
































































1. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
A „Kútház építése Cserkeszőlőn” tárgyú Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt 

közbeszerzési eljárás eredményének és nyertesének megállapítására vonatkozó döntés 

jóváhagyása, valamint a szerződéskötéshez való hozzájárulás 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.09.14. 

 
 
Készítés ideje:   
2022.09.06. 

 
Készítette:   
Gergely Angéla asszisztens 
 
Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
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dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
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Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 

5465Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

telefon: (56) 568-451  fax: (56) 568-462 

   

ELŐTERJESZTÉS 
a „Kútház építése Cserkeszőlőn” tárgyú Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárás eredményének és nyertesének megállapítására vonatkozó döntés 

jóváhagyása, valamint a szerződéskötéshez való hozzájárulás 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat), a Kbt. 112. § (1) 

bekezdés b) pont szerint nyílt közbeszerzési eljárást hirdetett meg a Társadalmi és környezeti 

szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” program keretén belül megvalósítandó „Kútház 

építése Cserkeszőlőn” című TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00012 számú projekt kivitelezői 

tevékenységének elvégzésre. (Közbeszerzési értesítő 2022.134.szám 14791/2022 sz. eljárás) 

Ennek keretében a munka tárgyát kútház, látogató központ építése képezi, megtöltve a vizes 

tematikához kapcsolódó közösségi funkciókkal (játszóház, üzlet, multifunkciós tér, kávézó), 

illetve park kerül létesítésre. A leendő új épületekhez 11 férőhelyes parkoló kerül kialakításra 

1 db mozgáskorlátozott férőhellyel. 

 

A tárgyi eljárásban négy ajánlat érkezett, melyből 1 ajánlat (KTSZ-REB Kft.) érvénytelen. 

(Az érvénytelenítés részleteit tartalmazó feljegyzés mellékelve.) 

 

Az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők az alábbiak: 

- Alkotás Szolgáltató Kft., székhely: 1173 Budapest, Napkelet u. 40-42. 

- Generál Centrál Kft., székhely: 6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 12. 

- Atryum Invest Kft., székhely: 1186 Budapest, Margó Tivadar u. 220. 

A benyújtott ajánlatok, az eljárás során keletkezett jegyzőkönyvek és döntési javaslatok jelen 

előterjesztés mellékletét képezik. Figyelembevételre kerülnek a Közbeszerzési Felügyeleti 

Főosztály (KFF) általi ex-ante szabályossági ellenőrzés közbeszerzési záró tanúsítványban 

foglaltak is. 

 

1. javaslat: 

Megállapítható, hogy a tárgybeli közbeszerzési eljárás eredményesen lezajlott és a 

közbeszerzési Bírálóbizottság javaslata alapján nyertes ajánlattevőnek az alábbi ajánlattevőt 

javaslom elfogadásra: 

 

Ajánlattevő neve: Atryum Invest Kft.   

Ajánlattevő székhelye: 1186 Budapest, Margó Tivadar u. 220. 

Nettó ajánlati ár: 299.978.109,- Ft 

A megjelölt 1 fő szakember többlet szakmai gyakorlatának ideje: 60 hónap 

A kötelezően előírt jótállási idő feletti többletjótállás: 36 hónap 

 

Az Önkormányzat a beszerzést pályázati támogatásból valósítja meg, így a Kbt. 53.§ (6) 

bekezdése, valamint a 135.§ (12) bekezdése alkalmazandó (feltételes közbeszerzés).  



A pályázat szerinti rendelkezésre álló fedezet mértéke nettó 244.520.000 Ft, amelynek 

kiegészítésére az Önkormányzat többlettámogatási kérelmet szándékozik benyújtani. 

 

2. javaslat: 

Javaslom a Képviselő-testület számára, hogy az Atryum Invest Kft-vel a fenti feladatok 

ellátására vonatkozó szerződéskötéshez járuljon hozzá és hatalmazza fel a polgármestert, 

valamint a jegyzőt annak megkötésére, az alábbi kitétellel: 

 

A Kbt. 135.§ (12) bekezdése alapján jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött 

szerződés akkor lép hatályba, amikor a Megrendelő (azaz az Önkormányzat) a pályázati 

többlettámogatásra vonatkozó támogatói döntést megkapta és erről a körülményről a 

Vállalkozót (azaz a nyertes ajánlattevőt) írásban tájékoztatta. Amennyiben a szerződés 2022. 

október 31-ig nem lép hatályba, úgy e körülményt Felek olyan feltételnek tekintik, mely 

alapján a Szerződő Felek bármelyike felmondásra vagy elállásra jogosult, így a másik 

Szerződő Félhez intézett jognyilatkozattal megszünteti a Szerződést a létrejöttének napjára 

visszamenőleges hatállyal – Szerződő Felek minden további jogi aktusa nélkül [Ptk. 6:213. § 

(1) bekezdés]. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, vitassa meg az előterjesztést és fogadja el. 

 
 
Cserkeszőlő, 2022. szeptember 7. 
 
  Varga Attila sk. 
  polgármester 



HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
 
…./2022.(IX….) sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 

- Döntés a Kútház kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárásban 
 
a „Kútház építése Cserkeszőlőn” tárgyú Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt közbeszerzési 
eljárás eredményének és nyertesének megállapítására vonatkozó döntésről. 
 
A tárgyi eljárásban négy ajánlat érkezett. Az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők az alábbiak: 

- Alkotás Szolgáltató Kft., székhely: 1173 Budapest, Napkelet u. 40-42. 
- Generál Centrál Kft., székhely: 6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 12. 
- Atryum Invest Kft., székhely: 1186 Budapest, Margó Tivadar u. 220. 

 
A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzési Bírálóbizottság javaslata 
alapján – a KFF általi ex-ante szabályossági ellenőrzés közbeszerzési záró tanúsítványban foglaltak 
figyelembevételével – a következő döntést hozza:  
 
A tárgybeli közbeszerzési eljárás eredményesen lezajlott, az eljárás nyertese az alábbi ajánlattevő: 
 
Ajánlattevő neve: Atryum Invest Kft.   
Ajánlattevő székhelye: 1186 Budapest, Margó Tivadar u. 220. 
Nettó ajánlati ár: 299.978.109,- Ft 
A megjelölt 1 fő szakember többlet szakmai gyakorlatának ideje: 60 hónap 
A kötelezően előírt jótállási idő feletti többletjótállás: 36 hónap 
 
A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat, mint ajánlatkérő a döntésnek megfelelően a közbeszerzési 
eljárás eredményeként létrejövő vállalkozási szerződést az Atryum Invest Kft-vel fogja megkötni az 
ajánlati kötöttség időtartama alatt. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére. 
 
Határidő a vállalkozási szerződés aláírására: 2022. szeptember 30., de legkésőbb az eljárás 
eredményéről szóló értesítés (azaz az Összegezés) kiküldésétől számított 60 napon belül. 
 
 
Az Önkormányzat a beszerzést pályázati támogatásból valósítja meg, így a Kbt. 53.§ (6) bekezdése, 
valamint a 135.§ (12) bekezdése megfelelően alkalmazandó (feltételes közbeszerzés). A pályázat 
szerinti rendelkezésre álló fedezet mértéke nettó 244.520.000 Ft, amelynek kiegészítésére az 
Önkormányzat többlettámogatási kérelmet szándékozik benyújtani.  A Kbt. 135.§ (12) bekezdése 
alapján jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés akkor lép hatályba, amikor a 
Megrendelő (azaz az Önkormányzat) a pályázati többlettámogatásra vonatkozó támogatói döntést 
megkapta és erről a körülményről a Vállalkozót (azaz a nyertes ajánlattevőt) írásban tájékoztatta. 
Amennyiben a szerződés 2022. október 31-ig nem lép hatályba, úgy e körülményt Felek olyan 
feltételnek tekintik, mely alapján a Szerződő Felek bármelyike felmondásra vagy elállásra jogosult, 
így a másik Szerződő Félhez intézett jognyilatkozattal megszünteti a Szerződést a létrejöttének napjára 
visszamenőleges hatállyal – Szerződő Felek minden további jogi aktusa nélkül [Ptk. 6:213. § (1) 
bekezdés]. 
 
Erről értesülnek: - Képviselő-testület tagjai - Helyben 

- Varga Attila polgármester - Helyben 
- Horváth Attila alpolgármester 
- dr. Tóth Dániel jegyző - Helyben 
- Pénzügyi csoport - Helyben 

 
Kmf. 

 
Varga Attila sk.       dr. Tóth Dániel sk. 
   polgármester              jegyző 



 

 

MINISZTERELNÖKSÉG 

KÖZBESZERZÉSI FELÜGYELETÉRT FELELŐS 

HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 

KÖZBESZERZÉSI FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY 

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

E-mail: palyazat@cserkeszolo.hu; drjoci76@gmail.com  

Tárgy: Támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány megküldése 

MIR azonosító: 2022/06/01764/É 

Projektazonosító: TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00012 

Iktatószám: KSZ-53/1379/3/2022 

Ügyintéző: dr. Bárány Lili 

Tisztelt Kedvezményezett! 

Mellékelten megküldöm a „Kútház építése Cserkeszőlőn” tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozó 

közbeszerzési záró tanúsítványt. 

Tájékoztatjuk, hogy a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 106. § (2)-(2a) bekezdésének 

megfelelően kell eljárni. 

Eltérés esetén az elektronikus úton megküldött, valamint a MIR rendszerben feltöltésre került tanúsítvány közül 

az utóbbi tartalma az irányadó. 

Amennyiben kérdése van, azt a kff@tfm.gov.hu e-mail címre szíveskedjen megküldeni. 

 

 

 

 Tisztelettel: 

 

  

mailto:palyazat@cserkeszolo.hu
mailto:drjoci76@gmail.com
mailto:kff@tfm.gov.hu
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KÖZBESZERZÉSI ZÁRÓ TANÚSÍTVÁNY 

 

1) A közbeszerzési záró tanúsítvány száma, minősítése:  

Iktatószám: KSZ-53/1379/3/2022 

MIR azonosító: 2022/06/01764/É 

Minősítés: Támogató  

 

2) A közbeszerzési eljárás ellenőrzését végző szerv: KFF 

 

3) A közbeszerzési eljárás tárgya, a projekt azonosítója:  

Az eljárás tárgya: Kútház építése Cserkeszőlőn 

A projekt hivatkozási száma: TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00012 

 

4) A közbeszerzési eljárás becsült értéke, az eljárás fedezete: 

Egybeszámított becsült érték: nem releváns 

Tárgyi eljárás becsült értéke: nettó 308.488.748,- Ft  

Rendelkezésre álló anyagi fedezet: A beszerzés anyagi fedezete nem áll rendelkezésre, ajánlatkérő 

a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdésére hivatkozva indította.  

 

5) Az ajánlatkérő megnevezése: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat [a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 5. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti ajánlatkérő] 

 

6) A közbeszerzési eljárásra vonatkozó irányelv 

2014/24/EU irányelv 

 

7) A közbeszerzési eljárás megindításának dátuma, azonosító száma:  

Az eljárást megindító hirdetmény feladásának napja: 2022. július 12. 

Az eljárást megindító hirdetmény azonosító száma: KÉ-14791/2022 

 

8) A közbeszerzési eljárás típusa: 

Nemzeti eljárásrend, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján: x 

Nyílt: x  

Sajátos beszerzési módszerek: nem 

9) A KFF szakértő neve, illetve kapcsolattartó: dr. Bárány Lili 

10)  A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve, lajstromszáma (tanácsadó 

szervezet): Dr. Géczi József, lajstromszám: 00424 

 

11) A tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában sor került-e már közbeszerzési záró 

tanúsítvány kibocsátására:  
 

Nem: x 

 

12) A tárgyi közbeszerzési eljárás a bírálóbizottság javaslata alapján: eredményes  
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Kérjük, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 106. § (3) bekezdésében foglaltak 

szerint az írásbeli összegezést – annak megküldésével egyidejűleg –, valamint – eltérő 

vélemény esetén – a közbeszerzési záró tanúsítványban foglaltakkal kapcsolatos 

álláspontját a KFF részére megküldeni szíveskedjen. A (2a) bekezdés alkalmazása esetén 

a módosított összegezést – eltérő vélemény esetén – a közbeszerzési záró 

tanúsítványban foglaltakkal kapcsolatos álláspontját a KFF részére haladéktalanul 

megküldeni szíveskedjen. 

 

A tanúsítvány a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján a közbeszerzési eljárás 

eredménye alapján megkötendő szerződés európai uniós támogatásból történő 

finanszírozhatóságának biztosítása érdekében készült. 

