

K4213 

K591 

b) Előleg rendezése T4213 – K36514 

c) Általános forgalmi adó 

ca) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

(előleg utáni általános forgalmi adóval) 
T3641 – K4213 

cb) Előleg utáni levonható előzetesen felszámított általános 

forgalmi adó rendezése 
T4213 – K3641 

cc) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi 

adó (előleg utáni általános forgalmi adóval) 
T8434 – K4213 

cd) Előleg utáni le nem vonható előzetesen felszámított 

általános forgalmi adó rendezése 
T4213 – K8434 

5. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint 

a) Nettó összeg (előleg nélkül) T053(3) – K003 

 

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

T053513 – K003 

6. A számla bruttó összege kiegyenlítése a pénzügyi számvitel 

szerint (előleg nélkül) 
T4213 – K32/33 

B) Kötelezettségek elengedése elszámolása 

1. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség elengedése a 

költségvetési számvitel szerint 
T05(2) – K0022 

2. Kötelezettség elengedése a pénzügyi számvitel szerint T42 – K9423 

3. Időbeli elhatárolás, ha a kötelezettség az annak terhére 

beszerzett eszközökhöz kapcsolódik, legfeljebb a kapcsolódó 

eszközök nyilvántartás szerinti értékében a pénzügyi számvitel 

szerint (az Szt. 45. § (1) bekezdés b) pontja szerint) 

T9423 – K443 

C) Egyéb kötelezettségekre vonatkozó könyvelési tételek 

Lásd még az alábbi fejezetekben: 

a) 2.1. Immateriális javak beszerzésével, előállításával, beruházásokkal kapcsolatos elszámolások 

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 

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 
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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 

szerint 
T0021 – 

K05506/ 

0584(2) 

2. Kifizetés esedékessége a költségvetési számvitel 

szerint  

T05506/ 

0584(2) 

T0022 

– 

K0021 

K05506/ 

0584(2) 

3. Kifizetés esedékessége a pénzügyi számvitel szerint  T8434/864 – K4215/4218 

4. Kifizetés a költségvetési számvitel szerint 

a) Teljesítésként 
T05506/ 

0584(3) 
– K003 

b) Támogatási előlegnél elszámolási kötelezettségként T031 – K006 

5. Kifizetés a pénzügyi számvitel szerint T4215/4218 – K32/33 

6. Támogatási előlegnél az elszámoláskor az 

elszámolási kötelezettség kivezetése a költségvetési 

számvitel szerint 

 T006 
 

- 
 K031 

 7. Visszafizetési követelés előírása a költségvetési 

számvitel szerint 

 

      

 a) Adott (a folyósítás) évén belül: a 2. pont és a 4. pont a) alpontja szerintiek fordítottjaként 
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 b) Adott (a folyósítás) évén túl  T0912/0916/ 

0925(2) 

 -  K0041 

 8. Visszafizetési követelés előírása a pénzügyi 

számvitel szerint 

      

 a) Adott (a folyósítás) évén belül  T36516  -  K8435 

 b) Adott (a folyósítás) évén túl  T3511/3512  -  K922/923 

 9. Visszafizetés a költségvetési számvitel szerint       

 a) Adott (a folyósítás) évén belül: nincs könyvelési 

teendő 

      

 b) Adott (a folyósítás) évén túl  T005  -  K0912/0916/ 

0925(3) 

 10. Visszafizetés a pénzügyi számvitel szerint       

 a) Adott (a folyósítás) évén belül  T32/33  -  K36516 

 b) Adott (a folyósítás) évén túl  T32/33  -  K3511/3512 

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

elszámolásai 

1. Kötelezettségvállalás (jogosultság megállapítása) a 

költségvetési számvitel szerint 
T0021 – 

K054/05509/ 

05511/05512/058

7/ 

0588/0589(2) 

2. Kifizetés esedékessége a költségvetési számvitel 

szerint  

T054/05509/ 

05511/05512/0

587/ 

0588/0589(2) 

T0022 

– 

K0021 

K054/05509 

05511/05512/058

7/ 

0588/0589(2) 

3. Kifizetés esedékessége a pénzügyi számvitel szerint  T8434 – 
K4214/4215/ 

4218 

4. Kifizetés a költségvetési számvitel szerint 
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a) Teljesítésként 

T054/05509/ 

05511/05512/0

587/ 

0588/0589(3) 

– K003 

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 szerint 

 T006    K031 

7. Visszafizetési követelés előírása a költségvetési 

számvitel szerint 
      

a) Adott (a folyósítás) évén belül: a 2. pont és a 4. pont a) alpontja szerintiek fordítottjaként 

b) Adott (a folyósítás) évén túl   T3516/3517  -  K922/923 

9. Visszafizetés a költségvetési számvitel szerint       

 a) Adott (a folyósítás) évén belül: nincs könyvelési 

teendő 

      

 b) Adott (a folyósítás) évén túl  T005  -  K0965/0975(3) 

 10. Visszafizetés a pénzügyi számvitel szerint       

 a) Adott (a folyósítás) évén belül  T32/33  -  K36516 

 b) Adott (a folyósítás) évén túl  T32/33  -  K3516/3517 

11. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainál a nem 

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai forrásaiból 

finanszírozott ellátások és a társadalombiztosítás 

pénzügyi alapjai egymás között történő elszámolásnál a 

nem finanszírozónál kifizetett ellátások kifizetéseinek 

elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 

 T3656  -  K3312 

 12. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainál a nem 

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai forrásaiból 

 T3312  -  K3656 
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finanszírozott ellátások és a társadalombiztosítás 

pénzügyi alapjai egymás között történő elszámolásnál a 

nem finanszírozónál kifizetett ellátások megtérítésének 

elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 

 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 

költségvetési számvitel szerint 

 T0021  -  K054(2) 

 b) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési 

kötelezettségként 

 T054(2)  

T0022 

 -  - K0021  

K054(2) 

 c) A megtérítendő kifizetések elszámolása a 

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai által küldött 

értesítő alapján teljesítésként 

 T054(3)  -  K003 

 14. 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 

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai által küldött 

értesítő alapján a pénzügyi számvitel szerint 

 T4214  -  K3676 

 c) A megtérítendő kifizetések társadalombiztosítás 

pénzügyi alapjai felé történő megtérítése a pénzügyi 

számvitel szerint 

 T3676    K3312 

C) Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamveszteség (fizetett összeg > kötelezettség) 

1. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamveszteség a pénzügyi számvitel szerint 

a) Kötelezettségként T853 K 4213  

b) Teljesítésként T4213 K 32/33 
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2. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamveszteség a költségvetési számvitel szerint 

a) Kötelezettségvállalásként, más fizetési 

kötelezettségként 
T0022 - K053542 

b) Teljesítésként   T053543 - K003 

D) Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamveszteség (fizetett összeg < követelés) 

1. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett 

árfolyamveszteség a pénzügyi számvitel szerint 
T853  K 35 

2. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamveszteség a költségvetési számvitel szerint 

követelés összegének csökkentése T 004 

 

K 09(2) 

 

E) Egyéb könyvelési tételek 

Lásd még az 2-5. fejezetek gazdasági eseményei 

 

9. EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEK (9. SZÁMLAOSZTÁY) 

A) Államháztartáson belüli vissza nem térítendő támogatások fogadása elszámolásai 

 1. Támogatói okirat, támogatási szerződés megkötésekor előirányzatként (ha tárgyévben nem 

került megtervezésre) a költségvetési számvitel szerint 

 a) Bevételi előirányzatként (ha tárgyévi és nem került 

megtervezésre) 

 T001  -  

K0911/0916/ 

0921/0925(1

) 

 b) Kiadási előirányzatként (ha tárgyévi és nem került 

megtervezésre) 

 T05(1)  -  K001 

2. Támogatás folyósítása a költségvetési számvitel szerint 

a) Követelésként 
T0916/ 

0925(2) 
– K0041 
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b) Teljesítésként T005 – 
 K 0916/ 

 0925(3) 

3. Támogatás folyósítása a pénzügyi számvitel szerint 

a) Követelésként 
T3511/351

2 
– K922/941 

b) Teljesítésként T32/33 – 
K3511/351

2 

4. Időbeli elhatárolás fejlesztési célú támogatás esetén a pénzügyi 

számvitel szerint (az Szt. 45. § (1) bekezdés a) pontja és az Áhsz. 

28. § (4) bekezdése szerint) 

T941 – K443 

 5. A folyósított (támogatási előleg nélküli támogatásnál, szállítói finanszírozásnál a 

megállapított) támogatási előleg terhére kötelezettségvállalás, nem szállítói finanszírozásnál a 

teljesítés elszámolása a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint: az általános 

kötelezettségvállalási, kiadás teljesítési szabályok szerint 

 6. Szállítói finanszírozásnál a szállítói számlák kifizetéséről szóló támogatói értesítést követően 

a számlák megtérítésének elszámolása a költségvetési számvitel szerint 

 a) Követelésként  

T0916/0925(

2) 

 -  K0041 

 b) Teljesítésként  T005  -  

K0916/0925

(3) 

 c) Az 5. pont szerint korábban elszámolt végleges 

kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek teljesítéseként 

 T05(3)  -  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 

kötelezettségek és a követelés összevezetése)  

 T421  -  K3511/3512 
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8. Támogatási előlegnél az elszámoláskor az elszámolási 

kötelezettség kivezetése a költségvetési számvitel szerint 

T006 - 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) 

 10. Visszafizetési kötelezettség előírása a pénzügyi 

számvitel szerint 

      

 a) Adott (a folyósítás) évén belül   T922/923  -  K36711 

 b) Adott (a folyósítás) évén túl   T8435  -  K4215/4218 

 11. Visszafizetés a költségvetési számvitel szerint       

 a) Adott (a folyósítás) évén belül: nincs könyvelési teendő       

 b) Adott (a folyósítás) évén túl  

T05502/055

06/ 

0584(3) 

 -  K003 

 12. Visszafizetés a pénzügyi számvitel szerint       

 a) Adott (a folyósítás) évén belül   T36711  -  K32/33 

 b) Adott (a folyósítás) évén túl  T4215/4218  -  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 

megtervezésre) 
T001 - 

K0965/097

5(1) 
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b) Kiadási előirányzatként (ha tárgyévi és nem került 

megtervezésre) 

T05(1) - K001 

c) Követelésként 
T0965/097

5(2) 
- K0041 

2. Támogatásról való értesítés a pénzügyi számvitel szerint T3516/3517 - K922/941 

3.Támogatás jóváírása a pénzügyi számvitel szerint T33 - K36791 

4. Időbeli elhatárolás fejlesztési célú támogatás esetén a pénzügyi 

számvitel szerint (az Szt. 45. § (1) bekezdés a) pontja és az Áhsz. 

28. § (4) bekezdése szerint) 

 

T941 

 

- 

 

K443 

5.Kötelezettségvállalás, kötelezettség a kapott támogatás terhére 
   

a) A költségvetési számvitel szerint kötelezettségvállalás T0021 - K05(2) 

b) A költségvetési számvitel szerint végleges kötelezettségvállalás, 

más fizetési kötelezettség 

T05(2)  

T0022 
- 

K0021  

K05(2) 

c) A pénzügyi számvitel szerint kötelezettség T1-8 - K42 

6. Támogatás felhasználása (kifizetés) a költségvetési számvitel 

szerint    

a) Kiadási előirányzat teljesítéseként T05(3) - K003 

b) Bevételi előirányzat teljesítéseként T005 - 
K0965/097

5(3) 

6a. Támogatás felhasználása (kifizetés) a pénzügyi számvitel 

szerint    

a) A kötelezettség és a követelés összevezetéseként T42 - K3516/3517 

b) A nemzetközi támogatási program pénzeszközeinek 

kivezetéseként 
T36791 - K33 

7. Visszafizetési kötelezettség előírása a költségvetési számvitel 

szerint    

a) Adott (a folyósítás) évén belül: az 1. pont c) alpontja és a 6. pont b) alpontja szerintiek 

fordítottjaként 

b) Adott (a folyósítás) évén túl T0022 - 
K05511/ 

0588(2) 

8. Visszafizetési kötelezettség előírása a pénzügyi számvitel szerint 
   

a) Adott (a folyósítás) évén belül 
T9232/942

3 
- K367113 
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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 
   

b) Adott (a folyósítás) évén túl 
T05511/ 

0588(3) 
- K003 

10.Visszafizetés a pénzügyi számvitel szerint 
   

a) Adott (a folyósítás) évén belül T367113 - K32/33 

b) Adott (a folyósítás) évén túl T4215/4218 - K32/33 

 

C) Irányító szervi támogatás elszámolása 

1. Központi, irányító szervi támogatás jóváírása a költségvetési számvitel szerint 

a) Követelésként T098162 – K0041 

b) Teljesítésként T005 – K098163 

2. Központi, irányító szervi támogatás jóváírása a pénzügyi számvitel szerint 

a) Követelésként T3518 – K921 

b) Teljesítésként  T33 – K3518 

D) Szolgáltatás nyújtás elszámolása 

1. Számlázott eladási ár a költségvetési számvitel szerint 

a) Nettó érték 

T094022/ 

094032/ 

094052 

– K0041 

b) Általános forgalmi adó T094062 – K0041 

2. Számlázott eladási ár a pénzügyi számvitel szerint 
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a) Nettó érték T3514 – K912 

b) Általános forgalmi adó T3514 – K3642 

3. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint 

a) Nettó érték T005 – 

K094023/ 

094033/ 

094053 

b) Általános forgalmi adó T005 – K094063 

4. A számla kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint T32/33 – K3514 

 

E) Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamnyereség (fizetett összeg < kötelezettség) 

1. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamnyereség a 

költségvetési számvitel szerint 

T0021 

T05612/05622 

/05632/05642 

- 

K05612/05622/ 

05632/05642 

K0022 

2. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamnyereség a 

pénzügyi számvitel szerint 
T4216 - K933 

 

F) Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamnyereség (fizetett összeg > követelés) 

1. Pénzügyi teljesítés (pénzügyi számvitel) 

 árfolyamkülönbözet T 32/33 K 35 

 2. Pénzügyi teljesítés (költségvetési 

számvitel) 

 árfolyamkülönbözet T 004 K 094093 

 követelés - árfolyamkülönbözet T 094092 K 004 

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

10. EGYÉB GAZDASÁGI ESEMÉNYEK ELSZÁMOLÁSAI 

A) Előirányzatok elszámolása 

1. Eredeti előirányzat (elemi költségvetés alapján) 
T05(1) 

T001 
– 

K001 

K09(1) 

2. Kiadási előirányzatok zárolása T001 – K05(1) 

3. Előirányzatok módosítása (átcsoportosítása) 

a) Csökkenés 
T001 

T09(1) 
- 

K05(1) 

K001 

b) Növekedés 
T05(1) 

T001 
- 

K001 

K09(1) 

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 
 

- 

 

K0981321 

 b) Kiadási előirányzatként  T05(1) 
 

- 
 K001 

 c) Követelésként 
 

T0981322 

 

- 
 K0041 
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 d) Teljesítésként  T005 
 

- 

 

K0981323 

1. Kerekítési különbözet elszámolása költségvetési számvitel 

szerint 
      

 a) Követelésként  T094112 
 

- 
 K0041 

 b) Teljesítésként  T005 
 

- 
 K094113 

 c) Kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként  T0022 
 

- 
 K053552 

 d) Kiadás teljesítéseként  T053553 
 

- 
 K003 

 2. Kerekítési különbözet elszámolása pénzügyi számvitel szerint       

 a) Követelésként   T3514 
 

- 
 K9244 

 b) Teljesítésként  T32/33 
 

- 
 K3514 

 c) Kötelezettségként  T843 
 

- 
 K4213 

 d) Kiadás teljesítésként  T4213 
 

- 
 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 



130. SZÁM EGYETEMI ÉRTESÍTŐ   5385 
     

4. 7. számlaosztály számláinak zárása T591 – K7 

5. 51-56. számlacsoport számláinak átvezetése T81-83 – K51-56 

6. 57. számlacsoport számláinak átvezetése (egyenlegtől függően) T492/57 – K57/492 

7. 8. számlaosztály számláinak zárása T492 – K8 

8. 9. számlaosztály számláinak zárása T9 – K492 

9. Mérlegszámlák zárása T493/4 – K1-3/493 

10. 492-es számla átvezetése (egyenlegtől függően) T416/492 – K492/416 

11. Pénzügyi teljesítés nyilvántartási számláinak zárása 
T003 

T09(3) 
– 

K05(3) 

K005 

12. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, követelés 

nyilvántartási számláinak zárása 

T05(2) 

T0041 
– 

K0022 

K09(2) 

13. Előirányzatok nyilvántartási számláinak zárása 
T001 

T09(1) 
– 

K05(1) 

K001 

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 

költségvetési számvitel szerint 

T09(2) 

T0042 
– 

K0041 

K09(2) 

5. Költségvetési évben esedékes követelések átvezetése a 

pénzügyi számvitel szerint 
T351 – K352 

6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalások, más 

fizetési kötelezettségek átvezetése a költségvetési számvitel 

szerint 

T0021/0022 

T05(2) 
– 

K05(2) 

K0023/0024 
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7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek átvezetése a 

pénzügyi számvitel szerint 
T422 – K421 

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  -  K31 

 b) Éven belüli lejáratú lekötött bankbetét nyilvántartásba vétele   T33  -  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 

feladatok 

Gyakoriság / 

esedékesség 
Felelősség 

bevételi és kiadási előirányzatok a 

költségvetési könyvvitel során vezetett 

nyilvántartási számlákon való elszámolása 

a bizonylatok 

keletkezését, 

beérkezését 

követően 

haladéktalanul 

Költségvetési és 

Kontrolling Iroda 

a követeléseket, kötelezettségvállalásokat, 

más fizetési kötelezettségeket, valamint 

ezek teljesítését érintő gazdasági események 

bizonylatainak a pénzügyi könyvvitel során 

vezetett könyvviteli számlákon való 

elszámolása 

a bizonylatok 

keletkezését, 

beérkezését 

követően 

haladéktalanul 

Pénzügyi és Számviteli 

Iroda 

 

 

a sajátos elszámolásokat érintő gazdasági 

események bizonylatainak a pénzügyi 

könyvvitel során vezetett könyvviteli 

számlákon való elszámolása 

a bizonylatok 

keletkezését, 

beérkezését 

követően 

haladéktalanul 

Pénzügyi és Számviteli 

Iroda 

 

Az egyéb gazdasági események 

bizonylatainak elszámolása, ha az Áhsz. 53. 

§ (4)–(6) bekezdés másként nem 

rendelkezik 

a negyedéves 

könyvviteli 

zárlat során 

Pénzügyi és Számviteli 

Iroda 

- 
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Könyvviteli egyeztetési és zárlati 

feladatok 

Gyakoriság / 

esedékesség 
Felelősség 

az Áhsz. 17. mellékletben meghatározott 

egyezőségek vizsgálata, a költségvetési és a 

pénzügyi könyvvezetés helyességének 

ellenőrzése 

havi 

Pénzügyi és Számviteli 

Iroda és Költségvetési és 

Kontrolling iroda 

követelések, kötelezettségvállalások, más 

fizetési kötelezettségek egyeztetése a 

részletező nyilvántartásokkal 

havi 
Pénzügyi és Számviteli 

Iroda 

az egységes rovatrend rovataihoz 

kapcsolódóan vezetett nyilvántartási 

számlákon rögzített gazdasági események 

összesített bizonylaton történő feladását a 

könyvviteli számlákra 

havi IV. fejezet alapján 

a használatból kivont immateriális javak, 

tárgyi eszközök átsorolása az átsorolt, 

követelés fejében átvett készletek közé 

havi 
Pénzügyi és Számviteli 

Iroda 

az általános forgalmi adó megállapításával 

kapcsolatos elszámolások, egyeztetések 
havi 

Pénzügyi és Számviteli 

Iroda 

a könyvviteli számlákon kimutatott adó, 

járulék és más közteher kötelezettségek 

egyeztetése a bevallásokban szereplő 

adatokkal. 

havi 

Pénzügyi és Számviteli 

Iroda 

 és Igazgatásszervezési 

és Szolgáltatási Központ 

kincstári könyvelési értesítő és az Egyetem 

K1–2. rovatokhoz kapcsolódó részletező 

nyilvántartásaiban szereplő adatok közötti 

esetleges eltérések egyeztetése 

havi 

 Humánpolitikai 

Szolgáltató Iroda,  

Pénzügyi és Számviteli 

Iroda, Költségvetés és 

Kontrolling Iroda 

a terv szerinti és a terven felüli 

értékcsökkenés elszámolása 
havi 

Pénzügyi és Számviteli 

Iroda 

az immateriális javak, tárgyi eszközök, 

készletek állományváltozásainak – így 

különösen saját előállítás, 

anyagfelhasználás, selejtezés, hasznosítható 

hulladék készletre vétele, aktiválás, térítés 

nélküli átadás, átvétel – elszámolása, ide 

nem értve az Áhsz. 53. § (5) bekezdés c) 

pontja szerinti átsorolást, a követelések, 

kötelezettségek fejében történő átadást, 

átvételt 

negyedéves 
Pénzügyi és Számviteli 

Iroda 

a befektetett eszközök és a forgóeszközök 

téves besorolásának helyesbítése 
negyedéves 

Pénzügyi és Számviteli 

Iroda 

az előző évek éves költségvetési beszámolói 

esetleges helyesbítésének elszámolása 
negyedéves 

Pénzügyi és Számviteli 

Iroda és Költségvetési és 

Kontrolling Iroda 

a könyvviteli számlákon kimutatott 

általános forgalmi és egyéb adó, járulék és 

más közteher kötelezettségek egyeztetése az 

adófolyószámlával 

negyedéves 

 Pénzügyi és Számviteli 

Iroda és Humánpolitikai 

Szolgáltató Iroda,   
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Könyvviteli egyeztetési és zárlati 

feladatok 

Gyakoriság / 

esedékesség 
Felelősség 

a 6. számlaosztályban könyvelt általános 

költségek felosztása a 7. számlaosztály 

könyvviteli számláira a 691. Általános 

költségek átvezetési számla 

közbeiktatásával, és 

negyedéves 
Költségvetési és 

Kontrolling Iroda 

a főkönyvi kivonat alapján a könyvelés 

helyességének ellenőrzése 
negyedéves 

Pénzügyi és Számviteli 

Iroda 

az Áhsz. 48. § (7) bekezdésében foglalt 

feladatok (sajátos elszámolások átvezetése) 
éves 

Pénzügyi és Számviteli 

Iroda 

a leltári különbözetek elszámolása, az 

eltérések okainak kivizsgálása 
éves 

Pénzügyi és Számviteli 

Iroda 

 

 Műszaki és 

Létesítménygazdálkodási 

Iroda 

 az eszközök értékelése, az értékvesztés 

elszámolása és annak visszaírása, az 

esetleges terven felüli értékcsökkenés 

visszaírása 

éves 

Pénzügyi és Számviteli 

Iroda 

és 

 Műszaki és 

létesítménygazdálkodási 

Iroda 

a külföldi pénzeszközre szóló eszközök, 

kötelezettségek, kötelezettségvállalások, 

más fizetési kötelezettségek mérleg 

fordulónapján történő átértékelése, a 

követelések és a kötelezettségvállalások, 

más fizetési kötelezettségek esetén az 

egységes rovatrend rovataihoz 

kapcsolódóan vezetett nyilvántartási 

számlákon és a könyvviteli számlákon 

egyaránt 

éves 

 Pénzügyi és Számviteli 

Iroda 

 

a behajthatatlan követelések elszámolása éves 
Pénzügyi és Számviteli 

Iroda 

az időbeli elhatárolások elszámolása éves 

Pénzügyi és Számviteli 

Iroda 

 

a záró befejezetlen termelés készletre vétele éves 
Pénzügyi és Számviteli 

Iroda 

az 5. számlaosztály 51–56. számlacsoport 

könyvviteli számláinak átvezetése a 8. 

számlaosztály könyvviteli számláira,  

éves 
Pénzügyi és Számviteli 

Iroda 

az 571. Saját termelésű készletek 

állományváltozása és 572. Saját előállítású 

eszközök aktivált értéke könyvviteli 

számláinak átvezetése a 492. Mérleg 

szerinti eredmény elszámolása könyvviteli 

számlára, 

éves 
Pénzügyi és Számviteli 

Iroda 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=158295.258262#foot127
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=158295.258262#foot127
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=158295.258262#foot127
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Könyvviteli egyeztetési és zárlati 

feladatok 

Gyakoriság / 

esedékesség 
Felelősség 

a 8. és 9. számlaosztály könyvviteli 

számláinak lezárása a 492. Mérleg szerinti 

eredmény elszámolása könyvviteli 

számlával szemben 

éves 
Pénzügyi és Számviteli 

Iroda 

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 

éves 

Pénzügyi és Számviteli 

Iroda és Költségvetési és 

Kontrolling Iroda 

az 1–4. számlaosztály könyvviteli számlák 

lezárása a 493. Zárómérleg számla 

könyvviteli számlával szemben 

éves 
Pénzügyi és Számviteli 

Iroda 

a 492. Mérleg szerinti eredmény 

elszámolása könyvviteli számla átvezetése a 

416. Mérleg szerinti eredmény könyvviteli 

számlára, 

éves 
Pénzügyi és Számviteli 

Iroda 

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 összegben – a 

követelések vagy kötelezettségvállalások, 

más fizetési kötelezettségek nyilvántartási 

számláinak korrigálása a megfelelő 

nyilvántartási ellenszámlával szemben. 

éves 
Költségvetési és 

Kontrolling Iroda  

az 1–4. számlaosztály könyvviteli 

számláinak megnyitása a 491. Nyitómérleg 

számla könyvviteli számlával szemben 

a költségvetési 

év kezdetére  

Pénzügyi és Számviteli 

Iroda 

a 416. Mérleg szerinti eredmény könyvviteli 

számla átvezetése a 414. Felhalmozott 

eredmény könyvviteli számlára 

a könyvviteli 

számlák 

megnyitását 

követően 

haladéktalanul 

Pénzügyi és Számviteli 

Iroda 

a befejezetlen termelés költségeinek 

visszavezetése 

a könyvviteli 

számlák 

megnyitását 

követően 

haladéktalanul 

Pénzügyi és Számviteli 

Iroda 

a költségvetési évben esedékes és 

költségvetési évet követően esedékes 

követelések, kötelezettségvállalások, más 

fizetési kötelezettségek (kötelezettségek) 

közötti átvezetések a nyilvántartási 

számlákon és a könyvviteli számlákon 

egyaránt. 

a könyvviteli 

számlák 

megnyitását 

követően 

haladéktalanul 

Pénzügyi és Számviteli 

Iroda 
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Könyvviteli egyeztetési és zárlati 

feladatok 

Gyakoriság / 

esedékesség 
Felelősség 

a bevételi és kiadási előirányzatok 

nyilvántartási számláinak megnyitása 

 az elemi 

költségvetés 

jóváhagyását 

követően 

Költségvetési és 

Kontrolling Iroda  

az előző évi maradvány nyilvántartásba 

vétele 

az előző évi 

beszámoló 

elkészültét 

követően 

Költségvetési és 

Kontrolling Iroda  

 

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 
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d) főkönyvi könyveléssel 

Felelős: Pénzügyi és Számviteli Iroda és Költségvetési és Kontrolling Iroda 

hó végi zárás keretében 

 

2. Kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartása 

 

A kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartásának egyedi jellegűnek kell lennie. 

2.1 A kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartásának tartalmaznia kell  

a) a kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség sorszámát, az azt tanúsító dokumentum 

megnevezését, iktatószámát, keltét, a pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozó adatokat, kivéve, ha a 

pénzügyi ellenjegyzés nem szükséges, 

b) a kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget tanúsító dokumentum megnevezését, 

iktató- vagy érkeztető számát, keltét, 

c) a jogosult azonosításához és a pénzügyi teljesítéshez szükséges adatokat, 

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

rovatrend 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 
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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 

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 
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a) a követelés sorszámát, nyilvántartásba vételének dátumát, 

b) a követelést tanúsító dokumentum megnevezését, iktató- vagy érkeztető számát, keltét, 

c) a kötelezett azonosításához szükséges adatokat, 

d) a követelés tárgyát, összegét az egységes rovatrend rovatai szerint, 

e) a követelés teljesítésének határidejét, több részletben vagy folyamatosan (időszakonként) 

fennálló követelés esetén annak évek szerinti megoszlását, a költségvetési évben a teljesítési 

határidőket 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. 
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Az analitikus nyilvántartásoknak a főkönyvi könyvelés számláival történő egyeztetésének határideje: a 

tárgyhót követő hónap 15. napja. 

Az analitika vezetéséért felelős: a függő követeléseket kezelő szervezeti egység 

Az egyeztetésért felelős: Pénzügyi és Számviteli Iroda 

 

4. Az adott és kapott előlegek nyilvántartása 

 

Az adott és kapott előlegek nyilvántartásának tartalmaznia kell 

a) a kapcsolódó követelés vagy kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség azonosításához 

szükséges adatokat, 

b) az előleg címzettjének vagy befizetőjének azonosításához szükséges adatokat, 

c) az előleg tárgyát, az utalványozás, bevételezés dokumentumának azonosításához szükséges 

adatokat, a pénzeszközök nyilvántartásával a kapcsolatok leírását, 

d) az előleggel való elszámolás határidejét, az elszámolás adatait, 

e) az előleg módosulásainak (pl. értékvesztés) jogcímeit, a változások leírását, az azt tanúsító 

dokumentum megnevezését, iktatószámát, keltét, 

f) az előleg és annak módosulásai, az elszámolás adatai könyvviteli számlákon történő 

elszámolásának időpontjait és a könyvviteli számlák megnevezését, 

g) devizában kapott vagy fizetett előleg esetén az előleg és annak módosulásai, az elszámolás 

összegét a forint mellett devizában is, a nyilvántartásba vételi árfolyamot, a mérlegfordulónapi 

árfolyamot, és 

h) az esetleges egyéb megjegyzéseket. 

Kapott előlegek 

Az analitikus nyilvántartásoknak a főkönyvi könyvelés számláival történő egyeztetésének határideje: a 

tárgyhót követő hónap 15. napja. 

Az analitika vezetéséért felelős: Pénzügyi és Számviteli Iroda 

Az egyeztetésért felelős: Pénzügyi és Számviteli Iroda 

 

Adott előlegek 

Az analitikus nyilvántartásoknak a főkönyvi könyvelés számláival történő egyeztetésének határideje: a 

tárgyhót követő hónap 15. napja. 

Az analitika vezetéséért felelős: Pénzügyi és Számviteli Iroda 

Az egyeztetésért felelős: Pénzügyi és Számviteli Iroda 
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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. 

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, 

összege, mennyisége, értéke, a foglalkoztatottaknak, ellátottaknak vagy másnak történő átadás 

időpontja, valamint az ezeket tanúsító dokumentumok azonosításához szükséges adatok. 

Az analitikus nyilvántartásoknak a főkönyvi könyvelés számláival történő egyeztetésének határideje: a 

tárgyhót követő hónap 15. napja. 

Az analitika vezetéséért felelős: a készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközöket 

kezelő szervezeti egység 

Az egyeztetésért felelős: Pénzügyi és Számviteli Iroda 

6. Az immateriális javak nyilvántartása 

Az immateriális javak nyilvántartásának tartalmaznia kell 

a) az eszköz megnevezését, jellemzőit, 
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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 

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, 
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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 

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) a gazdasági társaság, társulás azonosításához szükséges adatokat, 

b) a részesedés keletkezésének módját, idejét, 

c) a részesedés megszerzésének célját, számviteli besorolását, 

d) 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 
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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. 

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. 

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: 

a) az előidéző gazdasági esemény megnevezését, jellegét, 

b) az időbeli elhatárolás keletkezésének időpontját, 
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c) az időbeli elhatárolás összegét, és az azt alátámasztó számítást és bizonylati hivatkozást, 

d) az időbeli elhatárolás összegében bekövetkezett változást (megszűnést), annak bizonylati 

hivatkozását, vagy a kapcsolódó számításokat, 

e) a főkönyvi számlákhoz való kapcsolódást és 

f) a végrehajtott könyvelések időpontját. 

Az éves könyvviteli zárlat keretében el kell végezni az időbeli elhatárolások elszámolását. Az 

elszámolás a Pénzügyi és Számviteli Iroda feladata, de az elszámoláshoz szükséges információk 

biztosítása minden szervezeti egység kötelezettsége. 

11. Az előző évi maradvány nyilvántartása 

 

Az előző évi maradvány felhasználásához külön részletező nyilvántartást kell vezetni jogcímenként, 

évenként. A nyilvántartás vezetése a Költségvetési és Kontrolling Iroda feladata. 

 

 

V. Számviteli bizonylati rend 

 

Számviteli bizonylat fogalma 

 

Számviteli bizonylat minden olyan, az Egyetem által kiállított, készített, illetve a vele üzleti vagy 

egyéb 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.  
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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 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: 
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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.  

 

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: 
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- 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.)  

 

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.  
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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. 

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. 

 



130. SZÁM EGYETEMI ÉRTESÍTŐ   5405 
     

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.  

 



5406  EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 130. SZÁM 
 
 

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZÁMLARENDJÉNEK 

2. SZ. MELLÉKLETE SZÁMLATÜKÖR 

 

 

INTÉZMÉNY SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM  

ÉVJÁRAT 2017  

   

Kód Megnevezés Elemi 

0 NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK Nem 

00 Nyilvántartási ellenszámlák Nem 

001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla Igen 

002 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla Nem 

0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési 

kötelezettség nyilvántartási ellenszámla 

Igen 

0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési 

kötelezettség nyilvántartási ellenszámla 

Igen 

0023 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési 

kötelezettség nyilvántartási ellenszámla 

Igen 

0024 Költségvetési évet követően esedékes végleges kötelezettségvállalás, más 

fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla 

Igen 

003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla Igen 

004 Követelés nyilvántartási ellenszámla Nem 

0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla Igen 

0042 Költségvetési évet követően esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla Igen 

005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla Igen 

006 Egyéb nyilvántartási ellenszámla Nem 

0061 Egyéb pénzügyi számvitel miatti nyilvántartási ellenszámla Igen 

0062 Egyéb költségvetési számvitel miatti nyilvántartási ellenszámla Igen 

0063 Támogatások elszámolási kötelezettség nyilvántartási ellenszámla Igen 

01 Befektetett eszközök Nem 

011 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök Igen 

012 Bérbe vett befektetett eszközök Igen 

013 Letétbe, bizományba. üzemeltetésre átvett befektetett eszközök Igen 

0131 Letétbe átvett befektetett eszközök nyilvántartási számlája Igen 

0132 Bizományba átvett befektetett eszközök nyilvántartási számlája Igen 

0133 Üzemeltetésre átvett befektetett eszközök nyilvántartási számlája Igen 

0134 Hagyatéki eljárással kapcsolatos befektetett eszközök nyilvántartási 

számlája 

Igen 

0135 Intervenciós függő készletek nyilvántartási számlája Igen 

0136 Rendezetlen befektetett eszközök nyilvántartási számlája Igen 

014 PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök Igen 

02 Készletek Nem 

021 Bérbe vett készletek Igen 

022 Letétbe, bizományba átvett készletek Igen 

023 Intervenciós készletek Igen 

03 Függő és biztos (jövőbeni) követelések Nem 

031 Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések Igen 

0311 Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések Igen 

032 Egyéb függő követelések Nem 

0321 Vitatott követelések nyilvántartási számlája Igen 

04 Függő kötelezeettségek Nem 

044 Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek Igen 
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05 Kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások, más fizetési 

kötelezettségek, teljesítés 

Nem 

05/1 Személyi juttatások Nem 

05/11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai Nem 

05/1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek Nem 

05/11011 Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata Igen 

05/11012 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség törvény szerinti 

illetményekre, munkabérekre 

Nem 

05/110121 Törvény szerinti illetmények, munkabérek költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/110122 Törvény szerinti illetmények, munkabérek költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/110123 Törvény szerinti illetmények, munkabérek költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/110124 Törvény szerinti illetmények, munkabérek költségvetési évet követő évi 

végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/11013 Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése Igen 

05/1102 Normatív jutalmak Nem 

05/11021 Normatív jutalmak előirányzata Igen 

05/11022 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség normatív jutalmakra Nem 

05/110221 Normatív jutalmak költségvetési évi kötelezettségvállalása Igen 

05/110222 Normatív jutalmak költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása Igen 

05/110223 Normatív jutalmak költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalása Igen 

05/110224 Normatív jutalmak költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/11023 Normatív jutalmak teljesítése Igen 

05/1103 Céljuttatás, projektprémium Nem 

05/11031 Céljuttatás, projektprémium előirányzata Igen 

05/11032 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség céljuttatásra, 

projektprémiumra 

Nem 

05/110321 Céljuttatás, projektprémium költségvetési évi kötelezettségvállalása Igen 

05/110322 Céljuttatás, projektprémium költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/110323 Céljuttatás, projektprémium költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/110324 Céljuttatás, projektprémium költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/11033 Céljuttatás, projektprémium teljesítése Igen 

05/1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Nem 

05/11041 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata Igen 

05/11042 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség készenléti, ügyeleti, 

helyettesítési díjra, túlórára, túlszolgálatra 

Nem 

05/110421 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/110422 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat költségvetési évi 

végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/110423 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat költségvetési 

évet követő évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/110424 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat költségvetési 

évet követő évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/11043 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése Igen 

05/1105 Végkielégítés Nem 
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05/11051 Végkielégítés előirányzata Igen 

05/11052 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség végkielégítésre Nem 

05/110521 Végkielégítés költségvetési évi kötelezettségvállalása Igen 

05/110522 Végkielégítés költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása Igen 

05/110523 Végkielégítés költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalása Igen 

05/110524 Végkielégítés költségvetési évet követő évi végleges kötelezettségvállalása Igen 

05/11053 Végkielégítés teljesítése Igen 

05/1106 Jubileumi jutalom Nem 

05/11061 Jubileumi jutalom előirányzata Igen 

05/11062 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség jubileumi jutalomra Nem 

05/110621 Jubileumi jutalom költségvetési évi kötelezettségvállalása Igen 

05/110622 Jubileumi jutalom költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása Igen 

05/110623 Jubileumi jutalom költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalása Igen 

05/110624 Jubileumi jutalom költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/11063 Jubileumi jutalom teljesítése Igen 

05/1107 Béren kívüli juttatások Nem 

05/11071 Béren kívüli juttatások előirányzata Igen 

05/11072 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség béren kívüli juttatásokra Nem 

05/110721 Béren kívüli juttatások költségvetési évi kötelezettségvállalása Igen 

05/110722 Béren kívüli juttatások költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása Igen 

05/110723 Béren kívüli juttatások költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalása Igen 

05/110724 Béren kívüli juttatások költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/11073 Béren kívüli juttatások teljesítése Igen 

05/1108 Ruházati költségtérítés Nem 

05/11081 Ruházati költségtérítés előirányzata Igen 

05/11082 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ruházati költségtérítésre Nem 

05/110821 Ruházati költségtérítés költségvetési évi kötelezettségvállalása Igen 

05/110822 Ruházati költségtérítés költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása Igen 

05/110823 Ruházati költségtérítés költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalása Igen 

05/110824 Ruházati költségtérítés költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/11083 Ruházati költségtérítés teljesítése Igen 

05/1109 Közlekedési költségtérítés Nem 

05/11091 Közlekedési költségtérítés előirányzata Igen 

05/11092 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség közlekedési 

költségtérítésre 

Nem 

05/110921 Közlekedési költségtérítés költségvetési évi kötelezettségvállalása Igen 

05/110922 Közlekedési költségtérítés költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/110923 Közlekedési költségtérítés költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/110924 Közlekedési költségtérítés költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/11093 Közlekedési költségtérítés teljesítése Igen 

05/1110 Egyéb költségtérítések Nem 

05/11101 Egyéb költségtérítések előirányzata Igen 

05/11102 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb költségtérítésekre Nem 

05/111021 Egyéb költségtérítések költségvetési évi kötelezettségvállalása Igen 

05/111022 Egyéb költségtérítések költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása Igen 

05/111023 Egyéb költségtérítések költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalása Igen 
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05/111024 Egyéb költségtérítések költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/11103 Egyéb költségtérítések teljesítése Igen 

05/1111 Lakhatási támogatások Nem 

05/11111 Lakhatási támogatások előirányzata Igen 

05/11112 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség lakhatási támogatásokra Nem 

05/111121 Lakhatási támogatások költségvetési évi kötelezettségvállalása Igen 

05/111122 Lakhatási támogatások költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása Igen 

05/111123 Lakhatási támogatások költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalása Igen 

05/111124 Lakhatási támogatások költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/11113 Lakhatási támogatások teljesítése Igen 

05/1112 Szociális támogatások Nem 

05/11121 Szociális támogatások előirányzata Igen 

05/11122 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szociális támogatásokra Nem 

05/111221 Szociális támogatások költségvetési évi kötelezettségvállalása Igen 

05/111222 Szociális támogatások költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása Igen 

05/111223 Szociális támogatások költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalása Igen 

05/111224 Szociális támogatások költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/11123 Szociális támogatások teljesítése Igen 

05/1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Nem 

05/11131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata Igen 

05/111311 Biztosítási díjak előirányzata Igen 

05/11132 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásaira 

Nem 

05/111321 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/1113211 Biztosítási díjak költségvetési évi kötelezettségvállalása Igen 

05/111322 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/1113221 Biztosítási díjak költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása Igen 

05/111323 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/1113231 Biztosítási díjak költségvetési évet követő kötelezettségvállalása Igen 

05/111324 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai költségvetési évet követő évi 

végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/1113241 Biztosítási díjak költségvetési évet követő végleges kötelezettségvállalása Igen 

05/11133 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése Igen 

05/111331 Biztosítási díjak Igen 

05/1199 Bérfeladás technikai főkönyvi szám Nem 

05/11991 Bérfeladás technikai főkönyvi szám előirányzat Igen 

05/119921 Bérfeladás technikai főkönyvi szám Igen 

05/119922 Bérfeladás technikai főkönyvi szám Igen 

05/119923 Bérfeladás technikai főkönyvi szám Igen 

05/119924 Bérfeladás technikai főkönyvi szám Igen 

05/11993 Bérfeladás technikai főkönyvi szám Igen 

05/12 Külső személyi juttatások Nem 

05/121 Választott tisztségviselők juttatásai Nem 

05/1211 Választott tisztségviselők juttatásai előirányzata Igen 

05/1212 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség választott tisztségviselők 

juttatásaira 

Nem 
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05/12121 Választott tisztségviselők juttatásai költségvetési évi kötelezettségvállalása Igen 

05/12122 Választott tisztségviselők juttatásai költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/12123 Választott tisztségviselők juttatásai költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/12124 Választott tisztségviselők juttatásai költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/1213 Választott tisztségviselők juttatásai teljesítése Igen 

05/122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 

foglalkoztatottnak fizetett juttatások 

Nem 

05/1221 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 

foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata 

Igen 

05/1222 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásokra 

Nem 

05/12221 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 

foglalkoztatottnak fizetett juttatások költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/12222 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 

foglalkoztatottnak fizetett juttatások költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/12223 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 

foglalkoztatottnak fizetett juttatások költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/12224 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 

foglalkoztatottnak fizetett juttatások költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/1223 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 

foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése 

Igen 

05/123 Egyéb külső személyi juttatások Nem 

05/1231 Egyéb külső személyi juttatások előirányzata Igen 

05/1232 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb külső személyi 

juttatásokra 

Nem 

05/12321 Egyéb külső személyi juttatások költségvetési évi kötelezettségvállalása Igen 

05/12322 Egyéb külső személyi juttatások költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/12323 Egyéb külső személyi juttatások költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/12324 Egyéb külső személyi juttatások költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/1233 Egyéb külső személyi juttatások teljesítése Igen 

05/2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Nem 

05/21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata Nem 

05/211 Szociális hozzájárulási adó előirányzat Igen 

05/213 Egészségügyi hozzájárulás előirányzat Igen 

05/214 Táppénz hozzájárulás előirányzat Igen 

05/215 Korkedvezmény-biztosítási járulék előirányzat Igen 

05/216 Rehabilitációs hozzájárulás előirányzat Igen 

05/217 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó előirányzat Igen 

05/219 Egyéb munkaadókat terhelő járulékok előirányzat Igen 

05/22 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális hozzájárulási adóra 

Nem 

05/2211 Szociális hozzájárulási adó költségvetési évi kötelezettségvállalása Igen 
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05/2213 Egészségügyi hozzájárulás költségvetési évi kötelezettségvállalása Igen 

05/2214 Táppénz hozzájárulás költségvetési évi kötelezettségvállalása Igen 

05/2215 Korkedvezmény-biztosítási járulék költségvetési évi kötelezettségvállalása Igen 

05/2216 Rehabilitációs hozzájárulás költségvetési évi kötelezettségvállalása Igen 

05/2217 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/2219 Egyéb munkaadókat terhelő járulékok költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/2221 Szociális hozzájárulási adó költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/2223 Egészségügyi hozzájárulás költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/2224 Táppénz hozzájárulás költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása Igen 

05/2225 Korkedvezmény-biztosítási járulék költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/2226 Rehabilitációs hozzájárulás költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/2227 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/2229 Egyéb munkaadókat terhelő járulékok költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/2231 Szociális hozzájárulási adó költségvetési évet követő 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/2233 Egészségügyi hozzájárulás költségvetési évet követő kötelezettségvállalása Igen 

05/2234 Táppénz hozzájárulás költségvetési évet követő kötelezettségvállalása Igen 

05/2235 Korkedvezmény-biztosítási járulék költségvetési évet követő 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/2236 Rehabilitációs hozzájárulás költségvetési évet követő 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/2237 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó költségvetési évet követő 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/2239 Egyéb munkaadókat terhelő járulékok költségvetési évet követő 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/2241 Szociális hozzájárulási adó költségvetési évet követő végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/2243 Egészségügyi hozzájárulás költségvetési évet követő végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/2244 Táppénz hozzájárulás költségvetési évet követő végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/2245 Korkedvezmény-biztosítási járulék költségvetési évet követő végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/2246 Rehabilitációs hozzájárulás költségvetési évet követő végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/2247 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó költségvetési évet követő 

végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/2249 Egyéb munkaadókat terhelő járulékok költségvetési évet követő végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/231 Szociális hozzájárulási adó Igen 

05/233 Egészségügyi hozzájárulás Igen 

05/234 Táppénz hozzájárulás Igen 

05/235 Korkedvezmény-biztosítási járulék Igen 

05/236 Rehabilitációs hozzájárulás Igen 
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05/237 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Igen 

05/239 Egyéb munkaadókat terhelő járulékok Igen 

05/2999 Munkaadókat terhelő bérjárulékok technikai főkönyvi szám Nem 

05/29991 Munkaadókat terhelő bérjárulékok technikai főkönyvi szám előirányzat Igen 

05/299921 Munkaadókat terhelő bérjárulékok technikai főkönyvi szám Igen 

05/299922 Munkaadókat terhelő bérjárulékok technikai főkönyvi szám Igen 

05/299923 Munkaadókat terhelő bérjárulékok technikai főkönyvi szám Igen 

05/299924 Munkaadókat terhelő bérjárulékok technikai főkönyvi szám Igen 

05/29993 Munkaadókat terhelő bérjárulékok technikai főkönyvi szám Igen 

05/3 Dologi kiadások Nem 

05/31 Készletbeszerzés Nem 

05/311 Szakmai anyagok beszerzése Nem 

05/3111 Szakmai anyagok beszerzése előirányzata Igen 

05/3112 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szakmai anyagok 

beszerzésére 

Nem 

05/31121 Szakmai anyagok beszerzése költségvetési évi kötelezettségvállalása Igen 

05/31122 Szakmai anyagok beszerzése költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/31123 Szakmai anyagok beszerzése költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/31124 Szakmai anyagok beszerzése költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/3113 Szakmai anyagok beszerzése teljesítése Igen 

05/312 Üzemeltetési anyagok beszerzése Nem 

05/3121 Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata Igen 

05/3122 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség üzemeltetési anyagok 

beszerzésére 

Nem 

05/31221 Üzemeltetési anyagok beszerzése költségvetési évi kötelezettségvállalása Igen 

05/31222 Üzemeltetési anyagok beszerzése költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/31223 Üzemeltetési anyagok beszerzése költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/31224 Üzemeltetési anyagok beszerzése költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/3123 Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése Igen 

05/313 Árubeszerzés Nem 

05/3131 Árubeszerzés előirányzata Igen 

05/3132 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség árubeszerzésre Nem 

05/31321 Árubeszerzés költségvetési évi kötelezettségvállalása Igen 

05/31322 Árubeszerzés költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása Igen 

05/31323 Árubeszerzés költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalása Igen 

05/31324 Árubeszerzés költségvetési évet követő évi végleges kötelezettségvállalása Igen 

05/3133 Árubeszerzés teljesítése Igen 

05/32 Kommunikációs szolgáltatások Nem 

05/321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele Nem 

05/3211 Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata Igen 

05/3212 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség informatikai 

szolgáltatások igénybevételére 

Nem 

05/32121 Informatikai szolgáltatások igénybevétele költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/32122 Informatikai szolgáltatások igénybevétele költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 
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05/32123 Informatikai szolgáltatások igénybevétele költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/32124 Informatikai szolgáltatások igénybevétele költségvetési évet követő évi 

végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/3213 Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése Igen 

05/322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások Nem 

05/3221 Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata Igen 

05/3222 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb kommunikációs 

szolgáltatásokra 

Nem 

05/32221 Egyéb kommunikációs szolgáltatások költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/32222 Egyéb kommunikációs szolgáltatások költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/32223 Egyéb kommunikációs szolgáltatások költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/32224 Egyéb kommunikációs szolgáltatások költségvetési évet követő évi 

végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/3223 Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése Igen 

05/33 Szolgáltatási kiadások Nem 

05/331 Közüzemi díjak Nem 

05/3311 Közüzemi díjak előirányzata Igen 

05/3312 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség közüzemi díjakra Nem 

05/33121 Közüzemi díjak költségvetési évi kötelezettségvállalása Igen 

05/33122 Közüzemi díjak költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása Igen 

05/33123 Közüzemi díjak költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalása Igen 

05/33124 Közüzemi díjak költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/3313 Közüzemi díjak teljesítése Igen 

05/332 Vásárolt élelmezés Nem 

05/3321 Vásárolt élelmezés előirányzata Igen 

05/3322 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség vásárolt élelmezésre Nem 

05/33221 Vásárolt élelmezés költségvetési évi kötelezettségvállalása Igen 

05/33222 Vásárolt élelmezés költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása Igen 

05/33223 Vásárolt élelmezés költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalása Igen 

05/33224 Vásárolt élelmezés költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/3323 Vásárolt élelmezés teljesítése Igen 

05/333 Bérleti és lízing díjak Nem 

05/3331 Bérleti és lízing díjak előirányzata Igen 

05/33311 PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak előirányzat Igen 

05/3332 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség bérleti és lízing díjakra Nem 

05/33321 Bérleti és lízing díjak költségvetési évi kötelezettségvállalása Igen 

05/333211 PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/33322 Bérleti és lízing díjak költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása Igen 

05/333221 PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak költségvetési évi 

végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/33323 Bérleti és lízing díjak költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalása Igen 

05/333231 PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak költségvetési évet 

követő kötelezettségvállalása 

Igen 

05/33324 Bérleti és lízing díjak költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 
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05/333241 PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak költségvetési évet 

követő végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/3333 Bérleti és lízing díjak teljesítése Igen 

05/33331 PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak Igen 

05/334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Nem 

05/3341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata Igen 

05/3342 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség karbantartási, kisjavítási 

szolgáltatásokra 

Nem 

05/33421 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/33422 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/33423 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/33424 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások költségvetési évet követő évi 

végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/3343 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése Igen 

05/335 Közvetített szolgáltatások Nem 

05/3351 Közvetített szolgáltatások előirányzata Nem 

05/33511 ÁHT-n belül közvetített szolgáltatások előirányzata Igen 

05/33512 ÁHT-n kívül közvetített szolgáltatások előirányzata Igen 

05/3352 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség közvetített 

szolgáltatásokra 

Nem 

05/335211 ÁHT-n belül közvetített szolgáltatások költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/335212 ÁHT-n kívül közvetített szolgáltatások költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/335221 ÁHT-n belül közvetített szolgáltatások költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/335222 ÁHT-n kívül közvetített szolgáltatások költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/335231 ÁHT-n belül közvetített szolgáltatások költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/335232 ÁHT-n kívül közvetített szolgáltatások költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/335241 ÁHT-n belül közvetített szolgáltatások költségvetési évet követő évi 

végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/335242 ÁHT-n kívül közvetített szolgáltatások költségvetési évet követő évi 

végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/33531 ÁHT-n belül közvetített szolgáltatások teljesítése Igen 

05/33532 ÁHT-n kívül közvetített szolgáltatások teljesítése Igen 

05/336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Nem 

05/3361 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata Igen 

05/3362 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szakmai tevékenységet 

segítő szolgáltatásokra 

Nem 

05/33621 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/33622 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/33623 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/33624 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások költségvetési évet követő évi Igen 
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végleges kötelezettségvállalása 

05/3363 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése Igen 

05/337 Egyéb szolgáltatások Nem 

05/3371 Egyéb szolgáltatások előirányzata Igen 

05/3372 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb szolgáltatásokra Nem 

05/33721 Egyéb szolgáltatások költségvetési évi kötelezettségvállalása Igen 

05/33722 Egyéb szolgáltatások költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása Igen 

05/33723 Egyéb szolgáltatások költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalása Igen 

05/33724 Egyéb szolgáltatások költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/3373 Egyéb szolgáltatások teljesítése Igen 

05/34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Nem 

05/341 Kiküldetések kiadásai Nem 

05/3411 Kiküldetések kiadásai előirányzata Igen 

05/3412 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kiküldetések kiadásaira Nem 

05/34121 Kiküldetések kiadásai költségvetési évi kötelezettségvállalása Igen 

05/34122 Kiküldetések kiadásai költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása Igen 

05/34123 Kiküldetések kiadásai költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalása Igen 

05/34124 Kiküldetések kiadásai költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/3413 Kiküldetések kiadásai teljesítése Igen 

05/342 Reklám- és propagandakiadások Nem 

05/3421 Reklám- és propagandakiadások előirányzata Igen 

05/3422 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség reklám- és 

propagandakiadásokra 

Nem 

05/34221 Reklám- és propagandakiadások költségvetési évi kötelezettségvállalása Igen 

05/34222 Reklám- és propagandakiadások költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/34223 Reklám- és propagandakiadások költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/34224 Reklám- és propagandakiadások költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/3423 Reklám- és propagandakiadások teljesítése Igen 

05/35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Nem 

05/351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Nem 

05/3511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata Igen 

05/3512 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú előzetesen 

felszámított általános forgalmi adóra 

Nem 

05/35121 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó költségvetési 

évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/35122 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó költségvetési 

évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/35123 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó költségvetési 

évet követő évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/35124 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó költségvetési 

évet követő évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/3513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése Igen 

05/352 Fizetendő általános forgalmi adó Nem 

05/3521 Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata Igen 

05/3522 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség fizetendő általános 

forgalmi adóra 

Nem 

05/35221 Fizetendő általános forgalmi adó költségvetési évi kötelezettségvállalása Igen 
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05/35222 Fizetendő általános forgalmi adó költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/35223 Fizetendő általános forgalmi adó költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/35224 Fizetendő általános forgalmi adó költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/3523 Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése Igen 

05/353 Kamatkiadások Nem 

05/353001 Kamatkiadások előirányzata Nem 

05/353002 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kamatkiadásokra Nem 

05/353003 Kamatkiadások teljesítése Nem 

05/353011 Államháztartáson belüli kamatkiadások előirányzata Nem 

05/3530111 Államháztartáson belüli fedezeti ügyletekhez kapcsolódó kamatkiadások 

előirányzata 

Igen 

05/3530112 Államháztartáson belüli kamatkiadások előirányzata Igen 

05/3530121 Államháztartáson belüli kamatkiadások költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Nem 

05/35301211 Államháztartáson belüli fedezeti ügyletekhez kapcsolódó kamatkiadások 

költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/35301212 Államháztartáson belüli kamatkiadások költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/3530122 Államháztartáson belüli kamatkiadások költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Nem 

05/35301221 Államháztartáson belüli fedezeti ügyletekhez kapcsolódó kamatkiadások 

költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/35301222 Államháztartáson belüli kamatkiadások költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/3530123 Államháztartáson belüli kamatkiadások költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalása 

Nem 

05/35301231 Államháztartáson belüli fedezeti ügyletekhez kapcsolódó kamatkiadások 

költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/35301232 Államháztartáson belüli kamatkiadások költségvetési évet követő 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/3530124 Államháztartáson belüli kamatkiadások költségvetési évet követő végleges 

kötelezettségvállalása 

Nem 

05/35301241 Államháztartáson belüli fedezeti ügyletekhez kapcsolódó kamatkiadások 

költségvetési évet követő évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/35301242 Államháztartáson belüli kamatkiadások költségvetési évet követő végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/353013 Államháztartáson belüli kamatkiadások Nem 

05/3530131 Államháztartáson belüli fedezeti ügyletekhez kapcsolódó kamatkiadások Igen 

05/3530132 Államháztartáson belüli kamatkiadások Igen 

05/353021 Államháztartáson kívüli kamatkiadások előirányzata Nem 

05/3530211 Államháztartáson kívüli fedezeti ügyletekhez kapcsolódó kamatkiadások 

előirányzata 

Igen 

05/3530212 Államháztartáson kívüli kamatkiadások előirányzata Igen 

05/3530221 Államháztartáson kívüli kamatkiadások költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Nem 

05/35302211 Államháztartáson kívüli fedezeti ügyletekhez kapcsolódó kamatkiadások 

költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/35302212 Államháztartáson kívüli kamatkiadások költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 
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05/3530222 Államháztartáson kívüli kamatkiadások költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Nem 

05/35302221 Államháztartáson kívüli fedezeti ügyletekhez kapcsolódó kamatkiadások 

költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/35302222 Államháztartáson kívüli kamatkiadások költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/3530223 Államháztartáson kívüli kamatkiadások költségvetési évet követő 

kötelezettségvállalása 

Nem 

05/35302231 Államháztartáson kívüli fedezeti ügyletekhez kapcsolódó kamatkiadások 

költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/35302232 Államháztartáson kívüli kamatkiadások költségvetési évet követő 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/3530224 Államháztartáson kívüli kamatkiadások költségvetési évet követő végleges 

kötelezettségvállalása 

Nem 

05/35302241 Államháztartáson kívüli fedezeti ügyletekhez kapcsolódó kamatkiadások 

költségvetési évet követő évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/35302242 Államháztartáson kívüli kamatkiadások költségvetési évet követő végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/353023 Államháztartáson kívüli kamatkiadások Nem 

05/3530231 Államháztartáson kívüli fedezeti ügyletekhez kapcsolódó kamatkiadások Igen 

05/3530232 Államháztartáson kívüli kamatkiadások Igen 

05/354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Nem 

05/3541 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai előirányzat Nem 

05/35411 Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamveszteség előirányzat Igen 

05/35412 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözet előirányzat Igen 

05/35413 Deviza kötelezettségek realizált árfolyamveszteség előirányzat Igen 

05/35414 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai előirányzata Igen 

05/3542 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb pénzügyi 

műveletek kiadásaira 

Nem 

05/35421 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Nem 

05/354211 Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamveszteség költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/354212 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözet költségvetési 

évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/354213 Deviza kötelezettségek realizált árfolyamveszteség költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/354214 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/35422 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Nem 

05/354221 Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamveszteség költségvetési évi 

végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/354222 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözet költségvetési 

évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/354223 Deviza kötelezettségek realizált árfolyamveszteség költségvetési évi 

végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/354224 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/35423 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalása 

Nem 

05/354231 Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamveszteség költségvetési évet Igen 
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követő évi kötelezettségvállalása 

05/354232 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözet költségvetési 

évet követő évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/354233 Deviza kötelezettségek realizált árfolyamveszteség költségvetési évet 

követő évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/354234 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/35424 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Nem 

05/354241 Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamveszteség költségvetési évet 

követő évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/354242 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözet költségvetési 

évet követő évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/354243 Deviza kötelezettségek realizált árfolyamveszteség költségvetési évet 

követő évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/354244 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/3543 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai teljesítése Nem 

05/35431 Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamveszteség teljesítés Igen 

05/35432 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözet teljesítés Igen 

05/35433 Deviza kötelezettségek realizált árfolyamveszteség teljesítés Igen 

05/35434 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai teljesítése Igen 

05/355 Egyéb dologi kiadások Nem 

05/3551 Egyéb dologi kiadások előirányzata Igen 

05/3552 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb dologi kiadásokra Nem 

05/35521 Egyéb dologi kiadások költségvetési évi kötelezettségvállalása Igen 

05/355212 Egyéb dologi kiadások költségvetési évi kötelezettségvállalása ÁFA-érték Igen 

05/35522 Egyéb dologi kiadások költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása Igen 

05/355222 Egyéb dologi kiadások költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

ÁFA-érték 

Igen 

05/35523 Egyéb dologi kiadások költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalása Igen 

05/355232 Egyéb dologi kiadások költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalása 

ÁFA-érték 

Igen 

05/35524 Egyéb dologi kiadások költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/355242 Egyéb dologi kiadások költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása ÁFA-érték 

Igen 

05/3553 Egyéb dologi kiadások teljesítése Igen 

05/35532 Egyéb dologi kiadások teljesítése ÁFA-érték Igen 

05/4 Ellátottak pénzbeli juttatásai Nem 

05/41 Társadalombiztosítási ellátások Nem 

05/411 Társadalombiztosítási ellátások előirányzata Igen 

05/412 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség társadalombiztosítási 

ellátásokra 

Nem 

05/4121 Társadalombiztosítási ellátások költségvetési évi kötelezettségvállalása Igen 

05/4122 Társadalombiztosítási ellátások költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/4123 Társadalombiztosítási ellátások költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/4124 Társadalombiztosítási ellátások költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/413 Társadalombiztosítási ellátások teljesítése Igen 
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05/42 Családi támogatások Nem 

05/421 Családi támogatások előirányzata Nem 

05/42101 Családi pótlék előirányzat Igen 

05/42102 Anyasági támogatás előirányzat Igen 

05/42103 Gyermekgondozási segély előirányzat Igen 

05/42104 Gyermeknevelési támogatás előirányzat Igen 

05/42105 Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése előirányzat Igen 

05/42106 Életkezdési támogatás előirányzat Igen 

05/42107 Otthonteremtési támogatás előirányzat Igen 

05/42108 Gyermektartásdíj megelőlegezése előirányzat Igen 

05/42109 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása 

előirányzat 

Igen 

05/42110 Óvodáztatási támogatás előirányzat Igen 

05/42111 Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások előirányzat Igen 

05/422 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség családi támogatásokra Nem 

05/4221 Családi támogatások költségvetési évi kötelezettségvállalása Nem 

05/422101 Családi pótlék költségvetési évi kötelezettségvállalás Igen 

05/422102 Anyasági támogatás költségvetési évi kötelezettségvállalás Igen 

05/422103 Gyermekgondozási segély költségvetési évi kötelezettségvállalás Igen 

05/422104 Gyermeknevelési támogatás költségvetési évi kötelezettségvállalás Igen 

05/422105 Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése költségvetési 

évi kötelezettségvállalás 

Igen 

05/422106 Életkezdési támogatás költségvetési évi kötelezettségvállalás Igen 

05/422107 Otthonteremtési támogatás költségvetési évi kötelezettségvállalás Igen 

05/422108 Gyermektartásdíj megelőlegezése költségvetési évi kötelezettségvállalás Igen 

05/422109 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása 

költségvetési évi kötelezettségvállalás 

Igen 

05/422110 Óvodáztatási támogatás költségvetési évi kötelezettségvállalás Igen 

05/422111 Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások 

költségvetési évi kötelezettségvállalás 

Igen 

05/4222 Családi támogatások költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása Nem 

05/422201 Családi pótlék költségvetési évi végleges kötelezettségvállalás Igen 

05/422202 Anyasági támogatás költségvetési évi végleges kötelezettségvállalás Igen 

05/422203 Gyermekgondozási segély költségvetési évi végleges kötelezettségvállalás Igen 

05/422204 Gyermeknevelési támogatás költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/422205 Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése költségvetési 

évi végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/422206 Életkezdési támogatás költségvetési évi végleges kötelezettségvállalás Igen 

05/422207 Otthonteremtési támogatás költségvetési évi végleges kötelezettségvállalás Igen 

05/422208 Gyermektartásdíj megelőlegezése költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/422209 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása 

költségvetési évi végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/422210 Óvodáztatási támogatás költségvetési évi végleges kötelezettségvállalás Igen 

05/422211 Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások 

költségvetési évi végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/4223 Családi támogatások költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalása Nem 

05/422301 Családi pótlék költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalás Igen 

05/422302 Anyasági támogatás költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalás Igen 

05/422303 Gyermekgondozási segély költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalás 

Igen 
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05/422304 Gyermeknevelési támogatás költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/422305 Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése költségvetési 

évet követő évi kötelezettségvállalás 

Igen 

05/422306 Életkezdési támogatás költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalás Igen 

05/422307 Otthonteremtési támogatás költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/422308 Gyermektartásdíj megelőlegezése költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/422309 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása 

költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalás 

Igen 

05/422310 Óvodáztatási támogatás költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalás Igen 

05/422311 Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások 

költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalás 

Igen 

05/4224 Családi támogatások költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Nem 

05/422401 Családi pótlék költségvetési évet követő évi végleges kötelezettségvállalás Igen 

05/422402 Anyasági támogatás költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/422403 Gyermekgondozási segély költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/422404 Gyermeknevelési támogatás költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/422405 Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése költségvetési 