 

A tanúsítvány kiállítása az ajánlatkérő Kbt.-ben meghatározott felelősségét nem érinti! 































































































































































































































BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z)  (Magyarország, 5465 Cserkeszőlő Köztársaság Tér Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
1 ), mint Ajánlatkérő által megindított „ ” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló Kútház építése Cserkeszőlőn
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 

 közbeszerzési eljárásban benyújtott .(hirdetménnyel induló) ajánlatok bontásáról

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2022.08.01 12:00) a fenti tárgyú eljárásban 4 darab, azaz négy 
ajánlat érkezett.

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 244520000 HUF

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő neve: Alkotás Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)
 1173 Budapest Napkelet Utca 40-42Székhelye:

Nettó ajánlati ár (HUF):
395.000.000

Az M2.) alkalmassági követelmény tekintetében megjelölt 1 fő szakember többlet szakmai 
gyakorlatának ideje (min. 0 hónap, max. 60 hónap):
16

A kötelezően előírt jótállási idő feletti többletjótállás vállalása (hónapban, min. 0 hónap, max. 36 
hónap) :
1

Ajánlattevő neve: KTSZ-REB Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)
 1051 Budapest Október 6 Utca 14. 1. em. 2A.Székhelye:

Nettó ajánlati ár (HUF):
599381291

Az M2.) alkalmassági követelmény tekintetében megjelölt 1 fő szakember többlet szakmai 
gyakorlatának ideje (min. 0 hónap, max. 60 hónap):
60

A kötelezően előírt jótállási idő feletti többletjótállás vállalása (hónapban, min. 0 hónap, max. 36 
hónap) :
36

Ajánlattevő neve: Generál Centrál Építőipari és Kereskedelmi Kft. (vezető ajánlattevő)
 6000 Kecskemét Kiskőrösi Út 12Székhelye:

Nettó ajánlati ár (HUF):
348731125

Az M2.) alkalmassági követelmény tekintetében megjelölt 1 fő szakember többlet szakmai 
gyakorlatának ideje (min. 0 hónap, max. 60 hónap):
60

A kötelezően előírt jótállási idő feletti többletjótállás vállalása (hónapban, min. 0 hónap, max. 36 
hónap) :
36



Ajánlattevő neve: Atryum Invest Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségú Társaság (vezető 
ajánlattevő)

 1186 Budapest Margó Tivadar Utca 220Székhelye:

Nettó ajánlati ár (HUF):
299 978 109

Az M2.) alkalmassági követelmény tekintetében megjelölt 1 fő szakember többlet szakmai 
gyakorlatának ideje (min. 0 hónap, max. 60 hónap):
60

A kötelezően előírt jótállási idő feletti többletjótállás vállalása (hónapban, min. 0 hónap, max. 36 
hónap) :
36

Kiegészítő információk a bontáshoz:

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.



EKR000753832022 2022.08.01 14:16:09

FELOLVASÓLAPOK

Ajánlattevő neve

Atryum Invest Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségú Társaság

Generál Centrál Építőipari és Kereskedelmi Kft.

Alkotás Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

KTSZ-REB Korlátolt Felelősségű Társaság

Összesen: 4 sor (1 / 1)

Bontás

Kiegészítő információk a bontáshoz

HUF244 520 000Rendelkezésre álló fedezet

2022.08.01 14:00Bontás időpontja

Cserkeszőlő Községi ÖnkormányzatAjánlatkérő 
neve:

Kútház építése CserkeszőlőnKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000753832022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz



EKR000753832022

DOKUMENTUMOK KERESÉSE

Dokumentum típusa Dokumentum neve
Feltöltés
időpontja

Feltöltő
szervezet

Feltöltő
cselekmény
típusa

Feltöltő
cselekmény

lezárás
dátuma

Bontási jegyzőkönyv Bontási jegyzőkönyv 2022.08.01
14:15:50 Bontás 2022.08.01

14:15:51

Összesen: 1 sor (1 / 1)



Melléklet 1. napirendi ponthoz: 

 
A „Kútház építése Cserkeszőlőn” tárgyú Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárás eredményének és nyertesének megállapítására vonatkozó döntés 

jóváhagyása, valamint a szerződéskötéshez való hozzájárulás 
 
 

NÉV SZERINTI SZAVAZÁS  

 

Összes IGEN szavazat: ……………. db 

 

Összes NEM szavazat: ……………. db 

 

 

 

Név / Szavazat IGEN NEM 

Berezvai József 
  

Echbauerné Kiss Katalin 
  

Gyóllai László 
  

Györe Dávid Attila 
  

Horváth Attila 
  

Molnár Zsolt 
  

Varga Attila 
  



3. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
Döntés a téli fürdő élménymedence homokszűrőjének cseréjére vonatkozó beszerzési eljárás 

megindításáról 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.09.14. 

 
 
Készítés ideje:   
2022.09.12. 

 
Készítette:   
Gergely Angéla asszisztens 
 
Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Gazsi József mb. intézményvezető 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 
 



 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 

5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

telefon: (56) 568-455  fax: (56) 568-462 

 
ELŐTERJESZTÉS 

Döntés a téli fürdő élménymedence homokszűrőjének cseréjére vonatkozó beszerzési 
eljárás megindításáról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ beltéri élménymedencéjének homokszűrőjét 

szükséges cserélni az üzemszerű működés biztosítása érdekében. Erre vonatkozóan beszerzési 

eljárás lefolytatása szükséges. 

 

A homokszűrő cseréjének indoklása: a téli fürdőben üzemelő élménymedence homokszűrője 

a nyári hónapokban szivárogni kezdett. 2022. augusztusban a Neptun Filter Kft munkatársa 

felmérte a hibát és a tartály cseréjét javasolta, mellyel garantálható a homokszűrő egység 

folyamatos és biztonságos működése.  

Az előzetes számítások szerint ennek költsége nettó ~7.500.000 Ft (bruttó ~9.500.000 Ft), 

mely tartalmazza a homokszűrő tartályt, szűrőtöltetet, valamint a kiszállás és munkadíj 

költségét is.   

 

A Beszerzési szabályzat 3.1.2. pontja alapján kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy 

járuljon hozzá a fentiekben ismertetett beszerzési eljárás megindításához. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, vitassa meg az előterjesztést és fogadja el. 

 

Cserkeszőlő, 2022. szeptember 12. 

 

 

   Gazsi József sk. 

               mb. intézményvezető  

 

 



 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
.../2022.(IX….)sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 
- a téli fürdő élménymedence homokszűrőjének cseréjére vonatkozó beszerzési eljárás megindításáról 
 
 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a téli fürdő élménymedence 

homokszűrőjének cseréjére vonatkozó beszerzési eljárás megindítását engedélyezi. 

 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a téli fürdő élménymedence 

homokszűrőjének cseréjére szükséges forrásait a 2022. évi költségvetés terhére biztosítja. 

 

 

 

Erről értesül: Képviselő-testület - helyben 

  Varga Attila polgármester - helyben 

  Dr. Tóth Dániel jegyző – helyben 

  Gazsi József mb. intézményvezető - helyben 

  Gazdálkodási csoport - helyben 

  

 

 

 

 Varga Attila Dr. Tóth Dániel 

 polgármester jegyző 

 

 

 



4. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 

Bursa Hungarica pályázathoz csatlakozás 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.09.14. 

 
 
Készítés ideje:   
2022.09.01. 

 
Készítette:   
Szilágyiné Kardos Erika szociális ügyintéző 
 
Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Varga Attila polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 
 
 



 
 
 



Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 
Polgármesterétől 

5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 
telefon: (56) 568-455  fax: (56) 568-462 

 
ELŐTERJESZTÉS 

                      
                   A 2023. évi „ Bursa Hungarica” Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról 
                  
                                       
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírásra került a 2023. évi Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat, melynek keretében az önkormányzat a hátrányos 
helyzetű, szociálisan rászoruló felsőoktatási hallgatók, illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok számára nyújt segítséget tanulmányaikhoz, pénzbeli támogatás formájában.  
 
Az ösztöndíj időtartama: 

  „A” típusú pályázat (felsőoktatási tanulmányokat folytató hallgatók) esetén 10 hónap, 
azaz a 2022/2023. tanév második féléve és a 2023/2024. tanév első féléve; 

 „B” típusú pályázat (felsőoktatási tanulmányokat kezdő hallgatók) esetén 3X10 hónap, 
azaz a 2023/2024. tanév, a 2024/2025. tanév, és a 2025/2026. tanév 

 

Az önkormányzatnak 2022. szeptember 30-ig kell megküldenie az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő részére a csatlakozási nyilatkozatot, mely a későbbiekben visszavonhatatlan. 
 
Pályázatok benyújtásának határideje: 2022. november 3. 
 
Az elmúlt év tapasztalata alapján javaslom, hogy Cserkeszőlő Községi Önkormányzat ismételten 
csatlakozzon az Ösztöndíjpályázathoz. 
 
Kérem az előterjesztésem megvitatását, és elfogadását. 
 
 
Cserkeszőlő, 2022. szeptember 1.                            
 

 
 
 Varga Attila sk. 
 polgármester 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



HATÁROZATI JAVASLAT 
 
……/2022.(IX…)sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 

- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz csatlakozásról. 
 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és akként 
határozott, hogy az önkormányzat csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj 2023. évi fordulójához. 
 
A Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndij pályázatban 
felhasználható összeget az „A” típusú pályázat esetében a 2023. évi, „B” típusú pályázat esetén a 
2023., 2024., 2025., 2026. évi költségvetésében biztosítja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozási dokumentumot aláírja és 
felkéri, hogy a fenti költség biztosítására a 2023., 2024., 2025., 2026. évi költségvetések 
tervezésekor legyen figyelemmel. 
 
Határidő: 2022. szeptember 30. 
Felelős: polgármester 
 
 
Erről értesül:  - Gazdálkodási Csoport - Helyben 
                       - Képviselő-testület tagjai - Helyben 
  
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
         Varga Attila sk.  dr. Tóth Dániel sk. 
 polgármester  jegyző                                                      
               
 
 
 









5. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezésének szabályairól és díjáról, továbbá az anyakönyvvezető részére fizetendő díj 

mértékéről szóló 6/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet módosítása 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.09.14. 

 
 
Készítés ideje:   
2022.09.01. 

 
Készítette:   
Szilágyiné Kardos Erika szociális ügyintéző 
 
Ellenőrizte: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 



Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 

5465Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

telefon: (56) 568-451  fax: (56) 568-462 

   
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályairól és díjáról, 

továbbá az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló 6/2017. (III.30.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2022. szeptemberében átadásra kerül a Bagi-Szinyei 

Merse Kúria, melynek nagytermét esküvői szertartásokra tervezzük kiadni.  

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény szerint, ha a települési önkormányzat a házasság hivatali 

helyiségen kívüli megkötése, továbbá munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás 

ellentételezéseként díjat kíván megállapítani, azt helyi rendeletben szükséges szabályoznia. 

Fentiekre tekintettel javaslatot teszek a 6/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet módosítására. A javasolt 

módosításokat részletesen az előterjesztés mellé csatolt rendelet tervezet tartalmazza.   

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztésben foglaltakat és tegyen javaslatot a 

Bagi-Szinyei Merse Kúriában történő házasságkötés díjára. 

Cserkeszőlő, 2022. szeptember 1. 

 

 

                                                                                                             dr. Tóth Dániel sk. 
 jegyző 
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Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati 
rendelete 

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályairól és díjáról, továbbá az anyakönyvvezető részére fizetendő díj 

mértékéről szóló 6/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 
törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályairól és díjáról, továbbá az anyakönyvvezető részére fizetendő díj 
mértékéről szóló 6/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő (1a)–(1c) bekezdéssel 
egészül ki: 

„(1a) A Baghy-Szinyei Merse Kúriában lebonyolított házasságkötésért hivatali munkaidőben és 
hivatali munkaidőn túl is díjat kell fizetni, melynek összege ......... Ft. 

(1b) Jelen rendeletben meghatározott díjat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni 
készpénzátutalási megbízáson, vagy banki átutalással az önkormányzat részére és a befizetést 
igazolni kell az anyakönyvvezetőnek. A kérelem elutasítása esetén a befizetett díjat a befizető részére 
15 napon belül vissza kell utalni. 

(1c) Az anyakönyvi esemény elmaradása esetén, ha azt a felek a házasságkötés kitűzött időpontja 
előtt legalább 5 nappal bejelentik, a befizetett díjat 15 napon belül vissza kell utalni a befizető 
részére.” 

(2) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályairól és díjáról, továbbá az anyakönyvvezető részére fizetendő díj 
mértékéről szóló 6/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„(2) Az egyéb hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolítása térítésmentes.” 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
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Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz  

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017.(III.30.) önkormányzati 
rendelet módosítása vált szükségessé, mivel a Bagi-Szinyei Merse Kúria átadása után, a kúria 
nagytermét esküvői szertartásokra tervezi kiadni, az erre vonatkozó részletszabályozás került a 
rendeletben rögzítésre. 







6. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
Az önkormányzati intézményekben alkalmazott étkezési, gondozási térítési díjak. 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.09.14. 

 
 
Készítés ideje:   
2022.09.05. 

 
Készítette:   
Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető 
 
Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Varga Attila polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   
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Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati 
rendelete 

az önkormányzati intézményekben alkalmazott étkezési, gondozási térítési díjakról 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv 13. §. (1) 
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv., a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. tv 147. § (1) bekezdése, a 151. § (2) f) pontja és a 162. § (5) bekezdés felhatalmazása 
alapján, továbbá a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának 
élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011(VI.30) VM rendelet rendelkezésinek 
figyelembevételével a fenntartásában működő gyermekintézmények élelmezési 
nyersanyagnormájának költségét, a fizetendő étkezési térítési díjakat, valamint a bölcsődei gondozási 
térítési díjat alábbiak szerint állapítja meg: 

1. § 

(1) Bölcsődei ellátás étkezési térítési díjait az 1. melléklet tartalmazza. 

(2) Óvodás gyermekek étkezési térítési díjait a 2. melléklet tartalmazza. 

(3) Napközis alsós gyermekek étkezési térítési díjait a 3. melléklet tartalmazza. 

(4) Napközis felsős gyermekek étkezési térítési díjait a 4. melléklet tartalmazza. 

(5) Menzás alsós gyermekek étkezési térítési díjait az 5. melléklet tartalmazza. 

(6) Menzás felsős gyermekek étkezési térítési díjait a 6. melléklet tartalmazza. 

(7) Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola tanárai, pedagógusai és közalkalmazottai étkezési 
térítési díjait a 7. melléklet tartalmazza. 

2. § 

(1) A PS ÁMK Cserkeszőlő Szőlőszem Bölcsődében a gondozásra megállapított intézményi térítési 
díj 6.824,- Ft/nap önköltség. 

(2) A PS ÁMK Cserkeszőlő Szőlőszem Bölcsődében a szülők által fizetendő gondozási térítési díj 0 
Ft. 

3. § 

Hatályát veszti az Önkormányzati intézményekben alkalmazott étkezési, gondozási térítési díjakról 
szóló 7/2022. (IV. 6.) önkormányzati rendelet. 

4. § 

Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.  
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1. melléklet 

Bölcsődei ellátás étkezési térítési díja 

Napi élelmezési nyersanyag 
norma 

Reggeli 104 Ft 

Tízórai 26 Ft 

Ebéd 312 Ft 

Uzsonna 78 Ft 

ÁFA 27 % 140 Ft 

100 %-os napi étkezési térítési díj bruttó 660 Ft 
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2. melléklet 

Óvodás gyermekek étkezési térítési díja 

Napi élelmezési nyersanyag 
norma 

Tízórai 133 Ft 

Ebéd 458 Ft 

Uzsonna 90 Ft 

ÁFA 27 % 184 Ft 

100 %-os napi étkezési térítési díj bruttó 865 Ft 
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3. melléklet 

Napközis alsós gyermekek étkezési térítési díja 

Napi élelmezési nyersanyag 
norma 

Tízórai 171 Ft 

Ebéd 435 Ft 

Uzsonna 99 Ft 

ÁFA 27 % 190 Ft 

100 %-os napi étkezési térítési díj, bruttó 895 Ft 
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4. melléklet 

Napközis felsős gyermekek étkezési térítési díja 

Napi élelmezési nyersanyag 
norma 

Tízórai 178 Ft 

Ebéd 465 Ft 

Uzsonna 101 Ft 

Áfa 27 % 201 Ft 

100 %-os napi étkezési térítési díj, bruttó 945 Ft 
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5. melléklet 

Menzás alsós gyermekek étkezési térítési díja 

Ebéd élelmezési nyersanyag 
norma 

Ebéd 435 Ft 

Áfa 27% 117 Ft 

100 %-os napi étkezési térítési díj, bruttó 552 Ft 
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6. melléklet 

Menzás felsős gyermekek étkezési térítési díja 

Ebéd élelmezési nyersanyag 
norma 

Ebéd 465 Ft 

Áfa 27 % 125 Ft 

100 %-os napi étkezési térítési díj, bruttó 590 Ft 
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7. melléklet 

Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola tanárai, pedagógusai és közalkalmazottai étkezési 
térítési díja 

Ebéd élelmezési nyersanyag 
norma 

Ebéd 750 Ft 

Áfa 27 % 202 Ft 

100 %-os napi étkezési térítési díj, bruttó 952 Ft 
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Részletes indokolás 

Az 1–4. §-hoz és az 1–7. melléklethez  

Az önkormányzati intézményekben alkalmazott étkezési, gondozási térítési díjak megállapítása 
jogszabályi kötelezettség. 























7. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 

Az önkormányzati tulajdonban álló 5462, Cibakháza, Szemere utca 27., 2132 hrsz 

alatti ingatlan értékesítése. 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.09.14. 

 
 
Készítés ideje:   
2022.09.01. 

 
Készítette:   
Molnár Judit titkársági ügyintéző 
 
Ellenőrizte: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Varga Attila polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 



  Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 

 Polgármesterétől 

5465Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

telefon: (56) 568-451  fax: (56) 568-462 

   

ELŐTERJESZTÉS 
 

Az önkormányzati tulajdonban álló  
5462, Cibakháza, Szemere utca 27., 2132 hrsz alatti ingatlan  

értékesítésére 
 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 152/2022.(VI.29.) sz. határozatában döntött a 
Cibakháza, Szemere utca 27., 2132 hrsz. alatti ingatlan értékesítéséről.  
 
Az ingatlan eladási árának megállapítása céljából Cserkeszőlő Községi Önkormányzat a 
vagyonértékelést megrendelte, az erről szóló dokumentumot az előterjesztés mellékleteként 
megtekinthetik.  
 
A vagyonértékelésre felkért szakértő a telek forgalmi értékét 700.000, - Ft összegben állapította meg, a 
vagyonértékelést 25.000, - Ft-ért végezte el.  
 
Fentieket figyelembevéve kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy határozza meg az ingatlan eladási 
árát. 
 
 
Cserkeszőlő, 2022.09.01. 
 
 
 
 
  Varga Attila sk. 
  polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
 
 
…./2022.(IX….) sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 

 Önkormányzati tulajdonban álló 5462, Cibakháza, Szemere utca 27., 2132 hrsz alatti ingatlan 
értékesítéséről, eladási ár meghatározásáról. 

 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati tulajdonban 
álló, 5462, Cibakháza, Szemere utca 27., 2132 hrsz alatti ingatlan értékesítéséről szóló előterjesztést és 
akként határozott, hogy az 5465, Cibakháza, Szemere utca 27. szám, 2132 hrsz alatti beépítetlen ingatlan 
eladási árát ………………… Ft összegben állapítja meg. 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 
elidegenítéshez kapcsolódó eljárások lefolytatásával, valamint az adásvételi szerződés aláírásával. 
 
 
Erről értesül:  - Képviselő-testület tagjai – helyben 
 - dr. Tóth Dániel jegyző – helyben 
 - Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – helyben 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 Varga Attila sk. dr. Tóth Dániel sk. 
 polgármester jegyző 



V12/2022

Fülöp Miklós
5440 Kunszentmárton Kinizsi u. 29/a.

Tel.: 30-970-5749

Vagyonértékelés

Kivett beépítetlen terület /Telek/

Cibakháza, Szemere u. 27.  Hrsz. 2132

Megrendelő:

Cserkeszőlő Község Önkormányzata

Cserkeszőlő

Cibakháza, 2022. július 14.



V12/2022

Fülöp Miklós
5440 Kunszentmárton Kinizsi u. 29/a.

Tel.: 30-970-5749

Vagyonértékelés

Megrendelő neve:   Cserkeszőlő Község Önkormányzata

Megrendelő címe:  5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

Vagyonértékelés tárgya:  Kivett beépítetlen terület /Telek/

Cibakháza, Szemere u. 27. 2132 Hrsz.

Tulajdonos: Községi Önkormányzat

5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

Vagyonértékelést készítette: Fülöp Miklós ev. Kunszentmárton

Szakértő adatai: Fülöp Miklós villamosmérnök. 

Vagyonértékelésre jogosító bizonyítvány száma 4592/92.

Vagyonértékelés módszere: Összehasonlító módszer

Vagyonértékelés célja: Eladási ár meghatározása.

Záradék

A megrendelő tudomásul veszi, hogy a vagyonértékelő diagnosztikai vizsgálatot nem végzett a 
földterület felmérése ezért szemrevételezéssel, ill. az Ingatlan nyilvántartás adatai alapján történt.
A vagyonértékelésünkben szereplő telek tárgyi adómentes, tehát ÁFA nélküli értéken szerepel. 
A meghatározott forgalmi ár a tehermentes ingatlanra vonatkozik.
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Földingatlan forgalmi érték meghatározása

Az ingatlan értékét alakító külső tényezők:

A vagyonértékelés tárgyát képező ingatlan Cibakháza belterületén, a település központjától kb. 
2,5 km távolságban helyezkedik el. Az ingatlan szomszédságában lakóházak és mezőgazdasági 
területek található. Az ingatlan környezeti ártalmaktól mentes, napos, tiszta levegőjű övezetben 
fekszik. Az ingatlan-nyilvántartásban kivett, beépítetlen területként szerepel. A földterületet két 
oldalról lakóépület és szántó az egyik végén a Szemere u.  a másik végén a Bánomszőlő dűlő 
határolja. Megközelítése a Szemere u. felől szilárd burkolatú úton, a Bánomszőlő dűlő felől 
földúton lehetséges. A földterület tényleges hasznosítása egyrészt egy átkötő földút a két utca 
között, másrészt ugar, azaz nem művelt földterület. A terület nincs bekerítve, növényzete az út 
melletti fasor. A területet határoló mindkét utcában víz, villany, gáz és informatikai hálózat ki 
van építve.

Értékelés módszere:

A forgalmi érték meghatározása a hasonló tulajdonságú földek adás-vételi árainak össze-
hasonlításával történt. Értékelésünkben abból a tényből indultunk ki, hogy a földterület középen 
kettéosztva két közművesíthető építési telek alakítható ki. Jelen esetben ez értéknövelő 
tényezőként van figyelembe véve. A terület speciális jellegét és hasznosíthatóságát értékelve, 
300Ft/m2-es (3mFt/ha) egységárat állapítottuk meg.

Ingatlan helyrajzi száma: 2132 Hrsz.
Földterület nagysága: 2274 m2

A beépítetlen telek forgalmi értéke: 700.000 Ft  (2274m2 x 300Ft/m2 = 682.200Ft)

Mellékletek: Tulajdoni lap 2132 Hrsz. (Másolat)
Fotómelléklet

Kunszentmárton, 2022. július 14.

cégszerű aláírás
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1. sz. fotó  Telek a Szemere u. felől

2. sz. fotó  Telek Bánomszőlő út felől

44



8. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
Cserkeszőlő, Köztársaság tér 2. szám, 45. hrsz alatti ingatlan vonatkozásában vételi / bérleti 

lehetőség. 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.09.14. 

 
 
Készítés ideje:   
2022.09.06. 

 
Készítette:   
Molnár Judit titkársági ügyintéző 
 
Ellenőrizte: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Varga Attila polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 



  Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 

 Polgármesterétől 

5465Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

telefon: (56) 568-451  fax: (56) 568-462 

   

ELŐTERJESZTÉS 
 

Cserkeszőlő, Köztársaság tér 2. 45. hrsz alatti ingatlan vonatkozásában  
vételi / bérleti lehetőségről 

 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A TIHASZ Takarék Ingatlanhasznosító Zrt. megkereste önkormányzatunkat, hogy a Cserkeszőlő, 
Köztársaság tér 2., 45. hrsz alatti ingatlant – volt Takarékbank épülete – értékesíteni vagy bérbe adni 
kívánja. 
 
Az értékesítéshez megküldte az előterjesztés mellékletét képező vételi ajánlatról és bérleti ajánlatról 
szóló formanyomtatványokat.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az ingatlan megvásárlásának / bérlésének 
lehetőségét.  
 
Cserkeszőlő, 2022.09.06. 
 
 
 
 
  Varga Attila sk. 
  polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
 
 
…./2022.(IX….) sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 

 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 2. szám, 45. hrsz alatti ingatlan vonatkozásában vételi szándék 
bejelentéséről. 

 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vételi ajánlatot tesz a TIHASZ Takarék 
Ingatlanhasznosító Zrt. 1/1 tulajdonát képező, Cserkeszőlő belterület 45. hrsz-ú, „kivett 
takarékszövetkezet” megnevezésű, természetben 5465, Cserkeszőlő, Köztársaság tér 2. szám alatt 
található ingatlan megvásárlására. 
 