évet követő évi végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/422406 Életkezdési támogatás költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/422407 Otthonteremtési támogatás költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/422408 Gyermektartásdíj megelőlegezése költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/422409 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása 

költségvetési évet követő évi végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/422410 Óvodáztatási támogatás költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/422411 Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások 

költségvetési évet követő évi végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/423 Családi támogatások teljesítése Nem 

05/42301 Családi pótlék teljesítés Igen 

05/42302 Anyasági támogatás teljesítés Igen 

05/42303 Gyermekgondozási segély teljesítés Igen 

05/42304 Gyermeknevelési támogatás teljesítés Igen 

05/42305 Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése teljesítés Igen 

05/42306 Életkezdési támogatás teljesítés Igen 

05/42307 Otthonteremtési támogatás teljesítés Igen 

05/42308 Gyermektartásdíj megelőlegezése teljesítés Igen 

05/42309 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása 

teljesítés 

Igen 

05/42310 Óvodáztatási támogatás teljesítés Igen 

05/42311 Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások teljesítés Igen 

05/43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Nem 

05/431 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések előirányzata Igen 
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05/432 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség pénzbeli kárpótlásokra, 

kártérítésekre 

Nem 

05/4321 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések költségvetési évi kötelezettségvállalása Igen 

05/4322 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/4323 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/4324 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/433 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések teljesítése Igen 

05/44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Nem 

05/441 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások előirányzata Nem 

05/4411 Kormányhivatalok által folyósított ápolási díj előirányzat Igen 

05/4412 Fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka előirányzat Igen 

05/4413 Helyi megállapítású ápolási díj előirányzat Igen 

05/4414 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása előirányzat Igen 

05/4415 Megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-

kiegészítése előirányzat 

Igen 

05/4416 Kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás (Szoctv.50.§ (1)-(2) 

bekezdése) előirányzat 

Igen 

05/4417 Cukorbetegek támogatása előirányzat Igen 

05/4418 Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoctv.50.§ (3) bekezdése) 

előirányzat 

Igen 

05/4419 Egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális 

rászorultság alapján (Szoctv. 54. §-a) előirányzat 

Igen 

05/442 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség betegséggel kapcsolatos 

(nem társadalombiztosítási) ellátásokra 

Nem 

05/4421 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások 

költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Nem 

05/44211 Kormányhivatalok által folyósított ápolási díj költségvetési évi 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/44212 Fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka költségvetési évi 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/44213 Helyi megállapítású ápolási díj költségvetési évi kötelezettségvállalás Igen 

05/44214 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása költségvetési évi 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/44215 Megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-

kiegészítése költségvetési évi kötelezettségvállalás 

Igen 

05/44216 Kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás (Szoctv.50.§ (1)-(2) 

bekezdése) költségvetési évi kötelezettségvállalás 

Igen 

05/44217 Cukorbetegek támogatása költségvetési évi kötelezettségvállalás Igen 

05/44218 Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoctv.50.§ (3) bekezdése) 

költségvetési évi kötelezettségvállalás 

Igen 

05/44219 Egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális 

rászorultság alapján (Szoctv. 54. §-a) költségvetési évi 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/4422 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások 

költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Nem 

05/44221 Kormányhivatalok által folyósított ápolási díj költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/44222 Fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka költségvetési évi 

végleges kötelezettségvállalás 

Igen 
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05/44223 Helyi megállapítású ápolási díj költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/44224 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása költségvetési évi 

végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/44225 Megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-

kiegészítése költségvetési évi végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/44226 Kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás (Szoctv.50.§ (1)-(2) 

bekezdése) költségvetési évi végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/44227 Cukorbetegek támogatása költségvetési évi végleges kötelezettségvállalás Igen 

05/44228 Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoctv.50.§ (3) bekezdése) 

költségvetési évi végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/44229 Egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális 

rászorultság alapján (Szoctv. 54. §-a) költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/4423 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások 

költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalása 

Nem 

05/44231 Kormányhivatalok által folyósított ápolási díj költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/44232 Fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka költségvetési évet 

követő évi kötelezettségvállalás 

Igen 

05/44233 Helyi megállapítású ápolási díj költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/44234 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása költségvetési évet 

követő évi kötelezettségvállalás 

Igen 

05/44235 Megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-

kiegészítése költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalás 

Igen 

05/44236 Kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás (Szoctv.50.§ (1)-(2) 

bekezdése) költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalás 

Igen 

05/44237 Cukorbetegek támogatása költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/44238 Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoctv.50.§ (3) bekezdése) 

költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalás 

Igen 

05/44239 Egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális 

rászorultság alapján (Szoctv. 54. §-a) költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/4424 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások 

költségvetési évet követő évi végleges kötelezettségvállalása 

Nem 

05/44241 Kormányhivatalok által folyósított ápolási díj költségvetési évet követő évi 

végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/44242 Fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka költségvetési évet 

követő évi végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/44243 Helyi megállapítású ápolási díj költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/44244 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása költségvetési évet 

követő évi végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/44245 Megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-

kiegészítése költségvetési évet követő évi végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/44246 Kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás (Szoctv.50.§ (1)-(2) 

bekezdése) költségvetési évet követő évi végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/44247 Cukorbetegek támogatása költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/44248 Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoctv.50.§ (3) bekezdése) Igen 



130. SZÁM EGYETEMI ÉRTESÍTŐ   5423 
     

költségvetési évet követő évi végleges kötelezettségvállalás 

05/44249 Egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális 

rászorultság alapján (Szoctv. 54. §-a) költségvetési évet követő évi 

végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/443 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások teljesítése Nem 

05/4431 Kormányhivatalok által folyósított ápolási díj teljesítés Igen 

05/4432 Fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka teljesítés Igen 

05/4433 Helyi megállapítású ápolási díj teljesítés Igen 

05/4434 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása teljesítés Igen 

05/4435 Megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-

kiegészítése teljesítés 

Igen 

05/4436 Kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás (Szoctv.50.§ (1)-(2) 

bekezdése) teljesítés 

Igen 

05/4437 Cukorbetegek támogatása teljesítés Igen 

05/4438 Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoctv.50.§ (3) bekezdése) teljesítés Igen 

05/4439 Egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális 

rászorultság alapján (Szoctv. 54. §-a) teljesítés 

Igen 

05/45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Nem 

05/451 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások előirányzata Nem 

05/4511 Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú 

támogatások előirányzat 

Igen 

05/4512 Korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati 

járandósága előirányzat 

Igen 

05/4513 Munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj 

előirányzat 

Igen 

05/4514 Átmeneti bányászjáradék előirányzat Igen 

05/4515 Szénjárandóság pénzbeli megváltása előirányzat Igen 

05/4516 Mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése 

előirányzat 

Igen 

05/4517 Mezőgazdasági járadék előirányzat Igen 

05/4518 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35. § (1) bek.) előirányzat Igen 

05/4519 Polgármesterek korhatár előtti ellátása előirányzat Igen 

05/452 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség foglalkoztatással, 

munkanélküliséggel kapcsolatos ellátásokra 

Nem 

05/4521 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások költségvetési 

évi kötelezettségvállalása 

Nem 

05/45211 Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú 

támogatások költségvetési évi kötelezettségvállalás 

Igen 

05/45212 Korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati 

járandósága költségvetési évi kötelezettségvállalás 

Igen 

05/45213 Munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj 

költségvetési évi kötelezettségvállalás 

Igen 

05/45214 Átmeneti bányászjáradék költségvetési évi kötelezettségvállalás Igen 

05/45215 Szénjárandóság pénzbeli megváltása költségvetési évi kötelezettségvállalás Igen 

05/45216 Mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése 

költségvetési évi kötelezettségvállalás 

Igen 

05/45217 Mezőgazdasági járadék költségvetési évi kötelezettségvállalás Igen 

05/45218 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35. § (1) bek.) 

költségvetési évi kötelezettségvállalás 

Igen 

05/45219 Polgármesterek korhatár előtti ellátása költségvetési évi 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/4522 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások költségvetési Nem 
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évi végleges kötelezettségvállalása 

05/45221 Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú 

támogatások költségvetési évi végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/45222 Korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati 

járandósága költségvetési évi végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/45223 Munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj 

költségvetési évi végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/45224 Átmeneti bányászjáradék költségvetési évi végleges kötelezettségvállalás Igen 

05/45225 Szénjárandóság pénzbeli megváltása költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/45226 Mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése 

költségvetési évi végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/45227 Mezőgazdasági járadék költségvetési évi végleges kötelezettségvállalás Igen 

05/45228 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35. § (1) bek.) 

költségvetési évi végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/45229 Polgármesterek korhatár előtti ellátása költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/4523 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások költségvetési 

évet követő évi kötelezettségvállalása 

Nem 

05/45231 Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú 

támogatások költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalás 

Igen 

05/45232 Korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati 

járandósága költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalás 

Igen 

05/45233 Munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj 

költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalás 

Igen 

05/45234 Átmeneti bányászjáradék költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/45235 Szénjárandóság pénzbeli megváltása költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/45236 Mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése 

költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalás 

Igen 

05/45237 Mezőgazdasági járadék költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalás Igen 

05/45238 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35. § (1) bek.) 

költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalás 

Igen 

05/45239 Polgármesterek korhatár előtti ellátása költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/4524 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások költségvetési 

évet követő évi végleges kötelezettségvállalása 

Nem 

05/45241 Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú 

támogatások költségvetési évet követő évi végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/45242 Korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati 

járandósága költségvetési évet követő évi végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/45243 Munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj 

költségvetési évet követő évi végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/45244 Átmeneti bányászjáradék költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/45245 Szénjárandóság pénzbeli megváltása költségvetési évet követő évi 

végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/45246 Mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése 

költségvetési évet követő évi végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/45247 Mezőgazdasági járadék költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalás 

Igen 
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05/45248 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35. § (1) bek.) 

költségvetési évet követő évi végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/45249 Polgármesterek korhatár előtti ellátása költségvetési évet követő évi 

végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/453 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások teljesítése Nem 

05/4531 Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú 

támogatások teljesítés 

Igen 

05/4532 Korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati 

járandósága teljesítés 

Igen 

05/4533 Munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj teljesítés Igen 

05/4534 Átmeneti bányászjáradék teljesítés Igen 

05/4535 Szénjárandóság pénzbeli megváltása teljesítés Igen 

05/4536 Mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése 

teljesítés 

Igen 

05/4537 Mezőgazdasági járadék teljesítés Igen 

05/4538 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35. § (1) bek.) teljesítés Igen 

05/4539 Polgármesterek korhatár előtti ellátása teljesítés Igen 

05/46 Lakhatással kapcsolatos ellátások Nem 

05/461 Lakhatással kapcsolatos ellátások előirányzata Nem 

05/4611 Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez előirányzat Igen 

05/4612 Lakbértámogatás előirányzat Igen 

05/4613 Lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok) 

előirányzat 

Igen 

05/4614 Adósságcsökkentési támogatás (Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont) 

előirányzat 

Igen 

05/4615 Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 47.§ (1) bek. b) 

pont) előirányzat 

Igen 

05/4616 Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő 

készülék biztosítása (Szoctv. 55/A. § (3) bek.) előirányzat 

Igen 

05/462 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség lakhatással kapcsolatos 

ellátásokra 

Nem 

05/4621 Lakhatással kapcsolatos ellátások költségvetési évi kötelezettségvállalása Nem 

05/46211 Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez költségvetési évi 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/46212 Lakbértámogatás költségvetési évi kötelezettségvállalás Igen 

05/46213 Lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok) 

költségvetési évi kötelezettségvállalás 

Igen 

05/46214 Adósságcsökkentési támogatás (Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont) 

költségvetési évi kötelezettségvállalás 

Igen 

05/46215 Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 47.§ (1) bek. b) 

pont) költségvetési évi kötelezettségvállalás 

Igen 

05/46216 Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő 

készülék biztosítása (Szoctv. 55/A. § (3) bek.) költségvetési évi 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/4622 Lakhatással kapcsolatos ellátások költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Nem 

05/46221 Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/46222 Lakbértámogatás költségvetési évi végleges kötelezettségvállalás Igen 

05/46223 Lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok) 

költségvetési évi végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/46224 Adósságcsökkentési támogatás (Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont) Igen 
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költségvetési évi végleges kötelezettségvállalás 

05/46225 Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 47.§ (1) bek. b) 

pont) költségvetési évi végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/46226 Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő 

készülék biztosítása (Szoctv. 55/A. § (3) bek.) költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/4623 Lakhatással kapcsolatos ellátások költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalása 

Nem 

05/46231 Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/46232 Lakbértámogatás költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalás Igen 

05/46233 Lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok) 

költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalás 

Igen 

05/46234 Adósságcsökkentési támogatás (Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont) 

költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalás 

Igen 

05/46235 Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 47.§ (1) bek. b) 

pont) költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalás 

Igen 

05/46236 Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő 

készülék biztosítása (Szoctv. 55/A. § (3) bek.) költségvetési évet követő 

évi kötelezettségvállalás 

Igen 

05/4624 Lakhatással kapcsolatos ellátások költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Nem 

05/46241 Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez költségvetési évet követő évi 

végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/46242 Lakbértámogatás költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/46243 Lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok) 

költségvetési évet követő évi végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/46244 Adósságcsökkentési támogatás (Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont) 

költségvetési évet követő évi végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/46245 Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 47.§ (1) bek. b) 

pont) költségvetési évet követő évi végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/46246 Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő 

készülék biztosítása (Szoctv. 55/A. § (3) bek.) költségvetési évet követő 

évi végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/463 Lakhatással kapcsolatos ellátások teljesítése Nem 

05/4631 Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez teljesítés Igen 

05/4632 Lakbértámogatás teljesítés Igen 

05/4633 Lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok) 

teljesítés 

Igen 

05/4634 Adósságcsökkentési támogatás (Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont) teljesítés Igen 

05/4635 Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 47.§ (1) bek. b) 

pont) teljesítés 

Igen 

05/4636 Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő 

készülék biztosítása (Szoctv. 55/A. § (3) bek.) teljesítés 

Igen 

05/47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Nem 

05/471 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat Nem 

05/4711 Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai előirányzat Igen 

05/4712 Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai előirányzat Igen 

05/4713 Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai előirányzat Igen 

05/4714 Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai előirányzat Igen 

05/4715 Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai előirányzat Igen 
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05/472 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség intézményi ellátottak 

pénzbeli juttatásaira 

Nem 

05/4721 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Nem 

05/47211 Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai költségvetési évi 

kötelezetségvállalása 

Igen 

05/47212 Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai költségvetési évi 

kötelezetségvállalása 

Igen 

05/47213 Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai költségvetési évi 

kötelezetségvállalása 

Igen 

05/47214 Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai költségvetési évi 

kötelezetségvállalása 

Igen 

05/47215 Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai költségvetési évi 

kötelezetségvállalása 

Igen 

05/4722 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Nem 

05/47221 Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai költségvetési évi végleges 

kötelezetségvállalása 

Igen 

05/47222 Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai költségvetési évi 

végleges kötelezetségvállalása 

Igen 

05/47223 Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai költségvetési évi 

végleges kötelezetségvállalása 

Igen 

05/47224 Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai költségvetési évi 

végleges kötelezetségvállalása 

Igen 

05/47225 Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai költségvetési évi végleges 

kötelezetségvállalása 

Igen 

05/4723 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalása 

Nem 

05/47231 Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai költségvetési évet követő évi 

kötelezetségvállalása 

Igen 

05/47232 Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai költségvetési évet 

követő évi kötelezetségvállalása 

Igen 

05/47233 Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai költségvetési évet 

követő évi kötelezetségvállalása 

Igen 

05/47234 Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai költségvetési évet követő 

évi kötelezetségvállalása 

Igen 

05/47235 Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai költségvetési évet követő 

évi kötelezetségvállalása 

Igen 

05/4724 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai költségvetési évet követő évi 

végleges kötelezettségvállalása 

Nem 

05/47241 Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai költségvetési évet követő évi 

végleges kötelezetségvállalása 

Igen 

05/47242 Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai költségvetési évet 

követő évi végleges kötelezetségvállalása 

Igen 

05/47243 Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai költségvetési évet 

követő évi végleges kötelezetségvállalása 

Igen 

05/47244 Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai költségvetési évet követő 

évi végleges kötelezetségvállalása 

Igen 

05/47245 Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai költségvetési évet követő 

évi végleges kötelezetségvállalása 

Igen 

05/473 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai teljesítése Nem 

05/4731 Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai teljesítés Igen 
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05/4732 Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai teljesítés Igen 

05/4733 Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai teljesítés Igen 

05/4734 Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai teljesítés Igen 

05/4735 Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai teljesítés Igen 

05/48 Egyéb nem intézményi ellátások Nem 

05/481 Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata Nem 

05/48101 Házastársi pótlék előirányzat Igen 

05/48102 Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások 

előirányzat 

Igen 

05/48103 Tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése előirányzat Igen 

05/48104 Nemzeti gondozotti ellátások előirányzat Igen 

05/48105 Nemzeti helytállásért pótlék előirányzat Igen 

05/48106 Egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) 

nyugdíj-kiegészítés előirányzat 

Igen 

05/48107 Egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó 

juttatás előirányzat 

Igen 

05/48108 A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti 

nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék előirányzat 

Igen 

05/48109 Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és 

árvaellátás előirányzat 

Igen 

05/48110 A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók 

szociális támogatása előirányzat 

Igen 

05/48111 Életjáradék termőföldért előirányzat Igen 

05/48112 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások 

előirányzat 

Igen 

05/48113 Szépkorúak jubileumi juttatása előirányzat Igen 

05/48114 Időskorúak járadéka (Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése) előirányzat Igen 

05/48115 Rendszeres szociális segély (Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja) 

előirányzat 

Igen 

05/48116 Önkormányzati segély (Szoctv. 45.§) előirányzat Igen 

05/48117 Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás előirányzat Igen 

05/48118 Természetben nyújtott rendszeres szociális segély (Szoctv. 47.§ (1) 

bekezdés a) pontja) előirányzat 

Igen 

05/48119 Természetben nyújtott önkormányzati segély (Szoctv. 47. § (1) bekezdés 

c) pontja), előirányzat 

Igen 

05/48120 Köztemetés (Szoctv. 48.§) előirányzat Igen 

05/48121 Rászorultságtól függo normatív kedvezmények (Gyvt. 151. § (5) 

bekezdése) előirányzat 

Igen 

05/48122 Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi 

előírások alapján) adott pénzügyi ellátás előirányzat 

Igen 

05/48123 Öönkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi 

előírások alapján) adott természetbeni ellátás előirányzat 

Igen 

05/48124 Települési támogatás (Szoctv. 45.§) előirányzat Igen 

05/48125 Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (Szoctv. 37.§ (1) 

bekezdés a) és b) pontja) előirányzat 

Igen 

05/482 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb nem intézményi 

ellátásokra 

Nem 

05/4821 Egyéb nem intézményi ellátások költségvetési évi kötelezettségvállalása Nem 

05/482101 Házastársi pótlék költségvetési évi kötelezettségvállalás Igen 

05/482102 Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások 

költségvetési évi kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482103 Tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése költségvetési évi Igen 
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kötelezettségvállalás 

05/482104 Nemzeti gondozotti ellátások költségvetési évi kötelezettségvállalás Igen 

05/482105 Nemzeti helytállásért pótlék költségvetési évi kötelezettségvállalás Igen 

05/482106 Egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) 

nyugdíj-kiegészítés költségvetési évi kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482107 Egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó 

juttatás költségvetési évi kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482108 A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti 

nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék költségvetési évi 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482109 Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és 

árvaellátás költségvetési évi kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482110 A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók 

szociális támogatása költségvetési évi kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482111 Életjáradék termőföldért költségvetési évi kötelezettségvállalás Igen 

05/482112 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások 

költségvetési évi kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482113 Szépkorúak jubileumi juttatása költségvetési évi kötelezettségvállalás Igen 

05/482114 Időskorúak járadéka (Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése) költségvetési évi 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482115 Rendszeres szociális segély (Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja) 

költségvetési évi kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482116 Önkormányzati segély (Szoctv. 45.§) költségvetési évi 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482117 Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás költségvetési 

évi kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482118 Természetben nyújtott rendszeres szociális segély (Szoctv. 47.§ (1) 

bekezdés a) pontja) költségvetési évi kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482119 Természetben nyújtott önkormányzati segély (Szoctv. 47. § (1) bekezdés 

c) pontja), költségvetési évi kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482120 Köztemetés (Szoctv. 48.§) költségvetési évi kötelezettségvállalás Igen 

05/482121 Rászorultságtól függo normatív kedvezmények (Gyvt. 151. § (5) 

bekezdése) költségvetési évi kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482122 Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi 

előírások alapján) adott pénzügyi ellátás költségvetési évi 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482123 Öönkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi 

előírások alapján) adott természetbeni ellátás költségvetési évi 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482124 Települési támogatás (Szoctv. 45.§) költségvetési évi kötelezettségvállalás Igen 

05/482125 Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (Szoctv. 37.§ (1) 

bekezdés a) és b) pontja) költségvetési évi kötelezettségvállalás 

Igen 

05/4822 Egyéb nem intézményi ellátások költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Nem 

05/482201 Házastársi pótlék költségvetési évi végleges kötelezettségvállalás Igen 

05/482202 Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások 

költségvetési évi végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482203 Tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése költségvetési évi 

végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482204 Nemzeti gondozotti ellátások költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482205 Nemzeti helytállásért pótlék költségvetési évi végleges Igen 
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kötelezettségvállalás 

05/482206 Egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) 

nyugdíj-kiegészítés költségvetési évi végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482207 Egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó 

juttatás költségvetési évi végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482208 A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti 

nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482209 Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és 

árvaellátás költségvetési évi végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482210 A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók 

szociális támogatása költségvetési évi végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482211 Életjáradék termőföldért költségvetési évi végleges kötelezettségvállalás Igen 

05/482212 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások 

költségvetési évi végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482213 Szépkorúak jubileumi juttatása költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482214 Időskorúak járadéka (Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése) költségvetési évi 

végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482215 Rendszeres szociális segély (Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja) 

költségvetési évi végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482216 Önkormányzati segély (Szoctv. 45.§) költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482217 Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás költségvetési 

évi végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482218 Természetben nyújtott rendszeres szociális segély (Szoctv. 47.§ (1) 

bekezdés a) pontja) költségvetési évi végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482219 Természetben nyújtott önkormányzati segély (Szoctv. 47. § (1) bekezdés 

c) pontja), költségvetési évi végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482220 Köztemetés (Szoctv. 48.§) költségvetési évi végleges kötelezettségvállalás Igen 

05/482221 Rászorultságtól függo normatív kedvezmények (Gyvt. 151. § (5) 

bekezdése) költségvetési évi végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482222 Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi 

előírások alapján) adott pénzügyi ellátás költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482223 Öönkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi 

előírások alapján) adott természetbeni ellátás költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482224 Települési támogatás (Szoctv. 45.§) költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482225 Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (Szoctv. 37.§ (1) 

bekezdés a) és b) pontja) költségvetési évi végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/4823 Egyéb nem intézményi ellátások költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalása 

Nem 

05/482301 Házastársi pótlék költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalás Igen 

05/482302 Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások 

költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482303 Tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése költségvetési 

évet követő évi kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482304 Nemzeti gondozotti ellátások költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482305 Nemzeti helytállásért pótlék költségvetési évet követő évi Igen 
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kötelezettségvállalás 

05/482306 Egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) 

nyugdíj-kiegészítés költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482307 Egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó 

juttatás költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482308 A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti 

nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482309 Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és 

árvaellátás költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482310 A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók 

szociális támogatása költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482311 Életjáradék termőföldért költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482312 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások 

költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482313 Szépkorúak jubileumi juttatása költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482314 Időskorúak járadéka (Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése) költségvetési évet 

követő évi kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482315 Rendszeres szociális segély (Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja) 

költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482316 Önkormányzati segély (Szoctv. 45.§) költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482317 Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás költségvetési 

évet követő évi kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482318 Természetben nyújtott rendszeres szociális segély (Szoctv. 47.§ (1) 

bekezdés a) pontja) költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482319 Természetben nyújtott önkormányzati segély (Szoctv. 47. § (1) bekezdés 

c) pontja), költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482320 Köztemetés (Szoctv. 48.§) költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482321 Rászorultságtól függo normatív kedvezmények (Gyvt. 151. § (5) 

bekezdése) költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482322 Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi 

előírások alapján) adott pénzügyi ellátás költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482323 Öönkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi 

előírások alapján) adott természetbeni ellátás költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482324 Települési támogatás (Szoctv. 45.§) költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482325 Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (Szoctv. 37.§ (1) 

bekezdés a) és b) pontja) költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/4824 Egyéb nem intézményi ellátások költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Nem 

05/482401 Házastársi pótlék költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482402 Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások 

költségvetési évet követő évi végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482403 Tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése költségvetési Igen 
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évet követő évi végleges kötelezettségvállalás 

05/482404 Nemzeti gondozotti ellátások költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482405 Nemzeti helytállásért pótlék költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482406 Egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) 

nyugdíj-kiegészítés költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482407 Egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó 

juttatás költségvetési évet követő évi végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482408 A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti 

nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék költségvetési évet követő évi 

végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482409 Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és 

árvaellátás költségvetési évet követő évi végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482410 A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók 

szociális támogatása költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482411 Életjáradék termőföldért költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482412 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások 

költségvetési évet követő évi végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482413 Szépkorúak jubileumi juttatása költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482414 Időskorúak járadéka (Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése) költségvetési évet 

követő évi végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482415 Rendszeres szociális segély (Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja) 

költségvetési évet követő évi végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482416 Önkormányzati segély (Szoctv. 45.§) költségvetési évet követő évi 

végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482417 Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás költségvetési 

évet követő évi végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482418 Természetben nyújtott rendszeres szociális segély (Szoctv. 47.§ (1) 

bekezdés a) pontja) költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482419 Természetben nyújtott önkormányzati segély (Szoctv. 47. § (1) bekezdés 

c) pontja), költségvetési évet követő évi végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482420 Köztemetés (Szoctv. 48.§) költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482421 Rászorultságtól függo normatív kedvezmények (Gyvt. 151. § (5) 

bekezdése) költségvetési évet követő évi végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482422 Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi 

előírások alapján) adott pénzügyi ellátás költségvetési évet követő évi 

végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482423 Öönkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi 

előírások alapján) adott természetbeni ellátás költségvetési évet követő évi 

végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482424 Települési támogatás (Szoctv. 45.§) költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/482425 Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (Szoctv. 37.§ (1) 

bekezdés a) és b) pontja) költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalás 

Igen 
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05/483 Egyéb nem intézményi ellátások teljesítése Nem 

05/48301 Házastársi pótlék teljesítés Igen 

05/48302 Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások 

teljesítés 

Igen 

05/48303 Tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése teljesítés Igen 

05/48304 Nemzeti gondozotti ellátások teljesítés Igen 

05/48305 Nemzeti helytállásért pótlék teljesítés Igen 

05/48306 Egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) 

nyugdíj-kiegészítés teljesítés 

Igen 

05/48307 Egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó 

juttatás teljesítés 

Igen 

05/48308 A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti 

nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék teljesítés 

Igen 

05/48309 Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és 

árvaellátás teljesítés 

Igen 

05/48310 A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók 

szociális támogatása teljesítés 

Igen 

05/48311 Életjáradék termőföldért teljesítés Igen 

05/48312 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások 

teljesítés 

Igen 

05/48313 Szépkorúak jubileumi juttatása teljesítés Igen 

05/48314 Időskorúak járadéka (Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése) teljesítés Igen 

05/48315 Rendszeres szociális segély (Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja) teljesítés Igen 

05/48316 Önkormányzati segély (Szoctv. 45.§) teljesítés Igen 

05/48317 Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás teljesítés Igen 

05/48318 Természetben nyújtott rendszeres szociális segély (Szoctv. 47.§ (1) 

bekezdés a) pontja) teljesítés 

Igen 

05/48319 Természetben nyújtott önkormányzati segély (Szoctv. 47. § (1) bekezdés 

c) pontja), teljesítés 

Igen 

05/48320 Köztemetés (Szoctv. 48.§) teljesítés Igen 

05/48321 Rászorultságtól függo normatív kedvezmények (Gyvt. 151. § (5) 

bekezdése) teljesítés 

Igen 

05/48322 Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi 

előírások alapján) adott pénzügyi ellátás teljesítés 

Igen 

05/48323 Öönkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi 

előírások alapján) adott természetbeni ellátás teljesítés 

Igen 

05/48324 Települési támogatás (Szoctv. 45.§) teljesítés Igen 

05/48325 Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (Szoctv. 37.§ (1) 

bekezdés a) és b) pontja) teljesítés 

Igen 

05/5 Egyéb működési célú kiadások Nem 

05/501 Nemzetközi kötelezettségek Nem 

05/5011 Nemzetközi kötelezettségek előirányzata Nem 

05/50111 Európai Uniós kötelezettségek előirányzata Igen 

05/50112 Nemzetközi kötelezettségek előirányzata Igen 

05/5012 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nemzetközi 

kötelezettségekre 

Nem 

05/50121 Nemzetközi kötelezettségek költségvetési évi kötelezettségvállalása Nem 

05/501211 Európai Uniós kötelezettségek költségvetési évi kötelezettség Igen 

05/501212 Nemzetközi kötelezettségek költségvetési évi kötelezettségvállalása Igen 

05/50122 Nemzetközi kötelezettségek költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Nem 

05/501221 Európai Uniós kötelezettségek költségvetési évi végleges kötelezettség Igen 



5434  EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 130. SZÁM 
 
 

05/501222 Nemzetközi kötelezettségek költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/50123 Nemzetközi kötelezettségek költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalása 

Nem 

05/501231 Európai Uniós kötelezettségek költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettség 

Igen 

05/501232 Nemzetközi kötelezettségek költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/50124 Nemzetközi kötelezettségek költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Nem 

05/501241 Európai Uniós kötelezettségek költségvetési évet követő évi végleges 

végleges kötelezettség 

Igen 

05/501242 Nemzetközi kötelezettségek költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5013 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése Nem 

05/50131 Európai Uniós kötelezettségek teljesítése Igen 

05/50132 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése Igen 

05/502 Elvonások és befizetések Nem 

05/5021 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások Nem 

05/50211 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 

előirányzata 

Igen 

05/50212 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség a helyi önkormányzatok 

előző évi elszámolásából származó kiadásokra 

Nem 

05/502121 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 

költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/502122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 

költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/502123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 

költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/502124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 

költségvetési évet követő évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/50213 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 

teljesítése 

Igen 

05/5022 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Nem 

05/50221 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 

előirányzata 

Igen 

05/50222 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség a helyi önkormányzatok 

törvényi előíráson alapuló befizetéseire 

Nem 

05/502221 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 

költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/502222 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 

költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/502223 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 

költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/502224 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 

költségvetési évet követő évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/50223 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései teljesítése Igen 

05/5023 Egyéb elvonások, befizetések Nem 

05/50231 Egyéb elvonások, befizetések előirányzata Igen 

05/50232 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb elvonásokra, 

befizetésekre 

Nem 

05/502321 Egyéb elvonások, befizetések költségvetési évi kötelezettségvállalása Igen 
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05/502322 Egyéb elvonások, befizetések költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/502323 Egyéb elvonások, befizetések költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/502324 Egyéb elvonások, befizetések költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/50233 Egyéb elvonások, befizetések teljesítése Igen 

05/503 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 

államháztartáson belülre 

Nem 

05/5031 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 

államháztartáson belülre előirányzata 

Igen 

05/5032 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú garancia- 

és kezességvállalásból származó kifizetésre államháztartáson belülre 

Nem 

05/50321 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 

államháztartáson belülre költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/50322 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 

államháztartáson belülre költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/50323 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 

államháztartáson belülre költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/50324 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 

államháztartáson belülre költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5033 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 

államháztartáson belülre teljesítése 

Igen 

05/504 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

államháztartáson belülre 

Nem 

05/504001 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

államháztartáson belülre előirányzata 

Nem 

05/504002 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú 

visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtására államháztartáson 

belülre 

Nem 

05/5040021 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

államháztartáson belülre költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Nem 

05/5040022 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

államháztartáson belülre költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Nem 

05/5040023 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

államháztartáson belülre költségvetési évet követő kötelezettségvállalása 

Nem 

05/5040024 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

államháztartáson belülre költségvetési évet követő végleges 

kötelezettségvállalása 

Nem 

05/504003 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

államháztartáson belülre teljesítése 

Nem 

05/504011 Központi költségvetési szervnek működési célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön nyújtás előirányzata 

Igen 

05/5040121 Központi költségvetési szervnek működési célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön nyújtás költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5040122 Központi költségvetési szervnek működési célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön nyúj-tás költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5040123 Központi költségvetési szervnek működési célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön nyújtás költségvetési évet követő kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5040124 Központi költségvetési szervnek működési célú visszatérítendő támogatás, Igen 
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kölcsön nyújtás költségvetési évet követő végleges kötelezettségvállalása 

05/504013 Központi költségvetési szervnek működési célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön nyújtás 

Igen 

05/504021 Központi kezelésű előirányzatnak működési célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön nyújtás előirányzata 

Igen 

05/5040221 Központi kezelésű előirányzatnak működési célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5040222 Központi kezelésű előirányzatnak működési célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5040223 Központi kezelésű előirányzatnak működési célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évet követő 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5040224 Központi kezelésű előirányzatnak működési célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évet követő végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/504023 Központi kezelésű előirányzatnak működési célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön nyújtás 

Igen 

05/504031 Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai 

társfinanszírozására működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

nyújtás előirányzata 

Igen 

05/5040321 Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai 

társfinanszírozására működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

nyújtás költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5040322 Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai 

társfinanszírozására működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

nyújtás költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5040323 Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai 

társfinanszírozására működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

nyújtás költségvetési évet követő kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5040324 Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai 

társfinanszírozására működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

nyújtás költségvetési évet követő végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/504033 Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai 

társfinanszírozására működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

nyújtás 

Igen 

05/504041 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak működési célú visszatérítendő 

támogatás,kölcsön nyújtás előirányzata 

Igen 

05/5040421 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak működési célú visszatérítendő 

támogatás,kölcsön nyújtás költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5040422 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak működési célú visszatérítendő 

támogatás,kölcsön nyújtás költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5040423 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak működési célú visszatérítendő 

támogatás,kölcsön nyújtás költségvetési évet követő kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5040424 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak működési célú visszatérítendő 

támogatás,kölcsön nyújtás költségvetési évet követő végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/504043 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak működési célú visszatérítendő 

támogatás,kölcsön nyújtás 

Igen 

05/504051 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak működési célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön nyújtás előirányzata 

Igen 
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05/5040521 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak működési célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5040522 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak működési célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5040523 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak működési célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évet követő 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5040524 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak működési célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évet követő végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/504053 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak működési célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön nyújtás 

Igen 

05/504061 Elkülönített állami pénzalapnak működési célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön nyújtás előirányzata 

Igen 

05/5040621 Elkülönített állami pénzalapnak működési célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön nyújtás költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5040622 Elkülönített állami pénzalapnak működési célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön nyújtás költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5040623 Elkülönített állami pénzalapnak működési célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön nyújtás költségvetési évet követő kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5040624 Elkülönített állami pénzalapnak működési célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön nyújtás költségvetési évet követő végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/504063 Elkülönített állami pénzalapnak működési célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön nyújtás 

Igen 

05/504071 Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének működési célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás előirányzata 

Igen 

05/5040721 Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének működési célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5040722 Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének működési célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5040723 Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének működési célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évet követő 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5040724 Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének működési célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évet követő 

végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/504073 Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének működési célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás 

Igen 

05/504081 Társulásnak és költségvetési szervének működési célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsönnyújtás előirányzata 

Igen 

05/5040821 Társulásnak és költségvetési szervének működési célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5040822 Társulásnak és költségvetési szervének működési célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsönnyújtás költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5040823 Társulásnak és költségvetési szervének működési célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsönnyújtás költségvetési évet követő kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5040824 Társulásnak és költségvetési szervének működési célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsönnyújtás költségvetési évet követő végleges 

Igen 
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kötelezettségvállalása 

05/504083 Társulásnak és költségvetési szervének működési célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön nyújtás 

Igen 

05/504091 Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének működési célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás előirányzata 

Igen 

05/5040921 Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének működési célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5040922 Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének működési célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5040923 Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének működési célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évet követő 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5040924 Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének működési célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évet követő 

végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/504093 Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének működési célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás 

Igen 

05/504101 Térségi fejlesztési tanácsnak és költségvetési szervének működési célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás előirányzata 

Igen 

05/5041021 Térségi fejlesztési tanácsnak és költségvetési szervének működési célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5041022 Térségi fejlesztési tanácsnak és költségvetési szervének működési célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5041023 Térségi fejlesztési tanácsnak és költségvetési szervének működési célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évet követő 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5041024 Térségi fejlesztési tanácsnak és költségvetési szervének működési célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évet követő 

végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/504103 Térségi fejlesztési tanácsnak és költségvetési szervének működési célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás 

Igen 

05/505 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 

államháztartáson belülre 

Nem 

05/505001 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 

államháztartáson belülre előirányzata 

Nem 

05/505002 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú 

visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson 

belülre 

Nem 

05/5050021 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 

államháztartáson belülre költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Nem 

05/5050022 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 

államháztartáson belülre költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Nem 

05/5050023 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 

államháztartáson belülre költségvetési évet követő kötelezettségvállalása 

Nem 

05/5050024 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 

államháztartáson belülre költségvetési évet követő végleges 

kötelezettségvállalása 

Nem 

05/505003 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Nem 
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államháztartáson belülre teljesítése 

05/505011 Központi költségvetési szervnek működési célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön törlesztésének előirányzata 

Igen 

05/5050121 Központi költségvetési szervnek működési célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön törlesztésének költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5050122 Központi költségvetési szervnek működési célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön törlesztésének költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5050123 Központi költségvetési szervnek működési célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön törlesztésének költségvetési évet követő kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5050124 Központi költségvetési szervnek működési célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön törlesztésének költségvetési évet követő végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/505013 Központi költségvetési szervnek működési célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön törlesztése 

Igen 

05/505021 Központi kezelésű előirányzatnak működési célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön törlesztés előirányzata 

Igen 

05/5050221 Központi kezelésű előirányzatnak működési célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön törlesztés költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5050222 Központi kezelésű előirányzatnak működési célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön törlesztés költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5050223 Központi kezelésű előirányzatnak működési célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön törlesztés költségvetési évet követő 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5050224 Központi kezelésű előirányzatnak működési célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön törlesztés költségvetési évet követő végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/505023 Központi kezelésű előirányzatnak működési célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön törlesztés 

Igen 

05/505031 Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai 

társfinanszírozására működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

törlesztés előirányzata 

Igen 

05/5050321 Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai 

társfinanszírozására működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

törlesztés költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5050322 Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai 

társfinanszírozására működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

törlesztés költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5050323 Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai 

társfinanszírozására működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

törlesztés költségvetési évet követő kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5050324 Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai 

társfinanszírozására működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

törlesztés költségvetési évet követő végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/505033 Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai 

társfinanszírozására működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

törlesztés 

Igen 

05/505041 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak működési célú visszatérítendő 

támogatás,kölcsön törlesztés előirányzata 

Igen 

05/5050421 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak működési célú visszatérítendő 

támogatás,kölcsön törlesztés költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5050422 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak működési célú visszatérítendő Igen 
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támogatás,kölcsön törlesztés költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

05/5050423 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak működési célú visszatérítendő 

támogatás,kölcsön törlesztés költségvetési évet követő 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5050424 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak működési célú visszatérítendő 

támogatás,kölcsön törlesztés költségvetési évet követő végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/505043 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak működési célú visszatérítendő 

támogatás,kölcsön törlesztés 

Igen 

05/505051 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak működési célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsöntörlesztés előirányzata 

Igen 

05/5050521 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak működési célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsöntörlesztés költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5050522 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak működési célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsöntörlesztés költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5050523 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak működési célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsöntörlesztés költségvetési évet követő 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5050524 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak működési célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsöntörlesztés költségvetési évet követő végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/505053 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak működési célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsöntörlesztés 

Igen 

05/505061 Elkülönített állami pénzalapnak működési célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön törlesztés előirányzata 

Igen 

05/5050621 Elkülönített állami pénzalapnak működési célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön törlesztés költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5050622 Elkülönített állami pénzalapnak működési célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön törlesztés költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5050623 Elkülönített állami pénzalapnak működési célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön törlesztés költségvetési évet követő kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5050624 Elkülönített állami pénzalapnak működési célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön törlesztés költségvetési évet követő végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/505063 Elkülönített állami pénzalapnak működési célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön törlesztés 

Igen 

05/505071 Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének működési célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés előirányzata 

Igen 

05/5050721 Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének működési célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5050722 Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének működési célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5050723 Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének működési célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés költségvetési évet követő 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5050724 Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének működési célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés költségvetési évet követő 

végleges kötelezettségvállalása 

Igen 



130. SZÁM EGYETEMI ÉRTESÍTŐ   5441 
     

05/505073 Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének működési célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés 

Igen 

05/505081 Társulásnak és költségvetési szervének működési célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön törlesztés előirányzata 

Igen 

05/5050821 Társulásnak és költségvetési szervének működési célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön törlesztés költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5050822 Társulásnak és költségvetési szervének működési célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön törlesztés költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5050823 Társulásnak és költségvetési szervének működési célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön törlesztés költségvetési évet követő 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5050824 Társulásnak és költségvetési szervének működési célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön törlesztés költségvetési évet követő végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/505083 Társulásnak és költségvetési szervének működési célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön törlesztés 

Igen 

05/505091 Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének működési célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés előirányzata 

Igen 

05/5050921 Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének működési célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5050922 Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének működési célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5050923 Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének működési célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés költségvetési évet követő 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5050924 Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének működési célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés költségvetési évet követő 

végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/505093 Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének működési célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés 

Igen 

05/505101 Térségi fejlesztési tanácsnak és költségvetési szervének működési célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés előirányzata 

Igen 

05/5051021 Térségi fejlesztési tanácsnak és költségvetési szervének működési célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5051022 Térségi fejlesztési tanácsnak és költségvetési szervének működési célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5051023 Térségi fejlesztési tanácsnak és költségvetési szervének működési célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés költségvetési évet követő 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5051024 Térségi fejlesztési tanácsnak és költségvetési szervének működési célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés költségvetési évet követő 

végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/505103 Térségi fejlesztési tanácsnak és költségvetési szervének működési célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés 

Igen 

05/506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Nem 

05/506001 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata Nem 

05/506002 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb működési célú Nem 
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támogatásokra államháztartáson belülre 

05/5060021 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre költségvetési 

évi kötelezettségvállalása 

Nem 

05/5060022 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre költségvetési 

évi végleges kötelezettségvállalása 

Nem 

05/5060023 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre költségvetési 

évet követő kötelezettségvállalása 

Nem 

05/5060024 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre költségvetési 

évet követő végleges kötelezettségvállalása 

Nem 

05/506003 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre teljesítése Nem 

05/506011 Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú támogatások 

előirányzata 

Igen 

05/5060121 Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú támogatások 

költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5060122 Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú támogatások 

költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5060123 Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú támogatások 

költségvetési évet követő kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5060124 Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú támogatások 

költségvetési évet követő végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/506013 Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú támogatások Igen 

05/506021 Központi kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú támogatások 

előirányzata 

Igen 

05/5060221 Központi kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú támogatások 

költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5060222 Központi kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú támogatások 

költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5060223 Központi kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú támogatások 

költségvetési évet követő kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5060224 Központi kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú támogatások 

költségvetési évet követő végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/506023 Központi kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú támogatások Igen 

05/506031 Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai 

társfinanszírozására egyéb működési célú támogatások előirányzata 

Igen 

05/5060321 Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai 

társfinanszírozására egyéb működési célú támogatások költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5060322 Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai 

társfinanszírozására egyéb működési célú támogatások költségvetési évi 

végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5060323 Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai 

társfinanszírozására egyéb működési célú támogatások költségvetési évet 

követő kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5060324 Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai 

társfinanszírozására egyéb működési célú támogatások költségvetési évet 

követő végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/506033 Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai 

társfinanszírozásáraegyéb működési célú támogatások 

Igen 

05/506041 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú támogatások 

előirányzata 

Igen 

05/5060421 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú támogatások 

költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 
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05/5060422 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú támogatások 

költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5060423 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú támogatások 

költségvetési évet követő kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5060424 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú támogatások 

költségvetési évet követő végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/506043 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú támogatások Igen 

05/506051 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak egyéb működési célú 

támogatások előirányzata 

Igen 

05/5060521 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak egyéb működési célú 

támogatások költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5060522 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak egyéb működési célú 

támogatások költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5060523 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak egyéb működési célú 

támogatások költségvetési évet követő kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5060524 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak egyéb működési célú 

támogatások költségvetési évet követő végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/506053 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak egyéb működési célú 

támogatások 

Igen 

05/506061 Elkülönített állami pénzalapnak egyéb működési célú támogatások 

előirányzata 

Igen 

05/5060621 Elkülönített állami pénzalapnak egyéb működési célú támogatások 

költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5060622 Elkülönített állami pénzalapnak egyéb működési célú támogatások 

költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5060623 Elkülönített állami pénzalapnak egyéb működési célú támogatások 

költségvetési évet követő kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5060624 Elkülönített állami pénzalapnak egyéb működési célú támogatások 

költségvetési évet követő végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/506063 Elkülönített állami pénzalapnak egyéb működési célú támogatások Igen 

05/506071 Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szenének egyéb működési 

célú támogatások előirányzata 

Igen 

05/5060721 Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szenének egyéb működési 

célú támogatások költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5060722 Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szenének egyéb működési 

célú támogatások költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5060723 Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szenének egyéb működési 

célú támogatások költségvetési évet követő kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5060724 Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szenének egyéb működési 

célú támogatások költségvetési évet követő végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/506073 Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szenének egyéb működési 

célú támogatások 

Igen 

05/506081 Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások 

előirányzata 

Igen 

05/5060821 Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások 

költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5060822 Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások 

költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5060823 Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások 

költségvetési évet követő kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5060824 Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások 

költségvetési évet követő végleges kötelezettségvállalása 

Igen 
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05/506083 Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások Igen 

05/506091 Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési 

célú támogatások előirányzata 

Igen 

05/5060921 Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési 

célú támogatások költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5060922 Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési 

célú támogatások költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5060923 Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési 

célú támogatások költségvetési évet követő kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5060924 Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési 

célú támogatások költségvetési évet követő végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/506093 Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési 

célú támogatások 

Igen 

05/506101 Térségi fejlesztési tanácsnak és költségvetési szervének egyéb működési 

célú támogatások előirányzata 

Igen 

05/5061021 Térségi fejlesztési tanácsnak és költségvetési szervének egyéb működési 

célú támogatások költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5061022 Térségi fejlesztési tanácsnak és költségvetési szervének egyéb működési 

célú támogatások költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5061023 Térségi fejlesztési tanácsnak és költségvetési szervének egyéb működési 

célú támogatások költségvetési évet követő kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5061024 Térségi fejlesztési tanácsnak és költségvetési szervének egyéb működési 

célú támogatások költségvetési évet követő végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/506103 Térségi fejlesztési tanácsnak és költségvetési szervének egyéb működési 

célú támogatások 

Igen 

05/507 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 

államháztartáson kívülre 

Nem 

05/5071 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 

államháztartáson kívülre előirányzata 

Nem 

05/50711 Állami többségi tulajdonú gazdasági társaságnak működési célú garancia- 

és kezességvállalásból származó kifizetés előirányzata 

Igen 

05/50712 Önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságnak működési célú 

garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés előirányzata 

Igen 

05/50713 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 

államháztartáson kívülre előirányzata 

Igen 

05/5072 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú garancia- 

és kezességvállalásból származó kifizetésre államháztartáson kívülre 

Nem 

05/50721 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 

államháztartáson kívülre költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Nem 

05/507211 Állami többségi tulajdonú gazdasági társaságnak működési célú garancia- 

és kezességvállalásból származó kifizetés költségvetési évi 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/507212 Önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságnak működési célú 

garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés költségvetési évi 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/507213 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 

államháztartáson kívülre költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/50722 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 

államháztartáson kívülre költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Nem 

05/507221 Állami többségi tulajdonú gazdasági társaságnak működési célú garancia- 

és kezességvállalásból származó kifizetés költségvetési évi 

véglegeskötelezettségvállalás 

Igen 
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05/507222 Önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságnak működési célú 

garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés költségvetési évi 

véglegeskötelezettségvállalás 

Igen 

05/507223 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 

államháztartáson kívülre költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/50723 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 

államháztartáson kívülre költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalása 

Nem 

05/507231 Állami többségi tulajdonú gazdasági társaságnak működési célú garancia- 

és kezességvállalásból származó kifizetés költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/507232 Önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságnak működési célú 

garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés költségvetési évet 

követő évi kötelezettségvállalás 

Igen 

05/507233 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 

államháztartáson kívülre költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/50724 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 

államháztartáson kívülre költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Nem 

05/507241 Állami többségi tulajdonú gazdasági társaságnak működési célú garancia- 

és kezességvállalásból származó kifizetés költségvetési évet követő évi 

végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/507242 Önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságnak működési célú 

garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés költségvetési évet 

követő évi végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/507243 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 

államháztartáson kívülre költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5073 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 

államháztartáson kívülre teljesítése 

Nem 

05/50731 Állami többségi tulajdonú gazdasági társaságnak működési célú garancia- 

és kezességvállalásból származó kifizetés teljesítés 

Igen 

05/50732 Önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságnak működési célú 

garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés teljesítés 

Igen 

05/50733 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 

államháztartáson kívülre teljesítése 

Igen 

05/508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

államháztartáson kívülre 

Nem 

05/508001 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

államháztartáson kívülre előirányzata 

Nem 

05/508002 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú 

visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtására államháztartáson 

kívülre 

Nem 

05/5080021 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

államháztartáson kívülre költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Nem 

05/5080022 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

államháztartáson kívülreköltségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Nem 

05/5080023 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

államháztartáson kívülre költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalása 

Nem 

05/5080024 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Nem 
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államháztartáson kívülre költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

05/508003 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

államháztartáson kívülre teljesítése 

Nem 

05/508011 Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön nyújtás előirányzata 

Igen 

05/5080121 Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön nyújtás költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5080122 Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön nyújtás költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5080123 Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön nyújtás költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5080124 Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön nyújtás költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/508013 Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön nyújtás teljesítés 

Igen 

05/508021 Egyéb nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön nyújtás előirányzata 

Igen 

05/5080221 Egyéb nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön nyújtás költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5080222 Egyéb nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön nyújtás költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5080223 Egyéb nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön nyújtás költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5080224 Egyéb nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön nyújtás költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/508023 Egyéb nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön nyújtás teljesítés 

Igen 

05/508031 Civil szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

nyújtás előirányzata 

Igen 

05/5080321 Civil szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

nyújtás költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5080322 Civil szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

nyújtás költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5080323 Civil szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

nyújtás költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5080324 Civil szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

nyújtás költségvetési évet követő évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/508033 Civil szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

nyújtás teljesítés 

Igen 

05/508041 Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás 

előirányzata 

Igen 

05/5080421 Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás 

költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5080422 Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás 

költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5080423 Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás 

költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5080424 Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás 

költségvetési évet követő évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 
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05/508043 Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás 

teljesítés 

Igen 

05/508051 Pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön nyújtás előirányzata 

Igen 

05/5080521 Pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön nyújtás költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5080522 Pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön nyújtás költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5080523 Pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön nyújtás költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5080524 Pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön nyújtás költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/508053 Pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön nyújtás teljesítés 

Igen 

05/508061 Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás előirányzata 

Igen 

05/5080621 Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5080622 Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5080623 Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5080624 Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évet követő évi 

végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/508063 Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás teljesítés 

Igen 

05/508071 Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési 

célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás előirányzata 

Igen 

05/5080721 Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési 

célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5080722 Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési 

célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5080723 Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési 

célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évet követő 

évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5080724 Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési 

célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évet követő 

évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/508073 Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési 

célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás teljesítés 

Igen 

05/508081 Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

nyújtás előirányzata 

Igen 

05/5080821 Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

nyújtás költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5080822 Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön Igen 
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nyújtás költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

05/5080823 Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

nyújtás költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5080824 Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

nyújtás költségvetési évet követő évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/508083 Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

nyújtás teljesítés 

Igen 

05/508091 Európai Uniónak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

nyújtás előirányzata 

Igen 

05/5080921 Európai Uniónak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

nyújtás költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5080922 Európai Uniónak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

nyújtás költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5080923 Európai Uniónak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

nyújtás költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5080924 Európai Uniónak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

nyújtás költségvetési évet követő évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/508093 Európai Uniónak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

nyújtás teljesítés 

Igen 

05/508101 Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek működési célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás előirányzata 

Igen 

05/5081021 Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek működési célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5081022 Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek működési célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5081023 Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek működési célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5081024 Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek működési célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évet követő évi 

végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/508103 Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek működési célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás teljesítés 

Igen 

05/508111 Egyéb külföldieknek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

nyújtás előirányzata 

Igen 

05/5081121 Egyéb külföldieknek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

nyújtás költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5081122 Egyéb külföldieknek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

nyújtás költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5081123 Egyéb külföldieknek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

nyújtás költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5081124 Egyéb külföldieknek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

nyújtás költségvetési évet követő évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/508113 Egyéb külföldieknek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

nyújtás teljesítés 

Igen 

05/509 Árkiegészítések, ártámogatások Nem 

05/5091 Árkiegészítések, ártámogatások előirányzata Igen 

05/5092 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség árkiegészítésekre, 

ártámogatásokra 

Nem 

05/50921 Árkiegészítések, ártámogatások költségvetési évi kötelezettségvállalása Igen 



130. SZÁM EGYETEMI ÉRTESÍTŐ   5449 
     

05/50922 Árkiegészítések, ártámogatások költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/50923 Árkiegészítések, ártámogatások költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/50924 Árkiegészítések, ártámogatások költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5093 Árkiegészítések, ártámogatások teljesítése Igen 

05/510 Kamattámogatások Nem 

05/5101 Kamattámogatások előirányzata Igen 

05/5102 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kamattámogatásokra Nem 

05/51021 Kamattámogatások költségvetési évi kötelezettségvállalása Igen 

05/51022 Kamattámogatások költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása Igen 

05/51023 Kamattámogatások költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalása Igen 

05/51024 Kamattámogatások költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5103 Kamattámogatások teljesítése Igen 

05/511 Működési célú támogatások az Európai Uniónak Nem 

05/5111 Működési célú támogatások az Európai Uniónak előirányzata Igen 

05/5112 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú 

támogatásokra az Európai Uniónak 

Nem 

05/51121 Működési célú támogatások az Európai Uniónak költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/51122 Működési célú támogatások az Európai Uniónak költségvetési évi 

végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/51123 Működési célú támogatások az Európai Uniónak költségvetési évet követő 

évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/51124 Működési célú támogatások az Európai Uniónak költségvetési évet követő 

évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5113 Működési célú támogatások az Európai Uniónak teljesítése Igen 

05/512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Nem 

05/512001 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata Nem 

05/512002 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb működési célú 

támogatásokra államháztartáson kívülre 

Nem 

05/5120021 Egyéb működési célú támogatásokra államháztartáson kívülre 

költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Nem 

05/5120022 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre költségvetési 

évi végleges kötelezettségvállalása 

Nem 

05/5120023 Egyéb működési célú támogatásokra államháztartáson kívülre 

költségvetési évet követő kötelezettségvállalása 

Nem 

05/5120024 Egyéb működési célú támogatásokra államháztartáson kívülre 

költségvetési évet követő végleges kötelezettségvállalása 

Nem 

05/512003 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre teljesítése Nem 

05/512011 Egyéb működési célú támogatások egyházi jogi személyek részére 

előirányzat 

Igen 

05/5120121 Egyéb működési célú támogatások egyházi jogi személyek részére 

költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5120122 Egyéb működési célú támogatások egyházi jogi személyek részére 

költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5120123 Egyéb működési célú támogatások egyházi jogi személyek részére 

költségvetési évet követő kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5120124 Egyéb működési célú támogatások egyházi jogi személyek részére 

költségvetési évet követő végleges kötelezettségvállalása 

Igen 
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05/512013 Egyéb működési célú támogatások egyházi jogi személyek részére 

teljesítése 

Igen 

05/512021 Egyéb működési célú támogatások nonprofit gazdasági társaságok részére 

előirányzat 

Igen 

05/5120221 Egyéb működési célú támogatások nonprofit gazdasági társaságok részére 

költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5120222 Egyéb működési célú támogatások nonprofit gazdasági társaságok részére 

költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5120223 Egyéb működési célú támogatások nonprofit gazdasági társaságok részére 

költségvetési évet követő kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5120224 Egyéb működési célú támogatások nonprofit gazdasági társaságok részére 

költségvetési évet követő végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/512023 Egyéb működési célú támogatások nonprofit gazdasági társaságok részére 

teljesítése 

Igen 

05/512031 Egyéb működési célú támogatások egyéb civil szervezetek részére 

előirányzat 

Igen 

05/5120321 Egyéb működési célú támogatások egyéb civil szervezetek részére 

költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5120322 Egyéb működési célú támogatások egyéb civil szervezetek részére 

költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5120323 Egyéb működési célú támogatások egyéb civil szervezetek részére 

költségvetési évet követő kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5120324 Egyéb működési célú támogatások egyéb civil szervezetek részére 

költségvetési évet követő végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/512033 Egyéb működési célú támogatások egyéb civil szervezetek részére 

teljesítése 

Igen 

05/512041 Egyéb működési célú támogatások háztartások részére előirányzat Igen 

05/5120421 Egyéb működési célú támogatások háztartások részére költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5120422 Egyéb működési célú támogatások háztartások részére költségvetési évi 

végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5120423 Egyéb működési célú támogatások háztartások részére költségvetési évet 

követő kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5120424 Egyéb működési célú támogatások háztartások részére költségvetési évet 

követő végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/512043 Egyéb működési célú támogatások háztartások részére teljesítése Igen 

05/512051 Egyéb működési célú támogatások pénzügyi vállalkozások részére 

előirányzat 

Igen 

05/5120521 Egyéb működési célú támogatások pénzügyi vállalkozások részére 

költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5120522 Egyéb működési célú támogatások pénzügyi vállalkozások részére 

költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5120523 Egyéb működési célú támogatások pénzügyi vállalkozások részére 

költségvetési évet követő kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5120524 Egyéb működési célú támogatások pénzügyi vállalkozások részére 

költségvetési évet követő végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/512053 Egyéb működési célú támogatások pénzügyi vállalkozások részére 

teljesítése 

Igen 

05/512061 Egyéb működési célú támogatások állami többségi tulajdonú nem 

pénzügyi vállalkozások részére előirányzat 

Igen 

05/5120621 Egyéb működési célú támogatások állami többségi tulajdonú nem 

pénzügyi vállalkozások részére költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 
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05/5120622 Egyéb működési célú támogatások állami többségi tulajdonú nem 

pénzügyi vállalkozások részére költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5120623 Egyéb működési célú támogatások állami többségi tulajdonú nem 

pénzügyi vállalkozások részére költségvetési évet követő 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5120624 Egyéb működési célú támogatások állami többségi tulajdonú nem 

pénzügyi vállalkozások részére költségvetési évet követő végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/512063 Egyéb működési célú támogatások állami többségi tulajdonú nem 

pénzügyi vállalkozások részére teljesítése 

Igen 

05/512071 Egyéb működési célú támogatások önkormányzati többségi tulajdonú nem 

pénzügyi vállalkozások részére előirányzat 

Igen 

05/5120721 Egyéb működési célú támogatások önkormányzati többségi tulajdonú nem 

pénzügyi vállalkozások részére költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5120722 Egyéb működési célú támogatások önkormányzati többségi tulajdonú nem 

pénzügyi vállalkozások részére költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5120723 Egyéb működési célú támogatások önkormányzati többségi tulajdonú nem 

pénzügyi vállalkozások részére költségvetési évet követő 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5120724 Egyéb működési célú támogatások önkormányzati többségi tulajdonú nem 

pénzügyi vállalkozások részére költségvetési évet követő végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/512073 Egyéb működési célú támogatások önkormányzati többségi tulajdonú nem 

pénzügyi vállalkozások részére teljesítése 

Igen 

05/512081 Egyéb működési célú támogatások egyéb vállalkozások részére előirányzat Igen 

05/5120821 Egyéb működési célú támogatások egyéb vállalkozások részére 

költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5120822 Egyéb működési célú támogatások egyéb vállalkozások részére 

költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5120823 Egyéb működési célú támogatások egyéb vállalkozások részére 

költségvetési évet követő kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5120824 Egyéb működési célú támogatások egyéb vállalkozások részére 

költségvetési évet követő végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/512083 Egyéb működési célú támogatások egyéb vállalkozások részére teljesítése Igen 

05/512091 Egyéb működési célú támogatások kormányok és nemzetközi szervezetek 

részére előirányzat 

Igen 

05/5120921 Egyéb működési célú támogatások kormányok és nemzetközi szervezetek 

részére költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5120922 Egyéb működési célú támogatások kormányok és nemzetközi szervezetek 

részére költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5120923 Egyéb működési célú támogatások kormányok és nemzetközi szervezetek 

részére költségvetési évet követő kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5120924 Egyéb működési célú támogatások kormányok és nemzetközi szervezetek 

részére költségvetési évet követő végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/512093 Egyéb működési célú támogatások kormányok és nemzetközi szervezetek 

részére teljesítése 

Igen 

05/512101 Egyéb működési célú támogatások egyéb külföldiek részére előirányzat Igen 

05/5121021 Egyéb működési célú támogatások egyéb külföldiek részére költségvetési 

évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5121022 Egyéb működési célú támogatások egyéb külföldiek részére költségvetési Igen 
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évi végleges kötelezettségvállalása 

05/5121023 Egyéb működési célú támogatások egyéb külföldiek részére költségvetési 

évet követő kötelezettségvállalása 

Igen 

05/5121024 Egyéb működési célú támogatások egyéb külföldiek részére költségvetési 

évet követő végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/512103 Egyéb működési célú támogatások egyéb külföldiek részére teljesítése Igen 

05/513 Tartalékok Nem 

05/5131 Tartalékok előirányzata Igen 

05/6 Beruházások Nem 

05/61 Immateriális javak beszerzése, létesítése Nem 

05/611 Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata Igen 

05/612 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség immateriális javak 

beszerzésére, létesítésére 

Nem 

05/6121 Immateriális javak beszerzése, létesítése költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/6122 Immateriális javak beszerzése, létesítése költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/6123 Immateriális javak beszerzése, létesítése költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/6124 Immateriális javak beszerzése, létesítése költségvetési évet követő évi 

végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/613 Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése Igen 

05/62 Ingatlanok beszerzése, létesítése Nem 

05/621 Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata Nem 

05/6211 Termőföld beszerzés előirányzata Igen 

05/6212 Lakótelkek beszerzésének előirányzata Igen 

05/6213 Egyéb célú telkek beszerzésének előirányzata Igen 

05/6214 Lakóépület (ideértve lakás) beszerzés, létesítés előirányzata Igen 

05/6215 Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épület beszerzés, létesítés 

előirányzata 

Igen 

05/6216 Egyéb épület beszerzés, létesítés előirányzata Igen 

05/6217 Egyéb építmény beszerzés, létesítés előirányzata Igen 

05/6218 Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékékü jogok beszerzés előirányzata Igen 

05/622 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ingatlanok beszerzésére, 

létesítésére 

Nem 

05/6221 Ingatlanok beszerzése, létesítése költségvetési évi kötelezettségvállalása Nem 

05/62211 Termőföld beszerzés költségvetési évi kötelezettségvállalása Igen 

05/62212 Lakótelkek beszerzésének költségvetési évi kötelezettségvállalása Igen 

05/62213 Egyéb célú telkek beszerzésének költségvetési évi kötelezettségvállalása Igen 

05/62214 Lakóépület (ideértve lakás) beszerzés, létesítés költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/62215 Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épület beszerzés, létesítés 

költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/62216 Egyéb épület beszerzés, létesítés költségvetési évi kötelezettségvállalása Igen 

05/62217 Egyéb építmény beszerzés, létesítés költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/62218 Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékékü jogok beszerzés költségvetési 

évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/6222 Ingatlanok beszerzése, létesítése költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Nem 

05/62221 Termőföld beszerzés költségvetési évi végelges kötelezettségvállalása Igen 

05/62222 Lakótelkek beszerzésének költségvetési évi végelges kötelezettségvállalása Igen 
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05/62223 Egyéb célú telkek beszerzésének költségvetési évi végelges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/62224 Lakóépület (ideértve lakás) beszerzés, létesítés költségvetési évi végelges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/62225 Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épület beszerzés, létesítés 

költségvetési évi végelges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/62226 Egyéb épület beszerzés, létesítés költségvetési évi végelges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/62227 Egyéb építmény beszerzés, létesítés költségvetési évi végelges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/62228 Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékékü jogok beszerzés költségvetési 

évi végelges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/6223 Ingatlanok beszerzése, létesítése költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalása 

Nem 

05/62231 Termőföld beszerzés költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalása Igen 

05/62232 Lakótelkek beszerzésének költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/62233 Egyéb célú telkek beszerzésének költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/62234 Lakóépület (ideértve lakás) beszerzés, létesítés költségvetési évet követő 

évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/62235 Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épület beszerzés, létesítés 

költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/62236 Egyéb épület beszerzés, létesítés költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/62237 Egyéb építmény beszerzés, létesítés költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/62238 Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékékü jogok beszerzés költségvetési 

évet követő évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/6224 Ingatlanok beszerzése, létesítése költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Nem 

05/62241 Termőföld beszerzés költségvetési évet követő végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/62242 Lakótelkek beszerzésének költségvetési évet követő végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/62243 Egyéb célú telkek beszerzésének költségvetési évet követő végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/62244 Lakóépület (ideértve lakás) beszerzés, létesítés költségvetési évet követő 

végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/62245 Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épület beszerzés, létesítés 

költségvetési évet követő végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/62246 Egyéb épület beszerzés, létesítés költségvetési évet követő végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/62247 Egyéb építmény beszerzés, létesítés költségvetési évet követő végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/62248 Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékékü jogok beszerzés költségvetési 

évet követő végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/623 Ingatlanok beszerzése, létesítése teljesítése Nem 

05/6231 Termőföld beszerzés teljesítés Igen 

05/6232 Lakótelkek beszerzésének teljesítés Igen 

05/6233 Egyéb célú telkek beszerzésének teljesítés Igen 

05/6234 Lakóépület (ideértve lakás) beszerzés, létesítés teljesítés Igen 
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05/6235 Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épület beszerzés, létesítés 

teljesítés 

Igen 

05/6236 Egyéb épület beszerzés, létesítés teljesítés Igen 

05/6237 Egyéb építmény beszerzés, létesítés teljesítés Igen 

05/6238 Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékékü jogok beszerzés teljesítés Igen 

05/63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Nem 

05/631 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata Igen 

05/632 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség informatikai eszközök 

beszerzésére, létesítésére 

Nem 

05/6321 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/6322 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/6323 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/6324 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése költségvetési évet követő évi 

végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/633 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése Igen 

05/64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Nem 

05/641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata Igen 

05/642 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb tárgyi eszközök 

beszerzésére, létesítésére 

Nem 

05/6421 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/6422 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/6423 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/6424 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése költségvetési évet követő évi 

végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/643 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése Igen 

05/65 Részesedések beszerzése Nem 

05/651 Részesedések beszerzése előirányzata Igen 

05/652 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség részesedések beszerzésére Nem 

05/6521 Részesedések beszerzése költségvetési évi kötelezettségvállalása Igen 

05/6522 Részesedések beszerzése költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása Igen 

05/6523 Részesedések beszerzése költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/6524 Részesedések beszerzése költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/653 Részesedések beszerzése teljesítése Igen 

05/66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Nem 

05/661 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások előirányzata Igen 

05/662 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség meglévő részesedések 

növeléséhez kapcsolódó kiadásokra 

Nem 

05/6621 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/6622 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások költségvetési évi 

végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/6623 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások költségvetési évet 

követő évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/6624 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások költségvetési évet Igen 
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követő évi végleges kötelezettségvállalása 

05/663 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások teljesítése Igen 

05/67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Nem 

05/671 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata Igen 

05/672 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség beruházási célú előzetesen 

felszámított általános forgalmi adóra 

Nem 

05/6721 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/6722 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/6723 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/6724 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

költségvetési évet követő évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/673 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése Igen 

05/7 Felújítások Nem 

05/71 Ingatlanok felújítása Nem 

05/711 Ingatlanok felújítása előirányzata Igen 

05/712 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ingatlanok felújítására Nem 

05/7121 Ingatlanok felújítása költségvetési évi kötelezettségvállalása Igen 

05/7122 Ingatlanok felújítása költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása Igen 

05/7123 Ingatlanok felújítása költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalása Igen 

05/7124 Ingatlanok felújítása költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/713 Ingatlanok felújítása teljesítése Igen 

05/72 Informatikai eszközök felújítása Nem 

05/721 Informatikai eszközök felújítása előirányzata Igen 

05/722 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség informatikai eszközök 

felújítására 

Nem 

05/7221 Informatikai eszközök felújítása költségvetési évi kötelezettségvállalása Igen 

05/7222 Informatikai eszközök felújítása költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/7223 Informatikai eszközök felújítása költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/7224 Informatikai eszközök felújítása költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/723 Informatikai eszközök felújítása teljesítése Igen 

05/73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása Nem 

05/731 Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata Igen 

05/732 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb tárgyi eszközök 

felújítására 

Nem 

05/7321 Egyéb tárgyi eszközök felújítása költségvetési évi kötelezettségvállalása Igen 

05/7322 Egyéb tárgyi eszközök felújítása költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/7323 Egyéb tárgyi eszközök felújítása költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/7324 Egyéb tárgyi eszközök felújítása költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/733 Egyéb tárgyi eszközök felújítása teljesítése Igen 

05/74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Nem 

05/741 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata Igen 

05/742 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felújítási célú előzetesen Nem 
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felszámított általános forgalmi adóra 

05/7421 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó költségvetési 

évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/7422 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó költségvetési 

évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/7423 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó költségvetési 

évet követő évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/7424 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó költségvetési 

évet követő évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/743 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése Igen 

05/8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Nem 

05/81 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 

államháztartáson belülre 

Nem 

05/811 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 

államháztartáson belülre előirányzata 

Igen 

05/812 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú 

garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésre államháztartáson 

belülre 

Nem 

05/8121 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 

államháztartáson belülre költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/8122 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 

államháztartáson belülre költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/8123 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 

államháztartáson belülre költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/8124 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 

államháztartáson belülre költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/813 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 

államháztartáson belülre teljesítése 

Igen 

05/82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

államháztartáson belülre 

Nem 

05/82001 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

államháztartáson belülre előirányzata 

Nem 

05/82002 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtására államháztartáson 

belülre 

Nem 

05/820021 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

államháztartáson belülre költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Nem 

05/820022 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

államháztartáson belülre költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Nem 

05/820023 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

államháztartáson belülre költségvetési évet követő kötelezettségvállalása 

Nem 

05/820024 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

államháztartáson belülre költségvetési évet követő végleges 

kötelezettségvállalása 

Nem 

05/82003 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

államháztartáson belülre teljesítése 

Nem 

05/82011 Központi költségvetési szervnek felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön nyújtás előirányzata 

Igen 

05/820121 Központi költségvetési szervnek felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 
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05/820122 Központi költségvetési szervnek felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/820123 Központi költségvetési szervnek felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évet követő 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/820124 Központi költségvetési szervnek felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évet követő végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/82013 Központi költségvetési szervnek felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön nyújtás 

Igen 

05/82021 Központi kezelésű előirányzatnak felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön nyújtás előirányzata 

Igen 

05/820221 Központi kezelésű előirányzatnak felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/820222 Központi kezelésű előirányzatnak felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/820223 Központi kezelésű előirányzatnak felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évet követő 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/820224 Központi kezelésű előirányzatnak felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évet követő végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/82023 Központi kezelésű előirányzatnak felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön nyújtás 

Igen 

05/82031 Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai 

társfinanszírozására felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

nyújtás előirányzata 

Igen 

05/820321 Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai 

társfinanszírozására felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

nyújtás költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/820322 Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai 

társfinanszírozására felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

nyújtás költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/820323 Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai 

társfinanszírozására felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

nyújtás költségvetési évet követő kötelezettségvállalása 

Igen 

05/820324 Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai 

társfinanszírozására felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

nyújtás költségvetési évet követő végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/82033 Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai 

társfinanszírozására felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

nyújtás 

Igen 

05/82041 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön nyújtás előirányzata 

Igen 

05/820421 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/820422 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/820423 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak felhalmozási célú visszatérítendő Igen 
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támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évet követő 

kötelezettségvállalása 

05/820424 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évet követő végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/82043 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön nyújtás 

Igen 

05/82051 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsönnyújtás előirányzata 

Igen 

05/820521 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/820522 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/820523 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évet követő 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/820524 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évet követő 

végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/82053 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás 

Igen 

05/82061 Elkülönített állami pénzalapnak felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön nyújtás előirányzata 

Igen 

05/820621 Elkülönített állami pénzalapnak felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/820622 Elkülönített állami pénzalapnak felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/820623 Elkülönített állami pénzalapnak felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évet követő 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/820624 Elkülönített állami pénzalapnak felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évet követő végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/82063 Elkülönített állami pénzalapnak felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön nyújtás 

Igen 

05/82071 Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szen ének felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás előirányzata 

Igen 

05/820721 Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szen ének felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/820722 Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szen ének felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/820723 Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szen ének felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évet követő 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/820724 Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szen ének felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évet követő 

végleges kötelezettségvállalása 

Igen 
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05/82073 Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szen ének felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás 

Igen 

05/82081 Társulásnak és költségvetési szenének felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön nyújtás előirányzata 

Igen 

05/820821 Társulásnak és költségvetési szenének felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/820822 Társulásnak és költségvetési szenének felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/820823 Társulásnak és költségvetési szenének felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évet követő 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/820824 Társulásnak és költségvetési szenének felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évet követő végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/82083 Társulásnak és költségvetési szenének felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön nyújtás 

Igen 

05/82091 Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szenének felhalmozási 

célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás előirányzata 

Igen 

05/820921 Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szenének felhalmozási 

célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/820922 Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szenének felhalmozási 

célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/820923 Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szenének felhalmozási 

célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évet követő 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/820924 Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szenének felhalmozási 

célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évet követő 

végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/82093 Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szenének felhalmozási 

célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás 

Igen 

05/82101 Térségi fejlesztési tanácsnak és költségvetési szenének felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás előirányzata 

Igen 

05/821021 Térségi fejlesztési tanácsnak és költségvetési szenének felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/821022 Térségi fejlesztési tanácsnak és költségvetési szenének felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/821023 Térségi fejlesztési tanácsnak és költségvetési szenének felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évet követő 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/821024 Térségi fejlesztési tanácsnak és költségvetési szenének felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési évet követő 

végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/82103 Térségi fejlesztési tanácsnak és költségvetési szenének felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás 

Igen 

05/83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 

államháztartáson belülre 

Nem 

05/83001 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Nem 
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államháztartáson belülre előirányzata 

05/83002 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson 

belülre 

Nem 

05/830021 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölesönök törlesztése 

államháztartáson belülre költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Nem 

05/830022 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölesönök törlesztése 

államháztartáson belülre költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Nem 

05/830023 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölesönök törlesztése 

államháztartáson belülre költségvetési évet követő kötelezettségvállalása 

Nem 

05/830024 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölesönök törlesztése 

államháztartáson belülre költségvetési évet követő végleges 

kötelezettségvállalása 

Nem 

05/83003 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 

államháztartáson belülre teljesítése 

Nem 

05/83011 Központi költségvetési szervnek felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön törlesztés előirányzata 

Igen 

05/830121 Központi költségvetési szervnek felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön törlesztés költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/830122 Központi költségvetési szervnek felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön törlesztés költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/830123 Központi költségvetési szervnek felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön törlesztés költségvetési évet követő 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/830124 Központi költségvetési szervnek felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön törlesztés költségvetési évet követő végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/83013 Központi költségvetési szervnek felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön törlesztés 

Igen 

05/83021 Központi kezelésű előirányzatnak felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön törlesztés előirányzata 

Igen 

05/830221 Központi kezelésű előirányzatnak felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön törlesztés költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/830222 Központi kezelésű előirányzatnak felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön törlesztés költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/830223 Központi kezelésű előirányzatnak felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön törlesztés költségvetési évet követő 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/830224 Központi kezelésű előirányzatnak felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön törlesztés költségvetési évet követő végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/83023 Központi kezelésű előirányzatnak felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön törlesztés 

Igen 

05/83031 Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai 

társfinanszírozására felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

törlesztés előirányzata 

Igen 

05/830321 Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai 

társfinanszírozására felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

törlesztés költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/830322 Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai Igen 
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társfinanszírozására felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

törlesztés költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

05/830323 Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai 

társfinanszírozására felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

törlesztés költségvetési évet követő kötelezettségvállalása 

Igen 

05/830324 Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai 

társfinanszírozására felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

törlesztés költségvetési évet követő végleges kötelezettségválla 

Igen 

05/83033 Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai 

társfinanszírozására felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

törlesztés 

Igen 

05/83041 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön törlesztés előirányzata 

Igen 

05/830421 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön törlesztés költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/830422 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön törlesztés költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/830423 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön törlesztés költségvetési évet követő 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/830424 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön törlesztés költségvetési évet követő végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/83043 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön törlesztés 

Igen 

05/83051 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés előirányzata 

Igen 

05/830521 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/830522 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/830523 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés költségvetési évet követő 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/830524 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés költségvetési évet követő 

végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/83053 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés 

Igen 

05/83061 Elkülönített állami pénzalapnak felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön törlesztés előirányzata 

Igen 

05/830621 Elkülönített állami pénzalapnak felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön törlesztés költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/830622 Elkülönített állami pénzalapnak felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön törlesztés költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/830623 Elkülönített állami pénzalapnak felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön törlesztés költségvetési évet követő 

kötelezettségvállalása 

Igen 
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05/830624 Elkülönített állami pénzalapnak felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön törlesztés költségvetési évet követő végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/83063 Elkülönített állami pénzalapnak felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsön törlesztés 

Igen 

05/83071 Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés előirányzata 

Igen 

05/830721 Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/830722 Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/830723 Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés költségvetési évet követő 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/830724 Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés költségvetési évet követő 

végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/83073 Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés 

Igen 

05/83081 Társulásnak és költségvetési szervének felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsöntörlesztés előirányzata 

Igen 

05/830821 Társulásnak és költségvetési szervének felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsöntörlesztés költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/830822 Társulásnak és költségvetési szervének felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsöntörlesztés költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/830823 Társulásnak és költségvetési szervének felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsöntörlesztés költségvetési évet követő 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/830824 Társulásnak és költségvetési szervének felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsöntörlesztés költségvetési évet követő végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/83083 Társulásnak és költségvetési szervének felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatás, kölcsöntörlesztés 

Igen 

05/83091 Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének felhalmozási 

célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés előirányzata 

Igen 

05/830921 Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének felhalmozási 

célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/830922 Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének felhalmozási 

célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés költségvetési évi 

végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/830923 Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének felhalmozási 

célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés költségvetési évet 

követő kötelezettségvállalása 

Igen 

05/830924 Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének felhalmozási 

célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés költségvetési évet 

követő végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/83093 Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének felhalmozási 

célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés 

Igen 
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05/83101 Térségi fejlesztési tanácsnak és költségvetési szervének felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés előirányzata 

Igen 

05/831021 Térségi fejlesztési tanácsnak és költségvetési szervének felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/831022 Térségi fejlesztési tanácsnak és költségvetési szervének felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/831023 Térségi fejlesztési tanácsnak és költségvetési szervének felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés költségvetési évet követő 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/831024 Térségi fejlesztési tanácsnak és költségvetési szervének felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés költségvetési évet követő 

végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/83103 Térségi fejlesztési tanácsnak és költségvetési szervének felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés 

Igen 

05/84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Nem 

05/84001 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 

előirányzata 

Nem 

05/84002 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb felhalmozási célú 

támogatásokra államháztartáson belülre 

Nem 

05/840021 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 

költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Nem 

05/840022 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 

költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Nem 

05/840023 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 

költségvetési évet követő kötelezettségvállalása 

Nem 

05/840024 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 

költségvetési évet követő végleges kötelezettségvállalása 

Nem 

05/84003 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre teljesítése Nem 

05/84011 Központi költségvetési szervnek egyéb felhalmozási célú támogatás 

előirányzata 

Igen 

05/840121 Központi költségvetési szervnek egyéb felhalmozási célú támogatás 

költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/840122 Központi költségvetési szervnek egyéb felhalmozási célú támogatás 

költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/840123 Központi költségvetési szervnek egyéb felhalmozási célú támogatás 

költségvetési évet követő kötelezettségvállalása 

Igen 

05/840124 Központi költségvetési szervnek egyéb felhalmozási célú támogatás 

költségvetési évet követő végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/84013 Központi költségvetési szervnek egyéb felhalmozási célú támogatás Igen 

05/84021 Központi kezelésű előirányzatnak egyéb felhalmozási célú támogatások 

előirányzata 

Igen 

05/840221 Központi kezelésű előirányzatnak egyéb felhalmozási célú támogatások 

költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/840222 Központi kezelésű előirányzatnak egyéb felhalmozási célú támogatások 

költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/840223 Központi kezelésű előirányzatnak egyéb felhalmozási célú támogatások 

költségvetési évet követő kötelezettségvállalása 

Igen 

05/840224 Központi kezelésű előirányzatnak egyéb felhalmozási célú támogatások 

költségvetési évet követő végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/84023 Központi kezelésű előirányzatnak egyéb felhalmozási célú támogatások Igen 
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05/84031 Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai 

társfinanszírozásáraegyéb felhalmozási célú támogatások előirányzata 

Igen 

05/840321 Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai 

társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/840322 Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai 

társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások költségvetési évi 

végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/840323 Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai 

társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások költségvetési 

évet követő kötelezettségvállalása 

Igen 

05/840324 Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai 

társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások költségvetési 

évet követő végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/84033 Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai 

társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások 

Igen 

05/84041 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb felhalmozási célú 

támogatások előirányzata 

Igen 

05/840421 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb felhalmozási célú 

támogatások költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/840422 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb felhalmozási célú 

támogatások költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/840423 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb felhalmozási célú 

támogatások költségvetési évet követő kötelezettségvállalása 

Igen 

05/840424 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb felhalmozási célú 

támogatások költségvetési évet követő végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/84043 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb felhalmozási célú 

támogatások 

Igen 

05/84051 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak egyéb felhalmozási célú 

támogatások előirányzata 

Igen 

05/840521 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak egyéb felhalmozási célú 

támogatások költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/840522 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak egyéb felhalmozási célú 

támogatások költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/840523 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak egyéb felhalmozási célú 

támogatások költségvetési évet követő kötelezettségvállalása 

Igen 

05/840524 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak egyéb felhalmozási célú 

támogatások költségvetési évet követő végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/84053 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak egyéb felhalmozási célú 

támogatások 

Igen 

05/84061 Elkülönített állami pénzalapnak egyéb felhalmozási célú támogatások 

előirányzata 

Igen 

05/840621 Elkülönített állami pénzalapnak egyéb felhalmozási célú támogatások 

költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/840622 Elkülönített állami pénzalapnak egyéb felhalmozási célú támogatások 

költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/840623 Elkülönített állami pénzalapnak egyéb felhalmozási célú támogatások 

költségvetési évet követő kötelezettségvállalása 

Igen 

05/840624 Elkülönített állami pénzalapnak egyéb felhalmozási célú támogatások 

költségvetési évet követő végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/84063 Elkülönített állami pénzalapnak egyéb felhalmozási célú támogatások Igen 

05/84071 Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb Igen 
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felhalmozási célú támogatásokelőirányzata 

05/840721 Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb 

felhalmozási célú támogatások költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/840722 Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb 

felhalmozási célú támogatások költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/840723 Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb 

felhalmozási célú támogatások költségvetési évet követő 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/840724 Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb 

felhalmozási célú támogatások költségvetési évet követő végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/84073 Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb 

felhalmozási célú támogatások 

Igen 

05/84081 Társulásnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú 

támogatások előirányzata 

Igen 

05/840821 Társulásnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú 

támogatások költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/840822 Társulásnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú 

támogatások költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/840823 Társulásnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú 

támogatások költségvetési évet követő kötelezettségvállalása 

Igen 

05/840824 Társulásnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú 

támogatások költségvetési évet követő végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/84083 Társulásnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú 

támogatások 

Igen 

05/84091 Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb 

felhalmozási célú támo-gatások előirányzata 

Igen 

05/840921 Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb 

felhalmozási célú támogatások költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/840922 Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb 

felhalmozási célú támogatások költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/840923 Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb 

felhalmozási célú támogatások költségvetési évet követő 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/840924 Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb 

felhalmozási célú támogatások költségvetési évet követő végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/84093 Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb 

felhalmozási célú támogatások 

Igen 

05/84101 Térségi fejlesztési tanácsnak és költségvetési szervének egyéb 

felhalmozási célú támogatásokelőirányzata 

Igen 

05/841021 Térségi fejlesztési tanácsnak és költségvetési szervének egyéb 

felhalmozási célú támogatások költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/841022 Térségi fejlesztési tanácsnak és költségvetési szervének egyéb 

felhalmozási célú támogatások költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/841023 Térségi fejlesztési tanácsnak és költségvetési szervének egyéb 

felhalmozási célú támogatások költségvetési évet követő 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/841024 Térségi fejlesztési tanácsnak és költségvetési szervének egyéb Igen 
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felhalmozási célú támogatások költségvetési évet követő végleges 

kötelezettségvállalása 

05/84103 Térségi fejlesztési tanácsnak és költségvetési szervének egyéb 

felhalmozási célú támogatások 

Igen 

05/85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 

államháztartáson kívülre 

Nem 

05/851 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 

államháztartáson kívülre előirányzata 

Nem 

05/8511 Állami többségi tulajdonú gazdasági társaságnak felhalmozási célú 

garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés előirányzat 

Igen 

05/8512 Önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságnak felhalmozási 

célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés előirányzat 

Igen 

05/8513 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 

államháztartáson kívülre előirányzata 

Igen 

05/852 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú 

garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésre államháztartáson 

kívülre 

Nem 

05/8521 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 

államháztartáson kívülre költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Nem 

05/85211 Állami többségi tulajdonú gazdasági társaságnak felhalmozási célú 

garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés költségvetési évi 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/85212 Önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságnak felhalmozási 

célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés költségvetési évi 

kötelezettségvállalás 

Igen 

05/85213 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 

államháztartáson kívülre költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/8522 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 

államháztartáson kívülre költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Nem 

05/85221 Állami többségi tulajdonú gazdasági társaságnak felhalmozási célú 

garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés költségvetési évi 

végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/85222 Önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságnak felhalmozási 

célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés költségvetési évi 

végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/85223 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 

államháztartáson kívülre költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/8523 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 

államháztartáson kívülre költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalása 

Nem 

05/85231 Állami többségi tulajdonú gazdasági társaságnak felhalmozási célú 

garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés költségvetési évet 

követő évi kötelezettségvállalás 

Igen 

05/85232 Önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságnak felhalmozási 

célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés költségvetési évet 

követő évi kötelezettségvállalás 

Igen 

05/85233 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 

államháztartáson kívülre költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/8524 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 

államháztartáson kívülre költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Nem 
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05/85241 Állami többségi tulajdonú gazdasági társaságnak felhalmozási célú 

garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés költségvetési évet 

követő évi végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/85242 Önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságnak felhalmozási 

célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés költségvetési évet 

követő évi végleges kötelezettségvállalás 

Igen 

05/85243 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 

államháztartáson kívülre költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/853 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 

államháztartáson kívülre teljesítése 

Nem 

05/8531 Állami többségi tulajdonú gazdasági társaságnak felhalmozási célú 

garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés teljesítés 

Igen 

05/8532 Önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságnak felhalmozási 

célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés teljesítés 

Igen 

05/8533 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 

államháztartáson kívülre teljesítése 

Igen 

05/86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

államháztartáson kívülre 

Nem 

05/86001 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

államháztartáson kívülre előirányzata 

Nem 

05/86002 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtására államháztartáson 

kívülre 

Nem 

05/860021 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

államháztartáson kívülre költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Nem 

05/860022 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

államháztartáson kívülre költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Nem 

05/860023 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

államháztartáson kívülre költségvetési évet követő kötelezettségvállalása 

Nem 

05/860024 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

államháztartáson kívülre költségvetési évet követő végleges 

kötelezettségvállalása 

Nem 

05/86003 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

államháztartáson kívülre teljesítése 

Nem 

05/86011 Egyházi jogi személynek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön nyújtás előirányzata 

Igen 

05/860121 Egyházi jogi személynek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön nyújtás költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/860122 Egyházi jogi személynek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön nyújtás költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/860123 Egyházi jogi személynek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön nyújtás költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/860124 Egyházi jogi személynek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön nyújtás költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/86013 Egyházi jogi személynek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön nyújtás teljesítés 

Igen 

05/86021 Egyéb nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön nyújtáselőirányzata 

Igen 

05/860221 Egyéb nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön nyújtás költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 
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05/860222 Egyéb nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön nyújtás költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/860223 Egyéb nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön nyújtás költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/860224 Egyéb nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön nyújtás költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/86023 Egyéb nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön nyújtás teljesítés 

Igen 

05/86031 Civil szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

nyújtás előirányzata 

Igen 

05/860321 Civil szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

nyújtás költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/860322 Civil szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

nyújtás költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/860323 Civil szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

nyújtás költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/860324 Civil szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

nyújtás költségvetési évet követő évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/86033 Civil szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

nyújtás teljesítés 

Igen 

05/86041 Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

nyújtás előirányzata 

Igen 

05/860421 Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

nyújtás költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/860422 Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

nyújtás költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/860423 Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

nyújtás költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/860424 Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

nyújtás költségvetési évet követő évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/86043 Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

nyújtás teljesítés 

Igen 

05/86051 Pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön nyújtás előirányzata 

Igen 

05/860521 Pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön nyújtás költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/860522 Pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön nyújtás költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/860523 Pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön nyújtás költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/860524 Pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön nyújtás költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/86053 Pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön nyújtás teljesítés 

Igen 

05/86061 Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú 

visszatérítendőtámogatás, kölcsön nyújtás nyújtása előirányzata 

Igen 

05/860621 Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú 

visszatérítendőtámogatás, kölcsön nyújtás nyújtása költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/860622 Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú Igen 
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visszatérítendőtámogatás, kölcsön nyújtás nyújtása költségvetési évi 

végleges kötelezettségvállalása 

05/860623 Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú 

visszatérítendőtámogatás, kölcsön nyújtás nyújtása költségvetési évet 

követő évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/860624 Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú 

visszatérítendőtámogatás, kölcsön nyújtás nyújtása költségvetési évet 

követő évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/86063 Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú 

visszatérítendőtámogatás, kölcsön nyújtás nyújtása teljesítés 

Igen 

05/86071 Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak 

felhalmozási célúvisszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás előirányzata 

Igen 

05/860721 Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak 

felhalmozási célúvisszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési 

évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/860722 Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak 

felhalmozási célúvisszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési 

évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/860723 Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak 

felhalmozási célúvisszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési 

évet követő évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/860724 Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak 

felhalmozási célúvisszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás költségvetési 

évet követő évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/86073 Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak 

felhalmozási célúvisszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás teljesítés 

Igen 

05/86081 Egyéb vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön nyújtás előirányzata 

Igen 

05/860821 Egyéb vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön nyújtás költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/860822 Egyéb vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön nyújtás költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/860823 Egyéb vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön nyújtás költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/860824 Egyéb vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön nyújtás költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/86083 Egyéb vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, 

kölcsön nyújtás teljesítés 

Igen 

05/86091 Európai Uniónak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

nyújtás előirányzata 

Igen 

05/860921 Európai Uniónak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

nyújtás költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/860922 Európai Uniónak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

nyújtás költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/860923 Európai Uniónak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

nyújtás költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/860924 Európai Uniónak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

nyújtás költségvetési évet követő évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/86093 Európai Uniónak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 

nyújtás teljesítés 

Igen 

05/86101 Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek felhalmozást célú Igen 
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visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása előirányzata 

05/861021 Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek felhalmozást célú 

visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/861022 Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek felhalmozást célú 

visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/861023 Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek felhalmozást célú 

visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása költségvetési évet követő 

évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/861024 Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek felhalmozást célú 

visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása költségvetési évet követő 

évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/86103 Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek felhalmozást célú 

visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása teljesítés 

Igen 

05/86111 Egyéb külföldieknek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök nyújtása előirányzata 

Igen 

05/861121 Egyéb külföldieknek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök nyújtása költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/861122 Egyéb külföldieknek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök nyújtása költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/861123 Egyéb külföldieknek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök nyújtása költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/861124 Egyéb külföldieknek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök nyújtása költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/86113 Egyéb külföldieknek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök nyújtása teljesítés 

Igen 

05/87 Lakástámogatás Nem 

05/871 Lakástámogatás előirányzata Igen 

05/872 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség lakástámogatásra Nem 

05/8721 Lakástámogatás költségvetési évi kötelezettségvállalása Igen 

05/8722 Lakástámogatás költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása Igen 

05/8723 Lakástámogatás költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalása Igen 

05/8724 Lakástámogatás költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/873 Lakástámogatás teljesítése Igen 

05/88 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak Nem 

05/881 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak előirányzata Igen 

05/882 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú 

támogatásokra az Európai Uniónak 

Nem 

05/8821 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/8822 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak költségvetési évi 

végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/8823 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak költségvetési évet 

követő évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/8824 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak költségvetési évet 

követő évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/883 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak teljesítése Igen 

05/89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Nem 

05/89001 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Nem 



130. SZÁM EGYETEMI ÉRTESÍTŐ   5471 
     

előirányzata 

05/89002 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb felhalmozási célú 

támogatásokra államháztartáson kívülre 

Nem 

05/890021 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 

költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Nem 

05/890022 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 

költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Nem 

05/890023 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 

költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalása 

Nem 

05/890024 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 

költségvetési évet követő évi végleges kötelezettségvállalása 

Nem 

05/89003 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre teljesítése Nem 

05/89011 Egyéb felhalmozási célú támogatások egyházi jogi személyek részére 

előirányzat 

Igen 

05/890121 Egyéb felhalmozási célú támogatások egyházi jogi személyek részére 

költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/890122 Egyéb felhalmozási célú támogatások egyházi jogi személyek részére 

költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/890123 Egyéb felhalmozási célú támogatások egyházi jogi személyek részére 

költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/890124 Egyéb felhalmozási célú támogatások egyházi jogi személyek részére 

költségvetési évet követő évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/89013 Egyéb felhalmozási célú támogatások egyházi jogi személyek részére 

teljesítése 

Igen 

05/89021 Egyéb felhalmozási célú támogatások nonprofit gazdasági társaságok 

részére előirányzat 

Igen 

05/890221 Egyéb felhalmozási célú támogatások nonprofit gazdasági társaságok 

részére költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/890222 Egyéb felhalmozási célú támogatások nonprofit gazdasági társaságok 

részére költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/890223 Egyéb felhalmozási célú támogatások nonprofit gazdasági társaságok 

részére költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/890224 Egyéb felhalmozási célú támogatások nonprofit gazdasági társaságok 

részére költségvetési évet követő évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/89023 Egyéb felhalmozási célú támogatások nonprofit gazdasági társaságok 

részére teljesítése 

Igen 

05/89031 Egyéb felhalmozási célú támogatások egyéb civil szervezetek részére 

előirányzat 

Igen 

05/890321 Egyéb felhalmozási célú támogatások egyéb civil szervezetek részére 

költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/890322 Egyéb felhalmozási célú támogatások egyéb civil szervezetek részére 

költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/890323 Egyéb felhalmozási célú támogatások egyéb civil szervezetek részére 

költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/890324 Egyéb felhalmozási célú támogatások egyéb civil szervezetek részére 

költségvetési évet követő évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/89033 Egyéb felhalmozási célú támogatások egyéb civil szervezetek részére 

teljesítése 

Igen 

05/89041 Egyéb felhalmozási célú támogatások háztartások részére előirányzat Igen 

05/890421 Egyéb felhalmozási célú támogatások háztartások részére költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/890422 Egyéb felhalmozási célú támogatások háztartások részére költségvetési évi Igen 
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végleges kötelezettségvállalása 

05/890423 Egyéb felhalmozási célú támogatások háztartások részére költségvetési 

évet követő évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/890424 Egyéb felhalmozási célú támogatások háztartások részére költségvetési 

évet követő évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/89043 Egyéb felhalmozási célú támogatások háztartások részére teljesítése Igen 

05/89051 Egyéb felhalmozási célú támogatások pénzügyi vállalkozások részére 

előirányzat 

Igen 

05/890521 Egyéb felhalmozási célú támogatások pénzügyi vállalkozások részére 

költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/890522 Egyéb felhalmozási célú támogatások pénzügyi vállalkozások részére 

költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/890523 Egyéb felhalmozási célú támogatások pénzügyi vállalkozások részére 

költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/890524 Egyéb felhalmozási célú támogatások pénzügyi vállalkozások részére 

költségvetési évet követő évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/89053 Egyéb felhalmozási célú támogatások pénzügyi vállalkozások részére 

teljesítése 

Igen 

05/89061 Egyéb felhalmozási célú támogatások állami többségi tulajdonú nem 

pénzügyi vállalkozások részére előirányzat 

Igen 

05/890621 Egyéb felhalmozási célú támogatások állami többségi tulajdonú nem 

pénzügyi vállalkozások részére költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/890622 Egyéb felhalmozási célú támogatások állami többségi tulajdonú nem 

pénzügyi vállalkozások részére költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/890623 Egyéb felhalmozási célú támogatások állami többségi tulajdonú nem 

pénzügyi vállalkozások részére költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/890624 Egyéb felhalmozási célú támogatások állami többségi tulajdonú nem 

pénzügyi vállalkozások részére költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/89063 Egyéb felhalmozási célú támogatások állami többségi tulajdonú nem 

pénzügyi vállalkozások részére teljesítése 

Igen 

05/89071 Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzati többségi tulajdonú 

nem pénzügyi vállalkozások részére előirányzat 

Igen 

05/890721 Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzati többségi tulajdonú 

nem pénzügyi vállalkozások részére költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/890722 Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzati többségi tulajdonú 

nem pénzügyi vállalkozások részére költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/890723 Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzati többségi tulajdonú 

nem pénzügyi vállalkozások részére költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/890724 Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzati többségi tulajdonú 

nem pénzügyi vállalkozások részére költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/89073 Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzati többségi tulajdonú 

nem pénzügyi vállalkozások részére teljesítése 

Igen 

05/89081 Egyéb felhalmozási célú támogatások egyéb vállalkozások részére 

előirányzat 

Igen 

05/890821 Egyéb felhalmozási célú támogatások egyéb vállalkozások részére Igen 
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költségvetési évi kötelezettségvállalása 

05/890822 Egyéb felhalmozási célú támogatások egyéb vállalkozások részére 

költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/890823 Egyéb felhalmozási célú támogatások egyéb vállalkozások részére 

költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/890824 Egyéb felhalmozási célú támogatások egyéb vállalkozások részére 

költségvetési évet követő évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/89083 Egyéb felhalmozási célú támogatások egyéb vállalkozások részére 

teljesítése 

Igen 

05/89091 Egyéb felhalmozási célú támogatások kormányok és nemzetközi 

szervezetek részére előirányzat 

Igen 

05/890921 Egyéb felhalmozási célú támogatások kormányok és nemzetközi 

szervezetek részére költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/890922 Egyéb felhalmozási célú támogatások kormányok és nemzetközi 

szervezetek részére költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/890923 Egyéb felhalmozási célú támogatások kormányok és nemzetközi 

szervezetek részére költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/890924 Egyéb felhalmozási célú támogatások kormányok és nemzetközi 

szervezetek részére költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/89093 Egyéb felhalmozási célú támogatások kormányok és nemzetközi 

szervezetek részére teljesítése 

Igen 

05/89101 Egyéb felhalmozási célú támogatások egyéb külföldiek részére előirányzat Igen 

05/891021 Egyéb felhalmozási célú támogatások egyéb külföldiek részére 

költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/891022 Egyéb felhalmozási célú támogatások egyéb külföldiek részére 

költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/891023 Egyéb felhalmozási célú támogatások egyéb külföldiek részére 

költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/891024 Egyéb felhalmozási célú támogatások egyéb külföldiek részére 

költségvetési évet követő évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/89103 Egyéb felhalmozási célú támogatások egyéb külföldiek részére teljesítése Igen 

05/9 Finanszírozási kiadások Nem 

05/91 Belföldi finanszírozás kiadásai Nem 

05/911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Nem 

05/9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Nem 

05/91111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 

előirányzata 

Igen 

05/91112 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség hosszú lejáratú hitelek, 

kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 

Nem 

05/911121 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 

költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/911122 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 

költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/911123 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 

költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/911124 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 

költségvetési évet követő évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/91113 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 

teljesítése 

Igen 

05/9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Nem 

05/91121 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Igen 
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előirányzata 

05/91122 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség likviditási célú hitelek, 

kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 

Nem 

05/911221 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 

költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/911222 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 

költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/911223 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 

költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/911224 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 

költségvetési évet követő évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/91123 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 

teljesítése 

Igen 

05/9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Nem 

05/91131 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 

előirányzata 

Igen 

05/91132 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség rövid lejáratú hitelek, 

kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 

Nem 

05/911321 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 

költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/911322 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 

költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/911323 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 

költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/911324 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 

költségvetési évet követő évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/91133 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 

teljesítése 

Igen 

05/912 Belföldi értékpapírok kiadásai Nem 

05/9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Nem 

05/91211 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata Igen 

05/91212 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség forgatási célú belföldi 

értékpapírok vásárlására 

Nem 

05/912121 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/912122 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/912123 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/912124 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása költségvetési évet követő évi 

végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/91213 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása teljesítése Igen 

05/9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Nem 

05/91221 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata Igen 

05/91222 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség befektetési célú belföldi 

értékpapírok vásárlására 

Nem 

05/912221 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/912222 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/912223 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása költségvetési évet követő 

évi kötelezettségvállalása 

Igen 
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05/912224 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása költségvetési évet követő 

évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/91223 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása teljesítése Igen 

05/9123 Kincstárjegyek beváltása Nem 

05/91231 Kincstárjegyek beváltása előirányzata Igen 

05/91232 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kincstárjegyek beváltására Nem 

05/912321 Kincstárjegyek beváltása költségvetési évi kötelezettségvállalása Igen 

05/912322 Kincstárjegyek beváltása költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása Igen 

05/912323 Kincstárjegyek beváltása költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/912324 Kincstárjegyek beváltása költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/91233 Kincstárjegyek beváltása teljesítése Igen 

05/9124 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Nem 

05/91241 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata Igen 

05/91242 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség éven belüli lejáratú 

belföldi értékpapírok beváltására 

Nem 

05/912421 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/912422 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása költségvetési évi 

végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/912423 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása költségvetési évet 

követő évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/912424 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása költségvetési évet 

követő évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/91243 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása teljesítése Igen 

05/9125 Belföldi kötvények beváltása Nem 

05/91251 Belföldi kötvények beváltása előirányzata Igen 

05/91252 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség belföldi kötvények 

beváltására 

Nem 

05/912521 Belföldi kötvények beváltása költségvetési évi kötelezettségvállalása Igen 

05/912522 Belföldi kötvények beváltása költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/912523 Belföldi kötvények beváltása költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/912524 Belföldi kötvények beváltása költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/91253 Belföldi kötvények beváltása teljesítése Igen 

05/9126 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Nem 

05/91261 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata Igen 

05/91262 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség éven túli lejáratú belföldi 

értékpapírok beváltására 

Nem 

05/912621 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/912622 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása költségvetési évi 

végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/912623 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása költségvetési évet követő 

évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/912624 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása költségvetési évet követő 

évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/91263 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása teljesítése Igen 

05/913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Nem 
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05/9131 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata Igen 

05/9132 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség államháztartáson belüli 

megelőlegezések folyósítására 

Nem 

05/91321 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/91322 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása költségvetési évi 

végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/91323 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása költségvetési évet 

követő évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/91324 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása költségvetési évet 

követő évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/9133 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása teljesítése Igen 

05/914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Nem 

05/9141 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata Igen 

05/9142 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség államháztartáson belüli 

megelőlegezések visszafizetésére 

Nem 

05/91421 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/91422 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése költségvetési évi 

végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/91423 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése költségvetési évet 

követő évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/91424 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése költségvetési évet 

követő évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/9143 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése Igen 

05/915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Nem 

05/9151 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata Igen 

05/9152 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség központi, irányító szervi 

támogatás folyósítására 

Nem 

05/91521 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/91522 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/91523 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása költségvetési évet követő 

évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/91524 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása költségvetési évet követő 

évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/9153 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése Igen 

05/916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése Nem 

05/9161 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata Igen 

05/9163 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése Igen 

05/917 Pénzügyi lízing kiadásai Nem 

05/9171 Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata Igen 

05/9172 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség pénzügyi lízing kiadásaira Nem 

05/91721 Pénzügyi lízing kiadásai költségvetési évi kötelezettségvállalása Igen 

05/91722 Pénzügyi lízing kiadásai költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása Igen 

05/91723 Pénzügyi lízing kiadásai költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/91724 Pénzügyi lízing kiadásai költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/9173 Pénzügyi lízing kiadásai teljesítése Igen 

05/918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Nem 
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05/9181 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai előirányzata Igen 

05/9182 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség központi költségvetés 

sajátos finanszírozási kiadásaira 

Nem 

05/91821 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/91822 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai költségvetési évi 

végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/91823 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai költségvetési évet 

követő évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/91824 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai költségvetési évet 

követő évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/9183 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai teljesítése Igen 

05/919 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai Nem 

05/9191 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai Nem 

05/91911 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai előirányzata Igen 

05/91912 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség hosszú lejáratú tulajdonosi 

kölcsönök kiadásaira 

Nem 

05/919121 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/919122 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/919123 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai költségvetési évet követő 

évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/919124 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai költségvetési évet követő 

évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/91913 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai teljesítése Igen 

05/9192 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai Nem 

05/91921 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai előirányzata Igen 

05/91922 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség rövid lejáratú tulajdonosi 

kölcsönök kiadásaira 

Nem 

05/919221 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/919222 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/919223 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/919224 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai költségvetési évet követő évi 

végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/91923 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai teljesítése Igen 

05/92 Külföldi finanszírozás kiadásai Nem 

05/921 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Nem 

05/9211 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata Igen 

05/9212 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség forgatási célú külföldi 

értékpapírok vásárlására 

Nem 

05/92121 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/92122 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/92123 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/92124 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása költségvetési évet követő évi 

végleges kötelezettségvállalása 

Igen 
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05/9213 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása teljesítése Igen 

05/922 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Nem 

05/9221 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata Igen 

05/9222 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség befektetési célú külföldi 

értékpapírok vásárlására 

Nem 

05/92221 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/92222 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/92223 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása költségvetési évet követő 

évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/92224 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása költségvetési évet követő 

évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/9223 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása teljesítése Igen 

05/923 Külföldi értékpapírok beváltása Nem 

05/9231 Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata Igen 

05/9232 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség külföldi értékpapírok 

beváltására 

Nem 

05/92321 Külföldi értékpapírok beváltása költségvetési évi kötelezettségvállalása Igen 

05/92322 Külföldi értékpapírok beváltása költségvetési évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/92323 Külföldi értékpapírok beváltása költségvetési évet követő évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/92324 Külföldi értékpapírok beváltása költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/9233 Külföldi értékpapírok beváltása teljesítése Igen 

05/924 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi 

szervezeteknek 

Nem 

05/9241 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi 

szervezeteknek előirányzata 

Igen 

05/9242 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség hitelek, kölcsönök 

törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 

Nem 

05/92421 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi 

szervezeteknek költségvetési évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/92422 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi 

szervezeteknek költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/92423 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi 

szervezeteknek költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/92424 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi 

szervezeteknek költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/9243 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi 

szervezeteknek teljesítése 

Igen 

05/925 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek Nem 

05/9251 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek előirányzata Igen 

05/9252 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség hitelek, kölcsönök 

törlesztésére külföldi pénzintézeteknek 

Nem 

05/92521 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek költségvetési évi 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/92522 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek költségvetési évi 

végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/92523 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek költségvetési évet Igen 
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követő évi kötelezettségvállalása 

05/92524 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek költségvetési évet 

követő évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/9253 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek teljesítése Igen 

05/93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Nem 

05/931 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata Igen 

05/932 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség adóssághoz nem 

kapcsolódó származékos ügyletek kiadásaira 

Nem 

05/9321 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai költségvetési 

évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/9322 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai költségvetési 

évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/9323 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai költségvetési 

évet követő évi kötelezettségvállalása 

Igen 

05/9324 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai költségvetési 

évet követő évi végleges kötelezettségvállalása 

Igen 

05/933 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai teljesítése Igen 

05/94 Váltókiadások Nem 

05/941 Váltókiadások előirányzata Igen 

05/942 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség váltókiadásokra Nem 

05/9421 Váltókiadások költségvetési évi kötelezettségvállalása Igen 

05/9422 Váltókiadások költségvetési évi végleges kötelezettségvállalása Igen 

05/9423 Váltókiadások költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalása Igen 

05/9424 Váltókiadások költségvetési évet követő évi végleges 

kötelezettségvállalása 

Igen 

05/943 Váltókiadások teljesítése Igen 

09 Bevételi előirányzatok, követelések, teljesítés Nem 

09/1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Nem 

09/11 Önkormányzatok működési támogatásai Nem 

09/111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Nem 

09/1111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata Igen 

09/1112 Követelés helyi önkormányzatok működésének általános támogatására Nem 

09/11121 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása költségvetési 

évi követelése 

Igen 

09/11122 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása költségvetési 

évet követő követelése 

Igen 

09/1113 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Igen 

09/112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Nem 

09/1121 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 

előirányzata 

Igen 

09/1122 Követelés települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 

támogatására 

Nem 

09/11221 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 

költségvetési évi követelése 

Igen 

09/11222 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 

költségvetési évet követő követelése 

Igen 

09/1123 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Igen 

09/113 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak 

támogatása 

Nem 

09/1131 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak 

támogatása előirányzata 

Igen 

09/1132 Követelés települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti Nem 
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feladatainak támogatására 

09/11321 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak 

támogatása költségvetési évi követelése 

Igen 

09/11322 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak 

támogatása költségvetési évet követő követelése 

Igen 

09/1133 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak 

támogatása 

Igen 

09/114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Nem 

09/1141 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 

előirányzata 

Igen 

09/1142 Követelés települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására Nem 

09/11421 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 

költségvetési évi követelése 

Igen 

09/11422 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 

költségvetési évet követő követelése 

Igen 

09/1143 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Igen 

09/115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Nem 

09/1151 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 

előirányzata 

Igen 

09/1152 Követelés működési célú költségvetési támogatásokra és kiegészítő 

támogatásokra 

Nem 

09/11521 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 

költségvetési évi követelése 

Igen 

09/11522 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 

költségvetési évet követő évi követelése 

Igen 

09/1153 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 

teljesítése 

Igen 

09/116 Elszámolásból származó bevételek Nem 

09/1161 Elszámolásból származó bevételek előirányzata Igen 

09/1162 Követelés elszámolásból származó bevételekre Nem 

09/11621 Egyéb nem intézményi ellátások költségvetési évi követelése Igen 

09/11622 Egyéb nem intézményi ellátások költségvetési évet követő évi követelése Igen 

09/1163 Elszámolásból származó bevételek teljesítése Igen 

09/12 Elvonások és befizetések bevételei Nem 

09/121 Elvonások és befizetések bevételei előirányzata Igen 

09/122 Követelés elvonások és befizetések bevételeire Nem 

09/1221 Elvonások és befizetések bevételei költségvetési évi követelése Igen 

09/1222 Elvonások és befizetések bevételei költségvetési évet követő évi 

követelése 

Igen 

09/123 Elvonások és befizetések bevételei teljesítése Igen 

09/13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson belülről 

Nem 

09/131 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson belülről előirányzata 

Igen 

09/132 Követelés működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 

megtérülésekre államháztartáson belülről 

Nem 

09/1321 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson belülről költségvetési évi követelése 

Igen 

09/1322 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson belülről költségvetési évet követő évi követelése 

Igen 

09/133 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson belülről teljesítése 

Igen 
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09/14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson belülről 

Nem 

09/14001 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson belülről előirányzata 

Nem 

09/14002 Követelés működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülésére államháztartáson belülről 

Nem 

09/140021 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson belülről költségvetési évi követelése 

Nem 

09/140022 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson belülről költségvetési évet követő követelése 

Nem 

09/14003 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson belülről teljesítés 

Nem 

09/14011 Központi költségvetési szervtől működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata 

Igen 

09/140121 Központi költségvetési szervtől működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök visszatérülésének költségvetési évi követelése 

Igen 

09/140122 Központi költségvetési szervtől működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök visszatérülésének költségvetési évet követő 

követelése 

Igen 

09/14013 Központi költségvetési szervtől működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök visszatérülésének teljesítése 

Igen 

09/14021 Központi kezelésű előirányzattól működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök visszatériilésének előirányzata 

Igen 

09/140221 Központi kezelésű előirányzattól működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök visszatérülésének költségvetési évi követelése 

Igen 

09/140222 Központi kezelésű előirányzattól működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök visszatérülésének költségvetési évet követő 

követelése 

Igen 

09/14023 Központi kezelésű előirányzattól működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök viszszatérülésének teljesítése 

Igen 

09/14031 Fejezeti kezeiésíi előirányzattól EU-s programok és azok hazai 

társfinanszírozása miattműködési célú visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök visszatérülésének előirányzata 

Igen 

09/140321 Fejezeti kezeiésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai 

társfinanszírozása miatt működési célú visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök visszatérülésének költségvetési évi követelése 

Igen 

09/140322 Fejezeti kezeiésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai 

társfinanszírozása miattműködési célú visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök visszatérülésének költségvetési évet követő követelése 

Igen 

09/14033 Fejezeti kezeiésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai 

társfinanszírozása miattműködési célú visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök visszatérülésének teljesítése 

Igen 

09/14041 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata 

Igen 

09/140421 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök visszatérülésének költségvetési évi követelése 

Igen 

09/140422 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök visszatérülésének költségvetési évet követő 

követelése 

Igen 

09/14043 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök visszatérülésének teljesítése 

Igen 

09/14051 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú visszatérítendő Igen 



5482  EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 130. SZÁM 
 
 

támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata 

09/140521 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök visszatérülésének költségvetési évi követelése 

Igen 

09/140522 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök visszatérülésének költségvetési évet követő 

követelése 

Igen 

09/14053 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök visszatérülésének teljesítése 

Igen 

09/14061 Elkülönített állami pénzalaptól működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata 

Igen 

09/140621 Elkülönített állami pénzalaptól működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök visszatérülésének költségvetési évi követelése 

Igen 

09/140622 Elkülönített állami pénzalaptól működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök visszatérülésének költségvetési évet követő 

követelése 

Igen 

09/14063 Elkülönített állami pénzalaptól működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök visszatérülésének teljesítése 

Igen 

09/14071 Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétő! működési célú 

visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata 

Igen 

09/140721 Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétő! működési célú 

visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésének költségvetési évi 

követelése 

Igen 

09/140722 Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétő! működési célú 

visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésének költségvetési 

évet követő követelése 

Igen 

09/14073 Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétő! működési célú 

visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésének teljesítése 

Igen 

09/14081 Társulástól és költségvetési szervétől működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata 

Igen 

09/140821 Társulástól és költségvetési szervétől működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök visszatérülésének költségvetési évi követelése 

Igen 

09/140822 Társulástól és költségvetési szervétől működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök visszatérülésének költségvetési évet követő 

követelése 

Igen 

09/14083 Társulástól és költségvetési szervétől működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönökvisszatérülésének teljesítése 

Igen 

09/14091 Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől működési célú 

visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata 

Igen 

09/140921 Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől működési célú 

visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésének költségvetési évi 

követelése 

Igen 

09/140922 Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől működési célú 

visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésének költségvetési 

évet követő követelése 

Igen 

09/14093 Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől működési célú 

visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésének teljesítése 

Igen 

09/14101 Térségi fejlesztési tanácstól és költségvetési szervétől működési célú 

visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata 

Igen 

09/141021 Térségi fejlesztési tanácstól és költségvetési szervétől működési célú 

visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésének költségvetési évi 

követelése 

Igen 

09/141022 Térségi fejlesztési tanácstól és költségvetési szervétől működési célú Igen 
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visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésének költségvetési 

évet követő követelése 

09/14103 Térségi fejlesztési tanácstól és költségvetési szervétől működési célú 

visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésének teljesítése 

Igen 

09/15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 

államháztartáson belülről 

Nem 

09/15001 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 

államháztartáson belül-ről előirányzata 

Nem 

09/15002 Követelés működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

igénybevételére államháztartáson belülről 

Nem 

09/150021 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 

államháztartáson belülről költségvetési évi követelése 

Nem 

09/150022 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 

államháztartáson belülről költségvetési évet követő követelése 

Nem 

09/15003 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 

államháztartáson belülről 

Nem 

09/15011 Központi költségvetési szervtől működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök igénybevételének előirányzata 

Igen 

09/150121 Központi költségvetési szervtől működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök igénybevételének költségvetési évi követelése 

Igen 

09/150122 Központi költségvetési szervtől működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök igénybevételének költségvetési évet követő 

követelése 

Igen 

09/15013 Központi költségvetési szervtől működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök igénybevételének teljesítése 

Igen 

09/15021 Központi kezelésű előirányzattól működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök igénybevételének előirányzata 

Igen 

09/150221 Központi kezelésű előirányzattól működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök igénybevételének költségvetési évi követelése 

Igen 

09/150222 Központi kezelésű előirányzattól működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök igénybevételének költségvetési évet követő 

követelése 

Igen 

09/15023 Központi kezelésű előirányzattól működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök igénybevételének teljesítése 

Igen 

09/15031 Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai 

társfinanszírozása miatt működési célú visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök igénybevételének előirányzata 

Igen 

09/150321 Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai 

társfinanszírozása miatt működési célú visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök igénybevételének költségvetési évi követelése 

Igen 

09/150322 Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai 

társfinanszírozása miatt működési célú visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök igénybevételének költségvetési évet követő követelése 

Igen 

09/15033 Fejezeti kezelésű előirányzattól EUs programok és azok hazai 

társfinanszírozása miatt működési célú visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök igénybevételének teljesítése 

Igen 

09/15041 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök igénybevételének előirányzata 

Igen 

09/150421 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök igénybevételének költségvetési évi követelése 

Igen 

09/150422 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök igénybevételének költségvetési évet követő 

Igen 
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követelése 

09/15043 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök igénybevételének teljesítése 

Igen 

09/15051 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök igénybevételének előirányzata 

Igen 

09/150521 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök igénybevételének költségvetési évi követelése 

Igen 

09/150522 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök igénybevételének költségvetési évet követő 

követelése 

Igen 

09/15053 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök igénybevételének teljesítése 

Igen 

09/15061 Elkülönített állami pénzalaptól működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök igénybevételének előirányzata 

Igen 

09/150621 Elkülönített állami pénzalaptól működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök igénybevételének költségvetési évi követelése 

Igen 

09/150622 Elkülönített állami pénzalaptól működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök igénybevételének költségvetési évet követő 

követelése 

Igen 

09/15063 Elkülönített állami pénzalaptól működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök igénybevételének teljesítése 

Igen 

09/15071 Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétői működési célú 

visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételének előirányzata 

Igen 

09/150721 Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétői működési célú 

visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételének költségvetési évi 

követelése 

Igen 

09/150722 Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétői működési célú 

visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételének költségvetési 

évet követő követelése 

Igen 

09/15073 Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétői működési célú 

visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételének teljesítése 

Igen 

09/15081 Társulástól és költségvetési szervétől működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök igénybevételének előirányzata 

Igen 

09/150821 Társulástól és költségvetési szervétől működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök igénybevételének költségvetési évi követelése 

Igen 

09/150822 Társulástól és költségvetési szervétől működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök igénybevételének költségvetési évet követő 

követelése 

Igen 

09/15083 Társulástól és költségvetési szervétől működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönökigénybevételének teljesítése 

Igen 

09/15091 Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől működési célú 

visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételének előirányzata 

Igen 

09/150921 Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől működési célú 

visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételének költségvetési évi 

követelése 

Igen 

09/150922 Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől működési célú 

visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételének költségvetési 

évet követő követelése 

Igen 

09/15093 Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől működési célú 

visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételének teljesítése 

Igen 

09/15101 Térségi fejlesztési tanácstól és költségvetési szervétől működési célú 

visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételének előirányzata 

Igen 
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09/151021 Térségi fejlesztési tanácstól és költségvetési szervétől működési célú 

visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételének költségvetési évi 

követelése 

Igen 

09/151022 Térségi fejlesztési tanácstól és költségvetési szervétől működési célú 

visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételének költségvetési 

évet követő követelése 

Igen 

09/15103 Térségi fejlesztési tanácstól és költségvetési szervétől működési célú 

visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételének teljesítése 

Igen 

09/16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Nem 

09/16001 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 

előirányzata 

Nem 

09/16002 Követelés egyéb működési célú támogatások bevételeire államháztartáson 

belülről 

Nem 

09/160021 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 

költségvetési évi követelése 

Nem 

09/160022 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 

költségvetési évet követő követelése 

Nem 

09/16003 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 

teljesítése 

Nem 

09/16011 Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei 

előirányzata 

Igen 

09/160121 Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei 

költségvetési évi követelése 

Igen 

09/160122 Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei 

költségvetési évet követő követelése 

Igen 

09/16013 Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei Igen 

09/16021 Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei 

előirányzata 

Igen 

09/160221 Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei 

költségvetési évi követelése 

Igen 

09/160222 Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei 

költségvetési évet követő követelése 

Igen 

09/16023 Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei Igen 

09/16031 Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai 

társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei előirányzata 

Igen 

09/160321 Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai 

társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei 

költségvetési évi követelése 

Igen 

09/160322 Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai 

társfinanszírozása miattműködési célú támogatások bevételei költségvetési 

évet követő követelése 

Igen 

09/16033 Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai 

társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei 

Igen 

09/16041 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások 

bevételei előirányzata 

Igen 

09/160421 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások 

bevételei költségvetési évi követelése 

Igen 

09/160422 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások 

bevételei költségvetési évet követő követelése 

Igen 

09/16043 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások 

bevételei 

Igen 

09/16051 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások Igen 
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bevételei előirányzata 

09/160521 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások 

bevételei költségvetési évi követelése 

Igen 

09/160522 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások 

bevételei költségvetési évet követő követelése 

Igen 

09/16053 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások 

bevételei 

Igen 

09/16061 Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei 

előirányzata 

Igen 

09/160621 Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei 

költségvetési évi követelése 

Igen 

09/160622 Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei 

költségvetési évet követő követelése 

Igen 

09/16063 Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei Igen 

09/16071 Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú 

támogatások bevételei előirányzata 

Igen 

09/160721 Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú 

támogatások bevételei költségvetési évi követelése 

Igen 

09/160722 Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú 

támogatások bevételei költségvetési évet követő követelése 

Igen 

09/16073 Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú 

támogatások bevételei 

Igen 

09/16081 Társulástól és költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei 

előirányzata 

Igen 

09/160821 Társulástól és költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei 

költségvetési évi követelése 

Igen 

09/160822 Társulástól és költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei 

költségvetési évet követő követelése 

Igen 

09/16083 Társulástól és költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei Igen 

09/16091 Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől működési célú 

támogatások bevételei előirányzata 

Igen 

09/160921 Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől működési célú 

támogatások bevételei költségvetési évi követelése 

Igen 

09/160922 Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől működési célú 

támogatások bevételei költségvetési évet követő követelése 

Igen 

09/16093 Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől működési célú 

támogatások bevételei 

Igen 

09/16101 Térségi fejlesztési tanácstól és költségvetési szervétől működési célú 

támogatások bevételei előirányzata 

Igen 

09/161021 Térségi fejlesztési tanácstól és költségvetési szervétől működési célú 

támogatások bevételei költségvetési évi követelése 

Igen 

09/161022 Térségi fejlesztési tanácstól és költségvetési szervétől működési célú 

támogatások bevételei költségvetési évet követő követelése 

Igen 

09/16103 Térségi fejlesztési tanácstól és költségvetési szervétől működési célú 

támogatások bevételei 

Igen 

09/2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Nem 

09/21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Nem 

09/211 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata Igen 

09/212 Követelés felhalmozási célú önkormányzati támogatásokra Nem 

09/2121 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások költségvetési évi 

követelése 

Igen 

09/2122 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások költségvetési évet követő Igen 
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évi követelése 

09/213 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése Igen 

09/22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson belülről 

Nem 

09/221 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson belülről előirányzata 

Igen 

09/222 Követelés felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 

megtérülésekre államháztartáson belülről 

Nem 

09/2221 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson belülről költségvetési évi követelése 

Igen 

09/2222 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson belülről költségvetési évet követő évi követelése 

Igen 

09/223 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson belülről teljesítése 

Igen 

09/23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson belülről 

Nem 

09/23001 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson belülről előirányzata 

Nem 

09/23002 Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülésére államháztartáson belülről 

Nem 

09/230021 Költségvetési évi követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 

Nem 

09/230022 Költségvetési évet követő követelés felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 

Nem 

09/23003 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson belülről teljesítése 

Nem 

09/23011 Központi költségvetési szervtől felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata 

Igen 

09/230121 Központi költségvetési szervtől felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök visszatérülésének költségvetési évi követelése 

Igen 

09/230122 Központi költségvetési szervtől felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök visszatérülésének költségvetési évet követő 

követelése 

Igen 

09/23013 Központi költségvetési szervtől felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök visszatérülésének teljesítése 

Igen 

09/23021 Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata 

Igen 

09/230221 Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök visszatérülésének költségvetési évi követelése 

Igen 

09/230222 Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök visszatérülésének költségvetési évet követő 

követelése 

Igen 

09/23023 Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök visszatérülésének teljesítése 

Igen 

09/23031 Fejezeti kezelésű előirányzattól EUs programok és azok hazai 

társfinanszírozása miatt felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök visszatérülésének előirányzata 

Igen 

09/230321 Fejezeti kezelésű előirányzattól EUs programok és azok hazai 

társfinanszírozása miatt felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök visszatérülésének költségvetési évi követelése 

Igen 

09/230322 Fejezeti kezelésű előirányzattól EUs programok és azok hazai 

társfinanszírozása miatt felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 

Igen 
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kölcsönök visszatérülésének költségvetési évet követő követelése 

09/23033 Fejezeti kezelésű előirányzattól EUs programok és azok hazai 

társfinanszírozása miatt felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök visszatérülésének teljesítése 

Igen 

09/23041 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata 

Igen 

09/230421 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatások,kölcsönök visszatérülésének költségvetési évi követelése 

Igen 

09/230422 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatások,kölcsönök visszatérülésének költségvetési évet követő 

követelése 

Igen 

09/23043 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatások,kölcsönök visszatérülésének teljesítése 

Igen 

09/23051 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata 

Igen 

09/230521 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök visszatérülésének költségvetési évi követelése 

Igen 

09/230522 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök visszatérülésének költségvetési évet követő 

követelése 

Igen 

09/23053 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök visszatérülésének teljesítése 

Igen 

09/23061 Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata 

Igen 

09/230621 Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök visszatérülésének költségvetési évi követelése 

Igen 

09/230622 Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök visszatérülésének költségvetési évet követő 

követelése 

Igen 

09/23063 Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök visszatérülésének teljesítése 

Igen 

09/23071 Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatások. kölcsönök visszatérülésének előirányzata 

Igen 

09/230721 Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatások. kölcsönök visszatérülésének költségvetési évi 

követelése 

Igen 

09/230722 Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatások. kölcsönök visszatérülésének költségvetési 

évet követő követelése 

Igen 

09/23073 Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatások. kölcsönök visszatérülésének teljesítése 

Igen 

09/23081 Társulástól és költségvetési szervétől felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata 

Igen 

09/230821 Társulástól és költségvetési szervétől felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök visszatérülésének költségvetési évi követelése 

Igen 

09/230822 Társulástól és költségvetési szervétől felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök visszatérülésének költségvetési évet követő 

követelése 

Igen 

09/23083 Társulástól és költségvetési szervétől felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök visszatérülésének teljesítése 

Igen 

09/23091 Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata 

Igen 
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09/230921 Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésének költségvetési évi 

követelése 

Igen 

09/230922 Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésének költségvetési 

évet követő követelése 

Igen 

09/23093 Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésének teljesítése 

Igen 

09/23101 Térségi fejlesztési tanácstól és költségvetési szervétől felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata 

Igen 

09/231021 Térségi fejlesztési tanácstól és költségvetési szervétől felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésének költségvetési évi 

követelése 

Igen 

09/231022 Térségi fejlesztési tanácstól és költségvetési szervétől felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésének költségvetési 

évet követő követelése 

Igen 

09/23103 Térségi fejlesztési tanácstól és költségvetési szervétől felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésének teljesítése 

Igen 

09/24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 

államháztartáson belülről 

Nem 

09/24001 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 

államháztartáson belülről előirányzata 

Nem 

09/24002 Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

igénybevételére államháztartáson belülről 

Nem 

09/240021 Költségvetési évi követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök igénybevételére államháztartáson belülről 

Nem 

09/240022 Költségvetési évet követő követelés felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök igénybevételére államháztartáson belülről 

Nem 

09/24003 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 

államháztartáson belülről teljesítése 

Nem 

09/24011 Központi költségvetési szervtől felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök igénybevételének előirányzata 