A Képviselő-testület az ingatlan vételárának meghatározásához felkéri az önkormányzatot a 
vagyonértékelés megrendelésére.   
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Varga Attila polgármestert a vételi ajánlattal kapcsolatos 
valamennyi intézkedés megtételére, valamint az adás-vételi szerződés aláírására.  
 
A Képviselő-testület megbízza továbbá a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat által foglalkoztatott dr. 
Halmi Franciska ügyvéd asszonyt, hogy az értékesíti eljárás során Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 
érdekében a szükséges jogi cselekményeknél eljárjon. 
 
 
Erről értesül:  - Képviselő-testület tagjai – helyben 
 - dr. Tóth Dániel jegyző – helyben 
 - Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – helyben 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 Varga Attila sk. dr. Tóth Dániel sk. 
 polgármester jegyző 







  

TIHASZ Takarék Ingatlanhasznosító Zrt. 

 

Cím: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9., G épület   

Telefon: +36 30 471 2698 

E-mail: tihasz@takarek.hu 

 

 

 

Adószám: 27079782-4-43, 
Csoportos adószám: 17782672-5-44 

Cégjegyzékszám: 01-10-140506 

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

A TIHASZ Takarék Zrt. az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) szerint a szerződés,  
a számlázás és egyéb, partneri kapcsolatok során használt, illetve keletkezett adatot bizalmasan kezel. 

 

K1. számú melléklet 

VÉTELI AJÁNLAT 

Alulírott,  

Név/Cégnév:____________________________________________________________________________________________________ 

Lakcím/Székhely: _______________________________________________________________________________________________ 

Telefonszám:___________________________________________________________________________________________________ 

E-mail:_______________________________________________________________________________________________________ 

a 

Település:______________________________________________________________________________________________________ 

Helyrajzi szám:_________________________________________________________________________________________________ 

Természetbeni cím:______________________________________________________________________________________________ 

ingatlan ___________________ tulajdoni hányadára (továbbiakban: Ingatlan) jelen okirat aláírásával az alábbi 

vételi ajánlatot 

teszem: 

Vételár (számmal/betűvel, forintban)_______________________________________________________________________ (+ ÁFA) 

Fizetési ütemezés: 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

Birtokba adás időpontja: legkésőbb ________________________________________ 

Vállalom, hogy a Vételi ajánlat elfogadását követően ______, azaz ___________________ napon belül a jelen okiratban megállapított feltételek 

alapján szerződést kötök. 

Az ajánlatomat _______, azaz ____________________ napig tartom fenn. 

Nyertes pályázat esetén a szerződéskötés jogának átruházását fenntartom / nem tartom fenn. 

Az ajánlat aláírásával kijelentem, hogy feltétel nélkül tudomásul veszem az alábbiakat: 

1. Tudomásul veszem, hogy a TIHASZ Takarék Zrt. az ajánlat tárgyát képező ingatlanban semmiféle karbantartási, állagmegóvási 
munkálatot nem kíván végezni, az az általam megtekintett és megismert állapotában értékesíti. Erre tekintettel tudomásul veszem, 
hogy TIHASZ Takarék Zrt. az Ingatlan fizikai, műszaki állapota körében a kellékszavatossági kötelezettségeit, valamint az Ingatlan 
telek és felépítmény határvonalai körében a jogszavatossági kötelezettségét teljes egészében kizárja. 



  

TIHASZ Takarék Ingatlanhasznosító Zrt. 

 

Cím: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9., G épület   

Telefon: +36 30 471 2698 

E-mail: tihasz@takarek.hu 

 

 

 

Adószám: 27079782-4-43, 
Csoportos adószám: 17782672-5-44 

Cégjegyzékszám: 01-10-140506 

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

A TIHASZ Takarék Zrt. az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) szerint a szerződés,  
a számlázás és egyéb, partneri kapcsolatok során használt, illetve keletkezett adatot bizalmasan kezel. 

 

2. Ajánlattevőként vállalom, hogy amennyiben az ajánlatom elfogadását követő 30 (harminc) napon belül a földhivatali bejegyzésre 
alkalmas adásvételi szerződés önhibámból nem jön létre, úgy az általam ajánlott vételár 10 (tíz) százalékát, mint meghiúsulási 
kötbért 15 napon belül megfizetem a TIHASZ Takarék Zrt. részére. 

Alulírott kijelentem, hogy a TIHASZ Takarék Zrt. www.takarekcsoport.hu honlapon elérhető ingatlan adásvétellel összefüggő adatkezelési 
tájékoztatójának tartalmát megismertem és megértettem, a jelen vételi ajánlatban rögzített személyes adataimat a fenti adatkezelési tájékoztatóban 
ismertetett adatkezelési célok érdekében adom meg. Vételi ajánlatot tevőként továbbá aláírásommal hozzájárulok ahhoz, hogy az elérhetőségi 
adatként megadott telefonszámomat és az e-mail címemet a TIHASZ Takarék Zrt. kapcsolattartásra szolgáló adataimként kezelje.  

 
 Kelt: __________________________________ 

___________________________________________ 

vételi ajánlatot tevő 

 





9. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
A Vagyonnyilatkozattételi szabályzat mellékletét képező „Adatkezelési tájékoztató 

a vagyonnyilatkozatok tekintetében végzett adatkezelésről” szóló kiegészítés 

elfogadása.  
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.09.14. 

 
 
Készítés ideje:   
2022.09.05. 

 
Készítette:   
Varga Éva gazdaságvezető-helyettes 
 
Ellenőrizte: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 



Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 

5465Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

telefon: (56) 568-451  fax: (56) 568-462 

   
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

A Vagyonnyilatkozattételi szabályzat mellékletét képező  
„Adatkezelési tájékoztató a vagyonnyilatkozatok tekintetében végezett adatkezelésről” 

szóló kiegészítés elfogadására 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tájékoztatom Önöket, hogy a Vagyonnyilatkozattételi szabályzat kiegészítéseként szükségessé vált az 
„Adatkezelési tájékoztató a vagyonnyilatkozatok tekintetében végzett adatkezelésről” szóló melléklet 
elfogadása. A szabályzaton további módosítást végrehajtani nem szükséges. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el a szabályzat 
kiegészítését.  

Cserkeszőlő, 2022. szeptember 5. 

 Tisztelettel: 

 

                                                                                                             dr. Tóth Dániel sk. 
 jegyző 
                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
 
 
…./2022.(IX….) sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 

 A Vagyonnyilatkozattételi szabályzat mellékletét képező „Adatkezelési tájékoztató a 
vagyonnyilatkozatok tekintetében végezett adatkezelésről” szóló kiegészítés elfogadásáról. 

 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Vagyonnyilatkozattételi 
szabályzat mellékletét képező „Adatkezelési tájékoztató a vagyonnyilatkozatok tekintetében végzett 
adatkezelésről” szóló kiegészítést és akként határozott, hogy az adatkezelési tájékoztatót a melléklet 
szerint elfogadja. 
 
 
Erről értesül:  - Képviselő-testület tagjai – helyben 
 - dr. Tóth Dániel jegyző – helyben 
 - Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – helyben 
 - Varga Éva gazdaságvezető-helyettes – helyben 
 - Munkaügyi csoport – helyben 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 Varga Attila sk. dr. Tóth Dániel sk. 
 polgármester jegyző 
                                                   



1. sz. melléklet 

Adatkezelési tájékoztató a vagyonnyilatkozatok tekintetében végzett 

adatkezelésről 

 

A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat (a továbbiakban önkormányzat) az alábbi jogszabályokat és 
belső normákat alkalmazza az adatkezelés során: 

a, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679/EU rendelet (GDPR) 

b, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(Infotv.) 

c, az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 200. évi CLII. törvény (Vnytv.) 

d, az önkormányzat, illetve a polgármesteri hivatal Adatvédelmi és adatkezelési Szabályzata 

e, az önkormányzat és intézményei Iratkezelési szabályzata 

d, önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

Az adatkezelés módja 

a) A papír alapon leadott vagyonnyilatkozatok kezelése: a Vnytv. 11.§-nak megfelelően a 
vagyonnyilatkozat leadása kizárólag személyesen lehetséges, amelyet zárt borítékban kell elhelyezni. A 
vagyonnyilatkozat tartalmát a Vnytv. 13.§ alapján az őrzésért felelős személy a Vnytv. 11.§ (5) bekezdés 
alapján abban az esetben ismerheti meg, ha a Vnytv. 14.§ szerinti vagyongyarapodási vizsgálat 
lefolytatását rendeli el. Az őrzésért felelős személy a Vnytv. 14.§ (4) és (5) bekezdés szerint az állami 
adóhatóság vagyongyarapodási vizsgálatát is kezdeményezi. Ez esetben az őrzésért felelős személy a 
vagyonnyilatkozatot a Vnytv. 14.§ (4) és (5) bekezdése alapján, a vagyongyarapodási vizsgálat 
lefolytatása céljából továbbítja. 

 
b) A papír alapon leadott vagyonnyilatkozat kezelése a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség 

megszűnését, vagy a vagyonnyilatkozattételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás, munka- 
vagy feladatkör megszűnését követően az adatkezelő a záró vagyonnyilatkozat leadásával egyidejűleg 
tájékoztatja a kötelezettet a vagyonnyilatkozat visszaadásának idejéről, helyéről és átvételének 
módjáról. a vagyonnyilatkozat átvétele esetén a kötelezett átvételi nyilatkozatot tesz. 
Amennyiben a kötelezett a vagyonnyilatkozatát az átvételre nyitva álló határidőig nem veszi át, vagy a 
kötelezett vagyonnyilatkozatának megsemmisítésére irányuló kifejezett nyilatkozatot tett, az adatkezelő 
a vagyonnyilatkozatot a határidő eredménytelen lejártát követő 30 napon belül – jegyzőkönyv felvétele 
mellett a zárt boríték felbontása nélkül – megsemmisíti. A megsemmisítésre vonatkozó nyilatkozat előre 
is megtehető, amelyet az érintett a megsemmisítésig bármikor korlátozás nélkül visszavonhat. 

 
c) Elektronikus úton vezetett nyilvántartás: az adatkezelő elektronikus nyilvántartást vezet annak 

érdekében, hogy eleget tegyen a Vnytv. 13.§ -ában foglalt ellenőrzési kötelezettségének. 

 

d) Manuális (papír alapú) úton vezetett nyilvántartás: az adtkazelő papír alapú nyilvántartást vezet 
annak érdekében, hogy eleget tegyen a Vnytv. 13. §-ban foglalt ellenőrzési kötelezettségének, 



amelynek célja annak biztosítása, hogy a nyilvántartás abban az esetben is elérhető legyen, ha az 
elektronikus nyilvántartás bármely ok miatt nem érhető el. 

 
e) Az őrzésért felelős adatkezelő a Vnytv. 14.§ (1)-(3) bekezdés alapján vagyongyarapodási 

vizsgálatot folytathat le. A vagyongyarapodási vizsgálat során a kötelezett vagyonnyilatkozata 
felbontásra és ezáltal megismerésre kerül. Amennyiben annak feltételei fennállnak az adatkezelő a 
Vnytv. 14.§ (4)-(5) bekezdés alapján a vagyonnyilatkozatot további eljárás lefolytatása céljából az 
állami adóhatóság részére továbbítja. A vagyongyarapodási vizsgálat során jegyzőkönyv készül, 
amelynek egy példányát az érintett/kötelezett részére át kell adni.  

 
      

              Az adatkezelési folyamat 

 

Az adatkezelési 

folyamat 

Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés célja Az adatkezelés 

időtartama 
Vagyonnyilatkozat 
tárolása, őrzése és 

visszaadása (átvételi 
elismervény) 

Az adatkezelő törvényből 
eredő kötelezettsége (GDPR 6. 
cikk (1) bek.c) pont, illetve a 
Vnytv. 7.§ a) pont és Vnytv. 