Igen 

09/240121 Központi költségvetési szervtől felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök igénybevételének költségvetési évi követelése 

Igen 

09/240122 Központi költségvetési szervtől felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök igénybevételének költségvetési évet követő 

követelése 

Igen 

09/24013 Központi költségvetési szervtől felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök igénybevételének teljesítése 

Igen 

09/24021 Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök igénybevételének előirányzata 

Igen 

09/240221 Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök igénybevételének költségvetési évi követelése 

Igen 

09/240222 Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök igénybevételének költségvetési évet követő 

követelése 

Igen 

09/24023 Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök igénybevételének teljesítése 

Igen 

09/24031 Fejezeti kezelésű előirányzattól EUs programok és azok hazai 

társfinanszírozása miatt felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök igénybevételének előirányzata 

Igen 

09/240321 Fejezeti kezelésű előirányzattól EUs programok és azok hazai Igen 
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társfinanszírozása miatt felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök igénybevételének költségvetési évi követelése 

09/240322 Fejezeti kezelésű előirányzattól EUs programok és azok hazai 

társfinanszírozása miatt felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök igénybevételének költségvetési évet követő követelése 

Igen 

09/24033 Fejezeti kezelésű előirányzattól EUs programok és azok hazai 

társfinanszírozása miatt felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök igénybevételének teljesítése 

Igen 

09/24041 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatások,kölcsönök igénybevételének előirányzata 

Igen 

09/240421 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatások,kölcsönök igénybevételének költségvetési évi követelése 

Igen 

09/240422 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatások,kölcsönök igénybevételének költségvetési évet követő 

követelése 

Igen 

09/24043 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatások,kölcsönök igénybevételének teljesítése 

Igen 

09/24051 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök igénybevételének előirányzata 

Igen 

09/240521 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök igénybevételének költségvetési évi követelése 

Igen 

09/240522 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök igénybevételének költségvetési évet követő 

követelése 

Igen 

09/24053 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök igénybevételének teljesítése 

Igen 

09/24061 Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök igénybevételének előirányzata 

Igen 

09/240621 Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök igénybevételének költségvetési évi követelése 

Igen 

09/240622 Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök igénybevételének költségvetési évet követő 

követelése 

Igen 

09/24063 Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök igénybevételének teljesítése 

Igen 

09/24071 Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatások. kölcsönök igénybevételének előirányzata 

Igen 

09/240721 Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatások. kölcsönök igénybevételének költségvetési évi 

követelése 

Igen 

09/240722 Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatások. kölcsönök igénybevételének költségvetési 

évet követő követelése 

Igen 

09/24073 Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételének teljesítése 

Igen 

09/24081 Társulástól és költségvetési szervétől felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök igénybevételének előirányzata 

Igen 

09/240821 Társulástól és költségvetési szervétől felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök igénybevételének költségvetési évi követelése 

Igen 

09/240822 Társulástól és költségvetési szervétől felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök igénybevételének költségvetési évet követő 

követelése 

Igen 



130. SZÁM EGYETEMI ÉRTESÍTŐ   5491 
     

09/24083 Társulástól és költségvetési szervétől felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök igénybevételének teljesítése 

Igen 

09/24091 Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételének előirányzata 

Igen 

09/240921 Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételének költségvetési évi 

követelése 

Igen 

09/240922 Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételének költségvetési 

évet követő követelése 

Igen 

09/24093 Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételének teljesítése 

Igen 

09/24101 Térségi fejlesztési tanácstól és költségvetési szervétől felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételének előirányzata 

Igen 

09/241021 Térségi fejlesztési tanácstól és költségvetési szervétől felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételének költségvetési évi 

követelése 

Igen 

09/241022 Térségi fejlesztési tanácstól és költségvetési szervétől felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételének költségvetési 

évet követő követelése 

Igen 

09/24103 Térségi fejlesztési tanácstól és költségvetési szervétől felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételének teljesítése 

Igen 

09/25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Nem 

09/25001 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 

előirányzata 

Nem 

09/25002 Követelés egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeire 

államháztartáson belülről 

Nem 

09/250021 Költségvetési évi követelés felhalmozási célú támogatások bevételeire 

államháztartáson belülről 

Nem 

09/250022 Költségvetési évet követő' követelés felhalmozási célú támogatások 

hevételeire államháztartásonbelülről 

Nem 

09/25003 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 

teljesítése 

Nem 

09/25011 Központi költségvetési szervtől felhalmozási célú támogatások 

bevételeinek előirányzata 

Igen 

09/250121 Központi költségvetési szervtől felhalmozási célú támogatások 

bevételeinek költségvetési évi követelése 

Igen 

09/250122 Központi költségvetési szervtől felhalmozási célú támogatások 

bevételeinek költségvetési évet követő követelése 

Igen 

09/25013 Központi költségvetési szervtől felhalmozási célú támogatások 

bevételeinek teljesítése 

Igen 

09/25021 Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások 

bevételeinek előirányzata 

Igen 

09/250221 Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások 

bevételeinek költségvetési évi követelése 

Igen 

09/250222 Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások 

bevételeinek költségvetési évet követő követelése 

Igen 

09/25023 Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások 

bevételeinek teljesítése 

Igen 

09/25031 Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai 

társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételeinek 

előirányzata 

Igen 
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09/250321 Fejezeti kezelésű előirányzattól EUs programok és azok hazai 

társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételeinek 

költségvetési évi követelése 

Igen 

09/250322 Fejezeti kezelésű előirányzattól EUs programok és azok hazai 

társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételeinek 

költségvetési évet követő követelése 

Igen 

09/25033 Fejezeti kezelésű előirányzattól EUs programok és azok hazai 

társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételeinek 

teljesítése 

Igen 

09/25041 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások 

bevételeinek előirányzata 

Igen 

09/250421 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások 

bevételeinek költségvetési évi követelése 

Igen 

09/250422 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások 

bevételeinek költségvetési évet követő követelése 

Igen 

09/25043 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások 

bevételeinek teljesítése 

Igen 

09/25051 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól felhalmozási célú támogatások 

bevételeinek előirányzata 

Igen 

09/250521 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól felhalmozási célú támogatások 

bevételeinek költségvetési évi követelése 

Igen 

09/250522 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól felhalmozási célú támogatások 

bevételeinek költségvetési évet követő követelése 

Igen 

09/25053 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól felhalmozási célú támogatások 

bevételeinek teljesítése 

Igen 

09/25061 Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások 

bevételeinek előirányzata 

Igen 

09/250621 Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások 

bevételeinek költségvetési évi követelése 

Igen 

09/250622 Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások 

bevételeinek költségvetési évet követő követelése 

Igen 

09/25063 Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások 

bevételeinek teljesítése 

Igen 

09/25071 Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől felhalmozási célú 

támogatások bevételeinek előirányzata 

Igen 

09/250721 Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől felhalmozási célú 

támogatások bevételeinek költségvetési évi követelése 

Igen 

09/250722 Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől felhalmozási célú 

támogatások bevételeinek költségvetési évet követő követelése 

Igen 

09/25073 Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől felhalmozási célú 

támogatások bevételeinek teljesítése 

Igen 

09/25081 Társulástól és költségvetési szervétől felhalmozási célú támogatások 

bevételeinek előirányzata 

Igen 

09/250821 Társulástól és költségvetési szervétől felhalmozási célú támogatások 

bevételeinek költségvetési évi követelése 

Igen 

09/250822 Társulástól és költségvetési szervétől felhalmozási célú támogatások 

bevételeinek költségvetési évet követő követelése 

Igen 

09/25083 Társulástól és költségvetési szervétől felhalmozási célú támogatások 

bevételeinek teljesítése 

Igen 

09/25091 Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől felhalmozási célú 

támogatások bevételeinek előirányzata 

Igen 

09/250921 Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől felhalmozási célú Igen 
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támogatások bevételeinek költségvetési évi követelése 

09/250922 Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől felhalmozási célú 

támogatások bevételeinek költségvetési évet követő követelése 

Igen 

09/25093 Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől felhalmozási célú 

támogatások bevételeinek teljesítése 

Igen 

09/25101 Térségi fejlesztési tanácstól és költségvetési szervétől felhalmozási célú 

támogatások bevételeinek előirányzata 

Igen 

09/251021 Térségi fejlesztési tanácstól és költségvetési szervétől felhalmozási célú 

támogatások bevételeinek költségvetési évi követelése 

Igen 

09/251022 Térségi fejlesztési tanácstól és költségvetési szervétől felhalmozási célú 

támogatások bevételeinek költségvetési évet követő követelése 

Igen 

09/25103 Térségi fejlesztési tanácstól és költségvetési szervétől felhalmozási célú 

támogatások bevételeinek teljesítése 

Igen 

09/3 Közhatalmi bevételek Nem 

09/31 Jövedelemadók Nem 

09/311 Magánszemélyek jövedelemadói Nem 

09/3111 Magánszemélyek jövedelemadói előirányzata Igen 

09/3112 Követelés magánszemélyek jövedelemadóira Nem 

09/31121 Magánszemélyek jövedelemadói költségvetési évi követelése Igen 

09/31122 Magánszemélyek jövedelemadói költségvetési évet követő évi követelése Igen 

09/3113 Magánszemélyek jövedelemadói teljesítése Igen 

09/312 Társaságok jövedelemadói Nem 

09/3121 Társaságok jövedelemadói előirányzata Igen 

09/3122 Követelés társaságok jövedelemadóira Nem 

09/31221 Társaságok jövedelemadói költségvetési évi követelése Igen 

09/31222 Társaságok jövedelemadói költségvetési évet követő évi követelése Igen 

09/3123 Társaságok jövedelemadói teljesítése Igen 

09/32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok Nem 

09/321 Szociális hozzájárulási adó és járulékok előirányzata Igen 

09/322 Követelés szociális hozzájárulási adóra és járulékokra Nem 

09/3221 Szociális hozzájárulási adó és járulékok költségvetési évi követelése Igen 

09/3222 Szociális hozzájárulási adó és járulékok költségvetési évet követő évi 

követelése 

Igen 

09/323 Szociális hozzájárulási adó és járulékok teljesítése Igen 

09/33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Nem 

09/331 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók előirányzata Igen 

09/332 Követelés bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra Nem 

09/3321 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók költségvetési évi követelése Igen 

09/3322 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók költségvetési évet követő évi 

követelése 

Igen 

09/333 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók teljesítése Igen 

09/34 Vagyoni típusú adók Nem 

09/341 Vagyoni típusú adók előirányzata Igen 

09/342 Követelés vagyoni típusú adókra Nem 

09/3421 Vagyoni típusú adók költségvetési évi követelése Igen 

09/3422 Vagyoni típusú adók költségvetési évet követő évi követelése Igen 

09/343 Vagyoni típusú adók teljesítése Igen 

09/35 Termékek és szolgáltatások adói Nem 

09/351 Értékesítési és forgalmi adók Nem 

09/3511 Értékesítési és forgalmi adók előirányzata Igen 

09/3512 Követelés értékesítési és forgalmi adókra Nem 

09/35121 Értékesítési és forgalmi adók költségvetési évi követelése Igen 
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09/35122 Értékesítési és forgalmi adók költségvetési évet követő évi követelése Igen 

09/3513 Értékesítési és forgalmi adók teljesítése Igen 

09/352 Fogyasztási adók Nem 

09/3521 Fogyasztási adók előirányzata Igen 

09/3522 Követelés fogyasztási adókra Nem 

09/35221 Fogyasztási adók költségvetési évi követelése Igen 

09/35222 Fogyasztási adók költségvetési évet követő évi követelése Igen 

09/3523 Fogyasztási adók teljesítése Igen 

09/353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Nem 

09/3531 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók előirányzata Igen 

09/3532 Követelés pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adókra Nem 

09/35321 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók költségvetési évi 

követelése 

Igen 

09/35322 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók költségvetési évet 

követő évi követelése 

Igen 

09/3533 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók teljesítése Igen 

09/354 Gépjárműadók Nem 

09/3541 Gépjárműadók előirányzata Igen 

09/3542 Követelés gépjárműadókra Nem 

09/35421 Gépjárműadók költségvetési évi követelése Igen 

09/35422 Gépjárműadók költségvetési évet követő évi követelése Igen 

09/3543 Gépjárműadók teljesítése Igen 

09/355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Nem 

09/3551 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata Igen 

09/3552 Követelés egyéb áruhasználati és szolgáltatási adókra Nem 

09/35521 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók költségvetési évi követelése Igen 

09/35522 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók költségvetési évet követő évi 

követelése 

Igen 

09/3553 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók teljesítése Igen 

09/36 Egyéb közhatalmi bevételek Nem 

09/361 Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata Nem 

09/36101 Cégnyílvántartás bevételei előirányzat Igen 

09/36102 Eljárási illetékek előirányzat Igen 

09/36103 Igazgatási szolgáltatási díjak előirányzat Igen 

09/36104 Felügyeleti díjak előirányzat Igen 

09/36105 Ebrendészeti hozzájárulás előirányzat Igen 

09/36106 Mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok 

kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás előirányzat 

Igen 

09/36107 Környezetvédelmi bírság előirányzat Igen 

09/36108 Természetvédelmi bírság előirányzat Igen 

09/36109 Műemlékvédelmi bírság előirányzat Igen 

09/36110 Építésügyi bírság előirányzat Igen 

09/36111 Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések 

után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része 

előirányzat 

Igen 

09/36112 Egyéb bírság előirányzat Igen 

09/36113 Vagyoni típusú települési adók előirányzat Igen 

09/36114 Jövedelmi típusú települési adók előirányzat Igen 

09/36115 Egyéb települési adók előirányzat Igen 

09/36116 Más egyéb közhatalmi bevételek előirányzata Igen 

09/362 Követelés egyéb közhatalmi bevételekre Nem 

09/3621 Egyéb közhatalmi bevételek költségvetési évi követelése Nem 
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09/362101 Cégnyílvántartás bevételei költségvetési évi követelés Igen 

09/362102 Eljárási illetékek költségvetési évi követelés Igen 

09/362103 Igazgatási szolgáltatási díjak költségvetési évi követelés Igen 

09/362104 Felügyeleti díjak költségvetési évi követelés Igen 

09/362105 Ebrendészeti hozzájárulás költségvetési évi követelés Igen 

09/362106 Mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok 

kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás költségvetési 

évi követelés 

Igen 

09/362107 Környezetvédelmi bírság költségvetési évi követelés Igen 

09/362108 Természetvédelmi bírság költségvetési évi követelés Igen 

09/362109 Műemlékvédelmi bírság költségvetési évi követelés Igen 

09/362110 Építésügyi bírság költségvetési évi követelés Igen 

09/362111 Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések 

után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része 

költségvetési évi követelés 

Igen 

09/362112 Egyéb bírság költségvetési évi követelés Igen 

09/362113 Vagyoni típusú települési adók költségvetési évi követelés Igen 

09/362114 Jövedelmi típusú települési adók költségvetési évi követelés Igen 

09/362115 Egyéb települési adók költségvetési évi követelés Igen 

09/362116 Más egyéb közhatalmi bevételek költségvetési évi követelés Igen 

09/3622 Egyéb közhatalmi bevételek költségvetési évet követő évi követelése Nem 

09/362201 Cégnyílvántartás bevételei költségvetési évet követő évi követelés Igen 

09/362202 Eljárási illetékek költségvetési évet követő évi követelés Igen 

09/362203 Igazgatási szolgáltatási díjak költségvetési évet követő évi követelés Igen 

09/362204 Felügyeleti díjak költségvetési évet követő évi követelés Igen 

09/362205 Ebrendészeti hozzájárulás költségvetési évet követő évi követelés Igen 

09/362206 Mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok 

kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás költségvetési 

évet követő évi követelés 

Igen 

09/362207 Környezetvédelmi bírság költségvetési évet követő évi követelés Igen 

09/362208 Természetvédelmi bírság költségvetési évet követő évi követelés Igen 

09/362209 Műemlékvédelmi bírság költségvetési évet követő évi követelés Igen 

09/362210 Építésügyi bírság költségvetési évet követő évi követelés Igen 

09/362211 Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések 

után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része 

költségvetési évet követő évi követelés 

Igen 

09/362212 Egyéb bírság költségvetési évet követő évi követelés Igen 

09/362213 Vagyoni típusú települési adók költségvetési évet követő évi követelés Igen 

09/362214 Jövedelmi típusú települési adók költségvetési évet követő évi követelés Igen 

09/362215 Egyéb települési adók költségvetési évet követő évi követelés Igen 

09/362216 Más egyéb közhatalmi bevételek költségvetési évet követő évi követelés Igen 

09/363 Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése Nem 

09/36301 Cégnyílvántartás bevételei teljesítése Igen 

09/36302 Eljárási illetékek teljesítése Igen 

09/36303 Igazgatási szolgáltatási díjak teljesítése Igen 

09/36304 Felügyeleti díjak teljesítése Igen 

09/36305 Ebrendészeti hozzájárulás teljesítése Igen 

09/36306 Mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok 

kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás teljesítése 

Igen 

09/36307 Környezetvédelmi bírság teljesítése Igen 

09/36308 Természetvédelmi bírság teljesítése Igen 

09/36309 Műemlékvédelmi bírság teljesítése Igen 
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09/36310 Építésügyi bírság teljesítése Igen 

09/36311 Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések 

után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része 

teljesítése 

Igen 

09/36312 Egyéb bírság teljesítése Igen 

09/36313 Vagyoni típusú települési adók teljesítése Igen 

09/36314 Jövedelmi típusú települési adók teljesítése Igen 

09/36315 Egyéb települési adók teljesítése Igen 

09/36316 Más egyéb közhatalmi bevételek teljesítés Igen 

09/4 Működési bevételek Nem 

09/401 Készletértékesítés ellenértéke Nem 

09/4011 Készletértékesítés ellenértéke előirányzata Igen 

09/4012 Követelés készletértékesítés ellenértékére Nem 

09/40121 Készletértékesítés ellenértéke költségvetési évi követelése Igen 

09/40122 Készletértékesítés ellenértéke költségvetési évet követő évi követelése Igen 

09/4013 Készletértékesítés ellenértéke teljesítése Igen 

09/402 Szolgáltatások ellenértéke Nem 

09/4021 Szolgáltatások ellenértéke előirányzata Nem 

09/40211 Alkalmazottak térítési díjbevételek bevétel előirányzat Igen 

09/40212 Központi tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel bevétel 

előirányzat 

Igen 

09/40213 Egyéb bérleti és lízing díjbevétel bevétel előirányzat Igen 

09/40214 Út használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj bevétel előirányzat Igen 

09/40219 Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek bevétel előirányzat Igen 

09/4022 Követelés szolgáltatások ellenértékére Nem 

09/40221 Szolgáltatások ellenértéke költségvetési évi követelése Nem 

09/402211 Alkalmazottak térítési díjbevételek bevétel költségvetési évi követelés Igen 

09/402212 Központi tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel bevétel 

költségvetési évi követelés 

Igen 

09/402213 Egyéb bérleti és lízing díjbevétel bevétel költségvetési évi követelés Igen 

09/402214 Út használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj bevétel költségvetési évi 

követelés 

Igen 

09/402219 Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek bevétel költségvetési évi 

követelés 

Igen 

09/40222 Szolgáltatások ellenértéke költségvetési évet követő évi követelése Nem 

09/402221 Alkalmazottak térítési díjbevételek bevétel költségvetési évet követő évi 

követelés 

Igen 

09/402222 Központi tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel bevétel 

költségvetési évet követő évi követelés 

Igen 

09/402223 Egyéb bérleti és lízing díjbevétel bevétel költségvetési évet követő évi 

követelés 

Igen 

09/402224 Út használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj bevétel költségvetési évet 

követő évi követelés 

Igen 

09/402229 Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek bevétel költségvetési évet 

követő évi követelés 

Igen 

09/4023 Szolgáltatások ellenértéke teljesítése Nem 

09/40231 Alkalmazottak térítési díjbevételek bevétel teljesítés Igen 

09/40232 Központi tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel bevétel teljesítés Igen 

09/40233 Egyéb bérleti és lízing díjbevétel bevétel teljesítés Igen 

09/40234 Út használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj bevétel teljesítés Igen 

09/40239 Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek bevétel teljesítés Igen 

09/403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Nem 
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09/4031 Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata Nem 

09/40311 Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások 

bevétel előirányzat 

Igen 

09/40312 Államháztartáson kívülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások 

bevétel előirányzat 

Igen 

09/4032 Követelés közvetített szolgáltatások ellenértékére Nem 

09/40321 Közvetített szolgáltatások ellenértéke költségvetési évi követelése Nem 

09/403211 Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások 

bevétel költségvetési évi követelés 

Igen 

09/403212 Államháztartáson kívülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások 

bevétel költségvetési évi követelés 

Igen 

09/40322 Közvetített szolgáltatások ellenértéke költségvetési évet követő évi 

követelése 

Nem 

09/403221 Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások 

bevétel költségvetési évet követő évi követelés 

Igen 

09/403222 Államháztartáson kívülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások 

bevétel költségvetési évet követő évi követelés 

Igen 

09/4033 Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése Nem 

09/40331 Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások 

bevétel teljesítés 

Igen 

09/40332 Államháztartáson kívülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások 

bevétel teljesítés 

Igen 

09/404 Tulajdonosi bevételek Nem 

09/4041 Tulajdonosi bevételek előirányzata Nem 

09/40411 Vadászati jog bérbeadásból származó bevétel előirányzata Igen 

09/40412 Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 

előirányzata 

Igen 

09/40413 Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel 

előirányzata 

Igen 

09/40414 Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék előirányzata Igen 

09/40415 Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 

előirányzata 

Igen 

09/40416 Egyéb részesedések után kapott osztalék előirányzata Igen 

09/40417 Központi alrendszer üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó 

bevételek előirányzata 

Igen 

09/4042 Követelés tulajdonosi bevételekre Nem 

09/40421 Tulajdonosi bevételek költségvetési évi követelése Nem 

09/404211 Vadászati jog bérbeadásból származó bevétel költségvetési évi követelés Igen 

09/404212 Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 

költségvetési évi követelés 

Igen 

09/404213 Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel 

költségvetési évi követelés 

Igen 

09/404214 Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék költségvetési évi 

követelés 

Igen 

09/404215 Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 

költségvetési évi követelés 

Igen 

09/404216 Egyéb részesedések után kapott osztalék költségvetési évi követelés Igen 

09/404217 Központi alrendszer üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó 

bevételek költségvetési évi követelése 

Igen 

09/40422 Tulajdonosi bevételek előirányzata költségvetési évet követő évi 

követelése 

Nem 

09/404221 Vadászati jog bérbeadásból származó bevétel költségvetési évet követő évi Igen 
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követelés 

09/404222 Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 

költségvetési évet követő évi követelés 

Igen 

09/404223 Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel 

költségvetési évet követő évi követelés 

Igen 

09/404224 Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék költségvetési évet 

követő évi követelés 

Igen 

09/404225 Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 

költségvetési évet követő évi követelés 

Igen 

09/404226 Egyéb részesedések után kapott osztalék költségvetési évet követő évi 

követelés 

Igen 

09/404227 Központi alrendszer üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó 

bevételek költségvetési évet követő évi követelése 

Igen 

09/4043 Tulajdonosi bevételek teljesítése Nem 

09/40431 Vadászati jog bérbeadásból származó bevétel teljesítése Igen 

09/40432 Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 

teljesítése 

Igen 

09/40433 Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel 

teljesítése 

Igen 

09/40434 Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék teljesítése Igen 

09/40435 Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 

teljesítése 

Igen 

09/40436 Egyéb részesedések után kapott osztalék teljesítése Igen 

09/40437 Központi alrendszer üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó 

bevételek teljesítése 

Igen 

09/405 Ellátási díjak Nem 

09/4051 Ellátási díjak előirányzata Igen 

09/4052 Követelés ellátási díjakra Nem 

09/40521 Ellátási díjak költségvetési évi követelése Igen 

09/40522 Ellátási díjak előirányzata költségvetési évet követő évi követelése Igen 

09/4053 Ellátási díjak teljesítése Igen 

09/406 Kiszámlázott általános forgalmi adó Nem 

09/4061 Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata Igen 

09/4062 Követelés kiszámlázott általános forgalmi adóra Nem 

09/40621 Kiszámlázott általános forgalmi adó költségvetési évi követelése Igen 

09/40622 Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata költségvetési évet követő 

évi követelése 

Igen 

09/4063 Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése Igen 

09/407 Általános forgalmi adó visszatérítése Nem 

09/4071 Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata Igen 

09/4072 Követelés általános forgalmi adó visszatérítésére Nem 

09/40721 Általános forgalmi adó visszatérítése költségvetési évi követelése Igen 

09/40722 Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata költségvetési évet 

követő évi követelése 

Igen 

09/4073 Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése Igen 

09/408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek Nem 

09/4081 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek Nem 

09/4081001 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata Nem 

09/40810021 Tárgyévi követelés befektetett pénzügyi eszközökből származó 

bevételekre 

Nem 

09/40810022 Tárgyévet követő évi követelés befektetett pénzügyi eszközökből 

származó bevételekre 

Nem 
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09/4081003 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek teljesítése Nem 

09/4081011 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek államháztartáson 

belülről előirányzat 

Igen 

09/40810121 Tárgyévi követelés befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétere 

államháztartáson belülről 

Igen 

09/40810122 Tárgyévet követő évi követelés befektetett pénzügyi eszközökből 

származó bevétere államháztartáson belülről 

Igen 

09/4081013 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek államháztartáson 

belülről teljesítése 

Igen 

09/4081021 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek államháztartáson 

kivülről előirányzat 

Igen 

09/40810221 Tárgyévi követelés befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételre 

államháztartáson kivülről 

Igen 

09/40810222 Tárgyévet követő évi követelés befektetett pénzügyi eszközökből 

származó bevételre államháztartáson kivülről 

Igen 

09/4081023 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek államháztartáson 

kivülről teljesítése 

Igen 

09/40812 Követelés befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételekre Nem 

09/4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Nem 

09/4082001 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata Nem 

09/4082002 Követelés egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételekre Nem 

09/40820021 Tárgyévi követelés egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 

bevételekre 

Nem 

09/40820022 Tárgyévet követő évi követelés egyéb kapott (járó) kamatok és 

kamatjellegű bevételekre 

Nem 

09/4082003 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése Nem 

09/4082011 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek államháztartáson 

belülről előirányzat 

Igen 

09/40820121 Tárgyévi követelés egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 

bevételekre államháztartáson belülről 

Igen 

09/40820122 Tárgyévet követő évi követelés egyéb kapott (járó) kamatok és 

kamatjellegű bevételekre államháztartáson belülről 

Igen 

09/4082013 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek államháztartáson 

belülről teljesítés 

Igen 

09/4082021 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek államháztartáson 

kivülről előirányzat 

Igen 

09/40820221 Tárgyévi követelés egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 

bevételekre államháztartáson kivülről 

Igen 

09/40820222 Tárgyévet követő évi követelés egyéb kapott (járó) kamatok és 

kamatjellegű bevételekre államháztartáson kivülről 

Igen 

09/4082023 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek államháztartáson 

kivülről teljesítés 

Igen 

09/409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Nem 

09/4091 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei Nem 

09/40911 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata Igen 

09/40912 Követelés részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételeire Nem 

09/409121 Tárgyévi követelés részesedésekből származó pénzügyi műveletek 

bevételeire 

Igen 

09/409122 Tárgyévet követő évi követelés részesedésekből származó pénzügyi 

műveletek bevételeire 

Igen 

09/40913 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei teljesítése Igen 

09/4092 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei Nem 
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09/40921 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata Nem 

09/409211 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyereség előirányzat Igen 

09/409212 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyereség előirányzat Igen 

09/409213 Valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyereség előirányzat Igen 

09/409214 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata Igen 

09/40922 Követelés más egyéb pénzügyi műveletek bevételeire Nem 

09/409221 Tárgyévi követelés más egyéb pénzügyi műveletek bevételeire Nem 

09/4092211 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyereség költségvetési 

évi követelés 

Igen 

09/4092212 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyereség költségvetési 

évi követelés 

Igen 

09/4092213 Valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyereség költségvetési évi 

követelés 

Igen 

09/4092214 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei költségvetési évi követelés Igen 

09/409222 Tárgyévet követő évi követelés más egyéb pénzügyi műveletek bevételeire Nem 

09/4092221 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyereség költségvetési 

évet követő évi követelés 

Igen 

09/4092222 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyereség költségvetési 

évet követő évi követelés 

Igen 

09/4092223 Valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyereség költségvetési évet 

követő évi követelés 

Igen 

09/4092224 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei költségvetési évet követő évi 

követelés 

Igen 

09/40923 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei teljesítése Nem 

09/409231 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyereség teljesítése Igen 

09/409232 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyereség teljesítése Igen 

09/409233 Valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyereség teljesítése Igen 

09/409234 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei teljesítése Igen 

09/410 Biztosító által fizetett kártérítés Nem 

09/4101 Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata Igen 

09/4102 Követelés biztosító által fizetett kártérítésre Nem 

09/41021 Biztosító által fizetett kártérítés költségvetési évi követelése Igen 

09/41022 Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata költségvetési évet követő évi 

követelése 

Igen 

09/4103 Biztosító által fizetett kártérítés teljesítése Igen 

09/411 Egyéb működési bevételek Nem 

09/4111 Egyéb működési bevételek előirányzata Nem 

09/41111 Szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó,károkozásért, 

személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli 

gazdagodásért kapott összegek előirányzata 

Igen 

09/41112 Költségek visszatérítései előirányzata Igen 

09/41113 Más egyéb működési bevételek előirányzata Igen 

09/4112 Követelés egyéb működési bevételekre Nem 

09/41121 Egyéb működési bevételek költségvetési évi követelése Nem 

09/411211 Szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó,károkozásért, 

személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli 

gazdagodásért kapott összegek költségvetési évi követelése 

Igen 

09/411212 Költségek visszatérítései költségvetési évi követelése Igen 

09/411213 Más egyéb működési bevételek költségvetési évi követelése Igen 

09/41122 Egyéb működési bevételek előirányzata költségvetési évet követő évi 

követelése 

Nem 

09/411221 Szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó,károkozásért, Igen 
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személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli 

gazdagodásért kapott összegek költségvetési évet követő évi követelése 

09/411222 Költségek visszatérítései költségvetési évet követő évi követelése Igen 

09/411223 Más egyéb működési bevételek költségvetési évet követő évi követelése Igen 

09/4113 Egyéb működési bevételek teljesítése Nem 

09/41131 Szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó,károkozásért, 

személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli 

gazdagodásért kapott összegek teljesítése 

Igen 

09/41132 Költségek visszatérítés teljesítése Igen 

09/41133 Más egyéb működési bevételek teljesítése Igen 

09/5 Felhalmozási bevételek Nem 

09/51 Immateriális javak értékesítése Nem 

09/511 Immateriális javak értékesítése előirányzata Igen 

09/512 Követelés immateriális javak értékesítéséből Nem 

09/5121 Immateriális javak értékesítése költségvetési évi követelése Igen 

09/5122 Immateriális javak értékesítése előirányzata költségvetési évet követő évi 

követelése 

Igen 

09/513 Immateriális javak értékesítése teljesítése Igen 

09/52 Ingatlanok értékesítése Nem 

09/521 Ingatlanok értékesítése előirányzat Nem 

09/5211 Termőföld értékesítés előirányzat Igen 

09/5212 Lakótelkek értékesítés előirányzat Igen 

09/5213 Egyéb célú telkek értékesítés előirányzat Igen 

09/5214 Lakóépület (ideértve lakás) értékesítés előirányzat Igen 

09/5215 Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek értékesítés 

előirányzat 

Igen 

09/5216 Egyéb épületek értékesítés előirányzat Igen 

09/5217 Egyéb építmények értékesítés előirányzat Igen 

09/522 Követelés ingatlanok értékesítéséből Nem 

09/5221 Ingatlanok értékesítése költségvetési évi követelése Nem 

09/52211 Termőföld értékesítés költségvetési évi követelés Igen 

09/52212 Lakótelkek értékesítés költségvetési évi követelés Igen 

09/52213 Egyéb célú telkek értékesítés költségvetési évi követelés Igen 

09/52214 Lakóépület (ideértve lakás) értékesítés költségvetési évi követelés Igen 

09/52215 Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek értékesítés 

költségvetési évi követelés 

Igen 

09/52216 Egyéb épületek értékesítés költségvetési évi követelés Igen 

09/52217 Egyéb építmények értékesítés költségvetési évi követelés Igen 

09/5222 Ingatlanok értékesítése előirányzata költségvetési évet követő évi 

követelése 

Nem 

09/52221 Termőföld értékesítés költségvetési évet követő évi követelés Igen 

09/52222 Lakótelkek értékesítés költségvetési évet követő évi követelés Igen 

09/52223 Egyéb célú telkek értékesítés költségvetési évet követő évi követelés Igen 

09/52224 Lakóépület (ideértve lakás) értékesítés költségvetési évet követő évi 

követelés 

Igen 

09/52225 Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek értékesítés 

költségvetési évet követő évi követelés 

Igen 

09/52226 Egyéb épületek értékesítés költségvetési évet követő évi követelés Igen 

09/52227 Egyéb építmények értékesítés költségvetési évet követő évi követelés Igen 

09/523 Ingatlanok értékesítése teljesítése Nem 

09/5231 Termőföld értékesítés teljesítés Igen 

09/5232 Lakótelkek értékesítés teljesítés Igen 
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09/5233 Egyéb célú telkek értékesítés teljesítés Igen 

09/5234 Lakóépület (ideértve lakás) értékesítés teljesítés Igen 

09/5235 Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek értékesítés teljesítés Igen 

09/5236 Egyéb épületek értékesítés teljesítés Igen 

09/5237 Egyéb építmények értékesítés teljesítés Igen 

09/53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Nem 

09/531 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése előirányzata Igen 

09/532 Követelés egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből Nem 

09/5321 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése költségvetési évi követelése Igen 

09/5322 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése előirányzata költségvetési évet követő 

évi követelése 

Igen 

09/533 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése Igen 

09/54 Részesedések értékesítése Nem 

09/541 Részesedések értékesítése előirányzata Igen 

09/542 Követelés részesedések értékesítéséből Nem 

09/5421 Részesedések értékesítése költségvetési évi követelése Igen 

09/5422 Részesedések értékesítése előirányzata költségvetési évet követő évi 

követelése 

Igen 

09/543 Részesedések értékesítése teljesítése Igen 

09/55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Nem 

09/551 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek előirányzata Igen 

09/552 Követelés részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre Nem 

09/5521 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek költségvetési évi 

követelése 

Igen 

09/5522 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek előirányzata 

költségvetési évet követő évi követelése 

Igen 

09/553 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek teljesítése Igen 

09/6 Működési célú átvett pénzeszközök Nem 

09/61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson kívülről 

Nem 

09/611 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson kívülről előirányzata 

Igen 

09/612 Követelés működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 

megtérülésekre államháztartáson kívülről 

Nem 

09/6121 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson kívülről költségvetési évi követelése 

Igen 

09/6122 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson kívülről előirányzata költségvetési évet követő évi 

követelése 

Igen 

09/613 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson kívülről teljesítése 

Igen 

09/62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az 

Európai Uniótól 

Nem 

09/621 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az 

Európai Uniótól előirányzata 

Igen 

09/622 Követelés működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülésére az Európai Uniótól 

Nem 

09/6221 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az 

Európai Uniótól költségvetési évi követelése 

Igen 

09/6222 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az 

Európai Uniótól előirányzata költségvetési évet követő évi követelése 

Igen 

09/623 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Igen 
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Európai Uniótól teljesítése 

09/63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 

Nem 

09/631 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől előirányzata 

Igen 

09/632 Követelés működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülésére kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 

Nem 

09/6321 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől költségvetési évi 

követelése 

Igen 

09/6322 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől előirányzata költségvetési 

évet követő évi követelése 

Igen 

09/633 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől teljesítése 

Igen 

09/64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson kívülről 

Nem 

09/64001 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson kívülről előirányzata 

Nem 

09/64002 Követelés működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülésére államháztartáson kívülről 

Nem 

09/640021 Költségvetési évi követelés működési célú visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 

Nem 

09/640022 Költségvetési évet követő évi követelés működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 

Nem 

09/64003 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson kívülről teljesítése 

Nem 

09/64011 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

egyházi jogi személyektől előirányzat 

Igen 

09/640121 Költségvetési évi követelés működési célú visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök visszatérülése egyházi jogi személyektől 

Igen 

09/640122 Költségvetési évet követő évi követelés működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházi jogi személyektől 

Igen 

09/64013 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

egyházi jogi személyektől teljesítés 

Igen 

09/64021 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

nonprofit gazdasági társaságoktól előirányzat 

Igen 

09/640221 Költségvetési évi követelés működési célú visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök visszatérülése nonprofit gazdasági társaságoktól 

Igen 

09/640222 Költségvetési évet követő évi követelés működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit gazdasági társaságoktól 

Igen 

09/64023 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

nonprofit gazdasági társaságoktól teljesítés 

Igen 

09/64031 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

egyéb civil szervezetektől előirányzat 

Igen 

09/640321 Költségvetési évi követelés működési célú visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök visszatérülése egyéb civil szervezetektől 

Igen 

09/640322 Költségvetési évet követő évi követelés működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb civil szervezetektől 

Igen 

09/64033 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

egyéb civil szervezetektől teljesítés 

Igen 

09/64041 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Igen 
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háztartásoktól előirányzat 

09/640421 Költségvetési évi követelés működési célú visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 

Igen 

09/640422 Költségvetési évet követő évi követelés működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 

Igen 

09/64043 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

háztartásoktól teljesítés 

Igen 

09/64051 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

pénzügyi vállalkozásoktól előirányzat 

Igen 

09/640521 Költségvetési évi követelés működési célú visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól 

Igen 

09/640522 Költségvetési évet követő évi követelés működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól 

Igen 

09/64053 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

pénzügyi vállalkozásoktól teljesítés 

Igen 

09/64061 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól előirányzat 

Igen 

09/640621 Költségvetési évi követelés működési célú visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi 

vállalkozásoktól 

Igen 

09/640622 Költségvetési évet követő évi követelés működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem 

pénzügyi vállalkozásoktól 

Igen 

09/64063 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól teljesítés 

Igen 

09/64071 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 

előirányzat 

Igen 

09/640721 Költségvetési évi követelés működési célú visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi 

vállalkozásoktól 

Igen 

09/640722 Költségvetési évet követő évi követelés működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú 

nem pénzügyi vállalkozásoktól 

Igen 

09/64073 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól teljesítés 

Igen 

09/64081 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

egyéb vállalkozásoktól előirányzat 

Igen 

09/640821 Költségvetési évi követelés működési célú visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól 

Igen 

09/640822 Költségvetési évet követő évi követelés működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól 

Igen 

09/64083 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

egyéb vállalkozásoktól teljesítés 

Igen 

09/64091 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

külföldi szervezetek, személyektől előirányzat 

Igen 

09/640921 Költségvetési évi követelés működési célú visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök visszatérülése külföldi szervezetek, személyektől 

Igen 

09/640922 Költségvetési évet követő évi követelés működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök visszatérülése külföldi szervezetek, személyektől 

Igen 

09/64093 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

külföldi szervezetek, személyektől teljesítés 

Igen 
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09/65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Nem 

09/65001 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata Nem 

09/65002 Követelés egyéb működési célú átvett pénzeszközökre Nem 

09/650021 Költségvetési évi követelés egyéb működési célú átvett pénzeszközökre Nem 

09/650022 Költségvetési évet követő évi követelés egyéb működési célú átvett 

pénzeszközökre 

Nem 

09/65003 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök teljesítése Nem 

09/65011 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyházi jogi személyektől 

előirányzat 

Igen 

09/650121 Költségvetési évi követelés egyéb működési célú átvett pénzeszközök 

egyházi jogi személyektől 

Igen 

09/650122 Költségvetési évet követő évi követelés egyéb működési célú átvett 

pénzeszközök egyházi jogi személyektől 

Igen 

09/65013 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyházi jogi személyektől 

teljesítése 

Igen 

09/65021 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök nonprofit gazdasági 

társaságoktól előirányzat 

Igen 

09/650221 Költségvetési évi követelés egyéb működési célú átvett pénzeszközök 

nonprofit gazdasági társaságoktól 

Igen 

09/650222 Költségvetési évet követő évi követelés egyéb működési célú átvett 

pénzeszközök nonprofit gazdasági társaságoktól 

Igen 

09/65023 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök nonprofit gazdasági 

társaságoktól teljesítés 

Igen 

09/65031 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyéb civil szervezetektől 

előirányzat 

Igen 

09/650321 Költségvetési évi követelés egyéb működési célú átvett pénzeszközök 

egyéb civil szervezetektől 

Igen 

09/650322 Költségvetési évet követő évi követelés egyéb működési célú átvett 

pénzeszközök egyéb civil szervezetektől 

Igen 

09/65033 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyéb civil szervezetektől 

teljesítés 

Igen 

09/65041 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól előirányzat Igen 

09/650421 Költségvetési évi követelés egyéb működési célú átvett pénzeszközök 

háztartásoktól 

Igen 

09/650422 Költségvetési évet követő évi követelés egyéb működési célú átvett 

pénzeszközök háztartásoktól 

Igen 

09/65043 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól teljesítés Igen 

09/65051 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól 

előirányzat 

Igen 

09/650521 Költségvetési évi követelés egyéb működési célú átvett pénzeszközök 

pénzügyi vállalkozásoktól 

Igen 

09/650522 Költségvetési évet követő évi követelés egyéb működési célú átvett 

pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól 

Igen 

09/65053 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól 

teljesítés 

Igen 

09/65061 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök állami többségi tulajdonú nem 

pénzügyi vállalkozásoktól előirányzat 

Igen 

09/650621 Költségvetési évi követelés egyéb működési célú átvett pénzeszközök 

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 

Igen 

09/650622 Költségvetési évet követő évi követelés egyéb működési célú átvett 

pénzeszközök állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 

Igen 

09/65063 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök állami többségi tulajdonú nem Igen 
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pénzügyi vállalkozásoktól teljesítés 

09/65071 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök önkormányzati többségi 

tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól előirányzat 

Igen 

09/650721 Költségvetési évi követelés egyéb működési célú átvett pénzeszközök 

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 

Igen 

09/650722 Költségvetési évet követő évi követelés egyéb működési célú átvett 

pénzeszközök önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi 

vállalkozásoktól 

Igen 

09/65073 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök önkormányzati többségi 

tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól teljesítés 

Igen 

09/65081 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozásoktól 

előirányzat 

Igen 

09/650821 Költségvetési évi követelés egyéb működési célú átvett pénzeszközök 

egyéb vállalkozásoktól 

Igen 

09/650822 Költségvetési évet követő évi követelés egyéb működési célú átvett 

pénzeszközök egyéb vállalkozásoktól 

Igen 

09/65083 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozásoktól teljesítés Igen 

09/65091 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól előirányzat Igen 

09/650921 Költségvetési évi követelés egyéb működési célú átvett pénzeszközök 

Európai Uniótól 

Igen 

09/650922 Költségvetési évet követő évi követelés egyéb működési célú átvett 

pénzeszközök Európai Uniótól 

Igen 

09/65093 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól teljesítés Igen 

09/65101 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök kormányoktól és nemzetközi 

szervezetektől előirányzat 

Igen 

09/651021 Költségvetési évi követelés egyéb működési célú átvett pénzeszközök 

kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 

Igen 

09/651022 Költségvetési évet követő évi követelés egyéb működési célú átvett 

pénzeszközök kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 

Igen 

09/65103 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök kormányoktól és nemzetközi 

szervezetektől teljesítés 

Igen 

09/65111 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyéb külföldiektől előirányzat Igen 

09/651121 Költségvetési évi követelés egyéb működési célú átvett pénzeszközök 

egyéb külföldiektől 

Igen 

09/651122 Költségvetési évet követő évi követelés egyéb működési célú átvett 

pénzeszközök egyéb külföldiektől 

Igen 

09/65113 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyéb külföldiektől teljesítés Igen 

09/7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Nem 

09/71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson kívülről 

Nem 

09/711 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson kívülről előirányzata 

Igen 

09/712 Követelés felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 

megtérülésekre államháztartáson kívülről 

Nem 

09/7121 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson kívülről költségvetési évi követelése 

Igen 

09/7122 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson kívülről előirányzata költségvetési évet követő évi 

követelése 

Igen 

09/713 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson kívülről teljesítése 

Igen 

09/72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Nem 
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az Európai Uniótól 

09/721 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

az Európai Uniótól előirányzata 

Igen 

09/722 Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülésére az Európai Uniótól 

Nem 

09/7221 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

az Európai Uniótól költségvetési évi követelése 

Igen 

09/7222 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

az Európai Uniótól előirányzata költségvetési évet követő évi követelése 

Igen 

09/723 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

az Európai Uniótól teljesítése 

Igen 

09/73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 

Nem 

09/731 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől előirányzata 

Igen 

09/732 Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülésére kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 

Nem 

09/7321 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől költségvetési évi 

követelése 

Igen 

09/7322 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől előirányzata költségvetési 

évet követő évi követelése 

Igen 

09/733 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől teljesítése 

Igen 

09/74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson kívülről 

Nem 

09/74001 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson kívülről előirányzata 

Nem 

09/74002 Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülésére államháztartáson kívülről 

Nem 

09/740021 Költségvetési évi követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 

Nem 

09/740022 Költségvetési évet követő évi követelés felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 

Nem 

09/74003 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson kívülről teljesítése 

Nem 

09/74011 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

egyházi jogi személyektől előirányzat 

Igen 

09/740121 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

egyházi jogi személyektől költségvetési évi követelés 

Igen 

09/740122 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

egyházi jogi személyektől költségvetési évet követő évi követelés 

Igen 

09/74013 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

egyházi jogi személyektől teljesítés 

Igen 

09/74021 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

nonprofit gazdasági társaságoktól előirányzat 

Igen 

09/740221 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

nonprofit gazdasági társaságoktól költségvetési évi követelés 

Igen 

09/740222 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

nonprofit gazdasági társaságoktól költségvetési évet követő évi követelés 

Igen 

09/74023 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Igen 
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nonprofit gazdasági társaságoktól teljesítés 

09/74031 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

egyéb civil szervezetektől előirányzat 

Igen 

09/740321 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

egyéb civil szervezetektől költségvetési évi követelés 

Igen 

09/740322 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

egyéb civil szervezetektől költségvetési évet követő évi követelés 

Igen 

09/74033 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

egyéb civil szervezetektől teljesítés 

Igen 

09/74041 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

háztartásoktól előirányzat 

Igen 

09/740421 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

háztartásoktól költségvetési évi követelés 

Igen 

09/740422 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

háztartásoktól költségvetési évet követő évi követelés 

Igen 

09/74043 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

háztartásoktól teljesítés 

Igen 

09/74051 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

pénzügyi vállalkozásoktól előirányzat 

Igen 

09/740521 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

pénzügyi vállalkozásoktól költségvetési évi követelés 

Igen 

09/740522 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

pénzügyi vállalkozásoktól költségvetési évet követő évi követelés 

Igen 

09/74053 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

pénzügyi vállalkozásoktól teljesítés 

Igen 

09/74061 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól előirányzat 

Igen 

09/740621 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól költségvetési évi 

követelés 

Igen 

09/740622 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól költségvetési 

évet követő évi követelés 

Igen 

09/74063 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól teljesítés 

Igen 

09/74071 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 

előirányzat 

Igen 

09/740721 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 

költségvetési évi követelés 

Igen 

09/740722 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 

költségvetési évet követő évi követelés 

Igen 

09/74073 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól teljesítés 

Igen 

09/74081 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

egyéb vállalkozásoktól előirányzat 

Igen 

09/740821 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

egyéb vállalkozásoktól költségvetési évi követelés 

Igen 

09/740822 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

egyéb vállalkozásoktól költségvetési évet követő évi követelés 

Igen 
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09/74083 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

egyéb vállalkozásoktól teljesítés 

Igen 

09/74091 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

külföldi szervezetektől, személyektől előirányzat 

Igen 

09/740921 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

külföldi szervezetektől, személyektől költségvetési évi követelés 

Igen 

09/740922 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

külföldi szervezetektől, személyektől költségvetési évet követő évi 

követelés 

Igen 

09/74093 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

külföldi szervezetektől, személyektől teljesítés 

Igen 

09/75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Nem 

09/75001 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata Nem 

09/75002 Követelés egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökre Nem 

09/750021 Költségvetési évi követelés felhalmozási célú átvett pénzeszközökre Nem 

09/750022 Költségvetési évet követő követelés felhalmozási célú átvett 

pénzeszközökre 

Nem 

09/75003 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök teljesítése Nem 

09/75011 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyházi jogi személyektől 

előirányzat 

Igen 

09/750121 Költségvetési évi követelés egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközre 

egyházi jogi személyektől 

Igen 

09/750122 Költségvetési évet követő évi követelés egyéb felhalmozási célú átvett 

pénzeszközre egyházi jogi személyektől 

Igen 

09/75013 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyházi jogi személyektől 

teljesítés 

Igen 

09/75021 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök nonprofit gazdasági 

társaságoktól előirányzat 

Igen 

09/750221 Költségvetési évi követelés egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközre 

nonprofit gazdasági társaságoktól 

Igen 

09/750222 Költségvetési évet követő évi követelés egyéb felhalmozási célú átvett 

pénzeszközre nonprofit gazdasági társaságoktól 

Igen 

09/75023 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök nonprofit gazdasági 

társaságoktól teljesítés 

Igen 

09/75031 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb civil szervezetektől 

előirányzat 

Igen 

09/750321 Költségvetési évi követelés egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközre 

egyéb civil szervezetektől 

Igen 

09/750322 Költségvetési évet követő évi követelés egyéb felhalmozási célú átvett 

pénzeszközre egyéb civil szervezetektől 

Igen 

09/75033 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb civil szervezetektől 

teljesítés 

Igen 

09/75041 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól előirányzat Igen 

09/750421 Költségvetési évi követelés egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközre 

háztartásoktól 

Igen 

09/750422 Költségvetési évet követő évi követelés egyéb felhalmozási célú átvett 

pénzeszközre háztartásoktól 

Igen 

09/75043 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól teljesítés Igen 

09/75051 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól 

előirányzat 

Igen 

09/750521 Költségvetési évi követelés egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközre 

pénzügyi vállalkozásoktól 

Igen 
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09/750522 Költségvetési évet követő évi követelés egyéb felhalmozási célú átvett 

pénzeszközre pénzügyi vállalkozásoktól 

Igen 

09/75053 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól 

teljesítés 

Igen 

09/75061 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök állami többségi tulajdonú 

nem pénzügyi vállalkozásoktól előirányzat 

Igen 

09/750621 Költségvetési évi követelés egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközre 

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 

Igen 

09/750622 Költségvetési évet követő évi követelés egyéb felhalmozási célú átvett 

pénzeszközre állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 

Igen 

09/75063 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök állami többségi tulajdonú 

nem pénzügyi vállalkozásoktól teljesítés 

Igen 

09/75071 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök önkormányzati többségi 

tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól előirányzat 

Igen 

09/750721 Költségvetési évi követelés egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközre 

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 

Igen 

09/750722 Költségvetési évet követő évi követelés egyéb felhalmozási célú átvett 

pénzeszközre önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi 

vállalkozásoktól 

Igen 

09/75073 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök önkormányzati többségi 

tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól teljesítés 

Igen 

09/75081 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozásoktól 

előirányzat 

Igen 

09/750821 Költségvetési évi követelés egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközre 

egyéb vállalkozásoktól 

Igen 

09/750822 Költségvetési évet követő évi követelés egyéb felhalmozási célú átvett 

pénzeszközre egyéb vállalkozásoktól 

Igen 

09/75083 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozásoktól 

teljesítés 

Igen 

09/75091 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól előirányzat Igen 

09/750921 Költségvetési évi követelés egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközre 

Európai Uniótól 

Igen 

09/750922 Költségvetési évet követő évi követelés egyéb felhalmozási célú átvett 

pénzeszközre Európai Uniótól 

Igen 

09/75093 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól teljesítés Igen 

09/75101 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök kormányoktól és nemzetközi 

szervezetektől előirányzat 

Igen 

09/751021 Költségvetési évi követelés egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközre 

kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 

Igen 

09/751022 Költségvetési évet követő évi követelés egyéb felhalmozási célú átvett 

pénzeszközre kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 

Igen 

09/75103 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök kormányoktól és nemzetközi 

szervezetektől teljesítés 

Igen 

09/75111 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb külföldiektől 

előirányzat 

Igen 

09/751121 Költségvetési évi követelés egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközre 

egyéb külföldiektől 

Igen 

09/751122 Költségvetési évet követő évi követelés egyéb felhalmozási célú átvett 

pénzeszközre egyéb külföldiektől 

Igen 

09/75113 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb külföldiektől teljesítés Igen 

09/8 Finanszírozási bevételek Nem 

09/81 Belföldi finanszírozás bevételei Nem 
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09/811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Nem 

09/8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Nem 

09/81111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 

előirányzata 

Igen 

09/81112 Követelés hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi 

vállalkozástól 

Nem 

09/811121 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 

költségvetési évi követelése 

Igen 

09/811122 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 

előirányzata költségvetési évet követő évi követelése 

Igen 

09/81113 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele teljesítése pénzügyi 

vállalkozástól 

Igen 

09/8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Nem 

09/81121 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 

előirányzata 

Igen 

09/81122 Követelés likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi 

vállalkozástól 

Nem 

09/811221 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 

költségvetési évi követelése 

Igen 

09/811222 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 

előirányzata költségvetési évet követő évi követelése 

Igen 

09/81123 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 

teljesítése 

Igen 

09/8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Nem 

09/81131 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 

előirányzata 

Igen 

09/81132 Követelés rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi 

vállalkozástól 

Nem 

09/811321 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 

költségvetési évi követelése 

Igen 

09/811322 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 

előirányzata költségvetési évet követő évi követelése 

Igen 

09/81133 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 

teljesítése 

Igen 

09/812 Belföldi értékpapírok bevételei Nem 

09/8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Nem 

09/81211 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata Igen 

09/81212 Követelés forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből Nem 

09/812121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése költségvetési 

évi követelése 

Igen 

09/812122 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata 

költségvetési évet követő évi követelése 

Igen 

09/81213 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése teljesítése Igen 

09/8122 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása Nem 

09/81221 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata Igen 

09/81222 Követelés éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátásából Nem 

09/812221 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása költségvetési évi 

követelése 

Igen 

09/812222 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata 

költségvetési évet követő évi követelése 

Igen 

09/81223 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása teljesítése Igen 

09/8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Nem 
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09/81231 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata Igen 

09/81232 Követelés befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, 

értékesítéséből 

Nem 

09/812321 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése költségvetési 

évi követelése 

Igen 

09/812322 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata 

költségvetési évet követő évi követelése 

Igen 

09/81233 Befektetési célú belföldi értékpapírok értékesítése teljesítése Igen 

09/8124 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása Nem 

09/81241 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata Igen 

09/81242 Követelés éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátásból Nem 

09/812421 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása költségvetési évi 

követelése 

Igen 

09/812422 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata 

költségvetési évet követő évi követelése 

Igen 

09/81243 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása teljesítése Igen 

09/813 Maradvány igénybevétele Nem 

09/8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Nem 

09/81311 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata Igen 

09/813121 Követelés előző év költségvetési maradványának igénybevételére Igen 

09/81313 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése Igen 

09/8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Nem 

09/81321 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele előirányzata Igen 

09/813221 Követelés előző év vállalkozási maradványának igénybevételére Igen 

09/81323 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése Igen 

09/814 Államháztartáson belüli megelőlegezések Nem 

09/8141 Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata Igen 

09/8142 Követelés államháztartáson belüli megelőlegezésekre Nem 

09/81421 Államháztartáson belüli megelőlegezések költségvetési évi követelése Igen 

09/81422 Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata költségvetési évet 

követő évi követelése 

Igen 

09/8143 Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése Igen 

09/815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Nem 

09/8151 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata Igen 

09/8152 Követelés államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére Nem 

09/81521 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése költségvetési évi 

követelése 

Igen 

09/81522 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata 

költségvetési évet követő évi követelése 

Igen 

09/8153 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése teljesítése Igen 

09/816 Központi, irányító szervi támogatás Nem 

09/8161 Központi, irányító szervi támogatás előirányzata Nem 

09/816101 Képzési támogatás előirányzata Igen 

09/816102 Hallgatói juttatások előirányzata Igen 

09/816103 Céltámogatás (programfinanszírozás) előirányzata Igen 

09/816104 PPP program támogatása előirányzata Igen 

09/816105 Közoktatási feladatok előirányzata Igen 

09/816106 OEP konszolidációs támogatás előirányzata Igen 

09/816107 Agrár támogatások előirányzata Igen 

09/816108 Pályázatok előirányzata Igen 

09/816109 Egyéb máshova nem sorolt állami bevétel előirányzata Igen 

09/8162 Követelés központi, irányító szervi támogatásra Nem 



130. SZÁM EGYETEMI ÉRTESÍTŐ   5513 
     

09/81621 Költségvetési évi követelés központi, irányító szervi támogatásra Nem 

09/8162101 Képzési támogatás költségvetési évi követelés Igen 

09/8162102 Hallgatói juttatások költségvetési évi követelés Igen 

09/8162103 Céltámogatás (programfinanszírozás) költségvetési évi követelés Igen 

09/8162104 PPP program támogatása költségvetési évi követelés Igen 

09/8162105 Közoktatási feladatok költségvetési évi követelés Igen 

09/8162106 OEP konszolidációs támogatás költségvetési évi követelés Igen 

09/8162107 Agrár támogatások költségvetési évi követelés Igen 

09/8162108 Pályázatok költségvetési évi követelés Igen 

09/8162109 Egyéb máshova nem sorolt állami bevétel költségvetési évi követelés Igen 

09/81622 Költségvetési évet követő évi követelés központi, irányító szervi 

támogatásra 

Nem 

09/8162201 Képzési támogatás költségvetési évet követő évi követelés Igen 

09/8162202 Hallgatói juttatások költségvetési évet követő évi követelés Igen 

09/8162203 Céltámogatás (programfinanszírozás) költségvetési évet követő évi 

követelés 

Igen 

09/8162204 PPP program támogatása költségvetési évet követő évi követelés Igen 

09/8162205 Közoktatási feladatok költségvetési évet követő évi követelés Igen 

09/8162206 OEP konszolidációs támogatás költségvetési évet követő évi követelés Igen 

09/8162207 Agrár támogatások költségvetési évet követő évi követelés Igen 

09/8162208 Pályázatok költségvetési évet követő évi követelés Igen 

09/8162209 Egyéb máshova nem sorolt állami bevétel költségvetési évet követő évi 

követelés 

Igen 

09/8163 Központi, irányító szervi támogatás teljesítése Nem 

09/816301 Képzési támogatás teljesítése Igen 

09/816302 Hallgatói juttatások teljesítése Igen 

09/816303 Céltámogatás (programfinanszírozás) teljesítése Igen 

09/816304 PPP program támogatása teljesítése Igen 

09/816305 Közoktatási feladatok teljesítése Igen 

09/816306 OEP konszolidációs támogatás teljesítése Igen 

09/816307 Agrár támogatások teljesítése Igen 

09/816308 Pályázatok teljesítése Igen 

09/816309 Egyéb máshova nem sorolt állami bevétel teljesítése Igen 

09/817 Lekötött bankbetétek megszüntetése Nem 

09/8171 Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata Igen 

09/8173 Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése Igen 

09/818 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Nem 

09/8181 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei előirányzata Igen 

09/8182 Követelés központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételeire Nem 

09/81821 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei költségvetési évi 

követelése 

Igen 

09/81822 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei előirányzata 

költségvetési évet követő évi követelése 

Igen 

09/8183 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei teljesítése Igen 

09/819 Tulajdonosi kölcsönök bevételei Nem 

09/8191 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei Nem 

09/81911 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei előirányzata Igen 

09/81912 Követelés hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire Nem 

09/819121 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei költségvetési évi 

követelése 

Igen 

09/819122 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei előirányzata költségvetési 

évet követő évi követelése 

Igen 
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09/81913 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei teljesítése Igen 

09/8192 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei Nem 

09/81921 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei előirányzata Igen 

09/81922 Követelés rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire Nem 

09/819221 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei költségvetési évi követelése Igen 

09/819222 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei előirányzata költségvetési 

évet követő évi követelése 

Igen 

09/81923 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei teljesítése Igen 

09/82 Külföldi finanszírozás bevételei Nem 

09/821 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Nem 

09/8211 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata Igen 

09/8212 Követelés forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből Nem 

09/82121 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése költségvetési 

évi követelése 

Igen 

09/82122 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata 

költségvetési évet követő évi követelése 

Igen 

09/8213 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése teljesítése Igen 

09/822 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Nem 

09/8221 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata Igen 

09/8222 Követelés befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, 

értékesítéséből 

Nem 

09/82221 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése költségvetési 

évi követelése 

Igen 

09/82222 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata 

költségvetési évet követő évi követelése 

Igen 

09/8223 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése teljesítése Igen 

09/823 Külföldi értékpapírok kibocsátása Nem 

09/8231 Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata Igen 

09/8232 Követelés külföldi értékpapírok kibocsátásából Nem 

09/82321 Külföldi értékpapírok kibocsátása költségvetési évi követelése Igen 

09/82322 Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata költségvetési évet követő 

évi követelése 

Igen 

09/8233 Külföldi értékpapírok kibocsátása teljesítése Igen 

09/824 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi 

szervezetektől 

Nem 

09/8241 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi 

szervezetektől előirányzata 

Igen 

09/8242 Követelés hitelek, kölcsönök felvételére külföldi kormányoktól és 

nemzetközi szervezetektől 

Nem 

09/82421 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi 

szervezetektől költségvetési évi követelése 

Igen 

09/82422 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi 

szervezetektől előirányzata költségvetési évet követő évi követelése 

Igen 

09/8243 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi 

szervezetektől teljesítése 

Igen 

09/825 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől Nem 

09/8251 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata Igen 

09/8252 Követelés hitelek, kölcsönök felvételére külföldi pénzintézetektől Nem 

09/82521 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől költségvetési évi 

követelése 

Igen 

09/82522 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata 

költségvetési évet követő évi követelése 

Igen 
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09/8253 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől teljesítése Igen 

09/83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Nem 

09/831 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata Igen 

09/832 Követelés adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételeire Nem 

09/8321 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei költségvetési 

évi követelése 

Igen 

09/8322 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata 

költségvetési évet követő évi követelése 

Igen 

09/833 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei teljesítése Igen 

09/84 Váltóbevételek Nem 

09/841 Váltóbevételek előirányzata Igen 

09/842 Követelés váltóbevételekre Nem 

09/8421 Váltóbevételek költségvetési évi követelése Igen 

09/8422 Váltóbevételek előirányzata költségvetési évet követő évi követelése Igen 

09/843 Váltóbevételek teljesítése Igen 

1 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Nem 

11 Immateriális javak Nem 

111 Vagyoni értékű jogok Nem 

1111 Vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke Igen 

1112 Kisértékü vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke Igen 

1115000/61 Vagyoni értékű jogok beszerzése Igen 

1116 Vagyonkezelésbe vett kincstári vagyoni értékű jogok aktivált 

állományának értéke 

Igen 

1117 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati vagyoni értékű jogok aktivált 

állományának értéke 

Igen 

1118 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott vagyoni értékű jogok aktivált 

állományának értéke 

Igen 

1119 Teljesen (O-ig) leírt, üzemeltetésre átadott, kezelésbe adott vagyoni értékű 

jogok állományának értéke 

Nem 

11191 Teljesen (O-ig) leirt vagyoni értékű jogok állományának értéke Igen 

11196 Teljesen (O-ig) leirt, vagyonkezelésbe vett kincstári vagyoni értékű jogok 

állományának értéke 

Igen 

11197 Teljesen (O-ig) leírt, vagyonkezelésbe vett önkormányzati vagyoni értékű 

jogok állományának értéke 

Igen 

11198 Teljesen (O-ig) leírt, üzemeltetésre átadott, kezelésbe adott vagyoni értékű 

jogok állományának értéke 

Igen 

112 Szellemi termékek Nem 

1121 Szellemi termékek aktivált állományának értéke Igen 

1122 Kisértékü szellemi termékek aktivált állományának értéke Igen 

1125000/61 Szellemi termékek beszerzése, létesítése. Igen 

1126 Vagyonkezelésbe vett kincstári szellemi termékek aktivált állományának 

értéke 

Igen 

1127 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati szellemi termékek aktivált 

állományának értéke 

Igen 

1128 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott szellemi termékek aktivált állományának 

értéke 

Igen 

1129 Teljesen (O-ig) leirt szellemi termékek állományának értéke Nem 

11291 Teljesen (O-ig) leirt, szellemi termékek aktivált állományának értéke Igen 

11296 Teljesen (O-ig) leírt, vagyonkezelésbe vett kincstári szellemi termékek 

aktivált állományának értéke 

Igen 

11297 Teljesen (O-ig) leírt, vagyonkezelésbe vett önkormányzati szellemi 

termékek aktivált állományának értéke 

Igen 
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11298 Teljesen (O-ig) leirt, üzemeltetésre, kezelésbe átadott szellemi termékek 

állományának értéke 

Igen 

116 Immateriális javak értékhelyesbítése Nem 

1161 Vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése Igen 

1162 Szellemi termékek értékhelyesbítése Igen 

118 Immateriális javak terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása Nem 

1181 Immateriális javak terven felüli értékcsökkenése Nem 

11811 Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése Nem 

118111 Vagyoni értékű jogok aktivált állományának terven felüli értékcsökkenése Igen 

118116 Vagyonkezelésbe vett kincstári vagyoni értékű jogok terven felüli 

értékcsökkenése 

Igen 

118117 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati vagyoni értékű jogok terven felüli 