12.§ (1) és (3) bekezdés) 

A vagyonnyilatkozat 
őrzésére vonatkozó, a 

Vnytv. 7.§ a) pontjából és a 
12.§ (3) bekezdéséből eredő 

kötelezettség teljesítése, 
valamint a 

vagyonnyilatkozat 
visszaadása a Vnytv. 12.§ 

(1) bek.alapján 

A Vagyonnyilatkozattételi 
kötelezettséget 

megalapozó jogviszony, 
beosztás, munka- agy 

feladatkör fennállása során 
a megszűnésétől számított 
3 év+8 napig. (Vnytv. 12.§ 

(1)-(3) bekezdés) 

Vagyonnyilatkozat 
megsemmisítése 
(megsemmisítési 

jegyzőkönyv) 

Az adatkezelő közérdekű 
feladatainak ellátása 

érdekében (GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés e) pont 

A vagyonnyilatkozat 
kötelezett részére történő 

kiadása, amelynek 
sikertelensége, vagy az 

érintett kifejezett 
nyilatkozata esetén a 

vagyonnyilatkozatot az 
adatkezelő megsemmisíti 

A vagyonnyilatkozattételi 
kötelezettséget 

megalapozó jogviszony, 
beosztás, munka- vagy 

feladatkör megszűnésétől 
számított 30 napon belül 

 

A 
vagyonnyilatkozattételi 

kötelezettség 
teljesítésére vonatkozó 

elektronikus 
nyilvántartás 

Az adatkezelő törvényből 
eredő kötelezettsége (GDPR 
6.cikk (1) bekezdés c) pont, 
illetve a Vnytv. 7.§ a) pont 

A vagyonnyilatkozattételi 
kötelezettség teljesítésének 
ellenőrzése a Vnytv. 13.§ 

alapján  

A vagyonnyilatkozat tételi 
kötelezettséget 

megalapozó jogviszony, 
beosztás, munka- vagy 

feladatkör megszűnésétől 
számított 3 év. (Vnytv.12.§ 

(3) bekezdés) 

A 
vagyonnyilatkozattételi 

kötelezettség 
teljesítésére vonatkozó 

papír alapú 
nyilvántartás 

Az adatkezelő törvényből 
eredő kötelezettsége (GDPR 
6.cikk (1) bekezdés c) pont, 
illetve a Vnytv. 7.§ a) pont 

A vagyonnyilatkozattételi 
kötelezettség teljesítésének 

ellenőrzése, abban az 
esetben, ha az elektronikus 
nyilvántartás bármely ok 

miatt nem működne 

A vagyonnyilatkozat tételi 
kötelezettséget 

megalapozó jogviszony, 
beosztás, munka- vagy 

feladatkör megszűnésétől 
számított 3 év. (Vnytv.12.§ 

(3) bekezdés) 



Az őrzésért felelős 
személy által 
lefolytatott 

vagyongyarapodási 
vizsgálat 

(vagyonnyilatkozat 
megismerése, 

jegyzőkönyv készítése)  

Az adatkezelő törvényből 
eredő kötelezettsége (GDPR 
6.cikk (1) bekezdés c) pont, 
illetve a Vnytv. 14.§ (1)-(3) 

bekezdése 

Vagyongyarapodási 
vizsgálat lefolytatása 

céljából 

A vagyonnyilatkozat tételi 
kötelezettséget 

megalapozó jogviszony, 
beosztás, munka- vagy 

feladatkör megszűnésétől 
számított 1 éven belül 

(Vnytv.14.§ (1) bekezdés) 

Szabálytalanságokkal 
kapcsolatos 

nyilvántartásban 
végzett adatkezelés 

Az adatkezelő közérdekű 
feladatainak ellátása 

érdekében (GDPR 6. cikk (1) 
bek. e) pont 

Vagyongyarapodási 
vizsgálat lefolytatásának 

dokumentálása és 
nyilvántartása 

A vagyongyarapodási 
vizsgálatról szóló döntés 
meghozatalát követő 15 
évig, amelyet követően 

levéltárba kerül az 
iratanyag 

Adattovábbítás 
vagyongyarapodási 

vizsgálat lefolytatása 
érdekében 

Vnytv. 14.§ (4)-(5) 
bekezdések alapján az állami 

adóhatóság részére 

Vagyongyarapodási 
vizsgálat lefolytatása 

céljából 

A Vnytv. 14.§ (4) bek. a) -
c) pontjainak fennállását 

követően azonnal 

 

 

A kezelt adatok köre 

1. A papír alapon leadott vagyonnyilatkozat: a Vnytv. 11-12. § -ban foglaltaknak megfelelően és 
a Vnytv. 8. § (3) bekezdésében foglalt tartalommal leadott vagyonnyilatkozatokat az adatkezelő elzárva 
tárolja. Az adatkezelő, mint őrzésért felelős személy a vagyonnyilatkozat tartalmát nem vizsgálja. 

2. Az adatkezelő a Vnytv. 13.§ alapján köteles ellenőrizni, hogy a vagyonnyilatkozattételre 
kötelezett személy e kötelezettségének eleget tett-e, amely kötelezettségének úgy tesz eleget, hogy 
manuális (papír alapon) és elektronikus úton nyilvántartást vezet. 

A manuális úton vezetett nyilvántartásban az alábbi személyes adatokat tartja nyilván: 

Az érintett: 
a, teljes neve 
b) gazdálkodási egység megjelölése 
c) által leadott vagyonnyilatkozat nyilvántartási száma 
d) a vagyonnyilatkozat leadásának dátuma 
e) a vagyonnyilatkozat visszaadásának dátuma 
f) aláírása 
 

Az érintett a papír alapú nyilvántartás aláírásával nyilatkozik, hogy a vagyonnyilatkozattételi 
kötelezettségének eleget tett és a vagyonnyilatkozat leadásának idején a vagyonnyilatkozatok 
kezelésével összefüggő adatkezelésre vonatkozó adatkezelési tájékoztatót megismerte és megértette. 

 

Adatbiztonság 

Az adatkezelő a tudomány és technika állásának megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy 
a kezelt személyes adatiok védelmének észszerűen elvárható szintjét biztosítani tudja. Ennek érdekében 
az adatkezelő az adatkezelések elvégzésének jogosultsági szintjeit az alábbiak szerint határozza meg: 

a, a vezetett nyilvántartásba bejegyzést rögzíteni egy fő munkatárs, illetve a helyettesítésére kijelölt egy 
fő munkatárs jogosult 



b, a vagyonnyilatkozatokat, illetve a nyilvántartást, valamint az ezzel kapcsolatosan keletkezett 
dokumentumokat (pl. megsemmisítési jegyzőkönyv, átvételi elismervény) az adatkezelő éves bontásban 
iratgyűjtőben rendszerezve páncélszekrényben elzárva tartja. 

Adattovábbítás: az adatkezelő harmadik személy részére – a vagyongyarapodási vizsgálat adóhatóság 
által történő lefolytatása kivételével - megfelelő jogalap hiányában a jelen körben érintett személyes 
adatokat nem továbbítja. A Vnytv.14-16.§ szerinti vagyongyarapodási vizsgálat lefolytatása érdekében 
a papír alapon leadott vagyonnyilatkozatok tartalmát kizárólag a vagyongyarapodási vizsgálat 
lefolytatására jogosult szerv, vagy személy jogosult megismerni. 

 

Az érintettek jogai 

Az önkormányzat az adatkezelése során feltétel nélkül biztosítja az érintettek számára az alábbi jogaik 
érvényesítését: 

- előzetes tájékoztatáshoz való jog (GDPR 13. cikk) 

- hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk) 

- helyesbítéshez való jog (GDPR 16.cikk) 

- törléshez való jog (GDPR 17.cikk) 

- adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18.cikk)  

- jogorvoslathoz való jog (GDPR 79.cikk)  

- a felügyeleti hatósághoz való panasztétel joga (GDPR 77. cikk) 

Az érintett jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét az adatkezelő postacímére, vagy a 
jegyzo@cserkeszolo.hu   elektronikus levélcímre kell benyújtani. Az adatkezelő a legrövidebb idő alatt, 
legfeljebb azonban 25 napon belül (tiltakozás esetén 15 napon belül) Írásban tájékoztatást ad. A 
válaszadásra nyitva álló határidő attól az időponttól kezdődik, hogy az adatkezelő az érintettet kétséget 
kizáróan beazonosította. 

Amennyiben az adatkezeléssel összefüggésben bármely érintettnek észrevétele van, vagy úgy érzi, hogy 
adatainak kezelése jogszerűtlen, a jegyzőhöz, illetve az adatvédelmi képviselőhöz fordulhat, jogsérelem 
esetén bírósághoz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel.: 06-1-391-1400, honlap URL címe: http://naih.hu ; 
elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@nail.hu ) is fordulhat.  

 

Cserkeszőlő, 2022. szeptember 05. 

 

       dr. Tóth Dániel 

               jegyző 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tájékoztatom Önöket, hogy a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Számlarendjét a Magyar Államkincstár 
javaslatára és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 31. §-a, 44. §-a és 50. §-a 
alapján javaslom aktualizálni.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el a szabályzat 
módosítását.  
 
Cserkeszőlő, 2022. szeptember 5. 
 Tisztelettel: 

 

                                                                                                             dr. Tóth Dániel sk. 
 jegyző 
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Cserkeszőlő Községi Önkormányzat – SZÁMLAREND 

SZÁMLAREND 

A C s e r k e s z ő l ő  K ö z s é g i  Ö n k o r m á n y z a t  számlarendjét a számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvény, 
valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a következők szerint 
határozom meg. 

A/I. 
SZÁMLAREND CÉLJA, TARTALMA 

1. A számlarend célja 

A számlarend célja, hogy az eszközöknek és forrásoknak, a gazdasági műveletek eredményre gyakorolt 
hatásának egységes rendszerbe foglalásával segítséget adjon a szabályzat hatálya alá tartozó költségvetési 
szervek számvitelének megszervezéséhez, biztosítsa a törvény, illetve kormányrendelet szerinti beszámoló 
elkészítéséhez szükséges alapinformációkat. 

2. A számlarend hatálya 

A szabályzat hatálya kiterjed:   
 

- Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 
- Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 
- Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 
- Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Csereszőlő 

 

 

(továbbiakban: szabályzat hatálya alá tartozó szervek). 

3. A számlarend tartalma 

A számlarend tartalma a következő: 

�  

�  

�  

minden alkalmazásra kijelölt számla számjelét és megnevezését, 

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

az analitikus nyilvántartások vezetésének módját, 
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�  

�  

�  

�  

�  

�  

az egyes számlákat érintő kiemelt gazdasági eseményeket, 

az egyes főkönyvi számlák más számlákkal való kapcsolatát, 

a főkönyvi számla és az analitikus nyilvántartások kapcsolatát, egyeztetését, annak dokumentálását, 

a számlarendben foglaltakat alátámasztó bizonylati rendet a bizonylati szabályzattal összhangban, 

az összesítő nyilvántartások tartalmát, 

az időszakonként elvégzendő zárlati feladatokat. 

4. A számlarend elkészítéséért felelős személy 

A számlarenddel összefüggő feladatok elvégzéséért (összeállítás, jóváhagyás), a naprakész könyvvezetés 
helyességéért a jegyző felelős. 

A számlarend módosítását az Áhsz. módosításának hatálybalépését követő 90 napon belül kell elvégezni. 

A/II. 
ÁLTALÁNOS RÉSZ 

Az új könyvelési rendszerben külön kell választani a költségvetési és a pénzügyi számvitelt, előbbi fel- 
adatául a költségvetési folyamatok mérését, a központi és a helyi gazdálkodási döntések meghozatalának 
támogatását, utóbbi feladatául a vagyon és a tevékenység eredményének, költségeinek mérését szabva. 

1. Költségvetési könyvvezetés 

1.1. Költségvetési könyvvezetésre vonatkozó általános szabályok 

A költségvetési könyvvezetés keretében a bevételi és kiadási előirányzatok alakulására, a követelések, köte- 
lezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, valamint ezek teljesítésére kiható gazdasági eseményekről 
a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartást kell vezetni és azt a költség- 
vetési év végével lezárni. 

A költségvetési számvitelben a költségvetési évre vonatkozó gazdasági események hatását az Áhsz. 39. § 
(1a) bekezdése szerint legkésőbb 

a) az előirányzatok és a teljesítések tekintetében január 31-éig - az Áht. 34. § (4) bekezdése szerinti 
esetben az ott megjelölt időpontig -, 

b) a követelések, a végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, valamint az Ávr. 
134. § c) pontja és 138. § (5) bekezdés c) pontja szerinti adatok tekintetében a mérlegkészítés idő- 
pontjáig 

kell elszámolni. 

A költségvetési könyvvezetés a számviteli alapelvek az Áhsz. sajátosságai figyelembevételével, magyar 
nyelven, az egységes számlakeret 0-ás számlaosztályán belül a 00. és 03-09. számlacsoportban vezetett 
nyilvántartási számlák használatával, a kettős könyvvitel szabályai szerint, forintban történik. 
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1.2. Előirányzatok könyvelésének szabályai 

A bevételi és kiadási előirányzatok nyilvántartási számláin a 001. Előirányzat nyilvántartási ellenszámlával 
szemben kell könyvelni az eredeti előirányzatot, majd azt követően annak módosítását, átcsoportosítását, 
zárolását és törlését. 

Az Áhsz. 41. § (1.a) bekezdése szerint az egységes rovatrend K513. Tartalékok rovathoz kapcsolódóan 
vezetett nyilvántartási számla kizárólag a kiadási előirányzatok nyilvántartására szolgáló számlára bontható 
tovább. A nyilvántartási számlán csak a 42. § (1) bekezdése szerinti gazdasági események nyilvántartásba 
vétele történhet. 

A Kiadások elszámolása minden esetben a 05-ös számlacsoportban, a bevételek elszámolása minden eset- 
ben a 09-es számlacsoportban történik. 

A számlák megbontása a rovatrend alapján történik: 

–  

–  

05 + rovat= kiadási nyilvántartási számla 

09 + rovat= bevételi nyilvántartási számla 

Mind a bevételi, mind a kiadási előirányzat számla minden esetben 1-es végű. 

.3. Követelések könyvelésének szabályai 1 

Az Áhsz. 43. § (1) bekezdése szerint a követelések 09-es számlacsoportba tartozó nyilvántartási számláin a 
04. Követelés nyilvántartási ellenszámlával szemben történik a követelés növekedésének - így különösen 0 

annak előírása, vásárlása, átvétele, elszámolt értékvesztés visszaírása, árfolyam-változás miatti növekedése - 
és a teljesítés kivételével csökkenésének - így különösen annak behajthatatlanná válása, értékesítése, átadá- 
sa, elengedése, elszámolt értékvesztése, árfolyam-változás miatti csökkenése - nyilvántartásba vétele attól 
függően, hogy az költségvetési évben esedékes vagy költségvetési évet követően esedékes követelésnek 
minősül. Nem lehet a követelések nyilvántartási számláin nyilvántartani az Szt. szerinti biztos (jövőbeni) 
követeléseket. 

A követelések főkönyvi számla minden esetben 2-es végű. 

1.4. Kötelezettségek könyvelésének szabályai 

Az Áhsz. 43. § (5) bekezdése szerint a kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 05-ös számla- 
csoportba tartozó nyilvántartási számláin a 002. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántar- 
tási ellenszámlával szemben történik azok növekedésének - így különösen annak keletkezése, árfolyam- 
változás miatti növekedése - és a teljesítés kivételével csökkenésének - így különösen annak más általi át- 
vállalása, elengedése, árfolyam-változás miatti csökkenése - nyilvántartásba vétele attól függően, hogy az 
végleges vagy nem végleges, költségvetési évben esedékes vagy költségvetési évet követően esedékes köte- 
lezettségvállalásnak, más fizetési kötelezettségeknek minősül. 

A kötelezettségvállalásos és végleges kötelezettségek főkönyvi számlái minden esetben 2-es végűek. 
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1.5. A teljesített bevételek és kiadások könyvelésének szabályai 

Az Áhsz. 44. § (1) bekezdése szerint a teljesítések nyilvántartási számláin 003. Kiadások nyilvántartási el- 
lenszámlával vagy a 005. Bevételek nyilvántartási ellenszámlával szemben történik a kiadás vagy bevétel 
nyilvántartásba vétele attól függően, hogy a kiadás vagy bevétel mely tevékenység, kormányzati funkció 
végzése során merült fel. E nyilvántartási számlákat alap és vállalkozási tevékenység, ezen belül az Áht. 
109. § (3) bekezdés 1. pontja szerinti kormányzati funkciók szerint tovább kell tagolni. A 003. Kiadások 
nyilvántartási ellenszámlán belül a tevékenységre, kormányzati funkcióra közvetlenül nem hozzárendelhető 
kiadások évközi elszámolására döntés alapján külön nyilvántartási számla nyitható. 

A teljesítések főkönyvi számla minden esetben 3-as végű. 

2. Pénzügyi könyvvezetés 

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. 

A pénzügyi könyvvezetés a számviteli alapelvek figyelembevételével, magyar nyelven, az egységes számla- 
keret 1-9. számlaosztályán belül vezetett számlák használatával, a kettős könyvvitel szabályai szerint, fo- 
rintban történik. 

A jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségek alátámasztásáról a könyvviteli számlák további 
tagolásával vagy a könyvviteli számlákhoz kapcsolódó részletező nyilvántartások vezetésével kell gondos- 
kodni. A részletező nyilvántartásokat az Áhsz. 14. mellékletben foglaltak szerint kell kialakítani. 
A pénzügyi könyvvezetés során az Áhsz. 40. § (2) és (3) bekezdése szerinti eseteket nettó módon, a koráb- 
ban elszámolt eszközzel, eredményszemléletű bevétellel, ráfordítással szemben kell elszámolni. 

Az 1-3. számlaosztály az eszközök, a 4. számlaosztály a források könyvviteli számláit tartalmazza. 

Az eredmény-kimutatás 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. számlaosz- 
tály tartalmazza. A 7. számlaosztályt a tevékenység során használt szakfeladatok szerint tovább kell tagolni. 

A szakfeladathoz közvetlenül nem hozzárendelhető költségek évközi elszámolására a 6. számlaosztályt kell 
használni. 

A könyvviteli nyilvántartásokban történő gazdasági események rögzítése során figyelembe kell venni a 
szabályzat hatálya alatt álló szervek 

- 

- 

- 

- 

számviteli politikájában, 

értékelési szabályzatában, 

pénzkezelési szabályzatában, 

az önköltség-számítási szabályzatában, 
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- 

- 

- 

a leltározási szabályzatában, 

a selejtezési szabályzatában, 

a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás 
rendjét meghatározó szabályzatban foglalt előírásokat. 

A könyvviteli nyilvántartásokban gazdasági eseményt csak szabályszerűen kiállított bizonylatok alapján, 
teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás, megléte esetén lehet könyvelni. Ezen előírások betartásáért 
a gazdasági vezető a felelős. 

A/III. 
FŐKÖNYVI SZÁMLÁK NYITÁSA, 

ELŐIRÁNYZATOK KÖNYVELÉSE 

1. Főkönyvi számlák év eleji nyitása 

Év elején a számlarendben foglalt főkönyvi számlák tagolásának megfelelően, valamint az előző év végi 
zárómérleg alapján a főkönyvi számlákat meg kell nyitni. A nyitó egyenlegek könyvelése során érvényesíte- 
ni kell a folytonosság elvét – a nyitó egyenlegeknek meg kell egyezni az előző év záró egyenlegeivel – más- 
részt alkalmazni kell a számlarendben foglalt előírásokat. 

A költségvetési és pénzügyi számvitel könyvelése során a számlarendben kijelölt számlákat kell alkalmazni. 
A főkönyvi számlák megnyitásánál az ellenszámla minden esetben a 491. Nyitómérleg számla. 
A könyvviteli számlák megnyitását követően haladéktalanul - a folyó könyvelésben - el kell végezni: 

a) a 416. Mérleg szerinti eredmény könyvviteli számla átvezetését a 414. Felhalmozott eredmény 
könyvviteli számlára, 

b) a befejezetlen termelés költségeinek visszavezetését, és 

c) a költségvetési évben esedékes és költségvetési évet követően esedékes követelések, kötelezettség- 
vállalások, más fizetési kötelezettségek (kötelezettségek) közötti átvezetéseket a nyilvántartási 
számlákon és a könyvviteli számlákon egyaránt. 

A bevételi és kiadási előirányzatok nyilvántartási számláit az elemi költségvetés jóváhagyását követően kell 
megnyitni. 

Az előző évi maradványt bevételként az előző évi beszámoló elkészültét követően kell nyilvántartásba 
venni. 

A nyitás könyvelési tételei a következők: 

a) eszközszámlák nyitása 

T 1., 2., 3. Eszközszámlák és a T egyenleget mutató forrásszámlák 

K 491. Nyitómérleg számla 
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b) forrásszámlák nyitása 

T 491. Nyitómérleg számla 

K Forrásszámlák és K egyenleget mutató eszközszámlák 

A nyitótételek könyvelése után a 491. Nyitómérleg számlán egyenleg nem lehet, év közben arra könyvelni 
nem szabad. 

2. Előirányzatok könyvelése a költségvetési számvitelben 

A költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatokat, valamint az irányítószervi és saját hatás- 
körben végrehajtott módosításokat a főkönyvi könyvelésben a költségvetés szerkezetének megfelelően 
rögzíteni kell. 

Eredeti előirányzat (elemi költségvetés alapján) 

Kiadási előirányzat: 

T 05 + megfelelő rovat +1 ………. előirányzata 

K 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 

Bevételi előirányzat: 

T 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 

K 09 + megfelelő rovat +1 ………. előirányzata 

Előirányzat módosítása (átcsoportosítás) 
Csökkenés: 

T 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 

K 05 + megfelelő rovat +1 ………. előirányzata 

T 09 + megfelelő rovat +1 ………. előirányzata 

K 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 
Növekedés: 

T 05 + megfelelő rovat +1 ………. előirányzata 

K 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 

T 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 

K 09 + megfelelő rovat +1 ………. előirányzata 
Zárolás: 

T 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 

K 05 + megfelelő rovat +1 

T 09 + megfelelő rovat +1 

K 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 

B/I. 
KÖVETELÉSEK, KÖTELEZETTSÉGEK, BEVÉTELI, KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 

TELJESÍTÉSÉNEK KÖNYVVITELI ELSZÁMOLÁSA 

1. Követelések nyilvántartásba vételének, teljesítésének könyvelése 

Költségvetési számvitelben: 

Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartásba vétele a költségvetési számvitel szerint 
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T 09 + megfelelő rovat +2 ………. 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

Költségvetési évet követően esedékes követelés nyilvántartásba vétele a költségvetési számvitel szerint 

T 09 + megfelelő rovat +2 ………. 

K 0042 Költségvetési évet követően esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

Pénzügyi számvitelben: Költségvetési évben esedékes követelés elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 

T 351 Költségvetési évben esedékes követelések 

K 9 Eredményszemléletű bevételek 
Költségvetési évet követően esedékes követelés elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 

Ha a költségvetési évet követően esedékes követelés pénzügyi rendezése a tárgyévben megtörténik a költ- 
ségvetési évet követően esedékes követelést vissza kell vezetni és a költségvetési évben esedékes követe- 
lésként kell nyilvántartásba venni: 

T 352 Költségvetési évet követően esedékes követelések 

K 351 Költségvetési évben esedékes követelések 

K 9 Eredményszemléletű bevételek 
Eredményszemléletű bevétel elszámolása: 

Ha a pénzügyi számvitelben eredményszemléletű bevételként elszámolt követelés a költségvetési évre vo- 
natkozik (pl. a decemberi szolgáltatás, bérbeadás januári kifizetése), további könyvelési teendő nincs. Ha 
az eredményszemléletű bevételként elszámolt követelés a költségvetési éven túlra vonatkozik, az ered- 
ményszemléletű bevétel elhatárolása szükséges, amelyet az esedékesség évében kell megszüntetni a követ- 
kezők szerint: 

T 9 Eredményszemléletű bevételek 

K 441 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 

2. Kötelezettségvállalások nyilvántartásba vételének, teljesítésének könyvelése 

A/ Kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele 

a) a nem végleges kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele áfa nélküli értéken (előzetes kötelezett- 
ségvállalás) a költségvetési számvitel szerint 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántar- 
tási ellenszámla 

K 05 + megfelelő rovat +2 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség + rovat 

b) az előzetes ÁFA miatti nem végleges kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele a költségvetési 
számvitel szerint 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántar- 
tási ellenszámla 

K 05 + megfelelő rovat +2 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség + rovat 

A nem végleges kötelezettségvállalást a pénzügyi számvitelben nem kell könyvelni! 