értékcsökkenése 

Igen 

118118 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott vagyoni értékű jogok terven felüli 

értékcsökkenése 

Igen 

11812 Szellemi termékek terven felüli értékcsökkenése Nem 

118121 Szellemi termékek aktivált állományának terven felüli értékcsökkenése Igen 

118126 Vagyonkezelésbe vett kincstári szellemi termékek terven felüli 

értékcsökkenése 

Igen 

118127 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati szellemi termékek terven felüli 

értékcsökkenése 

Igen 

118128 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott szellemi termékek terven felüli 

értékcsökkenése 

Igen 

1182 Immateriális javak előző években elszámolt terven felüli 

értékcsökkenésének visszaírása 

Nem 

11821 Vagyoni értékű jogok előző években elszámolt terven felüli 

értékcsökkenésének visszaírása 

Nem 

118211 Vagyoni értékű jogok aktivált állományának előző években elszámolt 

terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 

Igen 

118216 Vagyonkezelésbe vett kincstári vagyoni értékű jogok előző években 

elszámolt terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 

Igen 

118217 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati vagyoni értékű jogok előző években 

elszámolt terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 

Igen 

118218 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott vagyoni értékű jogok előző években 

elszámolt terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 

Igen 

11822 Szellemi termékek előző években elszámolt terven felüli 

értékcsökkenésének visszaírása 

Nem 

118221 Szellemi termékek aktivált állományának előző években elszámolt terven 

felüli értékcsökkenésének visszaírása 

Igen 

118226 Vagyonkezelésbe vett kincstári szellemi termékek előző években elszámolt 

terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 

Igen 

118227 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati szellemi termékek előző években 

elszámolt terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 

Igen 

118228 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott szellemi termékek előző években 

elszámolt terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 

Igen 

119 Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése Nem 

1191 Vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése Nem 

11911 Vagyoni értékű jogok aktivált állományának terv szerinti értékcsökkenése Igen 

11916 Vagyonkezelésbe vett kincstári vagyoni értékű jogok terv szerinti 

értékcsökkenése 

Igen 

11917 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati vagyoni értékű jogok terv szerinti 

értékcsökkenése 

Igen 
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11918 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott vagyoni értékű jogok terv szerinti 

értékcsökkenése 

Igen 

1192 Szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése Nem 

11921 Szellemi termékek aktivált állományának terv szerinti értékcsökkenése Igen 

11926 Vagyonkezelésbe vett kincstári szellemi termékek terv szerinti 

értékcsökkenése 

Igen 

11927 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati szellemi termékek terv szerinti 

értékcsökkenése 

Igen 

11928 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott szellemi termékek terv szerinti 

értékcsökkenése 

Igen 

12 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Nem 

121 Ingatlanok Nem 

1211 Ingatlanok aktivált állományának értéke Nem 

12111 Termőföldek aktivált állományának értéke Igen 

12112 Telkek aktivált állományának értéke Nem 

121121 Lakótelkek aktivált állományának értéke Igen 

121122 Egyéb célú telkek aktivált állományának értéke Igen 

12113 Épületek aktivált állományának értéke Nem 

121131 Lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke Igen 

121132 Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek aktivált 

állományának értéke 

Igen 

121133 Egyéb épületek aktivált állományának értéke Igen 

12114 Egyéb építmények aktivált állományának értéke Nem 

121141 Ültetvények aktivált állományának értéke Igen 

121142 Erdők aktivált állományának értéke Igen 

121143 Halastó aktivált állományának értéke Igen 

121144 Értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált 

állományának értéke 

Igen 

121149 Különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke Igen 

1216 Vagyonkezelésbe vett kincstári ingatlanok állományának értéke Nem 

12161 Vagyonkezelésbe vett kincstári termőföld állományának értéke Igen 

12162 Vagyonkezelésbe vett kincstári telkek állományának értéke Nem 

121621 Vagyonkezelésbe vett kincstári lakótelkek állományának értéke Igen 

121622 Vagyonkezelésbe vett kincstári egyéb célú telkek állományának értéke Igen 

12163 Vagyonkezelésbe vett kincstári épületek állományának értéke Nem 

121631 Vagyonkezelésbe vett kincstári lakóépületek (ideértve lakások) 

állományának értéke 

Igen 

121632 Vagyonkezelésbe vett kincstári értékét nem csökkentő, műemléki 

védettségű épületek állomá-nyának értéke 

Igen 

121633 Vagyonkezelésbe vett kincstári egyéb épületek állományának értéke Igen 

12164 Vagyonkezelésbe vett kincstári egyéb építmények állományának értéke Nem 

121641 Vagyonkezelésbe vett kincstári ültetvények állományának értéke Igen 

121642 Vagyonkezelésbe vett kincstári erdők állományának értéke Igen 

121643 Vagyonkezelésbe vett kincstári halastó állományának értéke Igen 

121644 Vagyonkezelésbe vett kincstári értékét nem csökkentő műemléki 

védettségű építmények állomá-nyának értéke 

Igen 

121649 Vagyonkezelésbe vett kincstári különféle egyéb építmények állományának 

értéke 

Igen 

1217 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati ingatlanok állományának értéke Nem 

12171 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati termőföld állományának értéke Igen 

12172 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati telkek állományának értéke Nem 

121721 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati lakótelkek állományának értéke Igen 
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121722 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati egyéb célú telkek állományának 

értéke 

Igen 

12173 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati épületek állományának értéke Nem 

121731 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati lakóépületek (ideértve lakások) 

állományának értéke 

Igen 

121732 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati értékét nem csökkentő, műemléki 

védettségű épületekállományának értéke 

Igen 

121733 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati egyéb épületek állományának értéke Igen 

12174 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati egyéb építmények állományának 

értéke 

Nem 

121741 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati ültetvények állományának értéke Igen 

121742 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati erdők állományának értéke Igen 

121743 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati halastó állományának értéke Igen 

121744 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati értékét nem csökkentő műemléki 

védettségű építmények állományának értéke 

Igen 

121749 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati különféle egyéb építmények 

állományának értéke 

Igen 

1218 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott ingatlanok állományának értéke Nem 

12181 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott termőföld állományának értéke Igen 

12182 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott telkek állományának értéke Nem 

121821 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott lakótelkek állományának értéke Igen 

121822 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott egyéb célú telkek állományának értéke Igen 

12183 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott épületek állományának értéke Nem 

121831 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott lakóépületek (ideértve lakások) 

állományának értéke 

Igen 

121832 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott értékét nem csökkentő, műemléki 

védettségű épületek állomá-nyának értéke 

Igen 

121833 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott egyéb épületek állományának 

értékeNEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT 

ESZKÖZÖK 

Igen 

12184 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott egyéb építmények állományának értéke Nem 

121841 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott ültetvények állományának értéke Igen 

121842 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott erdők állományának értéke Igen 

121843 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott halastó állományának értéke Igen 

121844 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott értéket nem csökkentő műemléki 

védettségű építmények állományának értéke 

Igen 

121849 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott különféle egyéb építmények 

állományának értéke 

Igen 

1219 Teljesen (O-ig) leírt ingatlanok állományának értéke Nem 

12192 Teljesen (O-ig) leirt ingatlanok aktivált állományának értéke Nem 

121923 Teljesen (O-ig) leírt épületek aktivált állományának értéke Nem 

1219231 Teljesen (O-ig) leírt lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának 

értéke 

Igen 

1219232 Teljesen (O-ig) leirt értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek 

aktivált állomá-nyának értéke 

Igen 

1219233 Teljesen (O-ig) leírt egyéb épületek aktivált állományának értéke Igen 

121924 Teljesen (O-ig) leírt építmények aktivált állományának értéke Nem 

1219241 Teljesen (O-ig) leírt ültetvények aktivált állományának értéke Igen 

1219242 Teljesen (O-ig) leírt erdők aktivált állományának értéke Igen 

1219243 Teljesen (O-ig) leírt halastó aktivált állományának értéke Igen 

1219244 Teljesen (O-ig) leírt értékét nem csökkentő műemléki védettségű 

építmények aktivált állományának értéke 

Igen 
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1219249 Teljesen (O-ig) leírt különféle egyéb építmények aktivált állományának 

értéke 

Igen 

12196 Teljesen (O-ig) leírt, vagyonkezelésbe vett kincstári ingatlanok aktivált 

állományának értéke 

Nem 

121963 Teljesen (O-ig) leirt, vagyonkezelésbe vett kincstári épületek aktivált 

állományának értéke 

Nem 

1219631 Teljesen (O-ig) leirt, vagyonkezelésbe vett kincstári lakóépületek (ideértve 

lakasok) akti-vált állományának értéke 

Igen 

1219632 Teljesen (O-ig) leírt, vagyonkezelésbe vett kincstári értékét nem 

csökkentő, műemlékivédettségű épületek aktivált állományának értéke 

Igen 

1219633 Teljesen (O-ig) leírt, vagyonkezelésbe vett kincstári egyéb épületek 

aktivált állományánakértéke 

Igen 

121964 Teljesen (O-ig) leírt, vagyonkezelésbe vett kincstári építmények aktivált 

állományának értéke 

Nem 

1219641 Teljesen (O-ig) leírt, vagyonkezelésbe vett kincstári ültetvények aktivált 

állományának értéke 

Igen 

1219642 Teljesen (O-ig) leírt, vagyonkezelésbe vett kincstári erdők aktivált 

állományának értéke 

Igen 

1219643 Teljesen (O-ig) leírt, vagyonkezelésbe vett kincstári halastó aktivált 

állományának értéke 

Igen 

1219644 Teljesen (O-ig) leírt, vagyonkezelésbe vett kincstári értékét nem csökkentő 

műemlékivédettségű épitmények aktivált állományának értéke 

Igen 

1219649 Teljesen (O-ig) leírt, vagyonkezelésbe vett kincstári különféle egyéb 

építmények aktíváltállomány ának értéke 

Igen 

12197 Teljesen (O-ig) leírt, vagyonkezelésbe vett önkormányzati ingatlanok 

aktivált állományának értéke 

Nem 

121973 Teljesen (O-ig) leirt, vagyonkezelésbe vett önkormányzati épületek 

aktivált állományának értéke 

Nem 

1219731 Teljesen (O-ig) leírt, vagyonkezelésbe vett önkormányzati lakóépületek 

(ideértve lakások)aktivált állományának értéke 

Igen 

1219732 Teljesen (O-ig) leírt, vagyonkezelésbe vett önkormányzati értékét nem 

csökkentő, műem-léki védettségű épületek aktivált állományának értéke 

Igen 

1219733 Tel jesen (O-ig) leírt, vagyonkezelésbe vett önkormányzati egyéb épületek 

aktivált állomá-nyának értéke 

Igen 

121974 Teljesen (O-ig) leírt, vagyonkezelésbe vett önkormányzati építmények 

aktivált állományánakértéke 

Nem 

1219741 Teljesen (O-ig) leírt, vagyonkezelésbe vett önkormányzati ültetvények 

aktivált állomá-nyának értéke 

Igen 

1219742 Teljesen (O-ig) leírt, vagyonkezelésbe vett önkormányzati erdők aktivált 

állomá-nyának értéke 

Igen 

1219743 Teljesen (O-ig) leírt, vagyonkezelésbe vett önkormányzati halastó aktivált 

állomá-nyának értéke 

Igen 

1219744 Teljesen (O-ig) leírt, vagyonkezelésbe vett önkormányzati értékét nem 

csökkentő műem-léki védettségű építmények aktivált állományának értéke 

Igen 

1219749 Teljesen (O-ig) leírt, vagyonkezelésbe vett önkormányzati különféle egyéb 

építmények ak-tivált állományának értéke 

Igen 

12198 Teljesen (O-ig) leírt, üzemeltetésre, kezelésbe átadott ingatlanok 

állományának értéke 

Nem 

121983 Teljesen (O-ig) leirt, üzemeltetésre, kezelésbe átadott épületek 

állományának értéke 

Nem 

1219831 Teljesen (O-ig) leírt, üzemeltetésre, kezelésbe átadott lakóépületek 

(ideértve lakások) állományának értéke 

Igen 
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1219832 Teljesen (O-ig) leírt, üzemeltetésre, kezelésbe átadott értékét nem 

csökkentő, műemlékivédettségű épületek állományának értéke 

Igen 

1219833 Teljesen (O-ig) leírt, üzemeltetésre, kezelésbe átadott egyéb épületek 

állományának értéke 

Igen 

121984 Teljesen (O-ig) leírt, üzemeltetésre, kezelésbe átadott építmények 

állományának értéke 

Nem 

1219841 Teljesen (O-ig) leírt, üzemeltetésre, kezelésbe átadott ültetvények 

állományának értéke 

Igen 

1219842 Teljesen (O-ig) leírt, üzemeltetésre, kezelésbe átadott erdők állományának 

értéke 

Igen 

1219843 Teljesen (O-ig) leírt, üzemeltetésre, kezelésbe átadott halastó 

állományának értéke 

Igen 

1219844 Teljesen (O-ig) leírt, üzemeltetésre, kezelésbe átadott értékét nem 

csökkentő műemlékivédettségű építmények állományának értéke 

Igen 

1219849 Teljesen (O-ig) leírt, üzemeltetésre, kezelésbe átadott különféle egyéb 

építmények állomá-nyának értéke 

Igen 

122 Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok Nem 

1221 Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának 

értéke 

Igen 

1226 V ágyon kezelésbe vett kincstári ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű 

jogok aktivált állományánakértéke 

Igen 

1227 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni 

értékű jogok aktivált állomá-nyának értéke 

Igen 

1228 üzemeltetésre, kezelésbe átadott ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű 

jogok aktivált állományánakértéke 

Igen 

1229 Teljesen (O-ig) leírt ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok Nem 

12291 Teljesen (O-ig) leírt ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok 

aktivált állományának értéke 

Igen 

12296 Teljesen (O-ig) leírt, vagyonkezelésbe vett kincstári ingatlanokhoz 

kapcsolódó vagyoni értékű jogokaktivált állományának értéke 

Igen 

12297 Teljesen (O-ig) leírt, vagyonkezelésbe vett önkormányzati ingatlanokhoz 

kapcsolódó vagyoni értékűjogok aktivált állományának értéke 

Igen 

12298 Teljesen (O-ig) leírt, üzemeltetésre, kezelésbe átadott ingatlanokhoz 

kapcsolódó vagyoni értékű jo-gok aktivált állományának értéke 

Igen 

126 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése Nem 

1261 Termőföldek értékhelyesbítése Igen 

1262 Telkek értékhelyesbítése Igen 

1263 Épületek értékhelyesbítése Igen 

1264 Egyéb építmények értékhelyesbítése Igen 

1265 Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok 

értékhelyesbítéseNEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT 

ESZKÖZÖK 

Igen 

128 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven fellili 

értékcsökkenése és annak visszaírása 

Nem 

1281 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli 

értékcsökkenése 

Nem 

12811 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának 

terven felüli értékcsök-kenése 

Nem 

128113 Epületek terven felüli értékcsökkenése Nem 

1281131 Lakóépületek (ideértve lakások) terven felüli értékcsökkenése Igen 

1281132 Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek terven felüli 

értékcsökkenése 

Igen 
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1281133 Egyéb épületek terven felüli értékcsökkenése Igen 

128114 Egyéb építmények ten'en felüli értékcsökkenése Nem 

1281141 Ültetvények terven felüli értékcsökkenése Igen 

1281142 Erdők építmények terven felüli értékcsökkenése Igen 

1281143 Halastó terven felüli értékcsökkenése Igen 

1281144 Értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terven felüli 

értékcsökkenése 

Igen 

1281149 Különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenése Igen 

128115 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli 

értékcsökkenése 

Igen 

12816 Vagyonkezelésbe vett kincstári ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű 

jogok terven felüli értékcsökkenése 

Nem 

128163 Vagyonkezelésbe vett kincstári épületek terven felüli értékcsökkenése Nem 

1281631 Vagyonkezelésbe vett kincstári lakóépületek (ideérne lakások) terven felüli 

értékcsökkenése 

Igen 

1281632 Vagyonkezelésbe vett kincstári értékét nem csökkentő, műemléki 

védettségű épületek ter-ven felüli értékcsökkenése 

Igen 

1281633 Vagyonkezelésbe vett kincstári egyéb épületek terven felüli 

értékcsökkenése 

Igen 

128164 Vagyonkezelésbe vett kincstári egyéb építmények terven felüli 

értékcsökkenése 

Nem 

1281641 Vagyonkezelésbe vett kincstári ültetvények terven felüli értékcsökkenése Igen 

1281642 Vagyonkezelésbe vett kincstári erdők építmények terven felüli 

értékcsökkenése 

Igen 

1281643 Vagyonkezelésbe vett kincstári halastó terv en felüli értékcsökkenése Igen 

1281644 Vagyonkezelésbe vett kincstári értékét nem csökkentő műemléki 

védettségű építményekterven felüli értékcsökkenése 

Igen 

1281649 Vagyonkezelésbe vett kincstári különféle egyéb építmények terven felüli 

értékcsökkenése 

Igen 

128165 Vagyonkezelésbe vett kincstári ingatlanok és kapcsolódó vagy oni értékű 

jogok terven felüliértékcsökkenése 

Igen 

12817 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati ingatlanok és kapcsolódó vagyoni 

értékű jogok aktiváltállományának terven felüli értékcsökkenése 

Nem 

128173 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati épületek ten'en felüli 

értékcsökkenése 

Nem 

1281731 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati lakóépületek (ideértve lakások) 

terven felüli érték-csökkenése 

Igen 

1281732 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati értékét nem csökkentő, műemléki 

védettségű épüle-tek terven felüli értékcsökkenése 

Igen 

1281733 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati egyéb épületek terven felüli 

értékcsökkenése 

Igen 

128174 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati egyéb építmények ten'en felüli 

értékcsökkenése 

Nem 

1281741 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati ültetvények terven felüli 

értékcsökkenése 

Igen 

1281742 erdők építmények terven felüli értékcsökkenése Igen 

1281743 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati halastó terven felüli értékcsökkenése Igen 

1281744 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati értékét nem csökkentő műemléki 

védettségű épít-mények terven felüli értékcsökkenése 

Igen 

1281749 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati különféle egyéb építmények terven 

felüli értékcsök-kenése 

Igen 

128175 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati ingatlanok és kapcsolódó vagyoni Igen 
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értékű jogok ten'en fe-lüli értékcsökkenése 

12818 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű 

jogok aktivált állományának terven felüli értékcsökkenése 

Nem 

128183 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott épületek terven felüli értékcsökkenése Nem 

1281831 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott lakóépületek (ideértve lakások) terven 

felüli értékcsökkenése 

Igen 

1281832 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott értékét nem csökkentő, műemléki 

védettségű épületekterven felüli értékcsökkenése 

Igen 

1281833 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott egyéb épületek terven felüli 

értékcsökkenése 

Igen 

128184 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott egyéb építmények terven felüli 

értékcsökkenése 

Nem 

1281841 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott ültetvények terven felüli értékcsökkenése Igen 

1281842 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott erdők építmények terven felüli 

értékcsökkenése 

Igen 

1281843 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott halastó terven felüli értékcsökkenése Igen 

1281844 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott értékét nem csökkentő műemléki 

védettségű épitményekterven felüli értékcsökkenése 

Igen 

1281849 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott különféle egyéb építmények terven felüli 

értékcsökkenése 

Igen 

128185 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű 

jogok terven felüliértékcsökkenése 

Igen 

1282 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli 

értékcsökkenésének visszairása 

Nem 

12821 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának 

terven felüli értékcsök-kenésének visszairása 

Nem 

128213 Epületek terven felüli értékcsökkenésének visszairása Nem 

1282131 Lakóépületek (ideértve lakások) terven felüli értékcsökkenésének 

visszairása 

Igen 

1282132 Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek terven felüli 

értékcsökkenésénekvisszairása 

Igen 

1282133 Egyéb épületek terven felüli értékcsökkenésének visszairása Igen 

128214 Egyéb épitmények ten'en felüli értékcsökkenésének visszairása Nem 

1282141 Ültetvények terven felüli értékcsökkenésének visszairása Igen 

1282142 Erdők terven felüli értékcsökkenésének visszairása Igen 

1282143 Halastó terven felüli értékcsökkenésének visszairása Igen 

1282144 Értékét nem csökkentő műemléki védettségű épitmények terven felüli 

értékcsökkenésénekvisszairása 

Igen 

1282149 Különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenésének visszairása Igen 

128215 Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli 

értékcsökkenésének visszairása 

Igen 

12826 Vagyonkezelésbe vett ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 

terven felüli értékcsök-kenésének visszairása 

Nem 

128263 Vagyonkezelésbe vett kincstári épületek terven felüli értékcsökkenésének 

visszairása 

Nem 

1282631 Vagyonkezelésbe vett kincstári lakóépületek (ideértve lakások) terven 

felüli értékcsök-kenésének visszairása 

Igen 

1282632 Vagyonkezelésbe vett kincstári értékét nem csökkentő, műemléki 

védettségű épületek ter-ven felüli értékcsökkenésének visszairása 

Igen 

1282633 Vagyonkezelésbe vett kincstári egyéb épületek terven felüli 

értékcsökkenésének visszairása 

Igen 

128264 Vagyonkezelésbe vett kincstári egyéb építmények terven felüli Nem 
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értékcsökkenésének visszairása 

1282641 Vagyonkezelésbe vett kincstári ültetvények terven felüli 

értékcsökkenésének visszairása 

Igen 

1282642 Vagyonkezelésbe vett kincstári erdők terven felüli értékcsökkenésének 

visszairása 

Igen 

1282643 Vagyonkezelésbe vett kincstári halastó terven felüli értékcsökkenésének 

visszairása 

Igen 

1282644 Vagyonkezelésbe vett kincstári értékét nem csökkentő műemléki 

védettségű építményekterven felüli értékcsökkenésének visszairása 

Igen 

1282649 Vagyonkezelésbe vett kincstári különféle egyéb épitmények terven felüli 

értékcsökkenésének visszairása 

Igen 

128265 Vagyonkezelésbe vett kincstári ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű 

jogok terven felüliértékcsökkenésének visszairása 

Igen 

12827 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati ingatlanok és kapcsolódó vagyoni 

értékű jogok tervenfelüli értékcsökkenésének visszaírása 

Nem 

128273 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati épületek ten'en felüli 

értékcsökkenésének visszaírása 

Nem 

1282731 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati lakóépületek (ideértve lakások) 

terven felüli érték-csökkenésének visszaírása 

Igen 

1282732 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati értékét nem csökkentő, műemléki 

védettségű épüle-tek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 

Igen 

1282733 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati egyéb épületek terven felüli 

értékcsökkenésénekvisszaírása 

Igen 

128274 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati egy éh építmények ten'en felüli 

értékcsökkenésénekvisszaírása 

Nem 

1282741 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati ültetvények terven felüli 

értékcsökkenésénekvisszaírása 

Igen 

1282742 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati erdők terven felüli 

értékcsökkenésének visszaírása 

Igen 

1282743 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati halastó terven felüli 

értékcsökkenésének visszaírása 

Igen 

1282744 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati értékét nem csökkentő műemléki 

védettségű épít-mények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 

Igen 

1282749 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati különféle egyéb építmények terven 

felüli értékcsök-kenésének visszaírása 

Igen 

128275 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni 

értékű jogok ten'en fe-lüli értékcsökkenésének visszaírása 

Igen 

12828 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű 

jogok terven felüliértékcsökkenésének visszaírása 

Nem 

128283 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott épületek ten'en felüli értékcsökkenésének 

visszaírása 

Nem 

1282831 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott lakóépületek (ideértve lakások) terven 

felüli értékcsök-kenésének visszaírása 

Igen 

1282832 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott értékét nem csökkentő, műemléki 

védettségű épületekterven felüli értékcsökkenésének visszaírása 

Igen 

1282833 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott egyéb épületek terven felüli 

értékcsökkenésének visszaírása 

Igen 

128284 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott egyéb építmények ten'en felüli 

értékcsökkenésének visszaírása 

Nem 

1282841 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott ültetvények terven felüli 

értékcsökkenésének visszaírása 

Igen 

1282842 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott erdők terven felüli értékcsökkenésének Igen 
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visszaírása 

1282843 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott halastó terven felüli értékcsökkenésének 

visszaírása 

Igen 

1282844 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott értékét nem csökkentő műemléki 

védettségű építményekterven felüli értékcsökkenésének visszaírása 

Igen 

1282849 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott különféle egyéb építmények terven felüli 

értékcsökkenésének visszaírása 

Igen 

128285 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű 

jogok terven felüliértékcsökkenésének visszaírása 

Igen 

129 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti 

értékcsökkenése 

Nem 

1291 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának ten> 

szerinti értékcsökkenése 

Nem 

12911 Termőföldek terv szerinti értékcsökkenése Igen 

12912 Telkek terv szerinti értékcsökkenése Nem 

129121 Lakótelkek terv szeri nti értékcsökkenése Igen 

129122 Egyéb célú telkek terv szerinti értékcsökkenése Igen 

12913 Épületek terv szerinti értékcsökkenése Nem 

129131 Lakóépületek (ideértve lakások) terv szerinti értékcsökkenése Igen 

129132 Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek terv szerinti 

értékcsökkenése 

Igen 

129133 Egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése Igen 

12914 Egyéb épitmények terv szerinti értékcsökkenése Nem 

129141 Ültetvények terv szerinti értékcsökkenése Igen 

129142 Erdők terv szerinti értékcsökkenése Igen 

129143 Halastó terv szerinti értékcsökkenése Igen 

129144 Értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terv szerinti 

értékcsökkenése 

Igen 

129149 Különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése Igen 

12915 Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti 

értékcsökkenése 

Igen 

1296 Vagyonkezelésbe vett kincstári ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű 

jogok terv szerinti értékcsökkenése 

Nem 

12961 Vagyonkezelésbe vett kincstári termőföldek terv szerinti értékcsökkenése Igen 

12962 Vagyonkezelésbe vett kincstári telkek terv szerinti értékcsökkenése Nem 

129621 Vagyonkezelésbe vett kincstári lakótelkek terv szerinti értékcsökkenése Igen 

129622 Vagyonkezelésbe vett kincstári egyéb célú telkek terv szerinti 

értékcsökkenése 

Igen 

12963 Vagyonkezelésbe vett kincstári épületek terv szerinti értékcsökkenése Nem 

129631 Vagyonkezelésbe vett kincstári lakóépületek (ideértve lakások) terv 

szerinti értékcsökkenése 

Igen 

129632 Vagyonkezelésbe vett értékét nem csökkentő, műemléki védettségű 

épületek terv szerinti értékcsökkenése 

Igen 

129633 Vagyonkezelésbe vett kincstári egyéb épületek terv szerinti 

értékcsökkenése 

Igen 

12964 Vagyonkezelésbe vett kincstári egy éb építmények terv szerinti 

értékcsökkenése 

Nem 

129641 Vagyonkezelésbe vett kincstári ültetvények terv szerinti értékcsökkenése Igen 

129642 Vagyonkezelésbe vett kincstári erdők terv szerinti értékcsökkenése Igen 

129643 Vagyonkezelésbe vett kincstári halastó terv szerinti értékcsökkenése Igen 

129644 Vagyonkezelésbe vett kincstári értékét nem csökkentő műemléki 

védettségű építmények tervszerinti értékcsökkenése 

Igen 
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129649 Vagyonkezelésbe vett kincstári különféle egyéb építmények terv szerinti 

értékcsökkenése 

Igen 

12965 Vagyonkezelésbe vett kincstári ingatlanokhoz kapcsolódó vagy oni értékű 

jogok terv szerintiértékcsökkenése 

Igen 

1297 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati ingatlanok és kapcsolódó vagyoni 

értékű jogok ter\' szerinti érték-csökkenése 

Nem 

12971 Vagy onkezelésbe vett önkormányzati termőföldek terv szerinti 

értékcsökkenése 

Igen 

12972 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati telkek terv szerinti értékcsökkenése Nem 

129721 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati lakótelkek terv szerinti 

értékcsökkenése 

Igen 

129722 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati egyéb célú telkek terv szerinti 

értékcsökkenése 

Igen 

12973 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati épületek terv szerinti 

értékcsökkenése 

Nem 

129731 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati lakóépületek (ideértve lakások) terv 

szerinti értékcsökkenése 

Igen 

129732 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati értékét nem csökkentő, műemléki 

védettségű épületekterv szerinti értékcsökkenése 

Igen 

129733 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati egyéb épületek terv szerinti 

értékcsökkenése 

Igen 

12974 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati egyéb építmények terv szerinti 

értékcsökkenése 

Nem 

129741 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati ültetvények terv szerinti 

értékcsökkenése 

Igen 

129742 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati erdők terv szerinti értékcsökkenése Igen 

129743 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati halastó terv szerinti értékcsökkenése Igen 

129744 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati értékét nem csökkentő műemléki 

védettségű építményekterv szerinti értékcsökkenése 

Igen 

129749 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati különféle egyéb építmények terv 

szerinti értékcsökkenése 

Igen 

12975 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni 

értékű jogok tervszerinti értékcsökkenése 

Igen 

1298 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű 

jogok terv szerinti érték-csökkenése 

Nem 

12981 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott termőföldek terv szerinti értékcsökkenése Igen 

12982 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott telkek terv szerinti értékcsökkenése Nem 

129821 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott lakótelkek terv szerinti értékcsökkenése Igen 

129822 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott egyéb célú telkek terv szerinti 

értékcsökkenése 

Igen 

12983 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott épületek terv szerinti értékcsökkenése Nem 

129831 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott lakóépületek (ideértve lakások) terv 

szerinti értékcsökkenése 

Igen 

129832 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott értékét nem csökkentő, műemléki 

védettségű épületek tervszerinti értékcsökkenése 

Igen 

129833 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott egyéb épületek terv szerinti 

értékcsökkenése 

Igen 

12984 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott egyéb építmények terv szerinti 

értékcsökkenése 

Nem 

129841 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott ültetvények terv szerinti értékcsökkenése Igen 

129842 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott erdők terv szerinti értékcsökkenése Igen 

129843 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott halastó terv szerinti értékcsökkenése Igen 
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129844 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott értékét nem csökkentő műemléki 

védettségű építmenyek tervszerinti értékcsökkenése 

Igen 

129849 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott különféle egyéb építmények terv szerinti 

értékcsökkenése 

Igen 

12985 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű 

jogok terv szerintiértékcsökkenése 

Igen 

13 Gépek, berendezések, felszerelések, jármüvek Nem 

131 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Nem 

1311 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek aktivált állományának 

értéke 

Nem 

13111 Informatikai eszközök aktivált állományának értéke Nem 

131111 Informatikai gép. berendezés, felszerelés aktivált állományának értéke Igen 

131112 Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek aktivált 

állományának értéke 

Igen 

13112 Egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke Igen 

13113 Kulturális javak aktivált állományának értéke Igen 

13113001 Kulturális javak aktivált állományának értéke Igen 

13113002 Könyvtári könyvek állománya Igen 

13114 Hangszerek aktivált állományának értéke Igen 

13115 Egyéb, állományba vett. értékét nem csökkentő eszköz aktivált 

állományának ertéke 

Igen 

13116 Jármüvek aktivált állományának értéke Igen 

1316 I ágyonkezelésbe vett kincstári gépek, berendezések, felszerelések, 

járművek értéke 

Nem 

13161 Vagyonkezelésbe vett kincstári informatikai eszközök értéke Nem 

131611 Vagyonkezelésbe vett kincstári informatikai gép, berendezés, felszerelés 

értéke 

Igen 

131612 Vagyonkezelésbe vett kincstári nem egyedi megrendelésre készült 

szoftvertermékek értéke 

Igen 

13162 Vagyonkezelésbe vett kincstári egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke Igen 

13163 Vagyonkezelésbe vett kincstári kulturális javak értéke Igen 

13164 Vagyonkezelésbe vett kincstári hangszerek értéke Igen 

13165 Vagyonkezelésbe vett kincstári egyéb, állományba vett, értékét nem 

csökkentő eszköz értéke 

Igen 

13166 Vagyonkezelésbe vett kincstári járművek értéke Igen 

1317 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati gépek, berendezések, felszerelések, 

járművek értéke 

Nem 

13171 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati informatikai eszközök értéke Nem 

131711 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati informatikai gép. berendezés, 

felszerelés értéke 

Igen 

131712 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati nem egyedi megrendelésre készült 

szoftvertermékek értéke 

Igen 

13172 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati egyéb gép, berendezés és felszerelés 

értéke 

Igen 

13173 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati kulturális javak értéke Igen 

13174 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati hangszerek értéke Igen 

13175 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati egyéb, allományba vett, értékét nem 

csökkentő eszköz ertéke 

Igen 

13176 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati j ármüvek értéke Igen 

1318 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott gépek, berendezések, felszerelések, 

járművek értéke 

Nem 

13181 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott informatikai eszközök értéke Nem 
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131811 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott informatikai gép, berendezés, felszerelés 

értéke 

Igen 

131812 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott nem egyedi megrendelésre készült 

szoftvertermékek értéke 

Igen 

13182 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott egyéb gép, berendezés és felszerelés 

értéke 

Igen 

13183 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott kulturális javak értéke Igen 

13184 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott hangszerek értéke Igen 

13185 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott egyéb, állományba vett. értékét nem 

csökkentő eszköz értéke 

Igen 

13186 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott jármüvek értéke Igen 

1319 Teljesen (O-ig) leírt gépek, berendezések, felszerelések, jármüvek értéke Nem 

13191 Teljesen (O-ig) leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek aktívált 

állományának értéke 

Nem 

131911 Teljesen (O-ig) leírt informatikai eszközök értéke Nem 

1319111 Teljesen (O-ig) leírt informatikai gép, berendezés, felszerelés értéke Igen 

1319112 Teljesen (O-ig) leírt nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek 

értéke 

Igen 

131912 Teljesen (O-ig) leirt egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke Igen 

131913 Telj esen (O-ig) leirt kulturális javak értéke Igen 

131914 Teljesen (O-ig) leírt hangszerek értéke Igen 

131915 Teljesen (O-ig) leírt egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz 

értéke 

Igen 

131916 Teljesen (O-ig) leírt jármüvek értéke Igen 

13196 Teljesen (O-ig) leírt, vagyonkezelésbe átvett kincstári gépek, 

berendezések, felszerelések, jár-művek állományának értéke 

Nem 

131961 Teljesen (O-ig) leírt, vagyonkezelésbe átvett kincstári informatikai 

eszközök értéke 

Nem 

1319611 Teljesen (O-ig) leírt, vagyonkezelésbe átvett kincstári informatikai gép, 

berendezés, felsze-relés értéke 

Igen 

1319612 Teljesen (O-ig) leírt nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek 

értéke 

Igen 

131962 Teljesen (O-ig) leirt, vagyonkezelésbe átvett kincstári egyéb gép. 

berendezes és felszerelés értéke 

Igen 

131963 Teljesen (O-ig) Leírt, vagyonkezelésbe átvett kincstári kulturális javak 

értéke 

Igen 

131964 Teljesen (O-ig) leírt, vagyonkezelésbe átvett kincstári hangszerek értéke Igen 

131965 Teljesen (O-ig) leirt, vagyonkezelésbe átvett kincstári egyéb, állományba 

vett, értékét nemcsökkentő eszköz értéke 

Igen 

131966 Teljesen (O-ig) leírt, vagyonkezelésbe átvett kincstári jármüvek értéke Igen 

13197 Teljesen (O-ig) leírt, vagyonkezelésbe átvett önkormányzati gépek, 

berendezések, felszerelések,járművek állományának értéke 

Nem 

131971 Teljesen (O-ig) leírt, vagyonkezelésbe átvett önkormányzati informatikai 

eszközök értéke 

Igen 

1319711 Teljesen (O-ig) leírt, vagyonkezelésbe átvett önkormányzati informatikai 

gép, berendezés,felszerelés értéke 

Igen 

1319712 Teljesen (O-ig) leírt, vagyonkezelésbe átvett önkormányzati nem egyedi 

megrendelésrekészült szoftvertermékek értéke 

Igen 

131972 Teljesen (O-ig) leírt, vagyonkezelésbe átvett önkormányzati egyéb gép, 

berendezés és felsze-relés értéke 

Igen 

131973 Teljesen (O-ig) leírt, vagyonkezelésbe átvett önkormányzati kulturális 

javak értéke 

Igen 
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131974 Teljesen (O-ig) leírt, vagyonkezelésbe átvett önkormányzati hangszerek 

értéke 

Igen 

131975 Teljesen (O-ig) leírt egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz 

értéke 

Igen 

131976 Teljesen (O-ig) leírt, vagyonkezelésbe átvett önkormányzati járművek 

értékeNEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT 

ESZKÖZÖK 

Igen 

13198 Teljesen (O-ig) leírt, üzemeltetésre, kezelésbe átadott gépek, berendezések, 

felszerelések, jár-művek állományának értéke 

Nem 

131981 Teljesen (O-ig) leírt, üzemeltetésre, kezelésbe áradott informatikai 

eszközök értéke 

Nem 

1319811 Teljesen (O-ig) leírt, üzemeltetésre, kezelésbe átadott informatikai gép, 

berendezés, felsze-relés értéke 

Igen 

1319812 Teljesen (O-ig) leírt, üzemeltetésre, kezelésbe átadott nem egyedi 

megrendelésre készültszoftvertermékek értéke 

Igen 

131982 Teljesen (O-ig) leírt, üzemeltetésre, kezelésbe átadott Egyéb gép, 

berendezés és felszerelés értéke 

Igen 

131983 Teljesen (O-ig) leírt, üzemeltetésre, kezelésbe átadott kulturális javak 

értéke 

Igen 

131984 Teljesen (O-ig) leírt, üzemeltetésre, kezelésbe átadott hangszerek értéke Igen 

131985 Teljesen (O-ig) leírt, üzemeltetésre, kezelésbe átadott egyéb, állományba 

vett, értékét nem csök-kentő eszköz értéke 

Igen 

131986 Teljesen (O-ig) leírt, üzemeltetésre, kezelésbe átadott jármüvek értéke Igen 

132 Üzembe nem helyezett, használatba nem vett kisértékű tárgyi eszközök Nem 

1321 Üzembe nem helyezett, használatba nem vett kisértékű informatikai 

eszközök értéke 

Nem 

13211 Üzembe nem helyezett, használatba nem vett kisértékű informatikai gép, 

berendezés, felszerelés értéke 

Igen 

13212 Üzembe nem helyezett, használatba nem vett kisértékű nem egyedi 

megrendelésre készült szoftver-termékek értéke 

Igen 

1322 Üzembe nem helyezett, használatba nem vett kisértékű egyéb gép, 

berendezés és felszerelés értéke 

Igen 

1323 Üzembe nem helyezett, használatba nem vett kisértékű kulturális javak 

értéke 

Igen 

1324 üzembe nem helyezett, használatba nem vett kisértékű hangszerek értéke Igen 

1325 Üzembe nem helyezett, használatba nem vett kisértékű egyéb, állományba 

vett, értékét nem csökkentőeszköz értéke 

Igen 

136 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékhelyesbítése Nem 

1361 Informatikai eszközök értékhelyesbítése Nem 

13611 Informatikai gép, berendezés, felszerelés értékhelyesbítése Igen 

13612 Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek értékhelyesbítése Igen 

1362 Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékhelyesbítése Igen 

1363 Kulturális javak értékhelyesbítése Igen 

1364 Hangszerek értékhelyesbítése Igen 

1365 Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értékhelyesbítése Igen 

1366 Járművek értékhelyesbítése Igen 

138 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek terven felüli 

értékcsökkenése és annak visszaírása 

Nem 

1381 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek terven felüli 

értékcsökkenése 

Nem 

13811 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek aktivált állományának 

terven felüli értékcsök-kenése 

Nem 
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138111 Informatikai eszközök terven felüli értékcsökkenése Nem 

1381111 Informatikai gép, berendezés, felszerelés terven felüli értékcsökkenése Igen 

1381112 Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek terven felüli 

értékcsökkenése 

Igen 

138112 Egyéb gép, berendezés és felszerelés terven felüli értékcsökkenése Igen 

138113 Kulturális javak terven felüli értékcsökkenése Igen 

138114 Hangszerek terven felüli értékcsökkenése Igen 

138115 Egyéb, állományba vett. értékét nem csökkentő eszköz terven felüli 

értékcsökkenése 

Igen 

138116 Jármüvek terven felüli értékcsökkenése Igen 

13816 Vagyonkezelésbe vett kincstári gépek, berendezések, felszerelések, 

járművek terven felüliértékcsökkenése 

Nem 

138161 Vagyonkezelésbe vett kincstári informatikai eszközök ten'en felüli 

értékcsökkenése 

Nem 

1381611 Vagyonkezelésbe vett kincstári informatikai gép, berendezés, felszerelés 

terven felüliértékcsökkenése 

Igen 

1381612 Vagyonkezelésbe vett kincstári nem egyedi megrendelésre készült 

szoftvertermékek ter-ven felüli értékcsökkenése 

Igen 

138162 Vagyonkezelésbe vett kincstári egyéb gép, berendezés és felszerelés terven 

felüli értékcsök-kenése 

Igen 

138163 Vagyonkezelésbe vett kincstári kulturális javak terven felüli 

értékcsökkenése 

Igen 

138164 Vagyonkezelésbe vett kincstári hangszerek terven felüli értékcsökkenése Igen 

138165 Vagyonkezelésbe vett kincstári egyéb, állományba vett, értékét nem 

csökkentő eszköz tervenfelüli értékcsökkenése 

Igen 

138166 Vagyonkezelésbe vett kincstári jármüvek terven felüli értékcsökkenése Igen 

13817 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati gépek, berendezések, felszerelések, 

jármüvek terven fe-lüli értékcsökkenése 

Nem 

138171 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati informatikai eszközök terven felüli 

értékcsökkenése 

Nem 

1381711 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati informatikai gép. berendezés, 

felszerelés terven fe-lüli értékcsökkenése 

Igen 

1381712 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati nem egyedi megrendelésre készült 

szoftvertermékekterven felüli értékcsökkenése 

Igen 

138172 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati egyéb gép, berendezés és felszerelés 

terven felüli érték-csökkenése 

Igen 

138173 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati kulturális javak terven felüli 

értékcsökkenése 

Igen 

138174 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati hangszerek ten'en felüli 

értékcsökkenése 

Igen 

138175 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati egyéb, állományba vett, értékét nem 

csökkentő eszközterven felüli értékcsökkenése 

Igen 

138176 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati járművek ten'en felüli 

értékcsökkenése 

Igen 

13818 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott gépek, berendezések, felszerelések, 

jármüvek terven felüliértékcsökkenése 

Nem 

138181 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott informatikai eszközök terven felüli 

értékcsökkenése 

Nem 

1381811 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott informatikai gép, berendezés, felszerelés 

terven felüliértékcsökkenése 

Igen 

1381812 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott nem egyedi megrendelésre készült 

szoftvertermékek ter-ven felüli értékcsökkenése 

Igen 
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138182 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott egyéb gép, berendezés és felszerelés 

ten'en felüli értékcsök-kenése 

Igen 

138183 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott kulturális javak ten'en felüli 

értékcsökkenése 

Igen 

138184 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott hangszerek terven felüli értékcsökkenése Igen 

138185 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott egyéb, állományba vett, értékét nem 

csökkentő eszköz ten'enfelüli értékcsökkenése 

Igen 

138186 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott jármüvek tenen felüli értékcsökkenése Igen 

1382 Gépek, berendezések, felszerelések, jármüvek terven felüli 

értékcsökkenésének visszairása 

Nem 

13821 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek aktivált állományának 

terven felüli értékcsök-kenésének visszairása 

Nem 

138211 Informatikai eszközök tenen felüli értékcsökkenésének visszairása Nem 

1382111 Informatikai gép, berendezés, felszerelés ten'en felüli értékcsökkenésének 

visszairása 

Igen 

1382112 Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek terven felüli 

értékcsökkenésénekvisszairása 

Igen 

138212 Egyéb gép, berendezés és felszerelés terven felüli értékcsökkenésének 

visszairása 

Igen 

138213 Kulnirális javak terven felüli értékcsökkenésének visszairása Igen 

138214 Hangszerek terven felüli értékcsökkenésének visszairása Igen 

138215 Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terven felüli 

értékcsökkenésének visz-szaírása 

Igen 

138216 Jármüvek terven felüli értékcsökkenésének visszairása Igen 

13826 Vagyonkezelésbe vett kincstári gépek, berendezések, felszerelések, 

jármüvek terven felüliértékcsökkenésének visszairása 

Nem 

138261 Vagyonkezelésbe vett kincstári informatikai eszközök terven felüli 

értékcsökkenésének visszairása 

Nem 

1382611 Vagyonkezelésbe vett kincstári informatikai gép. berendezés, felszerelés 

terven felüliértékcsökkenésének visszairása 

Igen 

1382612 Vagyonkezelésbe vett kincstári nem egyedi megrendelésre készült 

szoftvertermékek ter-ven felüli értékcsökkenésének visszairása 

Igen 

138262 Vagyonkezelésbe vett kincstári egyéb gép, berendezés és felszerelés terven 

felüli értékcsök-kenésének visszairása 

Igen 

138263 Vagyonkezelésbe vett kincstári kulturális javak ten'en felüli 

értékcsökkenésének visszairása 

Igen 

138264 Vagyonkezelésbe vett kincstári hangszerek ten'en felüli 

értékcsökkenésének visszairása 

Igen 

138265 Vagyonkezelésbe vett kincstári egyéb, állományba vett, értékét nem 

csökkentő eszköz tervenfelüli értékcsökkenésének visszairása 

Igen 

138266 Vagyonkezelésbe vett kincstári jármüvek terven felüli értékcsökkenésének 

visszairása 

Igen 

13827 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati gépek, berendezések, felszerelések, 

jármüvek terven fe-lüli értékcsökkenésének visszairása 

Nem 

138271 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati informatikai eszközök terven felüli 

értékcsökkenésénekvisszairása 

Nem 

1382711 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati informatikai gép, berendezés, 

felszerelés ten'en fe-lüli értékcsökkenésének visszairása 

Igen 

1382712 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati nem egyedi megrendelésre készült 

szoftvertermékekterven felüli értékcsökkenésének visszairása 

Igen 

138272 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati egyéb gép, berendezés és felszerelés 

terven felüli érték-csökkenésének visszairása 

Igen 
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138273 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati kulturális javak terven felüli 

értékcsökkenésének v isszairása 

Igen 

138274 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati hangszerek terven felüli 

értékcsökkenésének visszairása 

Igen 

138275 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati egyéb, állományba vett, értékét nem 

csökkentő eszközten'en felüli értékcsökkenésének visszairása 

Igen 

138276 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati járművek terven felüli 

értékcsökkenésének visszairása 

Igen 

13828 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott gépek, berendezések, felszerelések, 

jármüvek terven felültértékcsökkenésének visszairása 

Nem 

138281 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott informatikai eszközök ten'en felüli 

értékcsökkenésének visz-szairása 

Nem 

1382811 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott informatikai gép, berendezés, felszerelés 

terven felüliértékcsökkenésének visszairása 

Igen 

1382812 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott nem egyedi megrendelésre készült 

szoftvertermékek ter-ven felüli értékcsökkenésének visszairása 

Igen 

138282 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott egyéb gép, berendezés és felszerelés 

terven felüli értékcsök-kenésének visszairása 

Igen 

138283 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott kulturális javak ten'en felüli 

értékcsökkenésének visszairása 

Igen 

138284 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott hangszerek tenen felüli 

értékcsökkenésének visszairása 

Igen 

138285 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott egyéb, állományba vett. értékét nem 

csökkentő eszköz ten'enfelüli értékcsökkenésének visszairása 

Igen 

138286 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott járművek terven felüli 

értékcsökkenésének visszairásaIHMMiRfllMlBOTVMP 

Igen 

139 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti 

értékcsökkenése 

Nem 

1391 Gépek, berendezések, felszerelések, jármüvek aktivált állományának terv 

szerinti értékcsökkenése 

Nem 

13911 Informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése Nem 

139111 Informatikai gép, berendezés, felszerelés terv szerinti értékcsökkenése Igen 

139112 Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek terv szerinti 

értékcsökkenése 

Igen 

13912 Egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése Igen 

13913 Kulturális javak terv szerinti értékcsökkenése Igen 

13913001 Kulturális javak terv szerinti értékcsökkenése Igen 

13913002 Könyvtári könyvek állományának értékcsökkenése Igen 

13914 Hangszerek terv szerinti értékcsökkenése Igen 

13915 Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terv szerinti 

értékcsökkenése 

Igen 

13916 Jármüvek terv szerinti értékcsökkenése Igen 

1396 Vagyonkezelésbe vett kincstári gépek, berendezések, felszerelések, 

jármüvek terv szerinti értékcsökkenése 

Nem 

13961 Vagyonkezelésbe vett kincstári informatikai eszközök terv szerinti 

értékcsökkenése 

Nem 

139611 Vagyonkezelésbe vett kincstári informatikai gép, berendezés, felszerelés 

terv szerinti érték-csökkenése 

Igen 

139612 Vagyonkezelésbe vett kincstári nem egyedi megrendelésre készült 

szoftvertermékek terv sze-rinti értékcsökkenése 

Igen 

13962 Vagyonkezelésbe vett kincstári egyéb gép, berendezés és felszerelés terv 

szerinti értékcsökkenése 

Igen 
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13963 Vagyonkezelésbe vett kincstári kulturális javak terv szerinti 

értékcsökkenése 

Igen 

13964 Vagyonkezelésbe vett kincstári hangszerek terv szerinti értékcsökkenése Igen 

13965 Vagyonkezelésbe vett kincstári egyéb, állományba vett, értékét nem 

csökkentő eszköz terv szerintiértékcsökkenése 

Igen 

13966 Vagyonkezelésbe vett kincstári jármüvek terv szerinti értékcsökkenése Igen 

1397 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati gépek, berendezések, felszerelések, 

jármüvek ter\' szerinti érték-csökkenése 

Nem 

13971 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati informatikai eszközök terv szerinti 

értékcsökkenése 

Nem 

139711 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati informatikai gép, berendezés, 

felszerelés terv szerintiértékcsökkenése 

Igen 

139712 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati nem egyedi megrendelésre készült 

szoftvertermékek tervszerinti értékcsökkenése 

Igen 

13972 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati egyéb gép, berendezés és felszerelés 

terv szerinti értékcsök-kenése 

Igen 

13973 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati kulturális javak ten' szerinti 

értékcsökkenése 

Igen 

13974 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati hangszerek terv szerinti 

értékcsökkenése 

Igen 

13975 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati egyéb, állományba vett. értékét nem 

csökkentő eszköz tervszerinti értékcsökkenése 

Igen 

13976 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati jármüvek terv szerinti 

értékcsökkenése 

Igen 

1398 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott gépek, berendezések, felszerelések, 

jármüvek terv szerinti értékcsökkenése 

Nem 

13981 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott informatikai eszközök terv szerinti 

értékcsökkenése 

Nem 

139811 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott informatikai gép, berendezés, felszerelés 

terv szerinti érték-csökkenése 

Igen 

139812 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott nem egyedi megrendelésre készült 

szoftvertermékek terv sze-rinti értékcsökkenése 

Igen 

13982 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott Egyéb gép, berendezés és felszerelés terv 

szerinti értékcsökkenése 

Igen 

13983 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott kulturális javak terv szerinti 

értékcsökkenése 

Igen 

13984 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott hangszerek terv szerinti értékcsökkenése Igen 

13985 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott egyéb, állományba vett, értékét nem 

csökkentő eszköz terv szerin-ti értékcsökkenése 

Igen 

13986 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott jármüvek terv szerinti 

értékcsökkenéseNEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT 

ESZKÖZÖK 

Igen 

14 Tenyészállatok Nem 

141 Tenyészállatok Nem 

1411 Tenyészállatok aktivált állományának értéke Igen 

1416 V agyonkezelésbe vett kincstári tenyészállatok állományának értéke Igen 

1417 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tenyészállatok állományának értéke Igen 

1418 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott tenyészállatok állományának értéke Igen 

1419 Teljesen (O-ig) leírt tenyészállatok értéke Nem 

14191 Teljesen (O-ig) leírt tenyészállatok aktivált állományának értéke Igen 

14196 Teljesen (O-ig) leírt, vagyonkezelésbe vett kincstári tenyészállatok aktivált 

állományának értéke 

Igen 



130. SZÁM EGYETEMI ÉRTESÍTŐ   5533 
     

14197 Teljesen (O-ig) leírt, vagyonkezelésbe vett önkormányzati tenyészállatok 

aktivált állományának értéke 

Igen 

14198 Teljesen (O-ig) leírt, üzemeltetésre, kezelésbe átadott tenyészállatok 

állományának értéke 

Igen 

146 Tenyészállatok értékhelyesbítése Igen 

148 Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása Nem 

1481 Tenyészállatok ten'en felüli értékcsökkenése Nem 

14811 Tenyészállatok aktivált állományának terven felüli értékcsökkenése Igen 

14816 Vagyonkezelésbe vett kincstári tenyészállatok terven felüli 

értékcsökkenése 

Igen 

14817 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tenyészállatok terven felüli 

értékcsökkenése 

Igen 

14818 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott tenyészállatok terven felüli 

értékcsökkenése 

Igen 

1482 Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenésének visszaírása Nem 

14821 Tenyészállatok aktivált állományának terven felüli értékcsökkenésének 

visszaírása 

Igen 

14826 Vagyonkezelésbe vett kincstári tenyészállatok terven felüli 

értékcsökkenésének visszaírása 

Igen 

14827 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tenyészállatok terven felüli 

értékcsökkenésének visszaírása 

Igen 

14828 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott tenyészállatok terven felüli 

értékcsökkenésének visszaírása 

Igen 

149 Tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenése Nem 

1491 Tenyészállatok aktivált állományának terv szerinti értékcsökkenése Igen 

1496 I ágyonkezelésbe vett kincstári tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenése Igen 

1497 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tenyészállatok terv szerinti 

értékcsökkenése 

Igen 

1498 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott tenyészállatok terv szerinti 

értékcsökkenése 

Igen 

15 Beruházások, felújítások Nem 

151 Befejezetlen beruházások Nem 

1511 Befejezetlen vásárolt beruházások előző év(ek)i állománya Nem 

15111 Befejezetlen vásárolt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 

beruházásának előzőév(ek)i állománya 

Nem 

151111 Befejezetlen vásárolt termőföld beruházásának előző év(ek)i állománya Igen 

151112 Befejezetlen vásárolt telkek beruházásának előző év(ek)i állománya Nem 

1511121 Befejezetlen vásárolt lakótelkek beruházásának előző év(ek)i állománya Igen 

1511122 Befejezetlen vásárolt egyéb célú telkek beruházásának előző év(ek)i 

állománya 

Igen 

151113 Befejezetlen vásárolt épületek beruházásának előző év(ek)i állománya Nem 

1511131 Befejezetlen vásárolt lakóépületek (ideérn e lakások) beruházásának előző 

év(ek)i állománya 

Igen 

1511132 Befejezetlen vásárolt értékét nem csökkentő, műemléki védettségű 

épületek beruházásá-nak előző év(ek)i állománya 

Igen 

1511133 Befejezetlen vásárolt egyéb épületek beruházásának előző év(ek)i 

állománya 

Igen 

151114 Befejezetlen vásárolt egycb építmények beruházásának előző év(ek)i 

állománya 

Igen 

151115 Befejezetlen vásárolt ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok 

beruházásának előző év(ek)i állománya 

Igen 

15112 Befejezetlen vásárolt informatikai eszközök beruházásának előző év(ek)i Nem 
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állománya 

151121 Befejezetlen vásárolt informatikai gép, berendezés és felszerelés 

beruházásának előző év(ek)i állománya 

Igen 

151122 Befejezetlen vásárolt nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek 

beruházásának előző év(ek)i állománya 

Igen 

15113 Befejezetlen vásárolt Egyéb gép, berendezés és felszerelés beruházásának 

előző év(ek)i állománya 

Igen 

15114 Befejezetlen vásárolt jármű beruházásának előző év(ek)i állománya Igen 

15115 Befejezetlen vásárolt tenyészállat beruházásának előző év(ek)i állománya Igen 

1512 Befejezetlen vásárolt beruházások tárgyévi állománya Nem 

15121 Befejezetlen vásárolt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 

beruházásának tárgyéviállománya 

Nem 

151211000/62 Termőföld beszerzés Igen 

151212 Befejezetlen vásárolt telkek beruházásának tárgyévi állománya Nem 

1512121000/62 Lakótelkek beszerzésének Igen 

1512122000/62 Egyéb célú telkek beszerzésének Igen 

151213 Befejezetlen vásárolt épületek beruházásának tárgyévi állománya Nem 

1512131000/62 Lakóépület (ideértve lakás) beszerzés, létesítés Igen 

1512132000/62 Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épület beszerzés, létesítés Igen 

1512133000/62 Egyéb épület beszerzés, létesítés Igen 

151214000/62 Egyéb építmény beszerzés, létesítés Igen 

151215000/62 Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékékü jogok beszerzése Igen 

15122 Befejezetlen vásárolt informatikai eszközök beruházásának tárgyévi 

állománya 

Nem 

151221000/63 Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés Igen 

151222000/63 Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzés Igen 

15123 Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés beruházásának 

tárgyévi állománya 

Nem 

151231000/64 Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés Igen 

151232000/64 Kulturális javak beszerzés, létesítés Igen 

151232001/64 Kulturális javak beszerzés, létesítés Igen 

151232002/64 Könyvtári könyvek beszerzése Igen 

151233000/64 Hangszer beszerzés, létesítés Igen 

151234000/64 Egyéb, állományba vett. értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés Igen 

15124000/64 Jármű beszerzés, létesítés Igen 

151241000/917 Jármű beszerzés pénzügyi lízínggel Igen 

15125000/64 Tenyészállat beszerzés, létesítés Igen 

152 Befejezetlen felújítások Nem 

1521 Befejezetlen vásárolt felújítások előző év(ek)i állománya Nem 

15211 Befejezetlen vásárolt ingatlanok felújításának előző év(ek)i állománya Nem 

152113 Befejezetlen vásárolt épület felújítások előző év(ek)i állománya Nem 

1521131 Befejezetlen vásárolt lakóépület (ideértve lakás) felújítások előző év(ek)i 

állománya 

Igen 

1521132 Befejezetlen vásárolt értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épület 

felújítások előző év(ek)i állománya 

Igen 

1521133 Befejezetlen vásárolt egyéb épület felújítások előző év(ek)i állománya Igen 

152114 Befejezetlen vásárolt egyéb építmények felújításának előző év(ek)i 

állománya 

Igen 

15212 Befejezetlen vásárolt informatikai eszközök felújításának előző év(ek)i 

állománya 

Nem 

152121 Befejezetlen vásárolt informatikai gép, berendezés és felszerelés 

felújításának előző év(ek)i állománya 

Igen 



130. SZÁM EGYETEMI ÉRTESÍTŐ   5535 
     

152122 Befejezetlen vásárolt nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek 

felújítások előzőév(ek)i állománya 

Igen 

15213 Befejezetlen v ásárolt egy éb gép, berendezés és felszerelés felújításának 

előző év(ek)i állománya 

Igen 

15214 Befejezetlen vásárolt jármű felújításának előző év(ek)i állománya Igen 

15215 Befejezetlen vásárolt tenyészállat felújításának előző év(ek)i állománya Igen 

1522 Befejezetlen vásárolt felújítások tárgyévi állománya Nem 

15221 Befejezetlen vásárolt ingatlanok felújításának tárgyévi állománya Nem 

152213 Befejezetlen vásárolt épület felújítások tárgyévi állománya Nem 

1522131000/71 Lakóépület (ideértve lakás) felújítása Igen 

1522132000/71 Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épület felújítása Igen 

1522133000/71 Egyéb épület felújítása Igen 

152214000/71 Egyéb építmény felújítása Igen 

15222 Befejezetlen vásárolt informatikai eszközök felújításának tárgyévi 

állománya 

Nem 

152221000/72 Informatikai eszköz felújítása Igen 

152222000/72 Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása Igen 

15223 Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés felújításának 

tárgyévi állománya 

Nem 

152231000/73 Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása Igen 

152232000/73 Kulturális javak felújítása Igen 

152233000/73 Hangszer felújítása Igen 

152234000/73 Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása Igen 

15224000/73 Jármű felújítása Igen 

15225000/73 Tenyészállat felújítása Igen 

158 Beruházások terven felüli értékcsökkenése Nem 

1581 Beruházások, felújítások ten'en felüli értékcsökkenése Nem 

15811 Befejezetlen előző év(ek)i vásárolt beruházások terven felüli 

értékcsökkenése 

Nem 

158111 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok előző év(ek)i vásárolt 

beruházások terven felüli értékcsökkenése 

Igen 

158112 Informatikai eszközök előző év(ek)i vásárolt beruházások terven felüli 

értékcsökkenése 

Igen 

158113 Egyéb gép, berendezés és felszerelés előző év(ek)i vásárolt beruházások 

terven felüli érték-csökkenése 

Igen 

158114 Jármű előző év(ek)i vásárolt beruházások terven felüli értékcsökkenése Igen 

158115 Tenyészállat előző év(ek)i vásárolt beruházások terven felüli 

értékcsökkenése 

Igen 

15812 Befejezetlen tárgyév i v ásárolt beruházások terv en felüli értékcsökkenése Nem 

158121 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok tárgyévi vásárolt 

beruházások terven felüliértékcsökkenése 

Igen 

158122 Informatikai eszközök tárgyévi vásárolt beruházások terven felüli 

értékcsökkenése 

Igen 

158123 Egyéb gép, berendezés és felszerelés tárgyévi vásárolt beruházások terven 

felüli értékcsökkenése 

Igen 

158124 Jármű tárgyévi vásárolt beruházások terven felüli értékcsökkenése Igen 

158125 Tenyészállat tárgyévi vásárolt beruházások terven felüli értékcsökkenése Igen 

15813 Befejezetlen előző év(ek)i saját kivitelezésben végzett beruházások terv en 

felüli értékcsökkenése 

Nem 

158131 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok előző év(ek)i saját 

kivitelezésben végzett beru-házások terven felüli értékcsökkenése 

Igen 

158132 Informatikai eszközök előző év(ek)i saját kivitelezésben végzett Nem 
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beruházások terven felüliértékcsökkenése 

158133 Egyéb gép, berendezés és felszerelés előző év(ek)i saját kivitelezésben 

végzett beruházásokterven felüli értékcsökkenése 

Igen 

158134 Jármű előző év(ek)i saját kivitelezésben végzett bemházások terven felüli 

értékcsökkenése 

Igen 

158135 Tenyészállat előző év{ek)i saját kivitelezésben végzett beruházások terven 

felüli értékcsökkenése 

Igen 

15814 Befejezetlen tárgyévi saját kivitelezésben végzett beruházások terven felüli 

értékcsökkenése 

Nem 

158141 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok tárgyévi saját 

kivitelezésben végzett beruházások terven felüli értékcsökkenése 

Igen 

158142 Informatikai eszközök tárgyévi saját kivitelezésben végzett beruházások 

terven felüli érték-csökkenése 

Igen 

158143 Egyéb gép, berendezés és felszerelés tárgyévi saját kivitelezésben végzett 

beruházások tervenfelüli értékcsökkenése 

Igen 

158144 Jármű tárgyévi saját kivitelezésben végzett beruházások terven felüli 

értékcsökkenése 

Igen 

158145 Tenyészállat tárgyévi saját kivitelezésben végzett beruházások terven felüli 

értékcsökkenése 

Igen 

15815 Befejezetlen előző év(ek)i vásárolt felújítások terven felüli 

értékcsökkenése 

Nem 

158151 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok előző év(ek)i vásárolt 

felújítások terven felüliértékcsökkenése 

Igen 

158152 Informatikai eszközök előző év(ek)i vásárolt felújítások terven felüli 

értékcsökkenése 

Igen 

158153 Egyéb gép, berendezés és felszerelés előző év(ek)i vásárolt felújítások 

terven felüli értékcsökkenése 

Igen 

158154 Jármű előző év(ek)i vásárolt felújítások terven felüli értékcsökkenése Igen 

158155 Tenyészállat előző év(ek)i vásárolt felújítások terven felüli 

értékcsökkenése 

Igen 

15816 Befejezetlen tárgyévi vásárolt felújítások terven felüli értékcsökkenése Nem 

158161 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok tárgyévi vásárolt 

felújitások terven felüli értékcsökkenése 

Igen 

158162 Informatikai eszközök tárgyévi vásárolt felújítások terven felüli 

értékcsökkenése 

Igen 

158163 Egyéb gép, berendezés és felszerelés tárgyévi vásárolt felújítások terven 

felüli értékcsökkenése 

Igen 

158164 Jármű tárgyévi vásárolt felújítások terven felüli értékcsökkenése Igen 

158165 Tenyészállat tárgyévi vásárolt felújítások terven felüli értékcsökkenése Igen 

15817 Befejezetlen előző év(ek)i saját kivitelezésben végzett felújítások terven 

felüli értékcsökkenése 

Nem 

158171 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok előző év(ek)i saját 

kivitelezésben végzett fel-újítások terven felüli értékcsökkenése 

Igen 

158172 Informatikai eszközök előző év(ek)i saját kivitelezésben végzett felújítások 

terven felüli értékcsökkenése 

Igen 

158173 Egyéb gép, berendezés és felszerelés előző év(ek)i saját kivitelezésben 

végzett felújítások ter-ven felüli értékcsökkenése 

Igen 

158174 Jármű előző év(ek)i saját kivitelezésben végzett felújítások terven felüli 

értékcsökkenése 

Igen 

158175 Tenyészállat előző év(ek)i saját kivitelezésben végzett felújítások terven 

felüli értékcsökkenése 

Igen 

15818 Befejezetlen tárgyévi saját kivitelezésben végzett felújítások terven felüli Nem 
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értékcsökkenése 