B/ Teljesítés, végleges kötelezettség nyilvántartásba vétele 

a) a nem végleges kötelezettségvállalás megszüntetése (visszavezetése) a költségvetési számvitel szerint 
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T 05 + megfelelő rovat +2 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség (áfa nélküli érték) 

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyil- 
vántartási ellenszámla 

és 

T 05 + megfelelő rovat +2 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség …… előzetesen 
felszámított általános forgalmi adóra 

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyil- 
vántartási ellenszámla 

b) a végleges kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele a szállító teljesítésigazolással ellátott számlája 
alapján a költségvetési számvitel szerint 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 
nyilvántartási ellenszámla 

K 05 + megfelelő rovat +2 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség (áfa nélküli 
érték) 

és 

az előzetesen felszámított áfa végleges kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 
nyilvántartási ellenszámla 

K 05 + megfelelő rovat +2 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség előzetesen 
felszámított általános forgalmi adóra 

B/II. 
IMMATERIÁLIS JAVAK BESZERZÉSÉVEL, ELŐÁLLÍTÁSÁVAL, 

BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 

A/ Vásárlás elszámolása 

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint 

a) Nettó érték 
T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyil- 

vántartási ellenszámla 

K 05612 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség immateriális javak 
beszerzésére, létesítésére, vagy 

K 05622 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ingatlanok be- 
szerzésére, létesítésére, vagy 

K 05632 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség informatikai esz- 
közök beszerzésére, létesítésére, vagy 

K 05642 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb tárgyi esz- 
közök beszerzésére, létesítésére 

b) Általános forgalmi adó 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyil- 
vántartási ellenszámla 

K 05672 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség beruházási célú 
előzetesen felszámított általános forgalmi adóra 

2. Előleg a pénzügyi számvitel szerint 

a) Nettó előleg a kifizetés alapján 
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T 36511 Immateriális javakra adott előlegek, vagy 

T 36512 Beruházásokra adott előlegek 

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, vagy 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

b) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

T 36411 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása 

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, vagy 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

c) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

T 36413 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános 
forgalmi adó 

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, vagy 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

c) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó átvezetése 

T 8435 Más különféle egyéb ráfordítások 

K 36414 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 

3. Szállítói számla a költségvetési számvitel szerint 

a) Nettó érték 
T 05612 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség immateriális javak beszerzésére, 

létesítésére, vagy 

T 05622 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ingatlanok beszerzésére, létesíté- 
sére, vagy 

T 05632 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség informatikai eszközök beszerzé- 
sére, létesítésére, vagy 

T 05642 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb tárgyi eszközök beszerzé- 
sére, létesítésére 

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kö- 
telezettség nyilvántartási ellenszámla 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 05612 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség immateriális javak 
beszerzésére, létesítésére, vagy 

K 05622 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ingatlanok be- 
szerzésére, létesítésére, vagy 

K 05632 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség informatikai esz- 
közök beszerzésére, létesítésére, vagy 

K 05642 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb tárgyi esz- 
közök beszerzésére, létesítésére 

b) Általános forgalmi adó 

T 05672 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség beruházási célú előzetesen fel- 
számított általános forgalmi adóra 
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K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kö- 
telezettség nyilvántartási ellenszámla 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 05672 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség beruházási célú 
előzetesen felszámított általános forgalmi adóra 

c) Nettó előleg teljesítésként 

T 05613 Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése, vagy 

T 05623 Ingatlanok beszerzése, létesítése teljesítése, vagy 

T 05633 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése, vagy 

T 05643 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

d) Előleg utáni általános forgalmi adó teljesítésként 

T 05673 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

4 . Szállítói számla a pénzügyi számvitel szerint 

a) Nettó összeg (előleggel együtt) 

T 11 Immateriális javak, vagy 

T 151 Befejezetlen beruházások 

K 4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 

b) Előleg rendezése 

T 4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 

K 36511 Immateriális javakra adott előlegek, vagy 

K 36512 Beruházásokra adott előlegek 

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

T 36412 Beruházásokra, felújításokra adott előlegek 

K 4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 

d) Előleg utáni levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó rendezése 

T 4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 
K 36411 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható ál- 

talános forgalmi adó 

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

T 36414 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 

K 4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 

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

T 4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 
K 36413 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonha- 

tó általános forgalmi adó 
g) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó átvezetése (előleg utáni általános forgal- 

mi adó nélkül) 
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T 8435 Más különféle egyéb ráfordítások 

K 36414 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 

5. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint 

a) Nettó összeg (előleg nélkül) 

T 05613 Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése, vagy 

T 05623 Ingatlanok beszerzése, létesítése teljesítése, vagy 

T 05633 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése, vagy 

T 05643 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

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

T 05673 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

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

T 4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, vagy 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

7. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamveszteség a költségvetési számvitel szerint 

a) Kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 053542 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb pénzügyi 
műveletek kiadásaira 

b) Teljesítésként 

T 053543 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

8 . Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamveszteség a pénzügyi számvitel szerint 

a) Kötelezettségként 

T 8553 Pénzügyi műveletek más egyéb ráfordításai 

K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 

b) Teljesítésként 

T 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, vagy 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

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 

T 4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 
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K 9353 Pénzügyi műveletek más egyéb eredményszemléletű bevételei 

B) Saját előállítás elszámolása 

1. Költségek a pénzügyi számvitel szerint 
Kapcsolódó tétel: kiadásként elszámolandó pénzforgalom esetén a költségvetési számvitelben történő 
könyvelés 

T 5 Költségnemek 

K 1-4 Számlaosztály számlái 

T 6 Költséghelyek, általános költségekk, vagy 

T 7 Tevékenységek költségei 

K 591 Költségnem átvezetési számla 

2. Előállított eszköz a pénzügyi számvitel szerint 

T 11 Immateriális javak, vagy 

T 151 Befejezetlen beruházások 

K 572 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 

T 591 Költségnem átvezetési számla 

K 6 Költséghelyek, általános költségekk, vagy 

K 7 Tevékenységek költségei 

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

T 36412 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 

K 36422 Más fizetendő általános forgalmi adó 

C) Idegen eszközön végzett beruházások átadásának elszámolása 

Beruházás átadás a pénzügyi számvitel szerint 

T 8434 Térítés nélkül átadott részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök 
nyilvántartás szerinti értéke 

K 151 Befejezetlen beruházások 

D) Beruházások aktiválása 

Aktiválás a használatbavételkor a pénzügyi számvitel szerint 

T 121 Ingatlanok, vagy 

T 131 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek, vagy 

T 141 Tenyészállatok 

K 151 Befejezetlen beruházások 

B/III. 
IMMATERIÁLIS JAVAKKAL, TÁRGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS 

EGYÉB ELSZÁMOLÁSOK 

Növekedések 
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A) Térítés nélküli átvett, többletként fellelt immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása 

1. Az eszköz átvétele a pénzügyi számvitel szerint 

T 11 Immateriális javak, vagy 

T 121 Ingatlanok, vagy 

T 131 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek, vagy 

T 141 Tenyészállatok, vagy 

T 151 Befejezetlen beruházások 

K 9242 Térítés nélkül átvett részesedésnek vagy értékpapírnak nem minő- 
sülő eszközök 

K 9243 Ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt részesedés- 
nek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök 

2 . Időbeli elhatárolás a pénzügyi számvitel szerint [a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továb- 
biakban: Szt.) 45. § (1) bekezdés c) pontja és az Áhsz. 25. § (10) bekezdése szerint] 

T 9242 Térítés nélkül részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök 

T 9243 Ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt részesedésnek vagy értékpa- 
pírnak nem minősülő eszközök 

K 443 Halasztott eredményszemléletű bevételek 

3 . Térítés nélküli átvételhez kapcsolódó általános forgalmi adó átvevőre történő áthárítása a költ- 
ségvetési számvitel szerint 

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K053512 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú 
előzetesen felszámított általános forgalmi adóra 

b) Teljesítésként 

T 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

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

a) Kötelezettségként 

T 36412 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 

K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 

b) Teljesítésként 

T 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, vagy 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

B) Új készlet átminősítése tárgyi eszközzé elszámolása 

Átminősítés a pénzügyi számvitel szerint 

T 151 Befejezetlen beruházások 
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K 211 Anyagok, vagy 

K 212 Áruk 

C) Tárgyévben használatba vett készlet átminősítése tárgyi eszközzé elszámolása 

Átminősítés bekerülési értéken a pénzügyi számvitel szerint 

T 121 Ingatlanok, vagy 

T 131 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek, vagy 

T 141 Tenyészállatok 

K 51 Anyagköltség 

T 591 Költségnem átvezetési számla 

K 6 Költséghelyek, költségek, vagy 

K 7 Tevékenységek költségei 

D) Értékhelyesbítés 

Értékhelyesbítés a pénzügyi számvitel szerint 

T 116-146 Immateriális javak, tárgyi eszközök értékhelyesbítése 

K 415 Eszközök értékhelyesbítésének forrása 

E) Vagyonkezelésbe vett immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása 

1. Vagyonkezelésbe vétel bruttó értéken a pénzügyi számvitel szerint 

T 11 Immateriális javak, vagy 

T 121 Ingatlanok, vagy 

T 131 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek, vagy 

T 141 Tenyészállatok, vagy 

T 151 Befejezetlen beruházások 

K 412 Nemzeti vagyon változása 

2. Átadónál elszámolt terv szerinti értékcsökkenés a pénzügyi számvitel szerint 

T 412 Nemzeti vagyon változása 

K 119-149 Immateriális javak, tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése 

3. Átadónál elszámolt terven felüli értékcsökkenés a pénzügyi számvitel szerint 

T 412 Nemzeti vagyon változása 

K 118-148 Immateriális javak és tárgyi eszközök terven felüli értékcsökke- 
nése és annak visszaírása Immateriális javak, tárgyi eszközök 
terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása 

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

T 412 Nemzeti vagyon változása 
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K 443 Halasztott eredményszemléletű bevételek 

5 . A vagyonkezelésbe vett immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel kapcsolatos sajátos vissza- 
pótlási kötelezettség elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 

T 412 Nemzeti vagyon változása 

K 36751 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási köte- 
lezettség elszámolása 

F) Immateriális javak, tárgyi eszközök bérbe vétele, operatív lízingelése elszámolása 

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint 

a) Nettó érték 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyil- 
vántartási ellenszámla 

K 053332 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség bérleti és lízing 
díjakra 

b) Általános forgalmi adó 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyil- 
vántartási ellenszámla 

K 053512 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú 
előzetesen felszámított általános forgalmi adóra 

. Bérbe vett eszköz bruttó értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint 

T 012 Bérbe vett befektetett eszközök 

2 

K 006 Egyéb nyilvántartási ellenszámla 

3. Számlázott bérleti díj a költségvetési számvitel szerint 

a) Nettó érték 

T 053332 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség bérleti és lízing díjakra 

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kö- 
telezettség nyilvántartási ellenszámla 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 053332 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség bérleti és lízing 
díjakra 

b) Általános forgalmi adó 

T 053512 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú előzetesen fel- 
számított általános forgalmi adóra 

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kö- 
telezettség nyilvántartási ellenszámla 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 053512 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú 
előzetesen felszámított általános forgalmi adóra 
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4. Számlázott bérleti díj a pénzügyi számvitel szerint 

a) Nettó összeg 

T 52 Igénybe vett szolgáltatások költségei 

K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 

T 6 Költséghelye, Költséghelyek, általános költségekk, vagy 

T 7 Tevékenységek költségei 

K 591 Költségnem átvezetési számla 

b) Általános forgalmi adó: a B/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 

T 053333 Bérleti és lízing díjak teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

b) Általános forgalmi adó 

T 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

6 . Számlázott bérleti díj kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint 

T 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

7. Bérlet megszűnésekor az eszköz kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 006 Egyéb nyilvántartási ellenszámla 

K 012 Bérbe vett befektetett eszközök 

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

1 . Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint 

a) Tőkeösszeg (eladási ár) 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyil- 
vántartási ellenszámla 

K 059172 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség pénzügyi lízing 
kiadásaira 

b) Általános forgalmi adó 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyil- 
vántartási ellenszámla 

K 053512 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú 
előzetesen felszámított általános forgalmi adóra 
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c) Kamatrész 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyil- 
vántartási ellenszámla 

K 053532 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kamatkiadásokra 

2 . Szállítói számla a költségvetési számvitel szerint 

a) Tőkeösszeg (eladási ár) 

T 059172 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség pénzügyi lízing kiadásaira 

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kö- 
telezettség nyilvántartási ellenszámla 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 059172 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség pénzügyi lízing 
kiadásaira 

b) Általános forgalmi adó 

T 053512 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú előzetesen fel- 
számított általános forgalmi adóra 

T 0022. Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kö- 
telezettség nyilvántartási ellenszámla 

K 053512 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú 
előzetesen felszámított általános forgalmi adóra 

c) Kamatrész 

T 053532 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kamatkiadásokra 

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kö- 
telezettség nyilvántartási ellenszámla 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 053532 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kamatkiadásokra 

3 . Szállítói számla a pénzügyi számvitel szerint 

a) Tőkeösszeg (eladási ár) 

T 11 Immateriális javak, vagy 

T 151 Befejezetlen beruházások 

K 4219 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadá- 
sokra 

b) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

T 36412 Más előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 

c) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

T 36414 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 
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K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 

d) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó átvezetése 

T 8435 Más különféle egyéb ráfordítások 

K 36414 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 

e) Kamatrész 

T 853 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 

K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 

f) Kamatrész elhatárolása 

T 372 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 

K 853 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 

. Teljes összegre eső, kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése a szállítói számlával egyide- 
jűleg a költségvetési számvitel szerint 

T 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése 

4 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

5. Teljes összegre eső, kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése a szállítói számlával egyide- 
jűleg a pénzügyi számvitel szerint 

T 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, vagy 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

6 . Tárgyévi kamat az év elején a pénzügyi számvitel szerint 

T 853. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 

K 372 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 

7. Törlesztések a költségvetési számvitel szerint 

a) Tőkeösszegre jutó törlesztés 

T 059173 Pénzügyi lízing kiadásai teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

b) Fizetett kamatrész 

T 053533 Kamatkiadások teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

8. Törlesztések a pénzügyi számvitel szerint 

a) Tőkeösszegre jutó törlesztés 

T 4219 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra 

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, vagy 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

b) Fizetett kamatrész 

T 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 
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K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, vagy 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

H) Tárgyi eszközök idegen kivitelezővel végzett felújítása elszámolása 

A B/II. fejezet A) Vásárlás elszámolása cím szerint, azzal az eltéréssel, hogy a 151. könyvviteli számla 
helyett a 152. könyvviteli számlát, az általános forgalmi adó elszámolására a K74. rovathoz kapcsolódó 
nyilvántartási számlát kell használni. 