158181 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok tárgyévi saját 

kivitelezésben végzett felújításokterven felüli értékcsökkenése 

Igen 

158182 Informatikai eszközök tárgyévi saját kivitelezésben végzett felújítások 

terven felüli értékcsökkenése 

Igen 

158183 Egyéb gép, berendezés és felszerelés tárgyévi saját kivitelezésben végzett 

felújítások terven felüli értékcsökkenése 

Igen 

158184 Jármű tárgyévi saját kivitelezésben végzett felújítások terven felüli 

értékcsökkenése 

Igen 

158185 Tenyészállat tárgyévi saját kivitelezésben végzett felújítások terven felüli 

értékcsökkenése 

Igen 

1582 Beruházások, felújítások terven felüli értékcsökkenésének visszairása Nem 

15821 Befejezetlen előző év(ek)i vásárolt beruházások terven felüli 

értékcsökkenésének visszairása 

Nem 

158211 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok előző év(ek)i vásárolt 

beruházások terven felüli értékcsökkenésének visszairása 

Igen 

158212 Infonnatikai eszközök előző év(ek)i vásárolt beniházások terven felüli 

értékcsökkenésének visszairása 

Igen 

158213 Egyéb gép, berendezés és felszerelés előző év(ek)i vásárolt beruházások 

terven felüli érték-csökkenésének visszairása 

Igen 

158214 Jármű előző év(ek)i vásárolt beruházások terven felüli értékcsökkenésének 

visszairása 

Igen 

158215 Tenyészállat előző év(ek)i vásárolt beruházások terven felüli 

értékcsökkenésének visszairása 

Igen 

15822 Befejezetlen tárgyévi vásárolt beruházások terven felüli 

értékcsökkenésének visszairása 

Nem 

158221 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok tárgyévi vásárolt 

beniházások terven felüliértékcsökkenésének visszairása 

Igen 

158222 Informatikai eszközök tárgyévi vásárolt beruházások terven felüli 

értékcsökkenésének visszairása 

Igen 

158223 Egyéb gép, berendezés és felszerelés tárgyévi vásárolt beruházások terven 

felüli értékcsök-kenésének visszairása 

Igen 

158224 Jármű tárgyévi vásárolt beruházások terven felüli értékcsökkenésének 

visszairása 

Igen 

158225 Tenyészállat tárgyévi vásárolt beniházások terven felüli 

értékcsökkenésének visszairása 

Igen 

15823 Befejezetlen előző év(ek)i saját kivitelezésben végzett beruházások terven 

felüli értékcsök-kenésének visszairása 

Nem 

158231 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok előző év(ek)i saját 

kivitelezésben végzett beru-házások terven felüli értékcsökkenésének 

visszairása 

Igen 

158232 Informatikai eszközök előző év(ek)i saját kivitelezésben végzett 

beruházások terven felüliértékcsökkenésének visszairása 

Igen 

158233 Egyéb gép, berendezés és felszerelés előző év(ek)i saját kivitelezésben 

végzett beruházásokterven felüli értékcsökkenésének visszairása 

Igen 

158234 Jármű előző év(ek)i saját kivitelezésben végzett beruházások terven felüli 

értékcsökkenésénekvisszairása 

Igen 

158235 Tenyészállat előző év(ek)i saját kivitelezésben végzett beruházások terven 

felüli értékcsök-kenésének visszairása 

Igen 

15824 Befejezetlen tárgyévi saját kivitelezésben végzett beruházások terven felüli 

értékcsökkenésének visszaírása 

Nem 

158241 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok tárgyévi saját Igen 
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kivitelezésben végzett beruházások terven felüli értékcsökkenésének 

visszaírása 

158242 Informatikai eszközök tárgyévi saját kivitelezésben végzett beruházások 

terven felüli érték-csökkenésének visszaírása 

Igen 

158243 Egyéb gép, berendezés és felszerelés tárgyévi saját kivitelezésben végzett 

beruházások tervenfelüli értékcsökkenésének visszaírása 

Igen 

158244 Jármű tárgyévi saját kivitelezésben végzett beruházások terven felüli 

értékcsökkenésének visz-szaírása 

Igen 

158245 Tenyészállat tárgyévi saját kivitelezésben végzett beruházások terven felüli 

értékcsökkenésének visszaírása 

Igen 

15825 Befejezetlen előző év(ek)i vásárolt felújítások terven felüli 

értékcsökkenésének visszaírása 

Nem 

158251 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok előző év(ek)i vásárolt 

felújítások terven felüliértékcsökkenésének visszaírása 

Igen 

158252 Informatikai eszközök előző év(ek)i vásárolt felújítások terven felüli 

értékcsökkenésének visz-szairása 

Igen 

158253 Egyéb gép, berendezés és felszerelés előző év(ek)i vásárolt felújítások 

terven felüli értékcsök-kenésének visszaírása 

Igen 

158254 Jármű előző év(ekji vásárolt felújítások terven felüli értékcsökkenésének 

visszaírása 

Igen 

158255 Tenyészállat előző év(ek)i vásárolt felújítások terven felüli 

értékcsökkenésének visszaírása 

Igen 

15826 Befejezetlen tárgyévi vásárolt felújítások terven felüli értékcsökkenésének 

v isszaírása 

Nem 

158261 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok tárgyévi vásárolt 

felújítások terven felüli érték-csökkenésének visszaírása 

Igen 

158262 Informatikai eszközök tárgyévi vásárolt felújítások terven felüli 

értékcsökkenésének visz-szaírása 

Igen 

158263 Egyéb gép, berendezés és felszerelés tárgyévi vásárolt felújítások terven 

felüli értékcsökkenésének visszaírása 

Igen 

158264 Jármű tárgyévi vásárolt felújítások terven felüli értékcsökkenésének 

visszaírása 

Igen 

158265 Tenyészállat tárgyévi vásárolt felújítások terven felüli értékcsökkenésének 

visszaírása 

Igen 

15827 Befejezetlen előző év(ek)i saját kivitelezésben végzett felújítások terven 

felüli értékcsökkenésének visszaírása 

Nem 

158271 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok előző év(ek)i saját 

kivitelezésben végzett fel-újítások terven felüli értékcsökkenésének 

visszaírása 

Igen 

158272 Informatikai eszközök előző év(ek)i saját kivitelezésben végzett felújítások 

terven felüli érték-csökkenésének visszaírása 

Igen 

158273 Egyéb gép, berendezés és felszerelés előző év(ek)i saját kivitelezésben 

végzett felújítások ter-ven felüli értékcsökkenésének visszaírása 

Igen 

158274 Jármű előző év(ek)i saját kivitelezésben végzett felújítások terven felüli 

értékcsökkenésénekvisszaírása 

Igen 

158275 Tenyészállat előző év(ek)i saját kivitelezésben végzett felújítások terven 

felüli értékcsökkenésének visszaírása 

Igen 

15828 Befejezetlen tárgyévi saját kivitelezésben v égzett felújítások terven felüli 

értékcsökkenésénekvisszaírása 

Nem 

158281 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok tárgyévi saját 

kivitelezésben végzett felújításokterven felüli értékcsökkenésének 

visszaírása 

Igen 
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158282 Informatikai eszközök tárgyévi saját kivitelezésben végzett felújítások 

terven felüli értékcsök-kenésének visszaírása 

Igen 

158283 Egyéb gép, berendezés és felszerelés tárgyévi saját kivitelezésben végzett 

felújítások terven fe-lüli értékcsökkenésének visszaírása 

Igen 

158284 Jármű tárgyévi saját kivitelezésben végzett felújítások terven felüli 

értékcsökkenésének visszaírása 

Igen 

158285 Tenyészállat tárgyévi saját kivitelezésben végzett felújítások terven felüli 

értékcsökkenésénekvisszaírása 

Igen 

1598 Idegen tulajdonú eszközök ellenszámla Igen 

1599 Beruházások technikai számla Igen 

16 Tartós részesedések Nem 

161 Tartós részesedések jegybankban Igen 

162 Tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban Nem 

1621 Törvény alapján tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalkozásban Igen 

162111000/54 Állami tulajdonú gazdasági társaságban lévő részesedés értékesítése Igen 

162111000/65 Állami tulajdonú gazdasági társaságban lévő részesedés vásárlása Igen 

162111000/66 Állami tulajdonú gazdasági társaságban lévő részesedés növelése Igen 

162112000/54 Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságban lévő részesedés 

értékesítése 

Igen 

162112000/65 Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságban lévő részesedés vásárlása Igen 

162112000/66 Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságban lévő részesedés növelése Igen 

162113000/54 Egyéb gazdasági társaságban lévő részesedés értékesítése Igen 

162113000/65 Egyéb gazdasági társaságban lévő részesedés vásárlása Igen 

162113000/66 Egyéb gazdasági társaságban lévő részesedés növelése Igen 

162121000/54 Állami tulajdonú gazdasági társaságban lévő részesedés értékesítése Igen 

162121000/65 Állami tulajdonú gazdasági társaságban lévő részesedés vásárlása Igen 

162121000/66 Állami tulajdonú gazdasági társaságban lévő részesedés növelése Igen 

162122000/54 Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságban lévő részesedés 

értékesítése 

Igen 

162122000/65 Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságban lévő részesedés vásárlása Igen 

162122000/66 Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságban lévő részesedés növelése Igen 

162123000/54 Egyéb gazdasági társaságban lévő részesedés értékesítése Igen 

162123000/65 Egyéb gazdasági társaságban lévő részesedés vásárlása Igen 

162123000/66 Egyéb gazdasági társaságban lévő részesedés növelése Igen 

1622 Tartós részesedések saját alapítású nem pénzügyi vállalkozásban Igen 

16221000/54 Állami tulajdonú gazdasági társaságban lévő részesedés értékesítése Igen 

16221000/65 Állami tulajdonú gazdasági társaságban lévő részesedés vásárlása Igen 

16221000/66 Állami tulajdonú gazdasági társaságban lévő részesedés növelése Igen 

16222000/54 Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságban lévő részesedés 

értékesítése 

Igen 

16222000/65 Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságban lévő részesedés vásárlása Igen 

16222000/66 Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságban lévő részesedés növelése Igen 

16223000/54 Egyéb gazdasági társaságban lévő részesedés értékesítése Igen 

16223000/65 Egyéb gazdasági társaságban lévő részesedés vásárlása Igen 

16223000/66 Egyéb gazdasági társaságban lévő részesedés növelése Igen 

1623 Üzleti (forgalomképes) tartós részesedések állománya (profitorienált) 

vállalkozásban 

Nem 

16231000/54 Állami tulajdonú gazdasági társaságban lévő részesedés értékesítése Igen 

16231000/65 Állami tulajdonú gazdasági társaságban lévő részesedés vásárlása Igen 

16231000/66 Állami tulajdonú gazdasági társaságban lévő részesedés növelése Igen 

16232000/54 Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságban lévő részesedés 

értékesítése 

Igen 
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16232000/65 Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságban lévő részesedés vásárlása Igen 

16232000/66 Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságban lévő részesedés növelése Igen 

16233000/54 Egyéb gazdasági társaságban lévő részesedés értékesítése Igen 

16233000/65 Egyéb gazdasági társaságban lévő részesedés vásárlása Igen 

16233000/66 Egyéb gazdasági társaságban lévő részesedés növelése Igen 

1625111000/54 Állami tulajdonú gazdasági társaságban lévő részesedés értékesítése Igen 

1625111000/65 Állami tulajdonú gazdasági társaságban lévő részesedés vásárlása Igen 

1625111000/66 Állami tulajdonú gazdasági társaságban lévő részesedés növelése Igen 

1625112000/54 Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságban lévő részesedés 

értékesítése 

Igen 

1625112000/65 Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságban lévő részesedés vásárlása Igen 

1625112000/66 Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságban lévő részesedés növelése Igen 

1625113000/54 Egyéb gazdasági társaságban lévő részesedés értékesítése Igen 

1625113000/65 Egyéb gazdasági társaságban lévő részesedés vásárlása Igen 

1625113000/66 Egyéb gazdasági társaságban lévő részesedés növelése Igen 

162512 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb tartós 

részesedések 

Nem 

1625121000/54 Állami tulajdonú gazdasági társaságban lévő részesedés értékesítése Igen 

1625121000/65 Állami tulajdonú gazdasági társaságban lévő részesedés vásárlása Igen 

1625121000/66 Állami tulajdonú gazdasági társaságban lévő részesedés növelése Igen 

1625122000/54 Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságban lévő részesedés 

értékesítése 

Igen 

1625122000/65 Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságban lévő részesedés vásárlása Igen 

1625122000/66 Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságban lévő részesedés növelése Igen 

1625123000/54 Egyéb gazdasági társaságban lévő részesedés értékesítése Igen 

1625123000/65 Egyéb gazdasági társaságban lévő részesedés vásárlása Igen 

1625123000/66 Egyéb gazdasági társaságban lévő részesedés növelése Igen 

1631 Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásban Igen 

1632 Tartós részesedések saját alapítású pénzügyi vállalkozásban Igen 

164 Tartós részesedések társulásban Igen 

165 Egyéb tartós részesedések Nem 

1651 Tartós részesedések nonprofit gazdasági társaságban Igen 

1651000/65 Tartós részesedések non-profit társaságban vásárlás Igen 

16511 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb tartós részesedések Nem 

165112 Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések nonprofit állami 

tulajdonú gazdasági társaságban 

Igen 

165113 Üzleti (forgalomképes) tartós részesedések nonprofit állami tulajdonú 

gazdasági társaságban 

Igen 

1652 Tartós részesedések nemzetközi szervezetekben Igen 

16521000/54 Állami tulajdonú gazdasági társaságban lévő részesedés értékesítése Igen 

16521000/65 Állami tulajdonú gazdasági társaságban lévő részesedés vásárlása Igen 

16521000/66 Állami tulajdonú gazdasági társaságban lévő részesedés növelése Igen 

16522000/54 Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságban lévő részesedés 

értékesítése 

Igen 

16522000/65 Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságban lévő részesedés vásárlása Igen 

16522000/66 Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságban lévő részesedés növelése Igen 

16523000/54 Egyéb gazdasági társaságban lévő részesedés értékesítése Igen 

16523000/65 Egyéb gazdasági társaságban lévő részesedés vásárlása Igen 

16523000/66 Egyéb gazdasági társaságban lévő részesedés növelése Igen 

1653 Más egyéb tartós részesedések Nem 

16531000/54 Állami tulajdonú gazdasági társaságban lévő részesedés értékesítése Igen 

16531000/65 Állami tulajdonú gazdasági társaságban lévő részesedés vásárlása Igen 
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16531000/66 Állami tulajdonú gazdasági társaságban lévő részesedés növelése Igen 

16532000/54 Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságban lévő részesedés 

értékesítése 

Igen 

16532000/65 Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságban lévő részesedés vásárlása Igen 

16532000/66 Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságban lévő részesedés növelése Igen 

16533000/54 Egyéb gazdasági társaságban lévő részesedés értékesítése Igen 

16533000/65 Egyéb gazdasági társaságban lévő részesedés vásárlása Igen 

16533000/66 Egyéb gazdasági társaságban lévő részesedés növelése Igen 

16534000/65 Egyéb tartós részesedések vásárlása Igen 

16534000/66 Egyéb tartós részesedések növekedése Igen 

166 Tartós részesedések értékhelyesbítése Nem 

1661 Vállalkozásban lévő tartós részesedések értékhelyesbítése Nem 

16611 Állami tulajdonú gazdasági társaságokban lévő tartós részesedések 

állománya 

Nem 

166111 Állami többségi tulajdonú gazdasági társaságokban lévő tartós 

részesedések értékhelyesbítése 

Igen 

166112 Állami kisebbségi tulajdonú gazdasági társaságokban lévő tartós 

részesedések értékhelyesbítése 

Igen 

16612 Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokban lévő tartós 

részesedések értékhelyesbítése 

Nem 

166121 Önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságokban lévő tartós 

részesedések értékhelyesbítése 

Igen 

166122 önkormányzati kisebbségi tulajdonú gazdasági társaságokban lévő tartós 

részesedések érték-helyesbítése 

Igen 

16618 Államháztartáson kívülre egyéb szerződéstípussal (kezelésre, portfolióba) 

ideiglenesen átadottállami tulajdonú gazdasági társaságokban lévő tartós 

részesedések értékhelyesbítése 

Nem 

166181 Államháztartáson kívülre egyéb szerződéstípussal (kezelésre, portfolióba) 

ideiglenesen átadottállami többségi tulajdonú gazdasági társaságokban 

lévő tartós részesedések értékhelyesbitése 

Igen 

166182 Államháztartáson kívülre egyéb szerződéstípussal (kezelésre, portfolióba) 

ideiglenesen átadottállami kisebbségi tulajdonú gazdasági társaságokban 

lévő tartós részesedések értékhelyesbítése 

Igen 

16619 Államháztartáson kívülre egyéb szerződéstípussal (kezelésre, portfolióba) 

ideiglenesen átadottönkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokban lévő 

tartós részesedések értékhelyesbítése 

Nem 

166191 Államháztartáson kívülre egyéb szerződéstípussal (kezelésre, portfolióba) 

ideiglenesen átadottönkormányzati többségi tulajdonú gazdasági 

társaságokban lévő tartós részesedések értékhe-lyesbítése 

Igen 

166192 Államháztartáson kívülre egyéb szerződéstípussal (kezelésre, portfolióba) 

ideiglenesen átadott ön-kormányzati kisebbségi tulajdonú gazdasági 

társaságokban lévő tartós részesedések értékhelyesbítése 

Igen 

1662 Pénzügyi vállalkozásban lévő tartós részesedések értékhelyesbitése Igen 

168 Tartós részesedések értékvesztése és visszaírása Nem 

1681 Tartós részesedések előző évi értékvesztésének állománya Nem 

16812 Vállalkozásban tartós részesedések előző évi értékvesztésének állománya Nem 

168121 Állami tulajdonú gazdasági társaságokban lévő tarlós részesedések előző 

évi értékvesztésénekállománya 

Nem 

1681211 Állami többségi tulajdonú gazdasági társaságokban lévő tartós 

részesedések előző éviértékvesztésének állománya 

Igen 

1681212 Állami kisebbségi tulajdonú gazdasági társaságokban lévő tartós 

részesedések előző éviértékvesztésének állománya 

Igen 
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168122 Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokban lévő tartós 

részesedések előző évi érték-vesztésének állománya 

Nem 

1681221 Önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságokban lévő tartós 

részesedések előző évi értékvesztésének állománya 

Igen 

1681222 Önkormányzati kisebbségi tulajdonú gazdasági társaságokban lévő tartós 

részesedésekelőző évi értékvesztésének állománya 

Igen 

168126 Államháztartáson belülről vagyonkezelésbe vett állami tulajdonú 

gazdasági társaságokbanlévő tartós részesedések előző évi 

értékvesztésének állománya 

Nem 

1681261 Államháztartáson belülről vagyonkezelésbe vett állami többségi tulajdonú 

gazdasági tár-saságokban lévő tartós részesedések előző évi 

értékvesztésének állománya 

Igen 

1681262 Államháztartáson belülről vagyonkezelésbe vett állami kisebbségi 

tulajdonú gazdaságitársaságokban lévő tartós részesedések előző évi 

értékvesztésének állománya 

Igen 

168127 Államháztartáson belülről vagyonkezelésbe vett önkormányzati tulajdonú 

gazdasági társasá-gokban lévő tartós részesedések előző évi 

értékvesztésének állománya 

Nem 

1681271 Államháztartáson belülről vagyonkezelésbe vett önkormányzati többségi 

tulajdonú gazda-sági társaságokban lévő tartós részesedések előző évi 

értékvesztésének állománya 

Igen 

1681272 Államháztartáson belülről vagyonkezelésbe vett önkormányzati kisebbségi 

tulajdonúgazdasági társaságokban lévő tartós részesedések előző évi 

értékvesztésének állománya 

Igen 

168128 Államháztartáson kívülre egyéb szerződéstípussal (kezelésre, portfóliába) 

ideiglenesen átadott álla-mi tulajdonú gazdasági társaságokban lévő tartós 

részesedések előző évi értékvesztésének állománya 

Nem 

1681281 Államháztartáson kívülre egyéb szerződéstípussal (kezelésre, portfolióba) 

ideiglenesenátadott állami többségi tulajdonú gazdasági társaságokban 

lévő tartós részesedések előzőévi értékvesztésének állom 

Igen 

1681282 Államháztartáson kívülre egyéb szerződéstípussal (kezelésre, portfolióba) 

ideiglenesenátadott állami kisebbségi tulajdonú gazdasági társaságokban 

lévő tartós részesedések előző évi értékvesztésének ál 

Igen 

168129 Államháztartáson kividre egyéb szerződéstípussal (kezelésre, portfóliába) 

ideiglenesen átadottönkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokban lévő 

tartós részesedések előző évi értékvesz-tésének állom 

Nem 

1681291 Államháztartáson kívülre egyéb szerződéstípussal (kezelésre, portfolióba) 

ideiglenesenátadott önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági 

társaságokban lévő tartós részese-dések előző évi értékvesztésé 

Igen 

1681292 Államháztartáson kívülre egyéb szerződéstípussal (kezelésre, portfolióba) 

ideiglenesenátadott önkormányzati kisebbségi tulajdonú gazdasági 

társaságokban lévő tartós részese-dések előző évi értékveszté 

Igen 

16813 Pénzügyi vállalkozásban tartós részesedések előző évi értékvesztésének 

állománya 

Igen 

16814 Társulásban tartós részesedések előző évi értékvesztésének állománya Igen 

16815 Egyéb tartós részesedések előző évi értékvesztésének állománya Igen 

1682 Tartós részesedések tárgyévi értékvesztése Nem 

16822 Vállalkozásban tartós részesedések tárgyévi értékvesztése Nem 

168221 Állami tulajdonú gazdasági társaságokban lévő tartós részesedések 

tárgyévi értékvesztése 

Nem 

1682211 Állami többségi tulajdonú gazdasági társaságokban lévő tartós 

részesedések tárgyéviértékvesztése 

Igen 



130. SZÁM EGYETEMI ÉRTESÍTŐ   5543 
     

1682212 Állami kisebbségi tulajdonú gazdasági társaságokban lévő tartós 

részesedések tárgyéviértékvesztése 

Igen 

168222 Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokban lévő tartós 

részesedések tárgyévi értékvesztése 

Nem 

1682221 Önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságokban lévő tartós 

részesedésektárgyévi értékvesztése 

Igen 

1682222 Önkormányzati kisebbségi tulajdonú gazdasági társaságokban lévő tartós 

részesedésektárgyévi értékvesztése 

Igen 

168226 Államháztartáson belülről vagyonkezelésbe vett állami tulajdonú 

gazdasági társaságokbanlévő tartós részesedések tárgyévi értékvesztése 

Nem 

1682261 Államháztartáson belülről vagyonkezelésbe vett állami többségi tulajdonú 

gazdasági tár-saságokban lévő tartós részesedések tárgyévi értékvesztése 

Igen 

1682262 Államháztartáson belülről vagyonkezelésbe vett állami kisebbségi 

tulajdonú gazdaságitársaságokban lévő tartós részesedések tárgyévi 

értékvesztése 

Igen 

168227 Államháztartáson belülről vagyonkezelésbe vett önkormányzati tulajdonú 

gazdasági társasá-gokban lévő tartós részesedések tárgyévi értékvesztése 

Nem 

1682271 Államháztartáson belülről vagyonkezelésbe vett önkormányzati többségi 

tulajdonú gazda-sági társaságokban lévő tartós részesedések tárgyévi 

értékvesztése 

Igen 

1682272 Államháztartáson belülről vagyonkezelésbe vett önkormányzati kisebbségi 

tulajdonúgazdasági társaságokban lévő tartós részesedések tárgyévi 

értékvesztése 

Igen 

168228 Államháztartáson kívülre egyéb szerződéstípussal (kezelésre, portfóliába) 

ideiglenesen átadottállami tulajdonú gazdasági társaságokban lévő tartós 

részesedések tárgyévi értékx'esztése 

Nem 

1682281 Államháztartáson kívülre egyéb szerződéstípussal (kezelésre, portfolióba) 

ideiglenesen átadott ál-lami többségi tulajdonú gazdasági társaságokban 

lévő tartós részesedések tárgyévi értékvesztése 

Igen 

1682282 Államháztartáson kívülre egyéb szerződéstípussal (kezelésre, portfolióba) 

ideiglenesen átadott ál-lami kisebbségi tulajdonú gazdasági társaságokban 

lévő tartós részesedések tárgyévi értékvesztése 

Igen 

168229 Államháztartáson kívülre egyéb szerződéstípussal (kezelésre, portfóliába) 

ideiglenesen átadott ön-kormányzati tulajdonít gazdasági társaságokban 

lévő tartós részesedések tárgyévi értékvesztése 

Nem 

1682291 Államháztartáson kívülre egyéb szerződéstípussal (kezelésre, portfolióba) 

ideiglenesenátadott önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági 

társaságokban lévő tartós részese-dések tárgyévi értékvesztése 

Igen 

1682292 Államháztartáson kívülre egyéb szerződéstípussal (kezelésre, portfolióba) 

ideiglenesenátadott önkormányzati kisebbségi tulajdonú gazdasági 

társaságokban lévő tartós részese-dések tárgyévi értékvesztés 

Igen 

16823 Pénzügyi vállalkozásban tartós részesedések tárgyévi értékvesztése Igen 

16824 Társulásban tartós részesedések tárgyévi értékvesztése Igen 

16825 Egyéb tartós részesedések tárgyévi értékvesztése Igen 

1683 Tartós részesedések értékvesztésének visszaírása Nem 

16832 Vállalkozásban tartós részesedések értékvesztésének visszaírása Nem 

168321 Alkum tulajdonú gazdasági társaságokban lévő tartós részesedések 

értékvesztésének visszaírása 

Nem 

1683211 Állami többségi tulajdonú gazdasági társaságokban lévő tartós 

részesedések értékvesz-tésének visszaírása 

Igen 

1683212 Állami kisebbségi tulajdonú gazdasági társaságokban lévő tartós 

részesedések értékvesz-tésének visszaírása 

Igen 
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168322 Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokban lévő tartós 

részesedések értékvesztésénekvisszaírása 

Nem 

1683221 Önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságokban lévő tartós 

részesedésekértékvesztésének visszaírása 

Igen 

1683222 Önkormányzati kisebbségi tulajdonú gazdasági társaságokban lévő tartós 

részesedésekértékvesztésének visszaírása 

Igen 

168326 Államháztartáson belülről vagyonkezelésbe vett állami tulajdonú 

gazdasági társaságokbanlévő tartós részesedések értékvesztésének 

visszaírása 

Nem 

1683261 Államháztartáson belülről vagyonkezelésbe vett állami többségi tulajdonú 

gazdasági tár-saságokban lévő tartós részesedések értékvesztésének 

visszaírása 

Igen 

1683262 Államháztartáson belülről vagyonkezelésbe vett állami kisebbségi 

tulajdonú gazdaságitársaságokban lévő tartós részesedések 

értékvesztésének visszaírása 

Igen 

168327 Államháztartáson belülről vagyonkezelésbe vett önkormányzati tulajdonú 

gazdasági társasá-gokban lévő tartós részesedések értékvesztésének 

visszaírása 

Nem 

1683271 Államháztartáson belülről vagyonkezelésbe vett önkormányzati többségi 

tulajdonú gazda-sági társaságokban lévő tartós részesedések 

értékvesztésének visszaírása 

Igen 

1683272 Államháztartáson belülről vagyonkezelésbe vett önkormányzati kisebbségi 

tulajdonúgazdasági társaságokban lévő tartós részesedések 

értékvesztésének visszaírása 

Igen 

168328 Államháztartáson kívülre egyéb szerződéstípussal (kezelésre, portfóliába) 

ideiglenesen átadott ál-lami tulajdonú gazdasági társaságokban lévő tartós 

részesedések értékvesztésének visszaírása 

Nem 

1683281 Államháztartáson kívülre egyéb szerződéstípussal (kezelésre, portfolióba) 

ideiglenesenátadott állami többségi tulajdonú gazdasági társaságokban 

lévő tartós részesedések érték-vesztésének visszaírása 

Igen 

1683282 Államháztartáson kívülre egyéb szerződéstípussal (kezelésre, portfolióba) 

ideiglene-sen átadott állami kisebbségi tulajdonú gazdasági társaságokban 

lévő tartós részesedésekértékvesztésének visszaírása 

Igen 

168329 Államháztartáson kívülre egyéb szerződéstípussal (kezelésre. portfóliába) 

ideiglenesen átadottönkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokban lévő 

tartós részesedések értékvesztésénekvisszaírása 

Nem 

1683291 Államháztartáson kívülre egyéb szerződéstípussal (kezelésre, portfolióba) 

ideiglenesenátadott önkormányzati többségi Uilajdonú gazdasági 

társaságokban lévő tartós részese-dések értékvesztésének vissza 

Igen 

1683292 Államháztartáson kívülre egyéb szerződéstípussal (kezelésre, portfolióba) 

ideiglenesenátadott önkormányzati kisebbségi tulajdonú gazdasági 

társaságokban lév ő tartós részese-dések értékvesztésének vis 

Igen 

16833 Pénzügy i vállalkozásban tartós részesedések értékvesztésének v isszaírása Igen 

16834 Társulásban tartós részesedések értékvesztésének v isszaírása Igen 

16835 Egyéb tartós részesedések értékvesztésének visszaírása Igen 

1685 Egyéb tartós részesedések értékvesztése és visszaírása Nem 

16851 Tartós részesedések nonprofit gazdasági társaságban értékvesztése és 

visszaírása 

Igen 

16852 Tartós részesedések nemzetközi szervezetekben értékvesztése és 

visszaírása 

Igen 

16853 Más egyéb tartós részesedések értékvesztése és visszaírása Igen 

17 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Nem 
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171 Államkötvények Nem 

1711 Belföldi kibocsátású tartós államkötvények Nem 

17111 Belföldi kibocsátású tartós forintalapú államkötvények Igen 

17113 Belföldi kibocsátású tartós külföldi pénzértékre szóló államkötvények Igen 

1712 Külföldi tartós államkötvények Igen 

172 Helyi önkormányzatok kötvényei Nem 

1721 Belföldi kibocsátású helyi önkormányzatok kötvényei Nem 

17211 Belföldi kibocsátású tartós forintalapú helyi önkormányzatok kötvényei Igen 

17212 Belföldi kibocsátású tartós külföldi pénzértékre szóló helyi 

önkormányzatok kötvényei 

Igen 

1722 Külföldi helyi önkormányzatok kötvényei Igen 

173 Egyéb tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Nem 

1731 Tartós kárpótlási jegyek Igen 

1732 Tartós határozott idejű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegy Nem 

17321 Belföldi kibocsátású tartós határozott idejű befektetési alap által 

kibocsátott befektetési jegy 

Nem 

173211 Belföldi kibocsátású tartós határozott idejű befektetési alap által 

kibocsátott forintalapú befek-tetési jegy 

Igen 

173212 Belföldi kibocsátású tartós határozott idejű befektetési alap által 

kibocsátott külföldi pénzérték-re szóló befektetési jegy 

Igen 

17322 Külföldi határozott idejű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegy Igen 

1739 Egyéb különféle tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Nem 

17391 Belföldi kibocsátású egyéb különféle tartós forintalapú hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapírok 

Igen 

173911 Belföldi kibocsátású egyéb különféle tartós külföldi pénzértékre szóló 

hitelviszonyt megtestesí-tő értékpapírok 

Igen 

173912 Belföldi kibocsátású egyéb különféle tartós hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapírok 

Igen 

17392 Külföldi egyéb különféle tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Igen 

178 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése és annak v 

isszaírása 

Nem 

1781 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok előző évi értékvesztésének 

állománya 

Nem 

17811 Tartós államkötvények előző évi értékvesztésének állománya Igen 

17812 Tartós önkormányzatok kötvények előző évi értékvesztésének állománya Igen 

17813 Egyéb tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok előző évi 

értékvesztésének állománya 

Nem 

178131 Tartós kárpótlási jegyek előző évi értékvesztésének állománya Igen 

178132 Tartós határozott idejű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegy 

előző évi értékvesz-tésének állománya 

Igen 

178139 Egyéb különféle tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok előző évi 

értékvesztésének állománya 

Igen 

1782 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok tárgyévi értékvesztése Nem 

17821 Tartós államkötvények tárgyévi értékvesztése Igen 

17822 Tartós önkormányzatok kötvények tárgyévi értékvesztése Igen 

17823 Egyéb tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok tárgyévi értékvesztése Nem 

178231 Tartós kárpótlási jegyek tárgyévi értékvesztése Igen 

178232 Tartós határozott idejű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegy 

tárgyévi értékvesztése 

Igen 

178239 Egyéb különféle tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok tárgyévi 

értékvesztéseNEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT 

ESZKÖZÖK 

Igen 
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1783 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztésének visszairása Nem 

17831 Tartós államkötvények értékvesztésének visszairása Igen 

17832 Tartós önkormányzatok kötvények értékvesztésének visszairása Igen 

17833 Egyéb tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztésének 

visszairása 

Nem 

178331 Tartós kárpótlási jegyek tárgyévi értékvesztése Igen 

178332 Tartós határozott idejű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegy 

tárgyévi értékvesztése 

Igen 

178339 Egyéb különféle tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok tárgyévi 

értékvesztése 

Igen 

18 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Nem 

181 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott immateriális javak Nem 

1811 Koncesszióba adott immateriális javak állományának értéke Igen 

1812 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott immateriális javak 

állományának értéke 

Igen 

182 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott ingatlanok Nem 

1821 Koncesszióba adott ingatlanok állományának értéke Nem 

18211 Koncesszióba adott termőföld állományának értéke Igen 

18212 Koncesszióba adott telkek állományának értéke Nem 

182121 Koncesszióba adott lakótelkek állományának értéke Igen 

182123 Koncesszióba adott egyéb célú telkek állományának értéke Igen 

18213 Koncesszióba adott épületek állományának értéke Nem 

182131 Koncesszióba adott lakóépületek (ideértve lakások) állományának értéke Igen 

182132 Koncesszióba adott értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek 

állományának értéke 

Igen 

182133 Koncesszióba adott egyéb épületek állományának értéke Igen 

18214 Koncesszióba adott ingatlanok állományának értéke Nem 

182141 Koncesszióba adott ültetvények állományának értéke Igen 

182142 Koncesszióba adott erdők állományának értéke Igen 

182143 Koncesszióba adott halastó állományának értéke Igen 

182144 Koncesszióba adott értékét nem csökkentő műemléki védettségű 

építmények állományának értéke 

Igen 

182149 Koncesszióba adott különféle egyéb építmények állományának értéke Igen 

18215 Koncesszióba adott ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékékű jogok 

állományának értéke 

Igen 

1822 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott ingatlanok állományának 

értéke 

Nem 

18221 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott termőföld állományának 

értéke 

Igen 

18222 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott telkek állományának 

értéke 

Nem 

182221 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott lakótelkek állományának 

értéke 

Igen 

182222 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott egyéb célú telkek 

állományának értéke 

Igen 

18223 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott épületek állományának 

értéke 

Nem 

182231 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott lakóépületek (ideértve 

lakások) állományának értéke 

Igen 

182232 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott értékét nem csökkentő, 

műemléki védettségűépületek állományának értéke 

Igen 

182233 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott egyéb épületek Igen 
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állományának értéke 

18224 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott ingatlanok állományának 

értéke 

Nem 

182241 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott ültetvények 

állományának értéke 

Igen 

182242 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott erdők állományának 

értéke 

Igen 

182243 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott halastó állományának 

értéke 

Igen 

182244 Vagyonkezelésbe adott értékét nem csökkentő műemléki védettségű 

építmények állományának értéke 

Igen 

182249 V Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott különféle egyéb 

építmények állományának értéke 

Igen 

18225 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott ingatlanhoz kapcsolódó 

vagyoni értékékű jogokállományának értéke 

Igen 

183 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott gépek, berendezések, felszerelések, 

jármüvek 

Nem 

1831 Koncesszióba adott gépek, berendezések, felszerelések, jármüvek 

állományának értéke 

Nem 

18311 Koncesszióba adott informatikai eszközök állományának értéke Nem 

183111 Koncesszióba adott informatikai gép, berendezés és felszerelés 

állományának értéke 

Igen 

183112 Koncesszióba adott nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek 

állományának értéke 

Igen 

18312 Koncesszióba adott Egyéb gép, berendezés és felszerelés állományának 

értéke 

Igen 

18313 Koncesszióba adott képzőművészeti alkotás állományának értéke Igen 

18314 Koncesszióba adott hangszer állományának értéke Igen 

18315 Koncesszióba adott egyéb, állományba vett. értékét nem csökkentő eszköz 

állományának értéke 

Igen 

18316 Koncesszióba adott jármüvek állományának értéke Igen 

1832 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott gépek, berendezések, 

felszerelések, jármüvek állomá-nyának értéke 

Nem 

18321 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott informatikai eszközök 

állományának értéke 

Nem 

183211 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe informatikai gép. berendezés és 

felszerelés állomá-nyának értéke 

Igen 

183212 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nem egyedi 

megrendelésre készült szoftver-temlékek állományának értéke 

Igen 

18322 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott Egyéb gép, berendezés és 

felszerelés állományánakértéke 

Igen 

18323 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott képzőművészeti alkotás 

állományának értéke 

Igen 

18324 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott hangszer állományának 

értéke 

Igen 

18325 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott egyéb, állományba vett, 

értékét nem csökkentő esz-köz állományának értéke 

Igen 

18326 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott jármüvek állományának 

értéke 

Igen 

184 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott tenyészállatok Nem 

1841 Koncesszióba adott tenyészállatok állományának értéke Igen 

1842 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott tenyészállatok Igen 
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állományának értéke 

185 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott tartós részesedések, tartós 

hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 

Nem 

1851 Koncesszióba adott tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapírok állományának értéke 

Nem 

18511 Koncesszióba adott tartós részesedések állományának értéke Igen 

18512 Koncesszióba adott tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 

állományának értéke 

Igen 

1852 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott tartós részesedések, tartós 

hitelviszonyt megtestesítőértékpapírok állományának értéke 

Nem 

18521 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott tartós részesedések 

állományának értéke 

Nem 

185211 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott állami tulajdonú 

gazdasági társaságokbanlévő tartós részesedések állománya 

Nem 

1852111 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott állami többségi tulajdonú 

gazdasági tár-saságokban lévő tartós részesedések állománya 

Igen 

1852112 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott állami kisebbségi 

tulajdonú gazdaságitársaságokban lévő tartós részesedések állománya 

Igen 

185212 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott önkormányzati tulajdonú 

gazdasági társasá-gokban lévő tartós részesedések állománya 

Nem 

1852121 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott önkormányzati többségi 

tulajdonúgazdasági társaságokban lévő tartós részesedések állománya 

Igen 

1852122 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott önkormányzati 

kisebbségi tulajdonúgazdasági társaságokban lévő tartós részesedések 

állománya 

Igen 

186 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése Nem 

1861 Koncesszióba adott eszközök értékhelyesbítése Igen 

18611 Koncesszióba adott immateriális javak értékhelyesbítése Igen 

18612 Koncesszióba adott ingatlanok értékhelyesbítése Igen 

18613 Koncesszióba adott gép. berendezés és felszerelés értékhelyesbítése Igen 

18614 Koncesszióba adott jármű értékhelyesbítése Igen 

18615 Koncesszióba adott tenyészállat értékhelyesbítése Igen 

18616 Koncesszióba adott tartós részesedések értékhelyesbítése Igen 

1862 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott eszközök 

értékhelyesbítése 

Nem 

18621 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott immateriális javak 

értékhelyesbítése 

Igen 

18622 Államháztartáson kivülre vagyonkezelésbe adott ingatlanok 

értékhelyesbítése 

Igen 

18623 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott gép, berendezés és 

felszerelés értékhelyesbítése 

Igen 

18624 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott jármű értékhelyesbítése Igen 

18625 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott tenyészállat 

értékhelyesbítése 

Igen 

18626 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott tartós részesedések 

értékhelyesbítése 

Igen 

187 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékvesztése és annak 

visszairása 

Nem 

1871 Koncesszióba adott eszközök értékvesztése és annak visszairása Nem 

18711 Koncesszióba adott eszközök előző évi értékvesztésének állománya Nem 

187111 Koncesszióba adott tartós részesedések előző évi értékvesztésének 

állománya 

Igen 
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187112 Koncesszióba adott tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok előző 

évi értékvesztésénekállománya 

Igen 

18712 Koncesszióba adott eszközök tárgyévi értékvesztése Nem 

187121 Koncesszióba adott tartós részesedések tárgyévi értékvesztése Igen 

187122 Koncesszióba adott tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok tárgyévi 

értékvesztése 

Igen 

18713 Koncesszióba adott eszközök értékvesztésének visszairása Nem 

187131 Koncesszióba adott tartós részesedések értékvesztésének visszairása Igen 

187132 Koncesszióba adott tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékv 

esztésének visszairása 

Igen 

1872 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott eszközök értékvesztése és 

annak visszairása 

Nem 

18721 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott eszközök előző évi 

értékvesztésének állománya 

Nem 

187211 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott tartós részesedések előző 

évi értékvesz-tésének állománya 

Igen 

187212 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott tartós hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapírokelőző évi értékvesztésének állománya 

Igen 

18722 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe vagyonkezelésbe adott 

eszközök tárgyévi értékvesztése 

Nem 

187221 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott tartós részesedések 

tárgyévi értékvesztése 

Igen 

187222 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott tartós hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapíroktárgyévi értékvesztése 

Igen 

18723 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott eszközök 

értékvesztésének visszairása 

Nem 

187231 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott tartós részesedések 

értékvesztésének visszairása 

Igen 

187232 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott tartós hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapírokértékvesztésének visszairása 

Igen 

188 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök terven felüli 

értékcsökkenése és annak visszaírása 

Nem 

1881 Koncesszióba adott eszközök ten'en felüli értékcsökkenése és annak 

visszaírása 

Nem 

18811 Koncesszióba adott eszközök terven felüli értékcsökkenése Nem 

188111 Koncesszióba adott immateriális javak terven felüli értékcsökkenése Igen 

188112 Koncesszióba adott ingatlanok ten'en felüli értékcsökkenése Nem 

1881121 Koncesszióba adott termőföld terven felüli értékcsökkenése Igen 

1881122 Koncesszióba adott telkek terven felüli értékcsökkenése Igen 

18811221 Koncesszióba adott lakótelkek terven felüli értékcsökkenése Igen 

18811222 Koncesszióba adott egyéb célú telkek terven felüli értékcsökkenése Igen 

1881123 Koncesszióba adott épületek terven felüli értékcsökkenése Nem 

18811231 Koncesszióba adott lakóépületek (ideértve lakások)terven felüli 

értékcsökkenése 

Igen 

18811232 Koncesszióba adott értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek 

terven fe-lüli értékcsökkenése 

Igen 

18811233 Koncesszióba adott egyéb épületek ten'en felüli értékcsökkenése Igen 

1881124 Koncesszióba adott egyéb építmények tenen felüli értékcsökkenése Nem 

18811241 Koncesszióba adott ültetvények tenen felüli értékcsökkenése Igen 

18811242 Koncesszióba adott erdők tenen felüli értékcsökkenése Igen 

18811243 Koncesszióba adott halastó terven felüli értékcsökkenése Igen 

18811244 Koncesszióba adott értékét nem csökkentő műemléki védettségű Igen 
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építmények tervenfelüli értékcsökkenése 

18811249 Koncesszióba adott különféle egyéb építmények tenen felüli 

értékcsökkenése 

Igen 

1881125 Koncesszióba adott ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékékü jogok terven 

felüli érték-csökkenése 

Igen 

188113 Koncesszióba adott gép, berendezés és felszerelés terven felüli 

értékcsökkenése 

Nem 

1881131 Koncesszióba adott informatikai eszközök terven felüli értékcsökkenése Nem 

18811311 Koncesszióba adott informatikai gép, berendezés és felszerelés terven 

felüli érték-csökkenése 

Igen 

18811312 Koncesszióba adott nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek 

tenen fe-lüli értékcsökkenése 

Igen 

1881132 Koncesszióba adott egyéb gép, berendezés és felszerelés terven felüli 

értékcsökkenése 

Igen 

1881133 Koncesszióba adott képzőművészeti alkotás tenen felüli értékcsökkenése Igen 

1881134 Koncesszióba adott hangszer terven felüli értékcsökkenése Igen 

1881139 Koncesszióba adott egyéb, állományba vett. értékét nem csökkentő eszköz 

tenen felüliértékcsökkenése 

Igen 

188114 Koncesszióba adott jármű tejyen felüli értékcsökkenése Igen 

188115 Koncesszióba adott tenyészállat ten'en felüli értékcsökkenése Igen 

18812 Koncesszióba adott eszközök terven felüli értékcsökkenésének visszaírása Nem 

188121 Koncesszióba adott immateriális javak terven felüli értékcsökkenésének 

visszaírása 

Igen 

188122 Koncesszióba adott ingatlanok ten'en felüli értékcsökkenésének visszaírása Nem 

1881221 Koncesszióba adott termőföld tenen felüli értékcsökkenésének visszaírása Igen 

1881222 Koncesszióba adott lelkek tenen felüli értékcsökkenésének visszaírása Nem 

18812221 Koncesszióba adott lakótelkek tenen felüli értékcsökkenésének visszaírása Igen 

18812222 Koncesszióba adott egyéb célú telkek terven felüli értékcsökkenésének 

visszaírásaNEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT 

ESZKÖZÖK 

Igen 

1881223 Koncesszióba adolt épületek terven felüli értékcsökkenésének visszairása Nem 

18812231 Koncesszióba adott lakóépületek (ideértve lakások) terven felüli 

értékcsökkenésének visszairása 

Igen 

18812232 Koncesszióba adott értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek 

terven fe-lüli értékcsökkenésének visszairása 

Igen 

18812233 Koncesszióba adott egyéb épületek terven felüli értékcsökkenésének 

visszairása 

Igen 

1881224 Koncesszióba adott egyéb épitmények terven felüli értékcsökkenésének 

visszairása 

Nem 

18812241 Koncesszióba adott ültetvények terven felüli értékcsökkenésének 

visszairása 

Igen 

18812242 Koncesszióba adott erdők terven felüli értékcsökkenésének visszairása Igen 

18812243 Koncesszióba adott halastó terven felüli értékcsökkenésének visszairása Igen 

18812244 Koncesszióba adott értékét nem csökkentő műemléki védettségű 

épitmények tervenfelüli értékcsökkenésének visszairása 

Igen 

18812249 Koncesszióba adott különféle egyéb építmények terven felüli 

értékcsökkenésénekvisszairása 

Igen 

1881225 Koncesszióba adott ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékékű jogok terven 

felüli érték-csökkenésének visszairása 

Igen 

188123 Koncesszióba adott gép, berendezés és felszerelés terven felüli 

értékcsökkenésének visszairása 

Nem 

1881231 Koncesszióba adott informatikai eszközök terven felüli Nem 
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értékcsökkenésének visszairása 

18812311 Koncesszióba adott informatikai gép. berendezés és felszerelés terven 

felüli érték-csökkenésének visszairása 

Igen 

18812312 Koncesszióba adott nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek 

terven fe-lüli értékcsökkenésének visszairása 

Igen 

1881232 Koncesszióba adott egyéb gép, berendezés és felszerelés terven felüli 

értékcsökkenésénekvisszairása 

Igen 

1881233 Koncesszióba adott képzőművészeti alkotás terven felüli 

értékcsökkenésének visszairása 

Igen 

1881234 Koncesszióba adott hangszer terven felüli értékcsökkenésének visszairása Igen 

1881235 Koncesszióba adott egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz 

terven felüliértékcsökkenésének visszairása 

Igen 

188124 Koncesszióba adott jármű terven felüli értékcsökkenésének visszairása Igen 

188125 Koncesszióba adott tenyészállat terven felüli értékcsökkenésének 

visszairása 

Igen 

1882 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott eszközök ten'en felüli 

értékcsökkenése és annak visz-szaírása 

Nem 

18821 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott eszközök terven felüli 

értékcsökkenése 

Nem 

188211 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott immateriális javak ten'en 

felüli értékcsökkenése 

Igen 

188212 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott ingatlanok terven felüli 

értékcsökkenése 

Nem 

1882121 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott termőföld terven felüli 

értékcsökkenése 

Igen 

1882122 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott telkek terven felüli 

értékcsökkenése 

Nem 

18821221 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott lakótelkek terven felüli 

értékcsök-kenése 

Igen 

18821222 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott egyéb célú telkek ter\ren 

felüliértékcsökkenése 

Igen 

1882123 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott épületek ten'en felüli 

értékcsökkenése 

Nem 

18821231 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott lakóépületek (ideértve 

lakások)terven felüli értékcsökkenése 

Igen 

18821232 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott értékét nem csökkentő, 

műemlékivédettségű épületek ten en felüli értékcsökkenése 

Igen 

18821233 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott egyéb épületek terven 

felüli érték-csökkenése 

Igen 

1882124 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott egyéb építmények terven 

felüli érték-csökkenése 

Nem 

18821241 Államháztartáson kivülre vagyonkezelésbe adott ültetvények terven felüli 

értékcsök-kenése 

Igen 

18821242 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott erdők terven felüli 

értékcsök-kenése 

Igen 

18821243 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott halastó terven felüli 

értékcsök-kenése 

Igen 

18821244 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott értékét nem csökkentő 

műemlé-ki védettségű építmények terven felüli értékcsökkenése 

Igen 

18821249 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott különféle egyéb 

építményekterven felüli értékcsökkenése 

Igen 

1882125 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott ingatlanhoz kapcsolódó Igen 
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vagyoni érték-ékü jogok terven felüli értékcsökkenése 

188213 Államháztartáson kivülre vagyonkezelésbe adott gép, berendezés és 

felszerelés terven felüli érték-csökkenése 

Nem 

1882131 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott informatikai eszközök 

terven felüliértékcsökkenése 

Nem 

18821311 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott informatikai gép. 

berendezés ésfelszerelés terven felüli értékcsökkenése 

Igen 

18821312 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nem egyedi 

megrendelésre készültszoftvertermékek terven felüli értékcsökkenése 

Igen 

1882132 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott egyéb gép, berendezés és 

felszerelés ter-ven felüli értékcsökkenése 

Igen 

1882133 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott képzőművészeti alkotás 

terven felüliértékcsökkenése 

Igen 

1882134 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott hangszer terven felüli 

értékcsökkenése 

Igen 

1882135 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott egyéb, állományba vett, 

értékét nemcsökkentő eszköz terven felüli értékcsökkenése 

Igen 

188214 Államháztartáson kintire vagyonkezelésbe adott jármű terven felüli 

értékcsökkenése 

Igen 

188215 Államháztartáson kivülre vagyonkezelésbe adott tenyészállat ten'en felüli 

értékcsökkenése 

Igen 

18822 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott eszközök terven felüli 

értékcsökkenésénekvisszaírása 

Nem 

188221 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott immateriális javak ten'en 

felüli értékcsökkenésének visszaírása 

Igen 

188222 Államháztartáson kivülre vagyonkezelésbe adott ingatlanok terven felüli 

értékcsökkenésénekvisszaírása 

Nem 

1882221 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott termőföld terven felüli 

értékcsökkenésének visszaírása 

Igen 

1882222 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott telkek terven felüli 

értékcsökkenésénekvisszaírása 

Nem 

18822221 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott lakótelkek terven felüli 

értékcsök-kenésének visszaírása 

Igen 

18822222 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott egyéb célú telkek terven 

felüliértékcsökkenésének visszaírása 

Igen 

1882223 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott épületek terven felüli 

értékcsökkenésének visszairása 

Nem 

18822231 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott lakóépületek (ideértve 

lakások)terven felüli értékcsökkenésének visszairása 

Igen 

18822232 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott értékét nem csökkentő, 

műemlékivédettségű épületek terven felüli értékcsökkenésének visszairása 

Igen 

18822233 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott egyéb épületek terven 

felüli érték-csökkenésének visszairása 

Igen 

1882224 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott egyéb építmények terven 

felüli érték-csökkenésének visszairása 

Nem 

18822241 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott ültetvények terven felüli 

érték-csökkenésének visszairása 

Igen 

18822242 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott erdők terven felüli 

értékcsökkenésének visszairása 

Igen 

18822243 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott halastó terven felüli 

értékcsök-kenésének visszairása 

Igen 

18822244 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott értékét nem csökkentő Igen 
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műemlékivédettségű építmények terven felüli értékcsökkenésének 

visszairása 

18822249 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott különféle egyéb 

épitmények tervenfelüli értékcsökkenésének visszairása 

Igen 

1882225 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott ingatlanhoz kapcsolódó 

vagyoni érték-ékű jogok terven felüli értékcsökkenésének visszairása 

Igen 

188223 Államháztartáson kiviilre vagyonkezelésbe adott gép, berendezés és 

felszerelés terx'en felüliértékcsökkenésének visszairása 

Nem 

1882231 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott informatikai eszközök 

terven felüliértékcsökkenésének visszairása 

Nem 

18822311 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott informatikai gép. 

berendezés ésfelszerelés terven felüli értékcsökkenésének visszairása 

Igen 

18822312 Államháztartáson kivülre vagyonkezelésbe adott nem egyedi 

megrendelésre készültszoftvertermékek terven felüli értékcsökkenésének 

visszairása 

Igen 

1882232 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott Egyéb gép, berendezés és 

felszerelés ter-ven felüli értékcsökkenésének visszairása 

Igen 

1882233 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott képzőművészeti alkotás 

terven felüliértékcsökkenésének visszairása 

Igen 

1882234 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott hangszer terven felüli 

értékcsökkenésének visszairása 

Igen 

1882235 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott egyéb, állományba vett. 

értékét nemcsökkentő eszköz terven felüli értékcsökkenésének visszairása 

Igen 

188224 Államháztartáson kiviiltv vagyonkezelésbe adott jármű terven felüli 

értékcsökkenésének visszairása 

Igen 

188225 Államháztartáson kivülre vagyonkezelésbe adott tenyészállat terven felüli 

értékcsökkenésénekvisszairása 

Igen 

189 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök terv szerinti 

értékcsökkenése 

Nem 

1891 Koncesszióba adott eszközök ter\' szerinti értékcsökkenése Nem 

18911 Koncesszióba adott immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése Igen 

18912 Koncesszióba adott ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése Nem 

189121 Koncesszióba adott termőföld terv szerinti értékcsökkenése Igen 

189122 Koncesszióba adott telkek terv szerinti értékcsökkenése Nem 

1891221 Koncesszióba adott lakóte Ikek terv szerinti értékcsökkenése Igen 

1891222 Koncesszióba adott egyéb célú telkek terv szerinti értékcsökkenéseIS. 

Koncesszióba, vagy onkezelésbe adott eszközök 

Igen 

189123 Koncesszióba adott épületek len szerinti értékcsökkenése Nem 

1891231 Koncesszióba adott lakóépületek (ideértve lakások) terv szerinti 

értékcsökkenése 

Igen 

1891232 Koncesszióba adott értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek 

terv szerintiértékcsökkenése 

Igen 

1891233 Koncesszióba adott egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése Igen 

189124 Koncesszióba adott egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése Nem 

1891241 Koncesszióba adott ültetvények terv szerinti értékcsökkenése Igen 

1891242 Koncesszióba adott erdők terv szerinti értékcsökkenése Igen 

1891243 Koncesszióba adott halastó terv szerinti értékcsökkenése Igen 

1891244 Koncesszióba adott értékét nem csökkentő műemléki védettségű 

építmények terv szerintiértékcsökkenése 

Igen 

1891249 Koncesszióba adott különféle egyéb építmények ten- szerinti 

értékcsökkenése 

Igen 

189125 Koncesszióba adott ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékékű jogok terv Igen 
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szerinti értékcsökkenése 

18913 Koncesszióba adott gép, berendezés és felszerelés terv szerinti 

értékcsökkenése 

Nem 

189131 Koncesszióba adott informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése Nem 

1891311 Koncesszióba adott informatikai gép. berendezés és felszerelés terv 

szerinti értékcsökkenése 

Igen 

1891312 Koncesszióba adott nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek 

terv szerintiértékcsökkenése 

Igen 

189132 Koncesszióba adott egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti 

értékcsökkenése 

Igen 

189133 Koncesszióba adott képzőművészeti alkotás terv szerinti értékcsökkenése Igen 

189134 Koncesszióba adott hangszer terv szerinti értékcsökkenése Igen 

189135 Koncesszióba adott egyéb, állományba vett. értékét nem csökkentő eszköz 

ten' szerinti érték-csökkenése 

Igen 

18914 Koncesszióba adott jármű terv szerinti értékcsökkenése Igen 

18915 Koncesszióba adott tenyészállat terv szerinti értékcsökkenése Igen 

1892 Államháztartáson kivülre vagyonkezelésbe adott eszközök ten' szerinti 

értékcsökkenése 

Nem 

18921 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott immateriális javak terv 

szerinti értékcsökkenése 

Igen 

18922 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott ingatlanok terv szerinti 

értékcsökkenése 

Nem 

189221 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott termőföld ten szerinti 

értékcsökkenése 

Igen 

189222 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott telkek ten szerinti 

értékcsökkenése 

Nem 

1892221 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott lakótelkek ten szerinti 

értékcsökkenése 

Igen 

1892222 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott egyéb célú telkek terv 

szerinti értékcsökkenése 

Igen 

189223 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott épületek ten szerinti 

értékcsökkenése 

Nem 

1892231 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott lakóépületek (ideértve 

lakások) ten sze-rinti értékcsökkenése 

Igen 

1892232 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott értékét nem csökkentő, 

műemléki védett-ségű épületek ten szerinti értékcsökkenése 

Igen 

1892233 Államháztartáson kivülre vagyonkezelésbe adott egyéb épületek ten 

szerinti értékcsökkenése 

Igen 

189224 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott egyéb építmények ten 

szerinti értékcsökkenése 

Nem 

1892241 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott ültetvények ten szerinti 

értékcsökkenése 

Igen 

1892242 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott erdők ten szerinti 

értékcsökkenése 

Igen 

1892243 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott halastó ten szerinti 

értékcsökkenése 

Igen 

1892244 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott értékét nem csökkentő 

műemléki védett-ségű építmények ten szerinti értékcsökkenése 

Igen 

1892249 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott különféle egyéb 

építmények ten szerin-ti értékcsökkenése 

Igen 

189225 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott ingatlanhoz kapcsolódó 

vagyoni értékékű jo-gok ten szerinti értékcsökkenése 

Igen 
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18923 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott gép, berendezés és 

felszerelés ter\ szerintiértékcsökkenése 

Nem 

189231 Államháztartáson kivülre vagyonkezelésbe adott informatikai eszközök 

terv szerinti értékcsök-kenése 

Nem 

1892311 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott informatikai gép. 

berendezés és felsze-relés terv szerinti értékcsökkenése 

Igen 

1892312 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nem egyedi 

megrendelésre készültszoftvertemlékek terv szerinti értékcsökkenése 

Igen 

189232 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott egyéb gép, berendezés és 

felszerelés terv sze-rinti értékcsökkenése 

Igen 

189233 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott képzőművészeti alkotás 

terv szerinti érték-csökkenése 

Igen 

189234 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott hangszer terv szerinti 

értékcsökkenése 

Igen 

189235 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott egyéb, állományba vett, 

értékét nem csök-kentő eszköz terv szerinti értékcsökkenése 

Igen 

18924 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott jármű terv szerinti 

értékcsökkenése 

Igen 

18925 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott tenyészállat terv szerinti 

értékcsökkenése 

Igen 

2 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK Nem 

21 Vásárolt készletek Nem 

211 Anyagok Nem 

2111 Szakmai anyagok Nem 

21111000/311 Gyógyszerbeszerzés Igen 

21112000/311 Vegyszerbeszerzés Igen 

21113 Egy éven belül elhasználódó szakmai anyagi eszközök Nem 

211133000/311 Könyvbeszerzés Igen 

211134000/311 Folyóirat beszerzés Igen 

211135000/311 Egyéb információhordozóbeszerzés Igen 

21119000/311 Egyéb szakmai anyagbeszerzés Igen 

2112 Üzemeltetési anyagok Nem 

21121000/312 Élelmiszer beszerzés Igen 

21122000/312 Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó 

anyagbeszerzés 

Igen 

21123000/312 Tüzelőanyag beszerzés Igen 

21124000/312 Hajtó- és kenőanyag-beszerzés Igen 

21125000/312 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés Igen 

21126000/312 Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési, fenntartási anyagi eszközök Igen 

21129000/312 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés Igen 

2113 Ajándékok Nem 

211318000/123 Protokoll ajándék Igen 

2119 Anyagok árkülönbözete Nem 

21191 Szakmai anyagok árkülönbözete Igen 

21192 Üzemeltetési anyagok árkülönbözete Igen 

212 Áruk Nem 

2121 Raktári áruk Nem 

21211000/313 Raktári áruk beszerzési áron Igen 

21211001/313 Raktári áruk (gyógyszertári) Igen 

21211002/313 Raktári áruk (egyéb) Igen 

21212 Raktári áruk elszámoló áron Igen 

2122 Bolti áruk eladási áron Igen 
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2123 Bolti áruk árrése Igen 

2124 Idegen helyen tárolt, bizományba átadott áruk Igen 

2125000/313 Betétdíjas göngyölegek Igen 

2126 Közvetített szolgáltatások Nem 

21261000/335 Államháztartáson belülre továbbszámlázandó közvetített szolgáltatások Igen 

21262000/335 Államháztartáson kívülre továbbszámlázandó közvetített szolgáltatások Igen 

2129 Aruk árkülönbözete Nem 

21291 Raktári áruk árkülönbözete Igen 

21295 Betétdíjas göngyölegek árkülönbözete Igen 

218 Vásárolt készletek értékvesztése és visszaírása Nem 

2181 Vásárolt készletek előző évi értékvesztésének állománya Nem 

21811 Szakmai anyagok előző évi értékvesztésének állománya Nem 

218111 Gyógyszerek előző évi értékvesztésének állománya Igen 

218112 Vegyszerek előző évi értékvesztésének állománya Igen 

218113 Egy éven belül elhasználódó szakmai anyagi eszközök előző évi 

értékvesztésének állománya 

Igen 

218119 Egyéb szakmai anyagok előző évi értékvesztésének állománya Igen 

21812 Üzemeltetési anyagok előző évi értékvesztésének állománya Nem 

218121 Élelmiszerek előző évi értékvesztésének állománya Igen 

218122 Irodaszerek, nyomtatványok előző évi értékvesztésének állománya Igen 

218123 Tüzelőanyagok előző évi értékvesztésének állománya Igen 

218124 Hajtó- és kenőanyagok előző évi értékvesztésének állománya Igen 

218125 Munkaruhák, védőruhák, formaruhák, egyenruhák előző évi 

értékvesztésének állománya 

Igen 

218126 Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési, fenntartási anyagi eszközök 

előző évi értékvesztésének állománya 

Igen 

218129 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok előző évi értékvesztésének 

állománya 

Igen 

21813 Áruk elűző évi értékv esztésének állománya Igen 

21814 Betétdíjas göngyölegek előző évi értékvesztésének állománya Igen 

21815 Közvetített szolgáltatások előző évi értékvesztésének állománya Igen 

2182 Vásárolt készletek tárgyévi értékvesztése Nem 

21821 Szakmai anyagok tárgyévi értékvesztése Nem 

218211 Gyógyszerek tárgyévi értékvesztése Igen 

218212 Vegyszerek tárgyévi értékvesztése Igen 

218213 Egy éven belül elhasználódó szakmai anyagi eszközök tárgyévi 

értékvesztése 

Igen 

218219 Egyéb szakmai anyagok tárgyévi értékvesztése Igen 

21822 Üzemeltetési anyagok tárgyévi értékvesztése Nem 

218221 Élelmiszerek tárgyévi értékvesztése Igen 

218222 Irodaszerek, nyomtatványok tárgyévi értékvesztése Igen 

218223 Tüzelőanyagok tárgyévi értékvesztése Igen 

218224 Hajtó- és kenőanyagok tárgyévi értékvesztése Igen 

218225 Munkaruhák, védőruhák, formaruhák, egyenruhák tárgyévi értékvesztése Igen 

218226 Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési, fenntartási anyagi eszközök 

tárgyévi értékvesztése 

Igen 

218229 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok tárgyévi értékvesztése Igen 

21823 Áruk tárgyévi értékvesztése Igen 

21824 Betétdíjas göngyölegek tárgyévi értékvesztése Igen 

21825 Közv etített szolgáltatások tárgyévi értékvesztése Igen 

2183 Vásárolt készletek értékvesztésének visszairása Nem 

21831 Szakmai anyagok értékvesztésének visszairása Nem 
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218311 Gyógyszerek értékvesztésének visszairása Igen 

218312 Vegyszerek értékvesztésének visszairása Igen 

218313 Egy éven belül elhasználódó szakmai anyagi eszközök értékvesztésének 

visszairása 

Igen 

218319 Egyéb szakmai készletek értékvesztésének visszairása Igen 

21832 Üzemeltetési anyagok értékvesztésének visszairása Nem 

218321 Élelmiszerek értékvesztésének visszairása Igen 

218322 Irodaszerek, nyomtatványok értékvesztésének visszairása Igen 

218323 Tüzelőanyagok értékvesztésének visszairása Igen 

218324 Hajtó- és kenőanyagok értékvesztésének visszairása Igen 

218325 Munkaruhák, védőruhák, formaruhák, egyenruhák értékvesztésének 

visszairása 

Igen 

218326 Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési, fenntartási anyagi eszközök 

értékvesztésének visszaírása 

Igen 

218329 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok értékvesztésének visszairása Igen 

21833 Áruk értékvesztésének visszairása Igen 

21834 Betétdíjas göngyölegek értékvesztésének visszairása Igen 

21835 Közvetített szolgáltatások értékvesztésének visszairása Igen 

22 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek, egyéb készletek Nem 

221 Átsorolt, követelés fejében átv ett készletek Nem 

2211 Átsorolt készletek Igen 

2212 Követelés fejében átvett készletek Nem 

22121 Közhatalmi követelés fejében átvett készletek Igen 

22122 Egyéb követelés fejében átvett készletek Igen 

222 Egyéb készletek Nem 

2221 Állami készletek, tartalékok állománya Igen 

2222 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott állami készletek, tartalékok állománya Igen 

2223 Intervenciós készletek Igen 

228 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek, egyéb készletek értékvesztése 

és annak visszaírása 

Nem 

2281 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek, egyéb készletek elö'ző évi 

értékvesztésének állománya 

Nem 

22811 Átsorolt készletek előző évi értékvesztésének állománya Igen 

22812 Követelés fejében átvett készletek előző évi értékvesztésének állománya Igen 

22813 Állami készletek, tartalékok előző évi értékvesztésének állománya Igen 

22814 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott állami készletek, tartalékok előző évi 

értékvesztésének állománya 

Igen 

22815 Intervenciós készletek előző évi értékvesztésének állománya Igen 

2282 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek, egyéb készletek tárgy évi 

értékvesztése 

Nem 

22821 Átsorolt készletek tárgyévi értékvesztése Igen 

22822 Követelés fejében átvett készletek tárgyévi értékvesztése Igen 

22823 Állami készletek, tartalékok tárgyévi értékvesztése Igen 

22824 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott állami készletek, tartalékok tárgyévi 

értékvesztése 

Igen 

22825 Intervenciós készletek tárgyévi értékvesztése Igen 

2283 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek, egyéb készletek 

értékvesztésének visszaírása 

Nem 

22831 Átsorolt készletek értékvesztésének visszaírása Igen 

22832 Követelés fejében átvett készletek értékvesztésének visszaírása Igen 

22833 Állami készletek, tartalékok értékvesztésének visszaírása Igen 

22834 Üzemeltetésre, kezelésbe átadott állami készletek, tanaiékok Igen 
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értékvesztésének visszaírása 

22835 Intervenciós készletek értékvesztésének visszaírása Igen 

23 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek, állatok Nem 

231 Befejezetlen termelés, félkész termékek Nem 

2311 Befejezetlen termelés Igen 

23110000 Befejezetlen termelés keretgazdálkodásos Igen 

2312 Félkész termékek Igen 

23120000 Félkész termékek keretgazdálkodásos Igen 

2319 Félkész termékek készletérték-különbözete Igen 

23190000 Félkész termékek készletérték-különbözete keretgazdálkodásos Igen 

232 Késztermékek Nem 

2321 Késztermékek Igen 

23210000 Késztermékek keretgazdálkodásos Igen 

2329 Késztermékek készletérték-különbözete Igen 

233 Növendék-, hízó és egyéb állatok Nem 

2331 Növendékállatok Igen 

23310000 Növendékállatok keretgazdálkodásos Igen 

2332 Hízóállatok Igen 

23320000 Hízóállatok keretgazdálkodásos Igen 

2333 Egyéb állatok Igen 

23330000 Egyéb állatok keretgazdálkodásos Igen 

2334 Bérbevett állatok Igen 

2335 Igás állatok Igen 

2339 Állatok készletérték-különbözete Igen 

238 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek, állatok 

értékvesztése és annak visszairása 

Nem 

2381 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek, állatok előző évi 

értékvesztésének állománya 

Nem 

23811 Befejezetlen termelés előző évi értékvesztésének állománya Igen 

23812 Félkész termékek előző évi értékvesztésének állománya Igen 

23813 Késztermékek előző évi értékvesztésének állománya Igen 

23814 Növendék-, hízó és egyéb állatok előző évi értékvesztésének állománya Igen 

2382 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek, állatok tárgyévi 

értékvesztése 

Nem 

23821 Befejezetlen termelés tárgyévi értékvesztése Igen 

23822 Félkész termékek tárgyévi értékvesztése Igen 

23823 Késztermékek tárgyévi értékvesztése Igen 

23824 Növendék-, hízó és egyéb állatok tárgyévi értékvesztése Igen 

2383 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek, állatok 

értékvesztésének visszairása 

Nem 

23831 Befejezetlen termelés értékvesztésének visszairása Igen 

23832 Félkész termékek értékvesztésének visszairása Igen 

23833 Késztermékek értékvesztésének visszairása Igen 

23834 Növendék-, hizó és egyéb állatok értékvesztésének visszairása Igen 

24 Értékpapírok Nem 

241 Nem tartós részesedések Nem 

2411 Belföldi kibocsátású nem tartós részesedések Nem 

24111 Belföldi kibocsátású nem tartós forintalapú részesedések Igen 

24112 Belföldi kibocsátású nem tartós külföldi pénzértékre szóló részesedések Igen 

2412 Külföldi nem tartós részesedések Igen 

242 Kárpótlási jegyek Igen 

243 Kincstárjegyek Igen 
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244 Államkötvények Nem 

2441 Belföldi kibocsátású forgatási célú államkötvények Nem 

24411 Belföldi kibocsátású forgatási célú forintalapú államkötvények Igen 

24412 Belföldi kibocsátású forgatási célú külföldi pénzértékre szóló 

államkötvények 

Igen 

2442 Külföldi forgatási célú államkötvények Igen 

245 Helyi önkormányzatok kötvényei Nem 

2451 Belfiildi kibocsátású helyi önkormányzatok kötvényei Nem 

24511 Belföldi kibocsátású helyi önkormányzatok forgatási célú forintalapú 

kötvényei 

Igen 

24512 Belföldi kibocsátású helyi önkormányzatok forgatási célú külföldi 

pénzértékre szóló kötvényei 

Igen 

2452 Külföldi helyi önkormányzatok forgatási célú kötvényei Igen 

246 Befektetési jegyek Nem 

2461 Belföldi kibocsátású forgatási célú befektetési jegyek Nem 

24611 Belföldi kibocsátású forgatási célú forintalapú befektetési jegyek Igen 

24612 Belföldi kibocsátású forgatási célú külföldi pénzértékre szóló befektetési 

jegyek 

Igen 

2462 Külföldi forgatási célú befektetési jegyek Igen 

247 Egyéb forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Nem 

2471 Belföldi kibocsátású egyéb forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapírok 

Nem 

24711 Belföldi kibocsátású egyéb forgatási célú forintalapú hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapírok 

Igen 

24712 Belföldi kibocsátású egyéb forgatási célú külföldi pénzértékre szóló 

hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 

Igen 

2472 Külföldi egyéb forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Igen 

248 Értékpapírok értékvesztése és annak visszairása Nem 

2481 Értékpapírok előző évi értékvesztésének állománya Nem 

24811 Nem tartós részesedések előző évi értékvesztésének állománya Igen 

24812 Kárpótlási jegyek előző évi értékvesztésének állománya Igen 

24813 Kincstárjegyek előző évi értékvesztésének állománya Igen 

24814 Államkötvények előző évi értékvesztésének állománya Igen 

24815 Helyi önkormányzatok kötvényei előző évi értékvesztésének állománya Igen 

24816 Befektetési jegyek előző évi értékvesztésének állománya Igen 

24817 Egyéb forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok előző évi 

értékvesztésének állománya 

Igen 

2482 Értékpapírok tárgyévi értékvesztése Nem 

24821 Nem tartós részesedések tárgyévi értékvesztése Igen 

24822 Kárpótlási jegyek tárgyévi értékvesztése Igen 

24823 Kincstárjegyek tárgyévi értékvesztése Igen 

24824 Államkötvények tárgyévi értékvesztése Igen 

24825 Helyi önkormányzatok kötvényei tárgyévi értékvesztése Igen 

24826 Befektetési jegyek tárgyévi értékvesztése Igen 

24827 Egyéb forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok tárgyévi 

értékvesztése 

Igen 

2483 Értékpapírok értékvesztésének visszairása Nem 

24831 Nem tartós részesedések értékvesztésének visszairása Igen 

24832 Kárpótlási jegyek értékvesztésének visszairása Igen 

24833 Kincstárjegyek értékvesztésének visszairása Igen 

24834 Államkötvények értékvesztésének visszairása Igen 

24835 Helyi önkormányzatok kötvényei értékvesztésének visszairása Igen 
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24836 Befektetési jegyek értékvesztésének visszairása Igen 

24837 Egyéb forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 

értékvesztésének visszairása 

Igen 

3 PÉNZESZKÖZÖK, KÖVETELÉSEK,AKTÍV IDŐBELI 

ELHATÁROLÁSOK 

Nem 

31 Lekötött bankbetétek Nem 

311 Éven túli lejáratú lekötött bankbetétek Nem 

3111 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek Igen 

3112 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek Igen 

312 Éven belüli lejáratú lekötött bankbetétek Nem 

3121 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek Igen 

3122 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek Igen 

318 Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása Nem 

3181 Éven túli lejáratú lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása Nem 

31811 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek értékvesztése és annak 

visszaírása 

Igen 

31812 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek értékvesztése és annak 

visszaírása 

Igen 

3182 Éven belüli lejáratú lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása Nem 

31821 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek értékvesztése és annak 

visszaírása 

Igen 

31822 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek értékvesztése és annak 

visszaírása 

Igen 

32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Nem 

321 Forintpénztár Nem 

3211 Forintpénztár számla Igen 

321101 Pénztár - Rákóczi téri főpénztár Igen 

321102 Pénztár – Klinikai Központ/KK Igen 

321103 Pénztár - MGK Igen 

321104 Pénztár - Klinikai Központ/US Igen 

321105 Fizetőbeteg pénztár - Újklinika Igen 

321106 Fizetőbeteg pénztár – II. Kórház Igen 

322 Valutapénztár Nem 

3221 Valutapénztár Igen 

3229 Valuta árfolyam különbözete Igen 

323 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök Igen 

33 Forintszámlák és devizaszámlák Nem 

331 Forintszámlák Nem 

3311 Kincstáron kívüli forintszámlák Nem 

331141 Dolgozók lakásépítésének, lakásvásárlásának munkáltatói támogatására 

vezetett fizetési számlák 

Igen 

331141001 Dolgozók lakásépítésének, lakásvásárlásának munkáltatói támogatására 

vezetett számla-20010025 

Igen 

331141002 Dolgozók lakásépítésének, lakásvásárlásának munkáltatói támogatására 

vezetett számla- 20008512 

Igen 

331141003 Dolgozók lakásépítésének, lakásvásárlásának munkáltatói támogatására 

vezetett számla- 20011851 

Igen 

331141004 Dolgozók lakásépítésének, lakásvásárlásának munkáltatói támogatására 

vezetett számla-20013750 

Igen 

331141005 Dolgozók lakásépítésének, lakásvásárlásának munkáltatói támogatására 

vezetett számla-20013743 

Igen 

331141006 Dolgozók lakásépítésének, lakásvásárlásának munkáltatói támogatására Igen 
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vezetett számla-20009434 

33115 Kincstáron kívüli egyéb forintszámlák Nem 

331151 Kincstáron kívüli egyéb forintszámlák Igen 

33119 Közérdekű kötelezettségvállalások Igen 

3312 Kincstárban vezetett forintszámlák Nem 

33121 Kincstári egységes számla (KESZ) Igen 

33122 Központi és köztestületi költségvetési szervek fizetési számlái Nem 

331221 Intézményi előirányzat-felhasználási keretszámla (ÖMGjj Igen 

3312212 Intézményi előirányzat-felhasználási keretszámla (ÖMGj) Klinikai 

Központ 

Igen 

3312213 Szegedi Tudományegyetem kutatás-fejlesztési bevételi számla  ÁHT-I: 

230265 

Igen 

331222 Intézményi előirányzat-felhasználási keretszámla (ÖM) Igen 

331223 Célelszámolási számlák Nem 

3312231 Belföldi intézményi működéshez kapcsolódó célelszámolási számla Igen 

3312232 Nemzetközi támogatási programokhoz kapcsolódó célelszámolási számla Igen 

33122321 Nemzetközi támogatási programokhoz kapcsolódó célelszámolási 

számla_1 

Igen 

3312233 Felsőoktatási intézmények hallgatói önköltség és adomány számla Igen 

3312234 Felsőoktatási intézmények kutatás-fejlesztési bevételi számla Igen 

3312236 Régészeti célelszámolási forint számla Igen 

3312237 PSZÁF felügyeleti bírság célelszámolási számla Igen 

3312239 Egyéb célelszámolási számla Igen 

331224 Pályázati költségvetési lebonyolítási számla Igen 

331225 Tranzakciós illeték beszedési számla Igen 

331227 Különféle elkülönített költségvetési számlák Nem 

3312272 Kincstári kártya-fedezeti számla Nem 

33122721 Intézményi kártyafedezeti számla Igen 

331227211 VIP kártyafedezeti számla Igen 

33122722 Intézményi VIP kártyafedezeti számla Igen 

3312273 Köztartozás zárolt fedezeti számla Igen 

331228 Egyéb központi intézményi technikai lebonyolítási számlák Igen 

33123 Fejezeti kezelésű előirányzatok fizetési számlái Nem 

331231 Fejezeti kezelésű előirányzatok előirányzat-felhasználási keretszámlák Nem 

3312311 Fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla (közvetlenül 

kezelt) 

Igen 

3312312 Fejezeti kezelésű előirányzat szakigazgatási előirányzat-felhasználási 

keret-alszámlái 

Igen 

3312313 Pályázati költségvetési lebonyolítási számla Igen 

331251 Letéti számlák Kincstáron belül Igen 

3318 Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszaírása Nem 

332 Devizaszámlák Nem 

3321 Kincstáron kívüli devizaszámlák Nem 

33211 Kincstáron kívüli deviza(betét) számla Igen 

33211001 Kincstáron kívüli deviza(betét) számla-66103177-27004886 (EUR) Igen 

33211002 Kincstáron kívüli deviza(betét) számla-66103179-27074887 (EUR) Igen 

33211003 Kincstáron kívüli deviza(betét) számla-66103176-27034011 (USD) Igen 

33211004 Kincstáron kívüli deviza(betét) számla-66103177-27004013 (USD) Igen 

33211005 Kincstáron kívüli deviza(betét) számla-66103184-27044882 (EUR) Igen 

33211006 Kincstáron kívüli deviza(betét) számla-66103178-27014884 (EUR) Igen 

33211007 Kincstáron kívüli deviza(betét) számla-66103179-27014883 (EUR) Igen 

33211008 Kincstáron kívüli deviza(betét) számla-66103176-27004887 (EUR) Igen 
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33211009 Kincstáron kívüli deviza(betét) számla-66103186-27024882 (EUR) Igen 

33211010 Kincstáron kívüli deviza(betét) számla-66103183-27054882 (EUR) Igen 

33211011 Kincstáron kívüli deviza(betét) számla-66103176-27034884 (EUR) Igen 

33211012 Kincstáron kívüli deviza(betét) számla-66103183-27074880 (EUR) Igen 

33212 Kincstáron kívüli deviza árfolyam-különbözetek Igen 

33213 Nemzetközi támogatási program kincstáron kívüli pénzeszközei Igen 

3322 Kincstárban vezetett devizaszámlák Nem 

33221 Kincstári deviza(betét) számla Igen 

33221001 Kincstári deviza(betét) számla-10002010-00120335 (EUR) Igen 

33221002 Kincstári deviza(betét) számla-10008016-00220332 (USD) Igen 

33221003 Kincstári deviza(betét) számla-10008016-00420336 (EUR) Igen 

33222 Kincstári deviza árfolyam-különbözetek Igen 

3322322 Nemzetközi támogatási programokhoz kapcsolódó célelszámolási 

számla_2 

Igen 

3328 Kincstáron kívül devizában vezetett fizetési számlák értékvesztése és 

annuk visszaírása 

Nem 

33281 Kincstáron kívüli deviza(betét) számla előző évi értékvesztésének 

állománya 

Igen 

33282 Kincstáron kívüli deviza(betét) számla tárgyévi értékvesztése Igen 

33283 Kincstáron kívüli deviza(betét) számla értékvesztésének visszaírása Igen 

33999 Pénzforgalom nélküli technikai elszámolási számla Igen 

35 Követelések Nem 

351 Költségvetési évben esedékes követelések Nem 

3511 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások 

bevételeire államháztartáson belülről 

Igen 

3512 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások 

bevételeire államháztartáson belülről 

Igen 

3513 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre Igen 

3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre Igen 

3515 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre Igen 

3516 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett 

pénzeszközre 

Igen 

3517 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett 

pénzeszközre 

Igen 

3518 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre Igen 

352 Költségvetési évet követően esedékes követelések Nem 

3521 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú 

támogatások bevételeire államháztartáson belülről 

Igen 

3522 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú 

támogatások bevételeire államháztartáson belülről 

Igen 

3523 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre Igen 

3524 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre Igen 

3525 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre Igen 

3526 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett 

pénzeszközre 

Igen 

3527 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett 

pénzeszközre 

Igen 

3528 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási 

bevételekre 

Igen 

358 Követelések értékvesztése és annak visszaírása Nem 

3581 Követelések közhatalmi bevételre értékvesztése és annak visszaírása Nem 

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

35812 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre 

értékvesztése és annak visszaírása 

Igen 

3582 Követelések működési bevételre értékvesztése és annak visszaírása Nem 

35821 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

értékvesztése és annak visszaírása 

Igen 

35822 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 

értékvesztése és annak visszaírása 

Igen 

3583 Követelések felhalmozási bevételre értékvesztése és annak visszaírása Nem 

35831 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 

értékvesztése és annak visszaírása 

Igen 

35832 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre 

értékvesztése és annak visszaírása 

Igen 

3584 Követelések működési célú átvett pénzeszközre értékvesztése és annak 

visszaírása 

Nem 

35841 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett 

pénzeszközre értékvesztése és annak visszaírása 

Igen 

35842 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett 

pénzeszközre értékvesztése és annak visszaírása 

Igen 

3585 Követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre értékvesztése és annak 

visszaírása 

Nem 

35851 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett 

pénzeszközre értékvesztése és annak visszaírása 

Igen 

35852 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett 

pénzeszközre értékvesztése és annak visszaírása 

Igen 

3586 Követelések finanszírozási bevételekre értékvesztése és annak visszaírása Nem 

35861 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre 

értékvesztése és annak visszaírása 

Igen 

35862 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási 

bevételekre értékvesztése és annak visszaírása 

Igen 

35991 Előleg követelés ellenszámla Igen 

35992 Előleg költségvetési évet követő követelés ellenszámla Igen 

35993 Kártya elfogadás (technikai számla) Igen 

36 Sajátos elszámolások Nem 

361 Pénzeszközök átvezetési számla Nem 

3611 Elszámolási és fizetési számlák közötti kiegyenlítő átvezetések Nem 

361101 Pénzeszközök átvezetése (átadása) saját, kincstári körben vezetett 

forintszámlák között 

Igen 

361102 Átvezetés kincstári körön kívül vezetett költségvetési körbe tartozó fizetési 

számlára 

Igen 

361103 Finanszírozási számlák közötti átvezetés Igen 

361111 Számlák és házipénztár közötti pénzforgalom (készpénzfelvétel) Igen 

36119 Elszámolási és fizetési számlák közötti kiegyenlítő átvezetések - 

kötelezettség 

Igen 

3612 Helyiadó-beszedési számlák közötti kiegyenlítő átvezetések Nem 

362 Központosított bevételek beszedésének elszámolásai Nem 

363 Azonosítás alatt álló tételek Nem 

3631 Függő kiadások elszámolása Igen 

3632 Függő bevételek elszámolása Igen 

364 Altalános forgalmi adó elszámolása Nem 

3641 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása Nem 

36411 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános Nem 
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forgalmi adó 

364111000/364

11 

Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható ÁFA-érték 

(keretgazdálkodásos) 

Igen 

3641111000/35

1 

Működési célú előzetes levonható áfa egyenes adózású (előleg) Igen 

36411111000/3

51 

Működési célú előzetes levonható ÁFA nem keretgazd. egyenes adózású 

(előleg) 

Igen 

3641119000/35

1 

Működési célú előzetes levonható áfa egyenes adózású (előleg) követelés Igen 

364112000/364

11 

Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható ÁFA-érték 

(nem keretgazdálkodásos) 

Igen 

3641121000/67 Beruházási célú előzetesen felszámított levonható áfa adó egyemes 

adózású (előleg) 

Igen 

36411211000/6

7 

Beruházási célú előzetesen felszámított levonható ÁFA nem keretgazd.adó 

egyemes adózású (előleg) 

Igen 

3641129000/67 Beruházási célú előzetesen felszámított levonható áfa adó egyemes 

adózású (előleg) követelés 

Igen 

3641131000/74 Felújítási célú előzetesen felszámított levonható áfa egyenes adózású 

(előleg) 

Igen 

36411311000/7

4 

Felújítási célú előzetesen felszámított levonható ÁFA nem 

keretgazd.egyenes adózású (előleg) 

Igen 

3641139000/74 Felújítási célú előzetesen felszámított levonható áfa egyenes adózású 

(előleg) követelés 

Igen 

364119 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható ÁFA - 

kötelezettség 

Igen 

36412 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó Nem 

364121 Előzetesen felszámított levonható áfa (fordított adózású) Igen 

364121000/351 Működési célú előzetes levonható áfa egyenes adózású Igen 

364122000/67 Beruházási célú előzetesen felszámított levonható áfa adó egyemes 

adózású 

Igen 

364123000/74 Felújítási célú előzetesen felszámított levonható áfa egyenes adózású Igen 

364124000/407 Általános forgalmi adó visszaigénylés elszámolása Igen 

364129000/351 Működési célú előzetes levonható áfa egyenes adózású (átterheléshez) Igen 

36413 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható 

általános forgalmi adó 

Nem 

364131000/364

13 

Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható ÁFA-

érték (keretgazdálkodásos) 

Igen 

3641311000/35

1 

Működési célú előzetes nem levonható áfa egyenes adózású (előleg) Igen 

36413111000/3

51 

Működési célú előzetes nem levonható ÁFA nem keretgazd. egyenes 

adózású (előleg) 

Igen 

3641319000/35

1 

Működési célú előzetes nem levonható áfa egyenes adózású (előleg) 

követelés 

Igen 

364132000/364

13 

Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható ÁFA-

érték (nem keretgazdálkodásos) 

Igen 

3641321000/67 Beruházási célú előzetesen felszámított nem levonható áfa adó egyemes 

adózású (előleg) 

Igen 

36413211000/6

7 

Beruházási célú előzetesen felszámított nem levonható ÁFA nem 

keretgazd.adó egyemes adózású (előleg) 

Igen 

3641329000/67 Beruházási célú előzetesen felszámított nem levonható áfa adó egyemes 

adózású (előleg) követelés 

Igen 

3641331000/74 Felújítási célú előzetesen felszámított nem levonható áfa egyenes adózású Igen 



130. SZÁM EGYETEMI ÉRTESÍTŐ   5565 
     

(előleg) 

36413311000/7

4 

Felújítási célú előzetesen felszámított nem levonható ÁFA nem 

keretgazd.egyenes adózású (előleg) 

Igen 

364139 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható ÁFA - 

kötelezettség 

Igen 

364139000/74 Felújítási célú előzetesen felszámított nem levonható áfa egyenes adózású 

(előleg) követelés 

Igen 

36414 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó Nem 

364141 Előzetesen felszámított nem levonható áfa (fordított adózású) Igen 

364141000/351 Működési célú előzetes nem levonható áfa egyenes adózású Igen 

364142000/67 Beruházási célú előzetesen felszámított nem levonható áfa adó egyemes 

adózású 

Igen 

364143000/74 Felújítási célú előzetesen felszámított nem levonható áfa egyenes adózású Igen 

364149000/351 Működési célú előzetes nem levonható áfa egyenes adózású (átterheléshez) Igen 

3642 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása Nem 

36421 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó Nem 

364211000/364

21 

Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő ÁFA-érték - értékesített termékek, 

nyújtott szolgáltatások (keretgazdálkodásos) 

Igen 

3642111000/40

6 

Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott 

szolgáltatások áfa érték (előleg) 

Igen 

36421111000/4

06 

Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott 

szolgáltatások ÁFA nem keretgazd. érték (előleg) 

Igen 

3642119000/40

6 

Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott 

szolgáltatások áfa érték (előleg) követelés 

Igen 

364212000/364

21 

Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő ÁFA-érték - értékesített termékek, 

nyújtott szolgáltatások (nem keretgazdálkodásos) 

Igen 

3642121000/40

6 

Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális 

javak áfa érték (előleg) 

Igen 

36421211000/4

06 

Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális 

javak ÁFA nem keretgazd. érték (előleg) 

Igen 

3642129000/40

6 

Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális 

javak áfa érték (előleg) követelés 

Igen 

364213000/364

21 

Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő ÁFA-érték - tárgyi eszközök, 

immateriális javak (keretgazdálkodásos) 

Igen 

364214000/364

21 

Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő ÁFA-érték - tárgyi eszközök, 

immateriális javak (nem keretgazdálkodásos) 

Igen 

364219 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő ÁFA - követelés Igen 

36422 Más fizetendő általános forgalmi adó Nem 

3642211000/40

6 

Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott 

szolgáltatások áfa érték 

Igen 

3642212000/40

6 

Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális 

javak áfa érték 

Igen 

364222 Fordított adózás alá tartozó vásárolt termékek, nyújtott szolgáltatások 

elszámolása 

Nem 

3642221 Fordított adózás alá tartozó áfa elszámolása Igen 

36422211 Fordított adózás alá tartozó áfa elszámolása (keretgazd.) Igen 

364223 Általános forgalmi adó befizetés elszámolása Nem 

364223000/352

22 

Más fizetendő általános forgalmi adó Igen 

365 Követelés jellegű sajátos elszámolások Nem 

3651 Adott előlegek Nem 

365111 Immateriális javakra adott előlegek Igen 
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365119 Immateriális javakra adott előlegek követelés Igen 

36512 Beruházásokra adott előlegek Nem 

3651211 Ingatlanokra és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékékü jogokra adott 

előlegek 

Igen 

3651219 Ingatlanokra és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékékü jogokra adott 

előlegek követelés 

Igen 

3651221 Informatikai eszközökre adott előlegek Igen 

3651229 Informatikai eszközökre adott előlegek követelés Igen 

3651231 Egyéb gépre, berendezésre és felszerelésre adott előlegek Igen 

3651239 Egyéb gépre, berendezésre és felszerelésre adott előlegek követelés Igen 

3651241 Jármüvekre adott előlegek Igen 

3651249 Jármüvekre adott előlegek követelés Igen 

3651251 Tenyészállatokra adott előlegek Igen 

3651259 Tenyészállatokra adott előlegek követelés Igen 

36513 Készletekre adott előlegek Nem 

3651311 Készletekre forintban adott előlegek Igen 

3651319 Készletekre forintban adott előlegek követelés Igen 

3651321 Készletekre devizában adott előlegek Igen 

3651329 Készletekre devizában adott előlegek követelés Igen 

36514 Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek Nem 

3651411 Szolgáltatásokra forintban adott előlegek Igen 

3651419 Szolgáltatásokra forintban adott előlegek követelés Igen 

3651421 Szolgáltatásokra devizában adott előlegek Igen 

3651429 Szolgáltatásokra devizában adott előlegek követelés Igen 

36515 Foglalkoztatottaknak adott előlegek Nem 

3651511 Személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó tételek miatti követelések Igen 

3651519 Személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó tételek miatti követelések 

követelés 

Igen 

3651521 Foglalkoztatottaknak adott munkabér előlegek Igen 

3651529 Foglalkoztatottaknak adott munkabér előlegek követelés Igen 

3651531 Belföldi kiküldetésre adott előlegek Igen 

3651539 Belföldi kiküldetésre adott előlegek követelés Igen 

3651541 Külföldi kiküldetésre, külszolgálatra forintban adott előlegek Igen 

3651549 Külföldi kiküldetésre, külszolgálatra forintban adott előlegek követelés Igen 

3651551 Külföldi kiküldetésre, külszolgálatra devizában adott előlegek Igen 

3651559 Külföldi kiküldetésre, külszolgálatra devizában adott előlegek követelés Igen 

3651561 Utólagos elszámolásra forintban kiadott előlegek Igen 

3651569 Utólagos elszámolásra forintban kiadott előlegek követelés Igen 

3651571 Utólagos elszámolásra devizában kiadott előlegek Igen 

3651579 Utólagos elszámolásra devizában kiadott előlegek követelés Igen 

3651591 Foglalkoztatottaknak adott egyéb előlegek Igen 

3651599 Foglalkoztatottaknak adott egyéb előlegek követelés Igen 

365161 Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések Igen 

365169 Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések követelés Igen 

36518 Adott előlegek értékvesztése és annak visszairása Nem 

365181 Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása Igen 

365182 Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása Igen 

365183 Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása Igen 

365184 Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak 

visszaírása 

Igen 

365185 Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása Igen 

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

3652 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása Nem 

36521 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása Igen 

36529 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 

követelés 

Igen 

3653 Más által beszedett bevételek elszámolása Nem 

36531 Más által beszedett bevételek elszámolása Igen 

36539 Más által beszedett bevételek elszámolása követelés Igen 

3654 Forgótőke elszámolása Nem 

36541 Forgótőke elszámolása Igen 

36549 Forgótőke elszámolása követelés Igen 

3655 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés 

elszámolása 

Nem 

36551 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés 

elszámolása 

Igen 

36559 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés 

elszámolása követelés 

Igen 

3656 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a 

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai 

megtérítésének elszámolása 

Nem 

36561 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a 

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai 

megtérítésének elszámolása 

Igen 

36569 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a 

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai 

megtérítésének elszámolása követelés 

Igen 

3657 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási 

ellátások elszámolása 

Nem 

36571 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási 

ellátások elszámolása 

Igen 

36579 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási 

ellátások elszámolása követelés 

Igen 

3658 Részesedés szerzés esetén átadott eszközök Nem 

36581 Alapítás során átadott pénzeszközök Nem 

365811 Alapítás során átadott pénzeszközök Igen 

365819 Alapítás során átadott pénzeszközök követelés Igen 

36582 Alapítás során átadott más eszközök Nem 

365821 Alapítás során átadott más eszközök Igen 

365829 Alapítás során átadott más eszközök követelés Igen 

36583 Jegyzett tőke emelése során átadott pénzeszközök Nem 

365831 Jegyzett tőke emelése során átadott pénzeszközök Igen 

365839 Jegyzett tőke emelése során átadott pénzeszközök követelés Igen 

36584 Jegyzett tőke emelése során átadott más eszközök Nem 

365841 Jegyzett tőke emelése során átadott más eszközök Igen 

365849 Jegyzett tőke emelése során átadott más eszközök követelés Igen 

3659 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok Nem 

36591 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok Igen 

36599 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok 

követelés 

Igen 

366 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások Nem 

3661 December havi illetmények, munkabérek elszámolása Igen 

36611 December havi illetmények, munkabérek elszámolása Igen 
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(keretgazdálkodásos) 

36619 December havi illetmények, munkabérek elszámolása ellenszámla Igen 

3662 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai 

Igen 

36629 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési 

eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai ellenszámla 

Igen 

367 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások Nem 

3671 Kapott előlegek Nem 

36711 Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések Nem 

367111 Túlfizetés a jövedelemadókban Nem 

3671111 Túlfizetés a jövedelemadókban Igen 

3671119 Túlfizetés a jövedelemadókban követelés Igen 

367112 Túlfizetés az általános forgalmi adóban Nem 

3671121 Túlfizetés az általános forgalmi adóban Igen 

3671129 Túlfizetés az általános forgalmi adóban követelés Igen 

367113 Egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések Nem 

3671131 Egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések Igen 

3671139 Egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések követelés Igen 

36712 Egyéb kapott előlegek Nem 

367121 Termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás során vevőktől kapott előlegek Nem 

3671211 Termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás során vevőktől forintban kapott 

előlegek 

Nem 

36712111 Termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás során vevőktől forintban kapott 

előlegek 

Igen 

36712119 Termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás során vevőktől forintban kapott 

előlegek követelés 

Igen 

3671212 Termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás során vevőktől devizában kapott 

előlegek 

Nem 

36712121 Termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás során vevőktől devizában kapott 

előlegek 

Igen 

36712129 Termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás során vevőktől devizában kapott 

előlegek követelés 

Igen 

367122 Utólag visszatérítendő költségvetési bevételek (kivéve kapott 

visszatérítendő támogatások, kölcsönök)miatti kötelezettségek 

Nem 

3671221 Utólag visszatérítendő költségvetési bevételek (kivéve kapott 

visszatérítendő támogatások, kölcsönök)miatti kötelezettségek 

Igen 

3671229 Utólag visszatérítendő költségvetési bevételek (kivéve kapott 

visszatérítendő támogatások, kölcsönök)miatti kötelezettségek követelés 

Igen 

367123 Utólag visszatérítendő közhatalmi bevételek miatti kötelezettségek Nem 

3671231 Utólag visszatérítendő közhatalmi bevételek miatti kötelezettségek Igen 

3671239 Utólag visszatérítendő közhatalmi bevételek miatti kötelezettségek 

követelés 

Igen 

367124 Utólagos elszámolásra átvett költségvetési pénzeszközök miatti 

kötelezettségek 

Nem 

3671241 Utólagos elszámolásra átvett költségvetési pénzeszközök miatti 

kötelezettségek 

Igen 

3671249 Utólagos elszámolásra átvett költségvetési pénzeszközök miatti 

kötelezettségek követelés 

Igen 

367125 Utólagos elszámolásra átvett pénzeszközök technikai lebonyolítása miatti 

kötelezettségek 

Nem 

3671251 Utólagos elszámolásra átvett pénzeszközök technikai lebonyolítása miatti 

kötelezettségek 

Igen 
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3671259 Utólagos elszámolásra átvett pénzeszközök technikai lebonyolítása miatti 

kötelezettségek követelés 

Igen 

367129 Egyéb kapott előlegek Nem 

3671291 Egyéb kapott előlegek Igen 

3671296 Egyéb kapott előlegek követelés Igen 

3671297 Diákhitel miatti sajátos forrásoldali elszámolások Igen 

3671298 Hallgatói gyűjtőszámla miatti elszámolások kötelezettsége technikai 

állományi számla 

Igen 

3671299 Diákhitel miatti elszámolások technikai állományi számla Igen 

3672 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása Nem 

36721 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása Igen 

36729 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 

követelés 

Igen 

3673 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása Nem 

36731 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása Igen 

36739 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása követelés Igen 

3674 Forgótőke elszámolása (kincstár) Nem 

36741 Forgótőke elszámolása (kincstár) Igen 

36749 Forgótőke elszámolása (kincstár) követelés Igen 

36751 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség 

elszámolása 

Nem 

367511 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség 

elszámolása 

Igen 

367519 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség 

elszámolása követelés 

Igen 

36752 Alapítás során társaságnak át nem adott nem pénzbeli vagyoni 

hozzájárulások 

Nem 

367521 Alapítás során társaságnak át nem adott nem pénzbeli vagyoni 

hozzájárulások 

Igen 

367529 Alapítás során társaságnak át nem adott nem pénzbeli vagyoni 

hozzájárulások követelés 

Igen 

36753 Jegyzett tőke emelése során társaságnak át nem adott nem pénzbeli 

vagyoni hozzájárulások 

Nem 

367531 Jegyzett tőke emelése során társaságnak át nem adott nem pénzbeli 

vagyoni hozzájárulások 

Igen 

367539 Jegyzett tőke emelése során társaságnak át nem adott nem pénzbeli 

vagyoni hozzájárulások követelés 

Igen 

3676 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások 

megtérítésének elszámolása 

Nem 

36761 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások 

megtérítésének elszámolása 

Igen 

36769 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások 

megtérítésének elszámolása követelés 

Igen 

3677 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás 

elszámolása 

Nem 

36771 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás 

elszámolása 

Igen 

36779 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás 

elszámolása követelés 

Igen 

3678 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok Nem 

36781 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok Igen 

36782 Megőrzésre átvett pénzeszközök Igen 
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36789 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 

követelés 

Igen 

3679 Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások Nem 

36791 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei Nem 

367911 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei Igen 

367919 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei követelés Igen 

36792 Államadósság kezelő központ zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek Nem 

367921 Államadósság kezelő központ zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek Igen 

367929 Államadósság kezelő központ zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek követelés Igen 

368212000/201

5 

Idegen betétkönyvek és készpénzben kezelt idegen pénzeszközök miatti 

elszámolások 

Igen 

368214/2015 Hallgatói gyűjtőszámla miatti elszámolások kötelezettsége Igen 

37 Aktív időbeli elhatárolások Nem 

371 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása Nem 

3713 Tevékenység e/bevétel, egyéb e/bevétel, kamat e/bevétel elhatárolása Igen 

372 Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Nem 

3722 Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elszámolása Igen 

373 Halasztott ráfordítások Nem 

3731 Tartozásátvállalások miatti ráfordítások elhatárolása Igen 

3739 A követelés-jellegű aktív időbeli elhatárolások értékvesztése és annak 

visszaírása 

Igen 

4 FORRÁSOK Nem 

41 Saját töke Nem 

411 Nemzeti vagyon induláskori értéke Igen 

412 Nemzeti vagyon változása Nem 

4121 Államháztartáson belülről vagyonkezelésbe vett eszközök miatt a nemzeti 

vagyon növekedésének töke-változása 

Nem 

41211 Államháztartáson belülre kincstári vagyonkezelésbe vett eszközök miatt a 

nemzeti vagyon növekedésének tőkeváltozása 

Igen 

41212 Államháztartáson belülre önkormányzati vagyonkezelésbe vett eszközök 

miatt a nemzetivagyon növekedésének tőkeváltozása 

Igen 

4122 Államháztartáson belülre vagyonkezelésbe adott eszközök miatt a nemzeti 

vagyon csökkenésének tőkeváltozása 

Nem 

41221 Államháztartáson belülre kincstári vagyon kezelésbe adott eszközök miatt 

a nemzeti vagyon csök-kenésének tőkeváltozása 

Igen 

41222 Államháztartáson belülre önkormányzati vagyonkezelésbe adott eszközök 

miatt a nemzetivagyon csökkenésének tőkeváltozása 

Igen 

4129 Nemzeti vagyon egyéb változása Igen 

413 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai Nem 

4131 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása Igen 

4132 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és 

változása 

Igen 

4133 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai Igen 

414 Felhalmozott eredmény Igen 

415 Eszközök értékhelyesbítésének forrása Igen 

416 Mérleg szerinti eredmény Igen 

42 Kötelezettségek Nem 

421 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek Nem 

4211 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra Igen 

4212 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő 

járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 

Igen 

4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra Igen 
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4214 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli 

juttatásaira 

Igen 

4215 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú 

kiadásokra 

Igen 

4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra Igen 

4217 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra Igen 

4218 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú 

kiadásokra 

Igen 

4219 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra Igen 

422 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek Nem 

4221 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi 

juttatásokra 

Igen 

4222 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat 

terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 

Igen 

4223 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra Igen 

4224 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli 

juttatásaira 

Igen 

4225 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési 

célú kiadásokra 

Igen 

4226 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra Igen 

4227 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra Igen 

4228 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási 

célú kiadásokra 

Igen 

4229 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási 

kiadásokra 

Igen 

42991 Előleg kötelezettség ellenszámla Igen 

42992 Előleg költségvetési évet követő kötelezettség ellenszámla Igen 

43 Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások Nem 

44 Passziv időbeli elhatárolások Nem 

441 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása Nem 

4411 Befolyt, elszámolt hevételek elhatárolása Igen 

4412 Költségek ellentételezésére kapott támogatások elhatárolása Igen 

442 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Nem 

4421 Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások 

elhatárolása 

Igen 

4421001 Mérlegfordulónap előtti időDecemberi bér Mérlegfordulónap előtti 

időszakot terhelő költségek, ráfordítások elhatárolásaszakot terhelő 

költségek, ráfordítások elhatárolása 

Igen 

4422 Értékpapírok beszerzéséhez kapcsolódó különbözetből az időarányos 

árfolyamveszteség elhatárolása 

Igen 

4423 Fizetendő kamatok elhatárolása Igen 

443 Halasztott eredményszemléletű bevételek Nem 

4431 Elengedett kötelezettségek miatti elhatárolás Igen 

4432 Fejlesztési célra kapott végleges támogatások elhatárolása Igen 

4433 Térítés nélkül átvett (ajándékba kapott, fellelt stb.) eszközök értékének 

elhatárolása 

Igen 

4434 Befektetett eszközök tartós használati, üzemeltetési, kezelési jogáért kapott 

bevétel elhatárolása 

Igen 

49 Évi mérlegszámlák Nem 

491 Nyitómérleg számla Nem 

4911 Nyitómérleg számla - követelések Igen 

4912 Nyitómérleg számla - kötelezettségek Igen 
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4913 Nyitómérleg számla -egyéb Igen 

4914 Nyitómérleg számla - követelések (nem keretgazdálkodásos) Igen 

4915 Nyitómérleg számla - kötelezettségek (nem keretgazdálkodásos) Igen 

492 Mérleg szerinti eredmény elszámolása Igen 

493 Zárómérleg számla Igen 

494 Árfolyam-különbözet elszámolási számla Igen 

495 Mérlegrendezési számla Nem 

4951 Év eleji mérlegrendezési számla Igen 

4952 Atszen'ezéshez kapcsolódó mérlegrendezési számla Igen 

5 Költségnemek Nem 

51 Anyagköltség Nem 

511 Vásárolt szakmai anyagok költségei Nem 

5111000/311 Gyógyszerbeszerzés Igen 

5111010/311 Gyógyszer beszerzés oktatáshoz Igen 

5111020/311 Vásárolt vér Igen 

5112000/311 Vegyszerbeszerzés Igen 

5113000/311 Könyvbeszerzés Igen 

5114000/311 Folyóirat-beszerzés Igen 

5115000/311 Egyéb információhordozó-beszerzés Igen 

5119000/311 Egyéb szakmai anyagbeszerzés Igen 

512 Vásárolt üzemeltetési anyagok költségei Nem 

5121000/312 Élelmiszer-beszerzés Igen 

5122000/312 Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó 

anyagbeszerzés 

Igen 

5123000/312 Tüzelőanyag-beszerzés Igen 

5124000/312 Hajtó- és kenőanyag-beszerzés Igen 

5125000/312 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés Igen 

5129000/312 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés Igen 

52 Igénybe vett szolgáltatások költségei Nem 

521 Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások költségei Nem 

5211000/321 Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, 

üzembehelyezési szolgál-tatásainak 

Igen 

5211000/322 Nem adatátviteli célú távközlési díjak Igen 

5211001/322 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 70% Igen 

5212000/321 Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai 

szolgáltatások 

Igen 

5213000/321 Informatikai eszközök, szolgáltatások bérletének, lízingelésének Igen 

5214000/321 Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásának Igen 

5215000/321 Adatátviteli célú távközlési díjak Igen 

5217000/321 Számítástechnikai adatrögzítés, adatfeldolgozás Igen 

5219000/321 Egyéb különféle informatikai szolgáltatás Igen 

5219000/322 Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások Igen 

522 Közüzemi dijak költségei Nem 

5221000/331 Villamosenergia-szolgáltatási díjak Igen 

5222000/331 Gázenergia-szolgáltatási dijak Igen 

5223000/331 Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak Igen 

5224000/331 Víz- és csatornadíjak Igen 

52299 Rezsi technikai főkönyvi szám Igen 

523 Vásárolt élelmezés költségei Nem 

523000/332 Vásárolt élelmezés Igen 

524 Bérleti és lízing díjak költségei Nem 

5241000/333 PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak Igen 
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5242000/333 Egyéb bérleti és lízing díjak Igen 

525 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások költségei Nem 

525000/334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Igen 

526 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások költségei Nem 

5261000/336 Vásárolt közszolgáltatások Igen 

5262000/336 Számlázott szellemi tevékenység Igen 

5269000/336 Egyéb szakmai szolgáltatások Igen 

527 Egyéb szolgáltatások költségei Nem 

5271000/337 Biztosítási szolgáltatási dijak Igen 

5272000/337 Pénzügyi, befektetési szolgáltatási dijak Igen 

5273000/337 Szállítási szolgáltatási díjak Igen 

5279000/337 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Igen 

528 Kiküldetések (napidíj nélküli) költségei Nem 

5281000/341 Belföldi kiküldetések kiadásai Igen 

5282000/341 Külföldi kiküldetések kiadásai Igen 

529 Reklám- és propaganda költségei Nem 

529000/342 Reklám- és propagandakiadások Igen 

53 Bérköltség Nem 

531 Törvény szerinti illetmények, munkabérek költségei Nem 

5311000/1101 Alapilletmények Igen 

5312000/1101 Illetménykiegészítések Igen 

5313000/1101 Nyelvpótlékok Igen 

5314000/1101 Egyéb kötelező pótlékok Igen 

5315000/1101 Egyéb feltételektől függő pótlékok és juttatások Igen 

5316000/1101 Bérkompenzáció Igen 

5319000/1101 Egyéb juttatások Igen 

53191000/1101 Kereset kiegészítés Igen 

53192000/1101 Egyéb juttatások Igen 

532 Normatív jutalmak költségei Nem 

532000/1102 Normatív jutalmak Igen 

533 Céljuttatás, projektprémium költségei Nem 

533000/1103 Céljuttatás, projektprémium Igen 

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

5341000/1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Igen 

5342000/1104 Túlóra, túlszolgálat Igen 

53999000/1199 Bérfeladás technikai főkönyvi szám Igen 

54 Személyi jellegű egyéb kifizetések költségei Nem 

541 Végkielégítés költségei Nem 

541000/1105 Végkielégítés Igen 

542 Jubileumi jutalom költségei Nem 

542000/1106 Jubileumi jutalom Igen 

543 Béren kívüli juttatások költségei Nem 

5431000/1107 Étkezési hozzájárulás Igen 

5432000/1107 Üdülési hozzájárulás Igen 

5433000/1107 Erzsébet-utalvány kiadásainak Igen 

5434000/1107 Széchenyi Pihenő Kártya kiadásainak Igen 

5435000/1107 Iskolakezdési támogatás Igen 

5436000/1107 Önkéntes nyugdíjbiztosító pénztárakba befizetés Igen 

5437000/1107 Önkéntes egészségbiztosító pénztárakba befizetés cafeteria Igen 

5438000/1107 Helyi közlekedési bérlet juttatása Igen 

5439000/1107 Egyéb béren kívüli juttatások Igen 

544 Ruházati költségtérítés költségei Nem 
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544000/1108 Ruházati költségtérítés Igen 

545 Közlekedési költségtérítés költségei Nem 

545000/1109 Közlekedési költségtérítés Igen 

546 Lakhatási támogatások költségei Nem 

5461000/1111 Albérleti díj hozzájárulás Igen 

5462000/1111 Családalapítási támogatás Igen 

5463000/1111 Letelepedési segély Igen 

547 Szociális támogatások költségei Nem 

5471000/1112 Szociális támogatások Igen 

5472000/1110 Egyéb költségtérítések Igen 

548 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak költségei Nem 

5481000/1113 Belföldi napidíj Igen 

5482000/1113 Külföldi napidíj Igen 

5483000/1113 Biztosítási díjak Igen 

5484000/1113 Távolléti díj, szabadságmegváltás Igen 

5485000/1113 Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítési kiadások, egyéb 

kiegészítések 

Igen 

5486000/1113 Bérkompenzáció Igen 

5489000/1113 Egyéb, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak költségei Igen 

549 Külső személyi juttatások költségei Nem 

5491 Választott tisztségviselők juttatásainak költségei Nem 

54911000/121 Közjogi méltóságok juttatásai Igen 

54912000/121 Országgyűlési képviselők juttatásai Igen 

54913000/121 Önkormányzati képviselők, polgármesterek, közgyűlés elnökök, tagjainak 

juttatásai 

Igen 

54919000/121 Egyéb választott tisztségviselők juttatásai Igen 

5492 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 

foglalkoztatottnak fizetett juttatások költségei 

Nem 

54921000/122 Állományba nem tartozók megbízási díjának Igen 

54922000/122 Állományba nem tartozók tiszteletdíjának, szerzői díjának, 

honoráriumának, újítási és ta-lálmányi díjának 

Igen 

5493 Egyéb külső személyi juttatások költségei Nem 

54931000/123 Prémiumévek programban részvevők juttatásainak Igen 

54932000/123 Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásainak Igen 

54933000/123 Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím miatti tiszteletdíjnak, akadémikusok 

és a Magyar Mű-vészeti Akadémia tagjai tiszteletdíjának 

Igen 

54934000/123 További munkaviszonyt létesítők juttatásainak Igen 

54935000/123 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásainak Igen 

54936000/123 Nem foglalkoztatottaknak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak Igen 

54937000/123 Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem 

tartozók juttatásainak 

Igen 

54938000/123 Reprezentációs kiadások Igen 

54939000/123 Egyéb különféle külső személyi juttatások Igen 

55 Bérjárulékok Nem 

551 Szociális hozzájárulási adó költségei Nem 

551000/2 Szociális hozzájárulási adó Igen 

552 Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHÓ) költségei Nem 

553 Egészségügy i hozzájárulás költségei Nem 

553000/2 Egészségügyi hozzájárulás Igen 

554 Táppénz hozzájárulás költségei Nem 

554000/2 Táppénz hozzájárulás Igen 

555 Korkedvezmény-biztosítási járulék költségei Nem 
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555000/2 Korkedvezmény-biztosítási járulék Igen 

556 Rehabilitációs hozzájárulás költségei Nem 

556000/2 Rehabilitációs hozzájárulás Igen 

557 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó költségei Nem 

557000/2 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Igen 

559 Egyéb munkaadókat terhelő járulékok költségei Nem 

559000/2 Egyéb munkaadókat terhelő járulékok Igen 

55999000/2999

22 

Munkaadókat terhelő bérjárulékok technikai főkönyvi szám Igen 

56 Értékcsökkenési leírás Nem 

5611 Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenési leírása Igen 

5612 Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenési leírása Igen 

5613 Informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása Igen 

5614 Egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenési leírása Igen 

5615 Jármüvek ten> szerinti értékcsökkenési leírása Igen 

5616 Tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenési leírása Igen 

5617 Kisértékü immateriális javak használatba vételkor egy összegben elszámolt 

értékcsökkenési leírása 

Igen 

5618 Kisértékü tárgyi eszközök használatba vételkor egy összegben elszámolt 

értékcsökkenési leírása 

Igen 

57 Aktivált saját teljesítmények értéke Nem 

571 Saját termelésű készletek állományváltozása Igen 

5711 Saját termelésű készletek állományváltozása Igen 

572 Saját előállítású eszközök aktivált értéke Nem 

5721 Előző évi saját előállítású eszközök aktivált értéke Igen 

5722 Tárgyévi saját előállítású eszközök aktivált értéke Igen 

59 Költségnem átvezetési számla Nem 

591 Átvezetési számla Igen 

5910 Költségnem átv ezetési számla Nem 

6 Általános költségek Nem 

61 Javító-karbantartó műhelyek költségei Nem 

6118036K1 Karbantartás (Kórház épület) Igen 

6118036R6 Karbantartás (I. Rendelő épület) Igen 

6118036R7 Karbantartás (II. Rendelő épület) Igen 

611821601 Műszaki Előkészítési és Lebonyolítási Osztály Igen 

611821999 Bér technikai Igen 

62 Egyéb kisegítő részlegek költségei Nem 

621801601 Általános költségek Igen 

621801605 Rovarírtás Igen 

621801607 Orvosi Felelősség biztosítás Igen 

6218036R1 Általános költségek Igen 

621822601 Épület karbantartás Igen 

623831601 Mosoda Igen 

623831999 Bér technikai Igen 

624830601 Élelmezési Osztály Igen 

624830999 Bér technikai Igen 

63 Szakmai egységek költségei Nem 

631300301 Aneszteziológia kórház Igen 

631300601 Egyéb (üzemeltetés) Igen 

631300999 Bér technikai Igen 

631301301 Központi aneszteziológiai szolgálat Igen 

631301601 Egyéb (üzemeltetés) Igen 
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631301999 Bér technikai Igen 

631302201 I. Dél Igen 

631302202 II. Dél Igen 

631302203 I. Észak Igen 

631302204 II. Észak Igen 

631302205 III. Észak Igen 

631302403 Központi vérvétel Igen 

631302404 Általános ügyeleti Igen 

631302504 Endoscopia (Rectoscopia, Gastroscopia, Colonoscopia) Igen 

631302505 Endoscopia - ERCP Igen 

631302601 Egyéb (üzemeltetés) Igen 

631302999 Bér technikai Igen 

631303601 Egyéb (üzemeltetés) Igen 

631303999 Bér technikai Igen 

631304301 Elektrofiziológiai labor (Cardio Center) Igen 

631304504 Kis labor Igen 

631304601 Egyéb (üzemeltetés) Igen 

631304999 Bér technikai Igen 

631305301 Műtéti tevékenység Igen 

631305302 Aneszteziológia Igen 

631305601 Egyéb (üzemeltetés) Igen 

631305999 Bér technikai Igen 

631306301 Nagyműtő Igen 

631306302 Kisműtő Igen 

631306303 Aneszteziológia Nagyműtő Igen 

631306304 Aneszteziológia Kisműtő Igen 

631306601 Egyéb (üzemeltetés) Igen 

631306999 Bér technikai Igen 

631309301 Műtéti tevékenység Igen 

631309302 Aneszteziológia Igen 

631309601 Egyéb (üzemeltetés) Igen 

631309999 Bér technikai Igen 

631310301 Műtéti tevékenység Igen 

631310302 Aneszteziológia Igen 

631310501 Általános labor Igen 

631310502 Genetikai labor Igen 

631310503 Szűrés Igen 

631310601 Egyéb (üzemeltetés) Igen 

631310999 Bér technikai Igen 

631311601 Egyéb (üzemeltetés) Igen 

631311999 Bér technikai Igen 

631312601 Egyéb (üzemeltetés) Igen 

631312999 Bér technikai Igen 

631314201 Ált. oszt. 1.em. (ASE1) Igen 

631314205 Ált. oszt. 3.em. (ASE3) Igen 

631314209 Felvételi osztály, 3.em. (ASF3) Igen 

631314301 Műtő Igen 

631314302 Sterilizáló Igen 

631314303 Aneszteziológia Igen 

631314304 Műtő (Kálvária) Igen 

631314305 Aneszteziológia (Kálvária) Igen 

631314501 Nagylabor Igen 
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631314601 Egyéb (üzemeltetés) Igen 

631314999 Bér technikai Igen 

631315601 Egyéb (üzemeltetés) Igen 

631315999 Bér technikai Igen 

631316301 Műtéti tevékenység Igen 

631316302 Aneszteziológia Igen 

631316501 Laboratórium Igen 

631316601 Egyéb (üzemeltetés) Igen 

631316999 Bér technikai Igen 

631317201 Gyermekágy Igen 

631317202 Nőosztály Igen 

631317203 Operált osztály Igen 

631317204 Újszülött osztály Igen 

631317205 Szülőszoba Igen 

631317206 Terhespathológia Igen 

631317301 Műtéti tevékenység Igen 

631317302 Aneszteziológia Igen 

631317303 Sterilizáló Igen 

631317601 Egyéb (üzemeltetés) Igen 

631317999 Bér technikai Igen 

631318601 Egyéb Üzemeltetés Reumatológiai Klinika Igen 

631318999 Bér technikai Igen 

6313193K1 Műtő Igen 

6313193K2 Aneszteziológia Igen 

631319601 Egyéb Üzemeltetés Urológiai Klinika Igen 

631319999 Bér technikai Igen 

631320301 Haemodinamikai labor (műtéti tev.) Igen 

631320302 Aneszteziológia Igen 

631320601 Egyéb (üzemeltetés) Igen 

631320999 Bér technikai Igen 

631322301 Központi sterilizáló Kálvária Igen 

631322999 Bér technikai Igen 

631323301 Műtéti tevékenység Igen 

631323302 Aneszteziológia Igen 

631323403 Járó és egynapos ambulancia Igen 

631323601 Egyéb (üzemeltetés) Igen 

631323999 Bér technikai Igen 

631324601 Egyéb (üzemeltetés) Igen 

631324999 Bér technikai Igen 

631330302 Aneszteziológia Igen 

631330601 Egyéb (üzemeltetés) Igen 

631330999 Bér technikai Igen 

631331601 Egyéb (üzemeltetés) Igen 

631331999 Bér technikai Igen 

631348601 Egyéb (üzemeltetés) Igen 

631348999 Bér technikai Igen 

631350601 Egyéb (üzemeltetés) Igen 

631350999 Bér technikai Igen 

631351301 Műtéti tevékenység Igen 

631351302 Aneszteziológia Igen 

631351601 Egyéb (üzemeltetés) Igen 

631351999 Bér technikai Igen 
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631353601 Egyéb (üzemeltetés) Igen 

631353999 Bér technikai Igen 

631354301 Műtéti tevékenység Igen 

631354302 Aneszteziológia Igen 

631354601 Egyéb (üzemeltetés) Igen 

631354999 Bér technikai Igen 

631355601 Egyéb (üzemeltetés) Igen 

631355999 Bér technikai Igen 

631356301 Műtéti tevékenység Igen 

631356302 Aneszteziológia Igen 

631356601 Egyéb (üzemeltetés) Igen 

631356999 Bér technikai Igen 

631370601 Egyéb (üzemeltetés) Igen 

631370999 Bér technikai Igen 

631371301 Központi műtő Igen 

631371302 Aneszteziológia Igen 

631371303 Rendelő műtő Igen 

631371999 Bér technikai Igen 

631372301 Központi sterilizáló Igen 

631372999 Bér technikai Igen 

631402601 Egyéb (üzemeltetés) Igen 

631402999 Bér technikai Igen 

631403601 Egyéb (üzemeltetés) Igen 

631403999 Bér technikai Igen 

631404601 Egyéb (üzemeltetés) Igen 

631404999 Bér technikai Igen 

631405601 Egyéb (üzemeltetés) Igen 

631405999 Bér technikai Igen 

631406601 Egyéb (üzemeltetés) Igen 

631406999 Bér technikai Igen 

631407601 Egyéb (üzemeltetés) Igen 

631407999 Bér technikai Igen 

631408502 Kórszövettan Igen 

631408503 Cytológia Igen 

631408504 Molekuláris pathológia Igen 

631408601 Egyéb (üzemeltetés) Igen 

631408999 Bér technikai Igen 

631409999 Bér technikai Igen 

631410999 Bér technikai Igen 

631414999 Bér technikai Igen 

631415999 Bér technikai Igen 

631420999 Bér technikai Igen 

631601601 Egyetemi Gyógyszertár Igen 

631601602 Cyto labor Igen 

631601999 Bér technikai Igen 

631604601 Zártforgalmú Gyógyszertár Igen 

631604999 Bér technikai Igen 

631605601 Zártforgalmú gyógyszertár Igen 

631605999 Bér technikai Igen 

64 Szakágazatok általános költségei Nem 

65 Vállalkozói részlegek költségei Nem 

6510000000 Épületek fenntartásának kiadásai Igen 
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652000000 Készletváltozások feladása Igen 

6530000000 Saját termelésű készletek állományváltozása Igen 

66 Központi irányítás költségei Nem 

662056 Terv szerinti écs.kiadás felosztása Igen 

6810000000 Központi irányítás kiadásai Igen 

681000601 Nem KK intézetek Igen 

681101601 Centrum Elnöki Hivatal Igen 

681101999 Bér technikai Igen 

681102601 Kontrolling Osztály Igen 

681102999 Bér technikai Igen 

681103601 Egészségbiztosítási Igazgatóság Igen 

681103999 Bér technikai Igen 

681105601 Informatika Igen 

681105999 Bér technikai Igen 

681160601 Stratégiai Igazgatóság Igen 

681160999 Bér technikai Igen 

681201601 Ápolásvezetési és Szakdolgozói Oktatási Igazgatás Igen 

681201999 Bér technikai Igen 

681206601 Kórházhigiénés Osztály Igen 

681206999 Bér technikai Igen 

681390601 Magkórház Központi Gazdasági Ellátás Igen 

681390999 Bér technikai Igen 

681801601 Gazdasági Igazgatóság Igen 

681801615 OEP bevétel Igen 

681801617 Logisztikai szolgáltatás Igen 

681801999 Bér technikai Igen 

681802603 Szakszervezet Igen 

681802999 Bér technikai Igen 

6818036K2 Gazdasági Igazgatás Igen 

6818036R1 Gazdasági Igazgatás Igen 

681803999 Bér technikai Igen 

681810601 Igazgatói Titkárság Igen 

681810999 Bér technikai Igen 

681815601 Pénzügyi Osztály Igen 

681815999 Bér technikai Igen 

681816601 Számviteli Osztály Igen 

681816999 Bér technikai Igen 

681817601 Logisztikai Osztály Igen 

681817999 Bér technikai Igen 

681835601 Szolgáltatás Igen 

681920999 Bér technikai Igen 

69 Általános költségek átvezetési számla Nem 

691/6165 Egyéb általános költségek Igen 

691/6165/51 Anyagköltség Igen 

691/6165/52 Igénybe vett szolgáltatások költségei Igen 

691/6165/53 Bérköltség Igen 

691/6165/54 Személyi jellegű egyéb kifizetések Igen 

691/6165/55 Bérjárulékok Igen 

691/6165/56 Értékcsökkenési leírás Igen 

691/6165/57 Aktivált saját teljesítmények értéke Igen 

691/66 Központi irányítás költségei Igen 

691/66/51 Anyagköltség Igen 



5580  EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 130. SZÁM 
 
 

691/66/52 Igénybe vett szolgáltatások költségei Igen 

691/66/53 Bérköltség Igen 

691/66/54 Személyi jellegű egyéb kifizetések Igen 

691/66/55 Bérjárulékok Igen 

691/66/56 Értékcsökkenési leírás Igen 

691/66/57 Aktivált saját teljesítmények értéke Igen 

7 Szakfeladatok költségei Nem 

712840501 Fogl. Eü Csal. Orv. Igen 

720192003 Nővérszálló - Leányszálló Igen 

720283001 Élelmezési Osztály Igen 

720310101 Progresszív díj maradványa Igen 

720310112 Eü dolgozók illetmény növelés Igen 

720310118 Nyugdíjas jövedelemkiegészítés Igen 

720310122 TIOP 2.2.2. pályázat Igen 

720310123 TIOP 2.2.7. pályázat Igen 

720310133 TIOP 2.2.7 önrész Igen 

720310134 TIOP 2.2.6/12/1/A Önrész Igen 

720310135 TIOP 2.2.6/B Önrész Igen 

720310136 TIOP 2.2.2 egyéb el nem sz.ktg. Igen 

720330001 Intenzív betegellátó osztály Igen 

720330201 Belgyógyászat Igen 

720330205 Geriátriai és Krónikus Belgyógyászati Osztály Igen 

720330206 Belgyógyászati Osztály "B" részleg Igen 

720330207 Fertőző Osztály Igen 

720330301 AITI III. Általános Intenzív Terápiás Részleg Igen 

720330401 Általános belgyógyászat Igen 

720330402 Haematológia Igen 

720330403 Haematológia (kúraszerű) Igen 

720330405 Belgyógy. I. + Krónikus + Rehabilitációs Osztály Igen 

720330501 Szívsebészeti Osztály Igen 

720330502 Szívsebészeti Osztály - Intenzív részleg Igen 

720330601 Bőrgyógyászati osztályok Igen 

720330901 Fül-Orr-Gégészeti osztály Igen 

720331001 Általános gyemekgyógyászati osztály Igen 

720331002 Gyermeksebészeti osztály Igen 

720331003 Intenzív osztály Igen 

720331005 PIC Igen 

720331101 Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztály Igen 

720331201 "A" osztály Igen 

720331202 "B" osztály Igen 

720331205 Onkológiai Osztály Hmvhely Igen 

720331401 Általános sebészet Igen 

720331403 Érsebészeti osztály Igen 

720331404 Tüdő- és Mellkassebészeti osztály Igen 

720331406 Sebészet Igen 

720331501 AITI I. Sebészeti Intenzív Terápiás Részleg Igen 

720331601 Szemészeti osztályok Igen 

720331701 Szülészeti- és Nőgyógyászati osztályok Igen 

720331801 Reumatológia Igen 

720331901 Urológia Igen 

720332001 Invazív kardiológiai részleg Igen 

720332301 Arc-, állcsont, szájsebészet Igen 
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720333001 Gyermekgyógy. Kl "B" osztályok Igen 

720335001 AITI II. Intenzív Terápiás Részleg Igen 

720335101 Idegsebészeti osztályok Igen 

720335301 Neurológiai osztályok Igen 

720335401 Ortopédiai osztályok Igen 

720335503 Pszichiátria (I.Pszich.Oszt.) Igen 

720335504 Addiktológia (II.Pszich.Oszt.) Igen 

720335601 Traumatológiai osztályok Igen 

720340801 Boncolás Igen 

720380104 Ki nem osztott aktív betegellátási bevétel Igen 

720442001 Védőnői szolg. Igen 

720442002 Anyatejgyűjtő Igen 

720530001 Anaesthesiológiai ambulancia Igen 

720530101 Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Igen 

720530201 Általános belgyógyászat Igen 

720530202 Angiológia - Hypertensio ambulancia Igen 

720530203 Immunológia ambulancia Igen 

720530204 Endokrinológia ambulancia Igen 

720530205 Gastroenterológia I.-II. ambulancia Igen 

720530206 Nephrológia I.-II. ambulancia Igen 

720530207 Kardiológia ambulancia Igen 

720530208 Laboratórium, Izotóp Igen 

720530209 Ultrahang Igen 

720530210 Holter diagnosztika Igen 

720530212 Belgyógyászati ambulanciák Igen 

720530215 Endokrinológia ambulancia Igen 

720530216 Laboratórium (endokrin) Igen 

720530219 Belgyógyászati rendelők Igen 

720530220 Gasztroenterológia és endoscopos labor Igen 

720530301 Aritmológiai ambulancia Igen 

720530401 Belgyógyászat Igen 

720530402 Haematológia Igen 

720530404 Kardiológiai diagnosztika Igen 

720530406 Molekuláris genetika Igen 

720530407 Kardiológiai ambulanciák Igen 

720530408 Kardiológiai rendelők Igen 

720530501 Ambulancia Igen 

720530601 Bőrgyógyászati ambulanci?k Igen 

720530608 Laboratórium + Molekuláris diagnosztika Igen 

720530610 Szövettan Igen 

720530901 Általános ambulancia Igen 

720530902 Allergológia Igen 

720530903 Onkológia Igen 

720530904 I. Diagnosztika Igen 

720530906 Fül-orr-gége rendelők Igen 

720530907 Gyermek fül-orr-gége rendelők (Temesvári) Igen 

720531001 Gyermekgyógyászati ambulanciák Igen 

720531002 Laboratóriumok Igen 

720531101 Ambulanciák Igen 

720531201 Ambulanciák Igen 

720531204 Onkológia ambulancia Hmvhely Igen 

720531401 Ambulanciák Igen 
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720531406 Sebészeti ambulancia Igen 

720531407 Sebészeti rendelők Igen 

720531501 Aneszteziológia Igen 

720531601 Ambulanciák Igen 

720531606 Szemészeti rendelők Igen 

720531701 Szülészeti ambulanciák Igen 

720531702 Andrológia Igen 

720531704 Gyermeknőgyógyászat ambulancia Igen 

720531706 Ultrahang Igen 

720531708 Terhesgondozás (CTG) Igen 

720531801 Reumatológiai ambulanciák Igen 

720531802 Reumatológiai rendelők Igen 

720531901 Urológiai ambulanciák Igen 

720532001 Haemodinamikai központ Igen 

720532301 Arc-, állcsontsebészeti részleg Igen 

720533001 Ambulanciák Igen 

720533101 Rendelők Igen 

720535001 Aneszteziológia Igen 

720535101 Ambulanciák Igen 

720535301 Ambulanciák Igen 

720535302 Laboratórium Igen 

720535304 Neurológiai rendelők Igen 

720535401 Ambulanciák Igen 

720535402 Ortopédiai rendelők Igen 

720535504 Ambulanciák Igen 

720535601 Ambulanciák Igen 

720535605 Traumatológiai rendelők Igen 

720537001 Fizioterápia I.-VI. Igen 

720537002 Fizioterápia Rendelő Igen 

720537003 Fizioterápia Kálvária Igen 

720540201 Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet Igen 

720540301 Laboratórium Igen 

720540302 Laboratórium Kórház Igen 

720540304 Vérvételi helyek (Tisza L. és Vasas) Igen 

720540401 Izotópdiagnosztika - Újkl. Igen 

720540501 Családorvosi Intézet és Rendelő Igen 

720540601 Igazságügyi Orvostani Intézet Igen 

720540701 Genetikai tanácsadás Igen 

720540702 Citogenetikai laboratórium Igen 

720540703 Molekuláris genetikai laboratórium Igen 

720540801 Ambulanciák Igen 

720541001 Euromedic Diagnostics Szeged Kft. Igen 

720541401 Somnius Kft. Igen 

720541501 Ultragyneco Kft. Igen 

7205520012 üdülőhely-szolgáltatás Igen 

7205590121 kollégiumi szálláshely nyújtás felsőokt-ban résztvevő hallgatók számára Igen 

7205590122 koll-i szálláshely nyújtás felsőokt-ban részt vevő hallg-k számára (szabad 

kapacitás) 

Igen 

7205590922 orvos- és nővérszálló üzemeltetése Igen 

7205590932 szolgálati lakás, szállás üzemeltetése Igen 

7205590942 vendégszállás üzemeltetés Igen 

7205629121 óvodai intézményi étkezés Igen 



130. SZÁM EGYETEMI ÉRTESÍTŐ   5583 
     

7205629131 iskolai intézményi étkezés Igen 

7205629172 munkahelyi étkeztetés Igen 

7205811001 könyvkiadás Igen 

7205811002 könyvkiadás (szabad kapacitás) Igen 

7205814002 folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Igen 

7205819001 egyéb kiadói tevékenység Igen 

7205819002 egyéb kiadói tevékenység (szabad kapacitás) Igen 

720635302 Neurorehabilitációs Osztály Igen 

720635503 Rehabilitáció (Pszich.Rehab.Osztály) Igen 

720635504 Krónikus Pszichiátria (III.Pszich.Oszt) Igen 

7206800022 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Igen 

7207211111 egészségügyi biotechnológiai alapkutatás Igen 

7207211211 környezeti, ipari biotechnológiai alapkutatás Igen 

7207211221 környezeti, ipari biotechnológiai alkalmazott kutatás Igen 

7207211222 környezeti, ipari biotechnológiai alkalmazott kutatás Igen 

7207219111 matematikai alapkutatás Igen 

7207219121 matematikai alkalmazott kutatása Igen 

7207219122 matematikai alkalmazott kutatása (szabad kapacitás) Igen 

7207219211 orvostudományi alapkutatás Igen 

7207219221 orvostudományi alkalmazott kutatás Igen 

7207219222 orvostudományi alkalmazott kutatás (szabad kapacitás) Igen 

7207219311 agrártudományi alapkutatás Igen 

7207219321 agrártudományi alkalmazott kutatás Igen 

7207219322 agrártudományi alkalmazott kutatás (szabad kapacitás) Igen 

7207219411 biológiai alapkutatás Igen 

7207219421 biológiai alkalmazott kutatás Igen 

7207219422 biológiai alkalmazott kutatás (szabad kapacitás) Igen 

7207219511 kémiai alapkutatás Igen 

7207219521 kémiai alkalmazott kutatás Igen 

7207219522 kémiai alkalmazott kutatás (szabad kapacitás) Igen 

7207219611 földtudományi alapkutatás Igen 

7207219621 földtudományi alkalmazott kutatás Igen 

7207219622 földtudományi alkalmazott kutatás (szabad kapacitás) Igen 

7207219711 műszaki tudományi alapkutatás Igen 

7207219712 műszaki tudományi alapkutatás (szabad kapacitás) Igen 

7207219722 műszaki tudományi alkalmazott kutatás (szabad kapacitás) Igen 

7207219811 fizikai alapkutatás Igen 

7207219821 fizikai alkalmazott kutatás Igen 

7207219822 fizikai alkalmazott kutatás (szabad kapacitás) Igen 

7207220111 gazdaságtudományi alapkutatás Igen 

7207220121 gazdaságtudományi alkalmazott kutatás Igen 

7207220122 gazdaságtudományi alkalmazott kutatás (szabad kapacitás) Igen 

7207220141 jog- és államtudományi alapkutatás Igen 

7207220151 jog- és államtudományi alkalmazott kutatás Igen 

7207220152 jog- és államtudományi alkalmazott kutatás (szabad kapacitás) Igen 

7207220171 szociológiai alapkutatás Igen 

7207220182 szociológiai alkalmazott kutatás (szabad kapacitás) Igen 

7207220211 filozófia- és történettudományi alapkutatás Igen 

7207220241 pszichológia- és viselkedéstudományi alapkutatás Igen 

7207220252 pszichológia- és viselkedéstudományi alkalmazott kutatás (szabad 

kapacitás) 

Igen 

7207220311 nyelv- és irodalomtud-i alapkutatás Igen 
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720732401 Művesekezelés Igen 

7207490102 igazságügyi szakértői tev (szabad kapacitás) Igen 

7207490501 m.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műsz-i tevékenység Igen 

7207490502 m.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műsz-i tevékenység (szabad kapacitás) Igen 

7208210002 adminisztratív kieg.szolgáltatás (szabad kapacitás) Igen 

7208230001 konferencia, ker-i bemutató szervezése Igen 

7208230002 konferencia, ker-i bemutató szervezése (szabad kapacitás) Igen 

7208532211 szakképzés megszerzése felkész nappali rendsz-ű szakmai gyak-i oktatás a 

szakképző évf-on 

Igen 

7208532221 SNI tanulók szakképesítés megszerz-re felkész nappali rendsz-ű szakmai 

gyak-i okt a szakképző évf-on 

Igen 

7208542211 agrár képzési terület Igen 

7208542231 alapképzés - műszaki képzési terület Igen 

7208542241 alapképzés - orvos- és egészségtud-i képzési terület Igen 

7208542251 alapképzés - természettudományi képzési terület Igen 

7208542311 alapképzés - bölcsészettud-i képzési terület Igen 

7208542321 gazdaságtudományok képzési terület Igen 

7208542331 alapképzés - jogi képzési terület Igen 

7208542341 alapképzés - művészeti képzési terület Igen 

7208542361 alapképzés - pedagógusképzés Igen 

7208542511 mesterképzés - bölcsészettud-i képzési terület Igen 

7208542531 mesterképzés - jogi képzési terület Igen 

7208542581 mesterképzés - társadalomtud-i képzési terület Igen 

7208542621 osztatlan képzés - jogi képzési terület Igen 

7208542651 osztatlan képzés - orvos- és egészségtud-i képzési terület Igen 

7208542741 doktori képzés - orvos- és egészségtud-i képzési terület Igen 

7208542751 doktori képzés - természettud-i képzési terület Igen 

7208542811 doktori képzés - bölcsészettud-i képzési terület Igen 

7208542821 doktori képzés - gazdaságtud-i képzési terület Igen 

7208542831 doktori képzés - jogi képzési terület Igen 

7208559421 iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés Igen 

7208559431 iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés Igen 

7208559441 iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés Igen 

7208610111 fekvőbetegek aktív ellátása ált kórházakban Igen 

7208610211 fekvőbetegek krónikus ellátása ált kórházakban Igen 

7208622111 járóbetegek gyógyító szakellátása Igen 

7208622311 foglalkozás-egészségügyi alapellátás Igen 

7208623011 fogorvosi alapellátás Igen 

7208623031 fogorvosi szakellátás Igen 

7208690311 egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás Igen 

7208690321 képalkotó diagnosztikai szolg-ok Igen 

720930601 Bőrgyógyászati gondozás Igen 

7209329181 egyéb szabadidős ellátás Igen 

720933001 Gondozás Igen 

720933101 Iskola egészségügyi szolgálat Igen 

720942001 Iskola eü. szolg. Igen 

7209990001 szakfeladatra el nem számolt tételek Igen 

721030401 Transzplantációs részleg Igen 

721030402 Sürgősségi Betegellátó Osztály Igen 

721031401 Transzplantáció Igen 

721031402 Szervkivétel Igen 

721034801 Sürgősségi betegellátás Igen 
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8 Elszámolt költségek és ráfordítások Nem 

81 Anyagjellegű ráfordítások Nem 

811 Anyagköltség Igen 

812 Igénybe vett szolgáltatások értéke Igen 

813 Eladott áruk beszerzési értéke Igen 

814 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Nem 

81401000/331 Továbbszámlázott villamosenergia-szolgáltatási díjak Igen 

81402000/331 Továbbszámlázott gázenergia-szolgáltatási dijak Igen 

81403000/331 Továbbszámlázott távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak Igen 

81404000/331 Továbbszámlázostt víz- és csatornadíjak Igen 

81405000/321 Továbbszámlázott adatátviteli célú távközlési díjak Igen 

81406000/322 Továbbszámlázott nem adatátviteli célú távközlési díja Igen 

81407000/322 Továbbszámlázott egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások Igen 

81408000/335 Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások Igen 

81409000/335 Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások Igen 

82 Személyi jellegű ráfordítások Nem 

821 Bérköltség Igen 

822 Személyi jellegű egyéb kifizetések Igen 

823 Bérjárulékok Igen 

83 Értékcsökkenési leírás Igen 

84 Egyéb ráfordítások Nem 

841 Értékesített immateriális javak,tárgyi eszközök könyv szerinti értéke Igen 

842 Hiányzó, selejtezett, megsemmisült, állományból kivezetett eszközök 

könyv szerinti értéke 

Igen 

843 Különféle egyéb ráfordítások Nem 

8431 Anyagok, áruk veszteségjellegű leltárértékelési különbözete Igen 

8432 Kötelezett megszűnése miatt behajthatatlanként leírt követelések Igen 

84321 Kötelezett megszűnése miatt behajthatatlanként leírt követelések 

(keretgazd.) 

Igen 

8433 Más okból behajthatatlanként leírt követelések Igen 

84331 Más okból behajthatatlanként leírt követelések (keretgazd.) Igen 

8434 Térítés nélkül átadott részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő 

eszközök nyilvántartás szerinti értéke 

Igen 

8435 Más különféle egyéb ráfordítások Nem 

843501 Elvonások és befizetések ráfordításai Nem 

843501000/502

1 

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások Igen 

843501000/502

2 

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Igen 

843501000/502

3 

Egyéb elvonások, befizetések Igen 

843502 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Nem 

843502000/506

01 

Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú támogatások Igen 

843502000/506

02 

Központi kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú támogatások Igen 

843502000/506

03 

Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai 

társfinanszírozásáraegyéb működési célú támogatások 

Igen 

843502000/506

04 

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú támogatások Igen 

843502000/506

05 

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak egyéb működési célú 

támogatások 

Igen 
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843502000/506

06 

Elkülönített állami pénzalapnak egyéb működési célú támogatások Igen 

843502000/506

07 

Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szenének egyéb működési 

célú támo-gatások 

Igen 

843502000/506

08 

Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások Igen 

843502000/506

09 

Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési 

célú támo-gatások 

Igen 

843502000/506

10 

Térségi fejlesztési tanácsnak és költségvetési szervének egyéb működési 

célú támogatások 

Igen 

843503000/81 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 

államháztartáson belülre 

Igen 

843504 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Nem 

843504000/840

1 

Központi költségvetési szervnek egyéb felhalmozási célú támogatás Igen 

843504000/840

2 

Központi kezelésű előirányzatnak egyéb felhalmozási célú támogatások Igen 

843504000/840

3 

Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai 

társfinanszírozásáraegyéb felhalmozási célú támogatások 

Igen 

843504000/840

4 

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb felhalmozási célú 

támogatások 

Igen 

843504000/840

5 

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak egyéb felhalmozási célú 

támogatások 

Igen 

843504000/840

6 

Elkülönített állami pénzalapnak egyéb felhalmozási célú támogatások Igen 

843504000/840

7 

Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb 

felhalmozási célú támogatások 

Igen 

843504000/840

8 

Társulásnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú 

támogatások 

Igen 

843504000/840

9 

Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb 

felhalmozási célú támo-gatások 

Igen 

843504000/841

0 

Térségi fejlesztési tanácsnak és költségvetési szervének egyéb 

felhalmozási célú támogatások 

Igen 

843505 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 

államháztartáson kívülre 

Nem 

8435051000/85 Állami többségi tulajdonú gazdasági társaságnak felhalmozási célú 

garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 

Igen 

8435052000/85 Önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságnak felhalmozási 

célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 

Igen 

8435053000/85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 

államháztartáson kívülre 

Igen 

843506000/87 Lakástámogatás Igen 

843507000/88 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak Igen 

843508 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Nem 

843508000/890

1 

Egyéb felhalmozási célú támogatások egyházi jogi személyek részére Igen 

843508000/890

2 

Egyéb felhalmozási célú támogatások nonprofit gazdasági társaságok 

részére 

Igen 

843508000/890

3 

Egyéb felhalmozási célú támogatások egyéb civil szervezetek részére Igen 

843508000/890

4 

Egyéb felhalmozási célú támogatások háztartások részére Igen 
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843508000/890

5 

Egyéb felhalmozási célú támogatások pénzügyi vállalkozások részére Igen 

843508000/890

6 

Egyéb felhalmozási célú támogatások állami többségi tulajdonú nem 

pénzügyi vállalkozások részére 

Igen 

843508000/890

7 

Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzati többségi tulajdonú 

nem pénzügyi vállalkozások részére 

Igen 

843508000/890

8 

Egyéb felhalmozási célú támogatások egyéb vállalkozások részére Igen 

843508000/890

9 

Egyéb felhalmozási célú támogatások kormányok és nemzetközi 

szervezetek részére 

Igen 

843508000/891

0 

Egyéb felhalmozási célú támogatások egyéb külföldiek részére Igen 

843509000/915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Igen 

843510000/355 Egyéb dologi kiadások Igen 

843511 Ellátottak pénzbeli juttatásai Nem 

8435111000/41 Társadalombiztosítási ellátások Igen 

8435112 Családi támogatások Nem 

843511201000/

42 

Családi pótlék Igen 

843511202000/

42 

Anyasági támogatás Igen 

843511203000/

42 

Gyermekgondozási segély Igen 

843511204000/

42 

Gyermeknevelési támogatás Igen 

843511205000/

42 

Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése Igen 

843511206000/

42 

Életkezdési támogatás Igen 

843511207000/

42 

Otthonteremtési támogatás Igen 

843511208000/

42 

Gyermektartásdíj megelőlegezése Igen 

843511209000/

42 

GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása Igen 

843511210000/

42 

Óvodáztatási támogatás Igen 

843511211000/

42 

Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások Igen 

8435113000/43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Igen 

8435114 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Nem 

843511401000/

44 

Kormányhivatalok által folyósított ápolási díj Igen 

843511402000/

44 

Fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka Igen 

843511403000/

44 

Helyi megállapítású ápolási díj Igen 

843511404000/

44 

Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása Igen 

843511405000/

44 

Megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-

kiegészítése 

Igen 

843511406000/ Kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás (Szoctv.50.§ (1)-(2) Igen 
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44 bekezdése) 

843511407000/

44 

Cukorbetegek támogatása Igen 

843511408000/

44 

Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoctv.50.§ (3) bekezdése) Igen 

843511409000/

44 

Egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális 

rászorultság alapján (Szoctv. 54. §-a) 

Igen 

8435115 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Nem 

843511501000/

45 

Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú 

támogatások 

Igen 

843511502000/

45 

Korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati 

járandósága 

Igen 

843511503000/

45 

Munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj Igen 

843511504000/

45 

Átmeneti bányászjáradék Igen 

843511505000/

45 

Szénjárandóság pénzbeli megváltása Igen 

843511506000/

45 

Mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése Igen 

843511507000/

45 

Mezőgazdasági járadék Igen 

843511508000/

45 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35. § (1) bek.) Igen 

843511509000/

45 

Polgármesterek korhatár előtti ellátása Igen 

8435116 Lakhatással kapcsolatos ellátások Nem 

843511601000/

46 

Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez Igen 

843511602000/

46 

Lakbértámogatás Igen 

843511603000/

46 

Lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok) Igen 

843511604000/

46 

Adósságcsökkentési támogatás (Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont) Igen 

843511605000/

46 

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 47.§ (1) bek. b) 

pont) 

Igen 

843511606000/

46 

Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő 

készülék biztosítása (Szoctv. 55/A. § (3) bek.) 

Igen 

8435117 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Nem 

843511701000/

47 

Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai Igen 

843511702000/

47 

Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Igen 

843511703000/

47 

Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Igen 

843511704000/

47 

Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Igen 

843511705000/

47 

Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Igen 

8435118 Egyéb nem intézményi ellátások Nem 

843511801000/ Házastársi pótlék Igen 
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48 

843511802000/

48 

Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások Igen 

843511803000/

48 

Tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése Igen 

843511804000/

48 

Nemzeti gondozotti ellátások Igen 

843511805000/

48 

Nemzeti helytállásért pótlék Igen 

843511806000/

48 

Egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) 

nyugdíj-kiegészítés 

Igen 

843511807000/

48 

Egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó 

juttatás 

Igen 

843511808000/

48 

A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti 

nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék 

Igen 

843511810000/

48 

A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók 

szociális támogatása 

Igen 

843511811000/

48 

Életjáradék termőföldért Igen 

843511812000/

48 

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások Igen 

843511813000/

48 

Szépkorúak jubileumi juttatása Igen 

843511814000/

48 

Időskorúak járadéka (Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése) Igen 

843511815000/

48 

Rendszeres szociális segély (Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja) Igen 

843511816000/

48 

Önkormányzati segély (Szoctv. 45.§) Igen 

843511817000/

48 

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás Igen 

843511818000/

48 

Természetben nyújtott rendszeres szociális segély (Szoctv. 47.§ (1) 

bekezdés a) pontja) 

Igen 

843511819000/

48 

Természetben nyújtott önkormányzati segély (Szoctv. 47. § (1) bekezdés 

c) pontja), 

Igen 

843511820000/

48 

Köztemetés (Szoctv. 48.§) Igen 

843511821000/

48 

Rászorultságtól függo normatív kedvezmények (Gyvt. 151. § (5) 

bekezdése) 

Igen 

843511822000/

48 

Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi 

előírások alapján) adott pénzügyi ellátás 

Igen 

843511823000/

48 

Öönkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi 

előírások alapján) adott természetbeni ellátás 

Igen 

843511824000/

48 

Települési támogatás (Szoctv. 45.§) Igen 

843511825000/

48 

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (Szoctv. 37.§ (1) 

bekezdés a) és b) pontja) 

Igen 

843512 Nemzetközi kötelezettségek Nem 

8435121000/50

1 

Európai Uniós kötelezettségek Igen 

8435122000/50

1 

Nemzetközi kötelezettségek Igen 
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843513000/503 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 

államháztartáson belülre 

Igen 

843514 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 

államháztartáson kívülre 

Nem 

8435141000/50

7 

Állami többségi tulajdonú gazdasági társaságnak működési célú garancia- 

és kezességvállalásból származó kifizetés 

Igen 

8435142000/50

7 

Önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságnak működési célú 

garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 

Igen 

8435143000/50

7 

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 

államháztartáson kívülre 

Igen 

843515000/509 Árkiegészítések, ártámogatások Igen 

843516000/510 Kamattámogatások Igen 

843517000/511 Működési célú támogatások az Európai Uniónak Igen 

843518 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Nem 

843518000/512

01 

Egyéb működési célú támogatások egyházi jogi személyek részére Igen 

843518000/512

02 

Egyéb működési célú támogatások nonprofit gazdasági társaságok részére Igen 

843518000/512

03 

Egyéb működési célú támogatások egyéb civil szervezetek részére Igen 

843518000/512

04 

Egyéb működési célú támogatások háztartások részére Igen 

843518000/512

05 

Egyéb működési célú támogatások pénzügyi vállalkozások részére Igen 

843518000/512

06 

Egyéb működési célú támogatások állami többségi tulajdonú nem 

pénzügyi vállalkozások részére 

Igen 

843518000/512

07 

Egyéb működési célú támogatások önkormányzati többségi tulajdonú nem 

pénzügyi vállalkozások részére 

Igen 

843518000/512

08 

Egyéb működési célú támogatások egyéb vállalkozások részére Igen 

843518000/512

09 

Egyéb működési célú támogatások kormányok és nemzetközi szervezetek 

részére 

Igen 

843518000/512

10 

Egyéb működési célú támogatások egyéb külföldiek részére Igen 

8435191 Előzetesen felszámított, le nem vonható ÁFA miatti ráfordítások 

(keretgazdálkodásos) 

Igen 

8435192 Előzetesen felszámított, le nem vonható ÁFA miatti ráfordítások (nem 

keretgazdálkodásos) 

Igen 

843520 Immateriális javak, a tárgyi eszközök elszámolt terven felüli 

értékcsökkenésének, a követelések és a készletek értékvesztésének összege 

Igen 

843521 Átruházott követelés könyv szerinti értéke Igen 

843522 Anyagok áruk, szolgáltatásokhoz kapcsolódó utólag adott engedmények Igen 

843523 A gazdasági társaságba bevitt, értékpapírnak vagy részesedésnek nem 

minősülő vagyontárgyak nyilvántartás szerinti és a létesítő okiratban 

meghatározott értékének veszteség jellegű különbözete 

Igen 

843524 Behajthatatlannak nem minősülő, elengedett követelés könyv szerinti 

értéke 

Igen 

8435241 Behajthatatlannak nem minősülő, elengedett követelés könyv szerinti 

értéke (keretgazd.) 

Igen 

843525 A tartozásátvállalás során - ellentételezés nélkül - átvállalt kötelezettség 

szerződés szerinti értéke 

Igen 

843530000/355 Import ÁFA érték Igen 
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85 PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI Nem 

851 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek Nem 

8511 Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont tartós részesedés 

nyilvántartás szerinti értéke és az átvett eszközök értéke ráfordításjellegű 

különbözete 

Igen 

8512 Megszűnt tartós részesedés nyilvántartás szerinti értéke és az átvett 

eszközök értéke ráfordításjellegű különbözete 

Igen 

8513 Térítés nélkül átadott tartós részesedések Igen 

8514 Egyéb részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek Igen 

8531 Kamatkiadások Nem 

85311 Államháztartáson belüli kamatkiadások Nem 

853111000/353

01 

Államháztartáson belüli fedezeti ügyletekhez kapcsolódó kamatkiadások Igen 

853112000/353

01 

Államháztartáson belüli kamatkiadások Igen 

85312 Államháztartáson kívüli kamatkiadások Nem 

853121000/353

02 

Államháztartáson kívüli fedezeti ügyletekhez kapcsolódó kamatkiadások Igen 

853122000/353

02 

Államháztartáson kívüli kamatkiadások Igen 

8532 Le nem zárt kamatfedezeti ügyletek időarányos vesztesége Igen 

854 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése és annak 

visszaírása 

Nem 

8541 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése Igen 

8542 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése Igen 

8543 Bankbetétek értékvesztése Igen 

8544 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések visszaírt értékvesztése Igen 

8545 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok visszaírt értékvesztése Igen 

8546 Bankbetétek visszaírt értékvesztése Igen 

855 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Nem 

8551 Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított 

(nem realizált) árfolyamnvesztesége 

Igen 

8552 Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított 

(nem realizált) árfolyamnvesztesége 

Igen 

8553 Pénzügyi műveletek más egyéb ráfordításai Nem 

85531 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Nem 

855311000/354 Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamveszteség Igen 

855312000/354 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözet Igen 

855313 Deviza kötelezettségek és követelések realizált árfolyamveszteség Nem 

855313100/354 Deviza kötelezettségek és követelések realizált árfolyamveszteség 

(keretgazd) 

Igen 

855313200/354 Deviza kötelezettségek és követelések realizált árfolyamveszteség (nem 

keretgazd) 

Igen 

855314000/354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Igen 

85532 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Nem 

85532000/93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Igen 

85533 Tulajdoni részesedések, értékpapírok árfolyamvesztesége Igen 

85534 Vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékesítésének 

árfolyamvesztesége 

Igen 

85535 Hitelviszonyt megtestesítő kibocsátott értékpapír törlesztésekor realizált 

árfolyamveszteség 

Igen 

85536 Vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltásának Igen 
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árfolyamvesztesége 

85537 Külföldi pénzértékre szóló követeléshez kapcsolódó költségvetési évben 

realizált árfolyamveszteség 

Igen 

85538 Tárgyévi le nem zárt kamatfedezeti ügyletek időarányos vesztesége Igen 

9 Eredményszemléletű bevételek Nem 

91 Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei Nem 

911 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Nem 

911000/311 Magánszemélyek jövedelemadói Igen 

911000/312 Társaságok jövedelemadói Igen 

911000/32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok Igen 

911000/33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Igen 

911000/34 Vagyoni típusú adók Igen 

911000/351 Értékesítési és forgalmi adók Igen 

911000/352 Fogyasztási adók Igen 

911000/353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Igen 

911000/354 Gépjárműadók Igen 

911000/355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Igen 

9116 Egyéb közhatalmi bevételek Nem 

911601000/36 Cégnyílvántartás bevételei teljesítése Igen 

911602000/36 Eljárási illetékek teljesítése Igen 

911603000/36 Igazgatási szolgáltatási díjak teljesítése Igen 

911604000/36 Felügyeleti díjak teljesítése Igen 

911605000/36 Ebrendészeti hozzájárulás teljesítése Igen 

911606000/36 Mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok 

kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás teljesítése 

Igen 

911607000/36 Környezetvédelmi bírság teljesítése Igen 

911608000/36 Természetvédelmi bírság teljesítése Igen 

911609000/36 Műemlékvédelmi bírság teljesítése Igen 

911610000/36 Építésügyi bírság teljesítése Igen 

911611000/36 Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések 

után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része 

teljesítése 

Igen 

911612000/36 Egyéb bírság teljesítése Igen 

911613000/36 Vagyoni típusú települési adók teljesítése Igen 

911614000/36 Jövedelmi típusú települési adók teljesítése Igen 

911615000/36 Egyéb települési adók teljesítése Igen 

911616000/36 Más egyéb közhatalmi bevételek Igen 

912 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű 

bevételei 

Nem 

9121 Áru- és készletértékesítés nettó bevételei Nem 

91211000/401 Áru- és készletértékesítés bevétele Igen 

91212000/401 Követelés fejében átvett készletek értékesítésének bevétele Igen 

91213000/401 Immateriális javak, tárgyi eszközök közül átsorolt készletek 

értékesítésének bevétele 

Igen 

91214000/401 Egyéb készletek (állami készletek, tartalékok) értékesítésének bevétele Igen 

9122 Szolgáltatások nyújtásának nettó bevételei Nem 

91221000/402 Alkalmazottak térítési díjbevételek bevétele Igen 

91222000/402 Központi tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel bevétele Igen 

91223000/402 Egyéb bérleti és lízing díjbevétel bevétele Igen 

91224000/402 Út használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj bevétele Igen 

91229 Központi egység, feladat-finanszírozás Igen 

91229000/402 Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek bevétele Igen 
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91229001 Központi egység, feladat-bevétel átvezetés Igen 

91229002 Központi egység, feladat-támogatott Igen 

9123 Közvetített szolgáltatások nyújtásának nettó bevételei Nem 

91231000/403 Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások 

bevétele 

Igen 

91232000/403 Államháztartáson kívülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások 

bevétele 

Igen 

9125 Ellátási dijak bevételei Nem 

91251000/405 Intézményi ellátási díjak bevétele Igen 

91252000/405 Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés, díj bevétele Igen 

91259000/405 Egyéb ellátási díjak bevétele Igen 

913 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei Nem 

9131 Tulajdonosi bevételek Nem 

91311000/404 Vadászati jog bérbeadásból származó bevétel Igen 

91312000/404 Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel Igen 

91313000/404 Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel Igen 

91314000/404 Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék Igen 

91315000/404 Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék Igen 

91316000/404 Egyéb részesedések után kapott osztalék Igen 

91317000/404 Központi alrendszer üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó 

bevételek 

Igen 

92 EGYÉB EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEK Nem 

921 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Nem 

9211 Önkormányzatok kapott működési támogatás bevételei Nem 

9211000/111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Igen 

9211000/112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Igen 

9211000/113 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak 

támogatása 

Igen 

9211000/114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Igen 

9211000/115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Igen 

9211000/116 Egyéb nem intézményi ellátások költségvetési évi követelése Igen 

9212 Központi, irányító szervi támogatás Nem 

9212000/81601 Képzési támogatás költségvetési évi követelés Igen 

9212000/81602 Hallgatói juttatások költségvetési évi követelés Igen 

9212000/81603 Céltámogatás (programfinanszírozás) költségvetési évi követelés Igen 

9212000/81604 PPP program támogatása költségvetési évi követelés Igen 

9212000/81605 Közoktatási feladatok költségvetési évi követelés Igen 

9212000/81606 OEP konszolidációs támogatás költségvetési évi követelés Igen 

9212000/81607 Agrár támogatások költségvetési évi követelés Igen 

9212000/81608 Pályázatok költségvetési évi követelés Igen 

9212000/81609 Egyéb máshova nem sorolt állami bevétel költségvetési évi követelés Igen 

922 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 

(szakfeladatonként tagolva, 922+szakfeladat száma számozással és a 

könyvviteli számla + szakfeladat megnevezésével) 

Nem 

9221 Államháztartáson belülről egyéb működési célú végleges támogatások 

bevételei 

Nem 

9221000/1601 Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei Igen 

9221000/1602 Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei Igen 

9221000/1603 Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai 

társfinanszírozása miattműködési célú támogatások bevételei 

Igen 

9221000/1604 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások 

bevételei 

Igen 
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9221000/1605 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások 

bevételei 

Igen 

9221000/1606 Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei Igen 

9221000/1607 Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú 

támogatások bevételei 

Igen 

9221000/1608 Társulástól és költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei Igen 

9221000/1609 Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől működési célú 

támogatások bevételei 

Igen 

9221000/1610 Térségi fejlesztési tanácstól és költségvetési szervétől működési célú 

támogatások bevételei 

Igen 

9222 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Nem 

9222000/6501 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyházi jogi személyektől Igen 

9222000/6502 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök nonprofit gazdasági 

társaságoktól 

Igen 

9222000/6503 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyéb civil szervezetektől Igen 

9222000/6504 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Igen 

9222000/6505 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól Igen 

9222000/6506 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök állami többségi tulajdonú nem 

pénzügyi vállalkozásoktól 

Igen 

9222000/6507 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök önkormányzati többségi 

tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 

Igen 

9222000/6508 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozásoktól Igen 

9222000/6509 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól Igen 

9222000/6510 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök kormányoktól és nemzetközi 

szervezetektől 

Igen 

9222000/6511 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyéb külföldiektől Igen 

923 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 

(szakfeladatonként tagolva, 923+szakfeladat száma számozással és a 

könyvviteli számla + szakfeladat megnevezésével) 

Nem 

9231 Államháztartáson belülről egyéb végleges felhalmozási célú támogatások 

e/bevételei 

Nem 

9231000/2501 Központi költségvetési szervtől felhalmozási célú támogatások 

bevételeinek költségvetési évi követelése 

Igen 

9231000/2502 Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások 

bevételeinek költségvetési évi követelése 

Igen 

9231000/2503 Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai 

társfinanszírozása miattfelhalmozási célú támogatások bevételeinek 

költségvetési évi követelése 

Igen 

9231000/2504 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások 

bevételeinek költségvetési évi követelése 

Igen 

9231000/2505 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól felhalmozási célú támogatások 

bevételeinek költségvetési évi követelése 

Igen 

9231000/2506 Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások 

bevételeinek költségvetési évi követelése 

Igen 

9231000/2507 Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől felhalmozási célú 

támogatások bevéte-leinek költségvetési évi követelése 

Igen 

9231000/2508 Társulástól és költségvetési szervétől felhalmozási célú támogatások 

bevételeinek költségvetési évi követelése 

Igen 

9231000/2509 Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől felhalmozási célú 

támogatások bevé-teleinek költségvetési évi követelése 

Igen 

9231000/2510 Térségi fejlesztési tanácstól és költségvetési szervétől felhalmozási célú 

támogatások bevéte-leinek költségvetési évi követelése 

Igen 
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9232 Államháztartáson kívülről egyéb végleges felhalmozási célú átvett 

péneszközök 

Nem 

9232000/7501 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyházi jogi személyektől Igen 

9232000/7502 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök nonprofit gazdasági 

társaságoktól 

Igen 

9232000/7503 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb civil szervezetektől Igen 

9232000/7504 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Igen 

9232000/7505 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól Igen 

9232000/7506 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök állami többségi tulajdonú 

nem pénzügyi vállalkozásoktól 

Igen 

9232000/7507 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök önkormányzati többségi 

tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 

Igen 

9232000/7508 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozásoktól Igen 

9232000/7509 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól Igen 

9232000/7510 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök kormányoktól és nemzetközi 

szervezetektől 

Igen 

9232000/7511 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb külföldiektől Igen 

924 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek Nem 

9241 Anyagok, áruk nyereségjellegű leltárértékelési különbözete Igen 

9242 Térítés nélkül átvett részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő 

eszközök 

Igen 

9243 Ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt részesedésnek vagy 

értékpapírnak nem minősülő eszközök 

Igen 

9244 Más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek Nem 

924401 Elvonások és befizetések bevételei Nem 

9244011000/12 Önkormányzati alrendszer központi támogatások jogosulatlan 

igénybevétele miatt befizetésekbevételei 

Igen 

9244012000/12 Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati 

befizetés bevételei 

Igen 

9244013000/12 Önkormányzati alrendszer egyéb befizetései miatti bevételek Igen 

9244014000/12 Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei Igen 

9244015 Központi költségvetést megillető elvonások, befizetések miatti bevételek Nem 

92440151000/1

2 

Költségvetési maradvány befizetés bevételei Igen 

92440152000/1

2 

Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetés bevételei Igen 

92440153000/1

2 

Bevételek meghatározott köre utáni befizetés bevételei Igen 

92440154000/1

2 

Vállalkozási maradvány utáni befizetés bevételei Igen 

92440155000/1

2 

Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés bevételei Igen 

92440159000/1

2 

Egyéb a központi költségvetést megillető elvonás, befizetés bevételei Igen 

9244019000/12 Egyéb elvonások és befizetések bevételei Igen 

924402000/13 Államháztartáson belüli működési célú garancia- és kezességvállalásból 

származó megtérülések bevételei 

Igen 

924403 Központi,irányító szervi kapott felhalmozási célú támogatás bevételei Nem 

9244031000/21 Felhalmozási célú központosított támogatások költségvetési évi követelése Igen 

9244032000/21 Címzett támogatások költségvetési évi követelése Igen 

9244033000/21 Céltámogatások költségvetési évi követelése Igen 

9244034000/21 Vis maior támogatás költségvetési évi követelése Igen 
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9244039000/21 Egyéb központi felhalmozási célú támogatás költségvetési évi követelése Igen 

924404000/22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson belülről 

Igen 

924405000/410 Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek költségvetési évi követelése Igen 

924406 Egyéb működési bevételek Nem 

9244061000/41

1 

Foglalkoztatott, ellátott, hallgató, tanuló kártérítési bevételeinek 

költségvetési évi követelése 

Igen 

9244062000/41

1 

Egyéb kártérítési bevételek költségvetési évi követelése Igen 

9244063000/41

1 

Európai Unió költségvetéséből teljesített költség-visszatérítések, utólagos 

egyéb térítések bevételei 

Igen 

9244064000/41

1 

Adók módjára behajtandó köztartozás végrehajtási költség visszatérülése, 

önrevízió miatti bevételei 

Igen 

9244065000/41

1 

Egyéb költség-visszatérítések, utólagos egyéb térítések bevételei Igen 

9244066000/41

1 

Következő év(ek)ben személyi juttatások, azok közterheinek, dologi 

kiadások visszatérülésének,visszatérítésének bevételei 

Igen 

9244067 Egyéb különféle működési bevételek Nem 

92440671000/4

11 

Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevételek Igen 

92440672000/4

11 

Kezességekhez, garanciákhoz kapcsolódó díjbevételek Igen 

92440673000/4

11 

Közbeszerzési ajánlati biztosíték, pályázati díjbevételek Igen 

92440674000/4

11 

Egyéb biztosítékok, óvadék (kaució) bevételeinek Igen 

92440675000/4

11 

Eredeti követelést engedményezőnél az átruházott követelésért kapott 

bevételek 

Igen 

92440679000/4

11 

Egyéb különféle működési bevételek Igen 

9244068000/41

1 

Szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó,károkozásért, 

személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli 

gazdagodásért kapott összegek 

Igen 

9244069000/41

1 

Költségek visszatérítés Igen 

924407 Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök nettó bevételei Nem 

924407000/51 Értékesített immateriális javak nettó bevételei Igen 

924408 Ingatlanok értékesítése Nem 

9244081000/52 Termőföld értékesítés Igen 

9244082000/52 Lakótelkek értékesítése Igen 

9244083000/52 Egyéb célú telkek értékesítése Igen 

9244084000/52 Lakóépület (ideértve lakás) értékesítése Igen 

9244085000/52 Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek értékesítése Igen 

9244086000/52 Egyéb épületek értékesítése Igen 

9244087000/52 Egyéb építmények értékesítése Igen 

924409 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Nem 

9244091000/53 Értékesített informatikai eszközök nettó bevételei Igen 

9244092000/53 Értékesített egyéb gép, berendezés és felszerelés nettó bevételei Igen 

9244094000/53 Értékesített jármű értékesítése nettó bevételei Igen 

9244095000/53 Értékesített tenyészállat értékesítése nettó bevételei Igen 

924410 Államháztartáson kívüli működési célú garancia- és kezességvállalásból 

származó megtérülések bevételei 

Nem 
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924410000/61 Államháztartáson kívüli működési célú garancia- és kezességvállalásból 

származó megtérülések bevételei 

Igen 

924411 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson kívülről költségvetési évi követelése 

Nem 

924411000/71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson kívülről költségvetési évi követelése 

Igen 

924412 Kötelezettség teljesítésére átadott immateriális javak, tárgyi eszközök 

csere értéke 

Nem 

9244131 Készletek visszaírt értékvesztése Igen 

9244132 Követelések (kivéve adott előlegek) visszaírt értékvesztése Igen 

9244133 Immateriális javak visszaírt terven felüli értékcsökkenése Igen 

9244134 Tárgyi eszközök visszaírt terven felüli értékcsökkenése Igen 

924414 Adott engedmény visszaírt értékvesztése Igen 

924416 Hitelezők által elengedett, elévült kötelezettségek Igen 

93 PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEI Nem 

931 Kapott (járó) osztalék és részesedés Nem 

9311 Tartós részesedések után kapott osztalék Igen 

9312 Nem tartós részesedések után kapott osztalék Igen 

932 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, 

árfolyamnyereségek 

Nem 

9321 Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont részesedés nyilvántartás 

szerinti értéke és az átvett eszközök értéke nyereségjellegű különbözete 

Igen 

9322 Megszűnt részesedés nyilvántartás szerinti értéke és az átvett eszközök 

értéke nyereségjellegű különbözete 

Igen 

9323 Térítés nélkül átvett tartós részesedések Igen 

9324 Ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt tartós részesedések Igen 

9325 Más részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, 

árfolyamnyereségek 

Igen 

9326000/4091 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei Igen 

9334000/40810

1 

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek ÁHT belül Igen 

9334000/40810

2 

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek ÁHT kívül Igen 

934 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű 

bevételek 

Nem 

934000/408201 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek államháztartáson 

belülről 

Igen 

934000/408202 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek államháztartáson 

kivülről 

Igen 

935 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei Nem 

9351 Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított 

(nem realizált) árfolyamnyeresége 

Nem 

93511 Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított 

(nem realizált) árfolyamnyeresége 

Igen 

9352 Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított 

(nem realizált) árfolyamnyeresége 

Nem 

93521 Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított 

(nem realizált) árfolyamnyeresége 

Igen 

9353 Pénzügyi műveletek más egyéb eredményszemléletű bevételei Nem 

93531 Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége Nem 

93531000/4092 Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége Igen 

93532 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségei Nem 
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935321000/409

2 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyereség Igen 

935322000/409

2 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyereség Igen 

93533 Deviza követelések és kötelezettségek realizált árfolyamnyeresége Nem 

935331000/409

2 

Deviza követelések és kötelezettségek realizált árfolyamnyeresége 

(keretgazd) 

Igen 

935332000/409

2 

Deviza követelések és kötelezettségek realizált árfolyamnyeresége (nem 

keretgazd) 

Igen 

93534000/4092 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei Igen 

93535 Külföldi pénzértékre szóló kötelezettséghez kapcsolódó tárgyévi 

árfolyamnyereség 

Igen 

99 Szakfeladatok bevételei Nem 

9925520012 üdülőhely-szolgáltatás Igen 

9925590121 kollégiumi szálláshely nyújtás felsőokt-ban résztvevő hallgatók számára Igen 

9925590122 koll-i szálláshely nyújtás felsőokt-ban részt vevő hallg-k számára (szabad 

kapacitás) 

Igen 

9925590922 orvos- és nővérszálló üzemeltetése Igen 

9925590932 szolgálati lakás, szállás üzemeltetése Igen 

9925590942 vendégszállás üzemeltetés Igen 

9925629121 óvodai intézményi étkezés Igen 

9925629131 iskolai intézményi étkezés Igen 

9925629172 munkahelyi étkeztetés Igen 

9925651000 Épületek fenntartási bevételei Igen 

9925681000 Kp-i irányítás bevételei Igen 

9925811001 könyvkiadás Igen 

9925811002 könyvkiadás (szabad kapacitás) Igen 

9925814002 folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Igen 

9925819001 egyéb kiadói tevékenység Igen 

9925819002 egyéb kiadói tevékenység (szabad kapacitás) Igen 

9926800022 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Igen 

9927211111 egészségügyi biotechnológiai alapkutatás Igen 

9927211211 környezeti, ipari biotechnológiai alapkutatás Igen 

9927211221 környezeti, ipari biotechnológiai alkalmazott kutatás Igen 

9927211222 környezeti, ipari biotechnológiai alkalmazott kutatás Igen 

9927219111 matematikai alapkutatás Igen 

9927219121 matematikai alkalmazott kutatása Igen 

9927219122 matematikai alkalmazott kutatása (szabad kapacitás) Igen 

9927219211 orvostudományi alapkutatás Igen 

9927219221 orvostudományi alkalmazott kutatás Igen 

9927219222 orvostudományi alkalmazott kutatás (szabad kapacitás) Igen 

9927219311 agrártudományi alapkutatás Igen 

9927219321 agrártudományi alkalmazott kutatás Igen 

9927219322 agrártudományi alkalmazott kutatás (szabad kapacitás) Igen 

9927219411 biológiai alapkutatás Igen 

9927219421 biológiai alkalmazott kutatás Igen 

9927219422 biológiai alkalmazott kutatás (szabad kapacitás) Igen 

9927219511 kémiai alapkutatás Igen 

9927219521 kémiai alkalmazott kutatás Igen 

9927219522 kémiai alkalmazott kutatás (szabad kapacitás) Igen 

9927219611 földtudományi alapkutatás Igen 

9927219621 földtudományi alkalmazott kutatás Igen 
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9927219622 földtudományi alkalmazott kutatás (szabad kapacitás) Igen 

9927219711 műszaki tudományi alapkutatás Igen 

9927219712 műszaki tudományi alapkutatás (szabad kapacitás) Igen 

9927219722 műszaki tudományi alkalmazott kutatás (szabad kapacitás) Igen 

9927219811 fizikai alapkutatás Igen 

9927219821 fizikai alkalmazott kutatás Igen 

9927219822 fizikai alkalmazott kutatás (szabad kapacitás) Igen 

9927220111 gazdaságtudományi alapkutatás Igen 

9927220121 gazdaságtudományi alkalmazott kutatás Igen 

9927220122 gazdaságtudományi alkalmazott kutatás (szabad kapacitás) Igen 

9927220141 jog- és államtudományi alapkutatás Igen 

9927220151 jog- és államtudományi alkalmazott kutatás Igen 

9927220152 jog- és államtudományi alkalmazott kutatás (szabad kapacitás) Igen 

9927220171 szociológiai alapkutatás Igen 

9927220182 szociológiai alkalmazott kutatás (szabad kapacitás) Igen 

9927220211 filozófia- és történettudományi alapkutatás Igen 

9927220241 pszichológia- és viselkedéstudományi alapkutatás Igen 

9927220252 pszichológia- és viselkedéstudományi alkalmazott kutatás (szabad 

kapacitás) 

Igen 

9927220311 nyelv- és irodalomtud-i alapkutatás Igen 

9927490102 igazságügyi szakértői tev (szabad kapacitás) Igen 

9927490501 m.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műsz-i tevékenység Igen 

9927490502 m.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műsz-i tevékenység (szabad kapacitás) Igen 

9928210002 adminisztratív kieg.szolgáltatás (szabad kapacitás) Igen 

9928230001 konferencia, ker-i bemutató szervezése Igen 

9928230002 konferencia, ker-i bemutató szervezése (szabad kapacitás) Igen 

9928532211 szakképzés megszerzése felkész nappali rendsz-ű szakmai gyak-i oktatás a 

szakképző évf-on 

Igen 

9928532221 SNI tanulók szakképesítés megszerz-re felkész nappali rendsz-ű szakmai 

gyak-i okt a szakképző évf-on 

Igen 

9928542211 agrár képzési terület Igen 

9928542231 alapképzés - műszaki képzési terület Igen 

9928542241 alapképzés - orvos- és egészségtud-i képzési terület Igen 

9928542251 alapképzés - természettudományi képzési terület Igen 

9928542311 alapképzés - bölcsészettud-i képzési terület Igen 

9928542321 gazdaságtudományok képzési terület Igen 

9928542331 alapképzés - jogi képzési terület Igen 

9928542341 alapképzés - művészeti képzési terület Igen 

9928542361 alapképzés - pedagógusképzés Igen 

9928542511 mesterképzés - bölcsészettud-i képzési terület Igen 

9928542531 mesterképzés - jogi képzési terület Igen 

9928542581 mesterképzés - társadalomtud-i képzési terület Igen 

9928542621 osztatlan képzés - jogi képzési terület Igen 

9928542651 osztatlan képzés - orvos- és egészségtud-i képzési terület Igen 

9928542741 doktori képzés - orvos- és egészségtud-i képzési terület Igen 

9928542751 doktori képzés - természettud-i képzési terület Igen 

9928542811 doktori képzés - bölcsészettud-i képzési terület Igen 

9928542821 doktori képzés - gazdaságtud-i képzési terület Igen 

9928542831 doktori képzés - jogi képzési terület Igen 

9928559421 iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés Igen 

9928559431 iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés Igen 

9928559441 iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés Igen 
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9928610111 fekvőbetegek aktív ellátása ált kórházakban Igen 

9928610211 fekvőbetegek krónikus ellátása ált kórházakban Igen 

9928622111 járóbetegek gyógyító szakellátása Igen 

9928622311 foglalkozás-egészségügyi alapellátás Igen 

9928623011 fogorvosi alapellátás Igen 

9928623031 fogorvosi szakellátás Igen 

9928690311 egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás Igen 

9928690321 képalkotó diagnosztikai szolg-ok Igen 

9929329181 egyéb szabadidős ellátás Igen 

9929990001 szakfeladatra el nem számolt tételek Igen 

999 Bevételek átvezetési számlája Igen 

9991 Bevételek zárás átvezetési számlája Igen 
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A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM  

RENDEZVÉNYSZABÁLYZATA 

 

1. §   

Preambulum 

 
(1) A Szegedi Tudományegyetem jó híre, az oktatás és az Egyetem zavartalan működése 

megköveteli, hogy az egyetem szervezeti egységei által, illetve a területén szervezett 

rendezvények Egyetemhez méltó körülmények között kerüljenek lebonyolításra; az egyetem 

további szabályozásainak megfelelően (Szervezeti és Működési Szabályzat, Tűzvédelmi 

Szabályzat, stb.). A Szegedi Tudományegyetem számára fontos, hogy a rendezvények - 

jellegüktől függetlenül - lehetővé tegyék a szervezők által kitűzött célok elérését, szem előtt 

tartva azt, hogy időtartamuk alatt biztosítva legyen a résztvevők személyi és vagyoni 

biztonsága. Az Egyetem célja, hogy rendezvényei összhangban legyenek küldetésével és 

értékeivel, ne sértsék autonómiáját és ne veszélyeztessék a tulajdonában, vagy használatában 

levő vagyoni javak épségét. 

 

(2) Az egyetemi rendezvényszabályzat célja, hogy megvalósulhasson a 23/2011.(III. 8.) Korm. 

rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) hatálya alá tartozó rendezvények engedélyezése, 

továbbá 

a) biztosítsa a rendezvények előkészítésének és engedélyeztetésének belső szabályozását és 

rendjét, 

b) megteremtse a lehetőségét, hogy az Egyetem vezetői és szakemberei gazdasági és jogi 

értelemben ellenőrizzék az előkészítés és lebonyolítás menetét, illetve betekintést nyerjenek 

a rendezvényszervezéshez kapcsolódó folyamatokba; 

c) egységesítse a rendezvények megszervezésére vonatkozó dokumentációt; 

d) azonos elveket szabjon meg a rendezvények engedélyezésére, illetve tiltására. 

 

2.   § 

Értelmező rendelkezések 

 

(1) E szabályzat alkalmazásában: 

a) rendezvény: egy meghatározott térben, időszakban és körben, nem üzemszerű ismétlődéssel 

szervezett esemény, vagy eseménysorozat, amelynek során emberek csoportjának közös 

tevékenysége, alkalmi jelleggel, különösen közösségi program, a zenés-táncos események, 

sportesemények. 

b) rendezvényszervezés: előre meghatározott rendezvénnyel kapcsolatos teljes körű előkészítő, 

szervező, összehangoló, lebonyolító munka, mely többek között magában foglalja az 

esemény megvalósításával kapcsolatos infrastruktúra (helyszín, technika, tolmácsolás, 

kiszolgáló egységek stb.) biztosítását, valamint esetlegesen a résztvevőkről való 

gondoskodást (szállás, étkezés, programok stb.) is. 

c) a rendezvény szervezője: az a rendezvényszervezést ellátó személy, akit a rendezvény 

szervezőjeként bejelentettek, és aki felel a szükséges engedélyek beszerzéséért, a 

bejelentések, tájékoztatások megtételéért. A rendezvény szervezője intézkedési jogkörrel 

rendelkezik. A rendezvény egész ideje alatt ő vagy megbízottja a helyszínen tartózkodik a 

szabályos lebonyolítás és a rend fenntartása érdekében. A rendezvény szervezője csak az 

Egyetem közalkalmazottja, vagy az Egyetemmel munkavégzésére irányuló egyéb 

jogviszonyban álló természetes személy, vagy az Egyetemmel polgári jogi jogviszonyban 

álló jogi személy törvényes vagy ügyleti képviseletére jogosult természetes személy lehet. 
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d) engedélyeztetési kötelezettség: a rendezvénytartási engedély beszerzésével kapcsolatos 

feladatok. 

e) engedélyezett létszám: a résztvevőknek az a létszáma, akik az Egyetem vezetése által 

rendelkezésre bocsátott terület/helyiség alapterületét a kiürítési számvetést figyelembe véve 

a jogszabályoknak megfelelő idő alatt biztonságosan el tudják hagyni. 

f) a rendezvény területe: az Egyetem területének az a része, amelyet a rendezvény céljából az 

Egyetem vezetése a rendezvény szervezőjének rendelkezésére bocsátott. 

g) az egyetem területe: a Szegedi Tudományegyetem által fenntartott vagy használt 

ingatlanok, összessége. 

h) külső helyszín: minden olyan helyszín, amely nem tartozik az egyetem területéhez. 

i) biztonsági személyzet: a rendezvény szervezője által közvetlenül, vagy biztonsági 

szolgálaton keresztül megbízott személyek, akik a rendezvény teljes időtartama alatt 

felelősek a rend fenntartásáért. Ebbe a létszámba nem tartoznak bele az objektum 

szervezetszerű védelmét ellátók. 

j) Egészségügyi szolgálat: az alapszintű egészségügyi ellátást biztosító, a rendezvény 

helyszínén jelenlévő egészségügyi szolgálat, amely a rendezvény ideje alatt áll 

rendelkezésre. 

k) vis maior helyzet: olyan külső elháríthatatlan ok, körülmény (pl.: természeti csapás, 

szélsőséges időjárás, rendkívüli esemény vagy közlekedési baleset), amely veszélyezteti a 

rendezvény biztonságos, balesetmentes megrendezését. 

l) zenés, táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban 

tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott 

zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell 

megváltott ülőhellyel rendelkezni; 

m) zenés, táncos rendezvényre alkalmas egyetemi objektum: 23/2011.(III.8.) Korm. rendelet 

hatálya alá tartozó rendszeres rendezvényekre kiadott állandó engedéllyel rendelkező 

építmény. 

n) alumni rendezvény: Minden, az Egyetem alumnusainak szervezett rendezvény. 

 
3.  § 

A szabályzat hatálya 

 
(1) Jelen szabályzat hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi szervezeti egységére, az  Egyetem 

területén szervezett bármely rendezvényre. 

(2) Jelen szabályzat hatálya alá tartoznak azon rendezvények is, amelyek szervezését, 

lebonyolítását az SZTE EHÖK vagy bármely kari HÖK végzi. 

 
4.   § 

Központilag engedélyköteles rendezvények 

 

(1) Engedélyköteles rendezvény: 

a) minden, az Egyetem területén megtartott közösségi program, amely az adott helyszínen az 

objektum rendeltetésétől eltér, vagy 

b) olyan program, amelyet nem az Egyetem szervezeti egységei szerveznek, de az Egyetem 

területén zajlik a rendezvény 

c) és a résztvevők száma várhatóan meghaladja a 100 főt. 
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(2) A zenés, táncos rendezvények minden esetben, a résztvevők számától függetlenül 

engedélykötelesek, kivéve a zenés, táncos rendezvényre alkalmas egyetemi objektumban 

rendszeresen, előre tervezetten tartott rendezvényeket, valamint az Egyetem területén 

található bérleti szerződés keretében, hatósági engedély birtokában üzemeltetett vendéglátó 

egységek által és egységekben megrendezett rendezvényeket. Ez utóbbiak vonatkozásában 

az egyetemi objektum vezetője, illetőleg a bérlője felel a jogszabályokban és az objektum 

hatósági engedélyeiben foglaltak betartásáért. 

 
5.  § 

Nem központilag engedélyköteles rendezvények 

 
(1) Nem engedélyköteles rendezvények az Egyetem területén megtartott: 

a) tudományos konferencia, kongresszus, 

b) tudományos, szakmai verseny, 

c) kiállítás, kulturális rendezvény 

d) protokolláris esemény, fogadás, ünnepi megemlékezés, 

e) kereskedelmi rendezvény, 

f) társadalmi, ismeretterjesztő, sport rendezvény, 

g) tudományos, szakmai látogatás (pl. üzemlátogatás), 

melyen a résztvevők száma nem haladja meg a IV/1. pontban foglaltakat. 

(2) Az Egyetem területén csak az Etikai Szabályzatnak is megfelelő rendezvények valósulhatnak 

meg. 

(3) Ha a rendezvényt szervező nem azonos a rendezvény tervezett területét üzemeltető szervezeti 

egységgel, akkor az üzemeltetőt legalább 30 nappal korábban igazolható  módon értesíteni 

kell a rendezvényről a terület biztosítása érdekében. 
 

6.  § Kérelem benyújtása 

 
(1) A Karok és más szervezeti egységek által előre tervezhető rendezvényeket tanévenként, 

féléves bontásban kell tervezni. A tervet legkésőbb az adott félév első napjáig meg kell 

küldeni a Létesítménygazdálkodási Igazgatóság és a Nemzetközi és Közkapcsolati 

Igazgatóság részére. A tervnek tartalmaznia kell a szervezeti egység megnevezését, a 

rendezvények tervezett helyét, idejét, megnevezését és résztvevői létszámát, valamint a 

rendezvény felelősét és elérhetőségeit. 

 

(2) Rendezvénytartási kérelmet minden rendezvény esetében köteles a rendezvény szervezője a 

kancellár által kiadott, a Modulo rendszerben, a Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóság 

alatt elérhető, elektronikus űrlapon benyújtani a Nemzetközi és Közkapcsolati 

Igazgatósághoz. A rendezvénytartási kérelmet a (4) bekezdésben foglalt kivétellel olyan 

időben kell megtenni, hogy a jogszerű és strukturált végrehajtásra – különös tekintettel a 

kapcsolódó beszerzésekre - kellő idő, de legalább 30 nap álljon rendelkezésre. Az előre nem 

tervezhető rendezvényeknél is törekedni kell a fenti időpontok megtartására, de a 

tudomásszerzést követően haladéktalanul rendezvénytartási kérelmet kell előterjeszteni. 
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(3) Amennyiben a kérelmezett rendezvény lebonyolításában változás történik, azt minden 

esetben haladéktalanul, új formanyomtatvány kitöltésével, a változások kiemelésével jelezni 

kell. 

(4) Az Egyetem által szervezett zenés táncos rendezvény esetén a rendezvénytartási kérelmet a 

zenés táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011.(III.8.) 

Korm. rendeletben meghatározott határidők betartása érdekében a rendezvény napját 

megelőzően legalább 30 nappal be kell nyújtani mind a Létesítménygazdálkodási 

Igazgatóság és a Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóság részére. 

(5) A rendezvénytartási kérelemnek tartalmaznia legalább az alábbiakat: 

a) a rendezvény megnevezését 

b) a rendezvényszervező nevét, elérhetőségeit (e-mail, mobil szám) 

c) a rendezvény pontos helyét, idejét 

d) a rendezvényszervező nyilatkozatát arról, hogy a rendezvény engedélyköteles-e, vagy csak 

bejelentés köteles 

e) a résztvevői kört, a résztvevők tervezett számát 

f) a rendezvény megszervezésének pontos ütemtervét 

g) a rendezvény részletes programtervét, ennek részeként a szabad programok időszakát is 

megjelölve; 

h) a rendezvényhez vagy ahhoz kapcsolódóan harmadik személyek marketing, promóciós 

megjelenésénét és azok tartalmát; 

i) a rendezvény sajtónyilvános-e, ehhez központi támogatást igényel-e 

j) amennyiben releváns, a biztosítást végző személyzet pontos megjelölését, létszámát, 

k) amennyiben releváns, a rendezvény házirendjét, esetleges egyéb szabályzatait, 

l) a rendezvény Egyetemen belüli felelőse nevét, elérhetőségeit (abban az esetben szükséges, 

ha a rendezvény szervezője harmadik személy), 

m) minden olyan információt, amelyet a szervező lényegesnek tart. 

(6) Amennyiben az adott rendezvény sajtónyilvános és/vagy bármilyen sajtókommunikáció előzi 

meg vagy követi, a rendezvény szervezője köteles egyeztetni a Nemzetközi és Közkapcsolati 

Igazgatósággal. 

(7) Amennyiben a rendezvény lebonyolításához külső alvállalkozóra van szükség, a szervező 

gondoskodik az árajánlatok beszerzéséről, illetve döntése során megindokolja a nyertes 

árajánlat kiválasztásának szempontjait. A szabályszerű beszerzés lebonyolítása a 

rendezvényszervező kötelezettsége. 

(8) A rendezvény szervezője köteles gondoskodni a rendezvény biztonságos lebonyolításához 

szükséges engedélyekről, biztosítani a pénzügyi és jogi szabályozásoknak való megfelelést, 

különös tekintettel a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről 

szóló 23/2011.(III. 8.) kormányrendeletben, valamint a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról 

és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről 

szóló 247/2014. (X.1.) kormányrendeletben foglaltakra. 

(9) Amennyiben az adott rendezvénynek külső szponzora, vagy terméket/szolgáltatást 

népszerűsítő, marketingkommunikációt végző partnere van a rendezvény szervezője köteles 

a szerződés aláírását megelőzően tájékoztatni a Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóságot 

a szponzori/reklámszerződés részleteiről. 



130. SZÁM EGYETEMI ÉRTESÍTŐ   5605 
     

 
 

7. § 

Engedélyezés, bejelentés 

 
(1) Nem (központilag) engedélyköteles rendezvények esetében a rendezvénytartási kérelmet 

Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóság nyilvántartásba veszi és rögzíti az egyetemi 

rendezvénynaptárban. 

(2) Az engedélyköteles rendezvények esetében a rendezvénytartási kérelmet a nemzetközi és 

közkapcsolati igazgató, a létesítménygazdálkodási igazgató és az igazgatásszervezési és 

szolgáltatási főigazgató előzetesen véleményezi, e körben szükség esetén előzetesen egyeztet 

az érintett szervezeti egységek vezetőivel. A rendezvénytartási kérelmet az arra vonatkozó 

igazgatói véleményekkel együtt a nemzetközi és közkapcsolati igazgató megküldi a 

rektornak és a kancellárnak. A rendezvénytartási kérelem tárgyában a rektor  és a kancellár 

műszaki és biztonsági szempontok alapján közösen dönt. Az engedély kiadásának 

megtagadását minden esetben indokolni kell. 

(3) Engedélyköteles rendezvény megtartására kizárólag jóváhagyott engedély alapján  kerülhet 

sor. 

 
8.  § 

Ellenőrzés, felelősség 

 
(1) A rendezvények ellenőrzésére az Egyetem részéről a rektor és a kancellár által írásban 

feljogosított ellenőrző személy (továbbiakban: ellenőr) jogosult. 

(2) Az ellenőr jogosult a helyszín, a jogosultsági igazolások, egyéb dokumentumok, tárgyi és 

személyi feltételek ellenőrzésére. 

(3) Az élet- és/vagy vagyonbiztonságot súlyosan veszélyeztető esetben az ellenőr azonnali 

hatállyal korlátozó, illetve tiltó rendelkezéseket hozhat. 

(4) Az ellenőr, a nemzetközi és közkapcsolati igazgató, a létesítménygazdálkodási igazgató és az 

igazgatásszervezési és szolgáltatási főigazgató, valamint az általuk meghatalmazott 

személyek jogosultak a rendezvény szervezőjétől írásban vagy szóban tájékoztatást kérni. 

(5) A jogszabályi követelmények és az Egyetem szabályzataiban foglaltak betartásáért a 

rendezvény szervezőjét feltétlen és korlátlan felelősség terheli. Amennyiben a rendezvény 

szervezője harmadik személy, a vele kötött szerződésben fentiekről rendelkezni kell. 

(6) Amennyiben a jelen szabályzat rendelkezéseit sértő vagy a hallgatói rendezvény területén 

elkövetett magatartással kapcsolatban szabálysértés, vagy bűncselekmény elkövetésének 

alapos gyanúja merül fel, úgy a rendezvény szervezője haladéktalanul értesíti az 

igazgatásszervezési és szolgáltatási főigazgatót, aki kezdeményezi a szükséges hatósági 

intézkedés megtételét. 
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9.  § 

Károkozás 

 
(1) Amennyiben a rendezvényt követően a rendezvény során használt helyiségek, szabadterek 

átadásakor az állapítható meg, hogy a rendezvény alatt az ingatlanban kár keletkezett, az 

szennyezett, vagy szándékos rongálás valósult meg, a rendezvény szervezője felelős a károk 

megtérítésért és az eredeti állapot helyreállításáért. 

(2) A rendezvény szervezője mentesül a felelősség alól, amennyiben igazolja, hogy a kárt 

elháríthatatlan, külső ok, vis maior idézte elő. Vis maior esetnek nem tekinthető, ha a 

rendezvény helyszínét bármely hatósági intézkedés miatt (NAV, Rendőrség, Tűzoltóság stb.) 

lezárják. 

 
10. § 

11. Átmeneti és záró rendelkezések 

 
(1) Jelen Szabályzatot a Szenátus 2017. év szeptember hó 18. napján tartott ülésén, a SZ-10-

I/2017/2018. (IX.18.) számú határozatával elfogadta. A Szabályzat a Szenátus döntésével 

egyidejűleg hatályba lép azzal, hogy 2017. év október hó 31. napján hatályát veszti. Jelen 

szabályzat a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét 

képezi. 

 
 

Kelt: Szegeden, 2017. év szeptember hó 18. napján 

 

 

Dr. Szabó Gábor s.k. Dr. Fendler Judit s.k. 

rektor kancellár 

 
 





 

 

EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 

 

Szegedi Tudományegyetem hivatalos és információs lapja 

Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor rektor 

Felelős szerkesztő: Dr. Dömötör Máté, jogi, igazgatási és humánpolitikai 

főigazgató 

Tördelés: Német Zsolt 

Szerkesztőség: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. II. emelet 224. 

 