I) Tárgyi eszközök saját kivitelezésben végzett felújítása elszámolása 

A B/II. fejezet B) Saját előállítás elszámolása cím szerint, azzal az eltéréssel, hogy a 151. könyvviteli számla 
helyett a 152. könyvviteli számlát kell használni. 

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

1. Bérleti díj számlázása a felújítás összegével egyezően a költségvetési számvitel szerint 

T 094022 Követelés szolgáltatások ellenértékére 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

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

T 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

K 913 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 

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

4 . Bérlő által elvégzett felújítás a pénzügyi számvitel szerint 

T 121-141 Tárgyi eszközök 

K 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

K) Bérbe adott, használatba adott eszközön a bérlő, használó által ingyenesen végzett felújítás 
elszámolása 

Az e fejezet Növekedések A) Térítés nélkül, ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt immate- 
riális javak, tárgyi eszközök elszámolása cím szerint, azzal az eltéréssel, hogy a 11/121-141. könyvviteli 
számlák helyett a 152. könyvviteli számlát és a K351. rovat helyett a K67. rovatot kell használni. 

L) Idegen eszközön végzett felújítások átadásának elszámolása 

Felújítás átadás a pénzügyi számvitel szerint 
T 8434 Térítés nélkül átadott részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök 

nyilvántartás szerinti értéke 

K 152 Befejezetlen felújítások 

M) Követelés fejében átvett immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása 
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1 . Követelés kivezetése az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök bekerülési értékéig a költség- 
vetési számvitel szerint 

T 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

K 09(2) Bevételi előirányzatok, követelések, teljesítés 

2 . Követelés kivezetése az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök bekerülési értékéig a pénz- 
ügyi számvitel szerint 

T 221 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 

K 35 Követelések 

3 . Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök bekerülési értéke és a követelés értéke közötti 
veszteségjellegű különbözet a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint: a B/XII. fejezet D) 
Behajthatatlan követelés elszámolása cím szerint 

4 . Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 100. §-a szerinti 
átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésének elszámolása az MNV Zrt.-nél 

a) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint 

T 022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezett- 
ség nyilvántartási ellenszámla 

K 006 Egyéb nyilvántartási ellenszámla 

b) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésével kapcsolatos követelés nettó értékének nyil- 
vántartásba vétele: csak a részletező nyilvántartásokban 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 053552 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb dologi ki- 
adásokra 

b) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor az általános forgalmi adó követelésként 
történő elszámolása a költségvetési számvitel szerint 

T 094062 Követelés kiszámlázott általános forgalmi adóra 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

d) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor az általános forgalmi adó követelésként 

T 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

K 36422 Más fizetendő általános forgalmi adó 

e) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor a nettó érték elszámolása a pénzügyi szám- 
vitel szerint 

T 331 Forintszámlák 

K 3673 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 

f) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor az általános forgalmi adó követelés teljesíté- 
sének elszámolása a költségvetési számvitel szerint 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K 090463 Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése 

g) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor az általános forgalmi adó követelés teljesí- 
tésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 
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T 331 Forintszámlák 

K 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

h) Az értékesítés során felmerült költségekkel csökkentett eladási ár továbbutalása a jogosult részére a 
pénzügyi számvitel szerint 

T 3673 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 

K 331 Forintszámlák 

i) Az értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök kivezetése a nyilvántartásból a pénzügyi számvitel 
szerint 

T 006 Egyéb nyilvántartási ellenszámla 

K 022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fi- 
zetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla 

5. Az Áht. 100. §-a szerinti esetben az MNV Zrt. részére értékesítésre átadott immateriális javak, 
tárgyi eszközök értékesítésének elszámolása az átadónál 

a) Az MNV Zrt.-nek az értékesítésről szóló értesítése szerint a követelés elszámolása a költségvetési szám- 
vitel szerint 

T 094112 Követelés egyéb működési bevételekre 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

b) Az MNV Zrt.-nek az értékesítésről szóló értesítése szerint a követelés elszámolása a pénzügyi számvitel 
szerint 

T 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

K 221 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 

c) A költségekkel csökkentett eladási ár beérkezésének elszámolása a költségvetési számvitel szerint 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K 094113 Biztosító által fizetett kártérítés teljesítése 

d) A költségekkel csökkentett eladási ár beérkezésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 

T 331 Forintszámlák 

K 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

Csökkenések 

A) Értékhelyesbítés kivezetésének elszámolása 

Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 415 Eszközök értékhelyesbítésének forrása 

K 116-146 Immateriális javak, tárgyi eszközök értékhelyesbítése 

B) Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása 

Terv szerinti értékcsökkenés a pénzügyi számvitel szerint 
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T 56 Értékcsökkenési leírás 

és 

T 6 Költséghelyek, általános költségek, vagy 

T 7 Tevékenységek költségei 

K 119-149 Immateriális javak, tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése 

és 

K 591 Költségnem átvezetési számla 

C) Terven felüli értékcsökkenés elszámolása 

Terven felüli értékcsökkenés a pénzügyi számvitel szerint 

T 8435 Más különféle egyéb ráfordítások 

K 118-158 Immateriális javak, tárgyi eszközök, vagy beruházások terven fe- 
lüli értékcsökkenése és annak visszaírása 

D) Értékesítés elszámolása, ha előtte nem sorolják át a készletek közé 

1. Bruttó érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 841 Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke 

K 11/121-141 Immateriális javak, tárgyi eszközök 

2. Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés kivezetése a pénzügyi számvitel sze- 
rint 

T 118-148 Immateriális javak és tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése és annak 
visszaírása, vagy 

T 119-149 Immateriális javak és tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése 

K 841 Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke 

3. Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 415 Eszközök értékhelyesbítésének forrása 

K 116-146 Immateriális javak, tárgyi eszközök értékhelyesbítése 

4. Számlázott eladási ár a költségvetési számvitel szerint 

a) Nettó érték 

T 09512/09522/09532 Követelés immateriális javak, ingatlanok, tárgyi eszközök értékesí- 
téséből 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 
b) Általános forgalmi adó 

T 094062 Követelés kiszámlázott általános forgalmi adóra. Követelés kiszámlázott általá- 
nos forgalmi adóra 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

5. Számlázott eladási ár a pénzügyi számvitel szerint 

a) Nettó érték 
T 3515 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 

K 9244 Más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 
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b) Általános forgalmi adó 

T 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

K 36422 Más fizetendő általános forgalmi adó 

6. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint 

a) Nettó érték 
T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K 09513/09523/09533 Immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszkö- 
zök értékesítése teljesítése 

b) Általános forgalmi adó 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K 094063 Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése 

. A számla kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint 7 

T 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, vagy 

T 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

K 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre, 
vagy 

K 3515 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 

E) Apportba adás elszámolása, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig az eszköz átadá- 
sa megtörtént 

1. Bruttó érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 36582 Alapítás során átadott más eszközök 

T 36584 Jegyzett tőke emelése során átadott más eszközök 

K 11/121-151 Immateriális javak, tárgyi eszközök, beruházások 

2.Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés kivezetése a pénzügyi számvitel sze- 
rint 

T 118-158 Immateriális javak, tárgyi eszközök, vagy beruházások terven felüli értékcsök- 
kenése és annak visszaírása, vagy 

T 119-149 Immateriális javak, tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése 

K 36582 Alapítás során átadott más eszközök 

K 36584 Jegyzett tőke emelése során átadott más eszközök 

3. Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 415 Eszközök értékhelyesbítésének forrása 

K 116-146 Immateriális javak, tárgyi eszközök értékhelyesbítése 

4. A gazdasági társaságba bevitt vagyon nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékének és a léte- 
sítő okiratban meghatározott értékének a különbözete 

a) Nyereségjellegű különbözet esetén 
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T 36582 Alapítás során átadott más eszközök 

T 36584 Jegyzett tőke emelése során átadott más eszközök 

K 9244 Más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 

b) Veszteségjellegű különbözet esetén 

T 8435 Más különféle egyéb ráfordítások 

K 36582 Alapítás során átadott más eszközök 

K 36584 Jegyzett tőke emelése során átadott más eszközök 

b) Cégbírósági bejegyzéskor 

T 161-163 Tartós részesedések 

K 36582 Alapítás során átadott más eszközök 

K 36584 Jegyzett tőke emelése során átadott más eszközök 

F) Térítés nélküli átadás elszámolása 

1. Az eszköz kivezetésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 

a) Bruttó érték kivezetése 

T 8434 Térítés nélkül átadott részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök 
nyilvántartás szerinti értéke 

K 11/121-151 Immateriális javak, tárgyi eszközök 

b) Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés kivezetése 

T 118-158 Immateriális javak és tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése és annak 
visszaírása 

K 8434 Térítés nélkül átadott részesedésnek vagy értékpapírnak nem mi- 
nősülő eszközök nyilvántartás szerinti értéke 

c) Értékhelyesbítés kivezetése 

T 415 Eszközök értékhelyesbítésének forrása 

K 116-146 Immateriális javak, tárgyi eszközök értékhelyesbítése 

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

T 8435 Más különféle egyéb ráfordítások 

K 36422 Más fizetendő általános forgalmi adó 

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

a) Követelésként 

T 094062 Követelés kiszámlázott általános forgalmi adóra 

K 004 Követelés nyilvántartási ellenszámla 

b) Teljesítésként 
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T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K 094063 Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése 

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

a) Követelésként 

T 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

K 36422 Más fizetendő általános forgalmi adó 

b) Teljesítésként 

T 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, vagy 

T 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

K 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

G) Hiányzó, elveszett, eltulajdonított, megsemmisült, kiselejtezett tárgyi eszközök elszámolása 

1. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 

T 842 Hiányzó, selejtezett, megsemmisült, állományból kivezetett eszközök könyv szerin- 
ti értéke 

K 118-158 Immateriális javak és tárgyi eszközök terven felüli értékcsökke- 
nése és annak visszaírása 

2. Visszanyert értékek elszámolása 

T 21-22 Készletek 

K 11/121-151 Immateriális javak, tárgyi eszközök 

. Eszköz kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 118-158 Immateriális javak és tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése és annak 
visszaírása 

3 

és 

T 119-149 Immateriális javak, tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése 

K 11/121-151 Immateriális javak, tárgyi eszközök 

4. Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 415 Eszközök értékhelyesbítésének forrása 

K 116-146 Immateriális javak, tárgyi eszközök értékhelyesbítése 

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

a) Követelésként 

T 094102 Követelés biztosító által fizetett kártérítésre 

T 094112 Követelés egyéb működési bevételekre 

K004 Követelés nyilvántartási ellenszámla 

b) Teljesítésként 
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T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K 094103 Biztosító által fizetett kártérítés teljesítése 

K 094113 Egyéb működési bevételek teljesítése 

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

a) Követelésként 

T 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

K 9244 Más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 

b) Teljesítésként 

T 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, vagy 

T 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

K 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

H) Használatba nem vett eszköz átminősítése készletté elszámolása 

Átminősítés a pénzügyi számvitel szerint 

T 21-22 Készletek 

K 11/151 Immateriális javak, befejezetlen beruházások 

I) Használatba vett eszköz átminősítése készletté elszámolása 

1 . Tárgyévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás visszavezetése a pénzügyi számvitel 
szerint 

T 119-149 Immateriális javak, tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése 
és 

T 591 Költségnem átvezetési számla 

K 56 Értékcsökkenési leírás 
és 

K 6 Költséghelyek, általános költségek, vagy 

K 7 Tevékenységek költségei 

2. Eszköz értékcsökkenésének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 118-148 Immateriális javak, tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése és annak visz- 
szaírása 

K 11 Immateriális javak 

K 121-141 Tárgyi eszközök 

3. Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 415 Eszközök értékhelyesbítésének forrása 

K 116-146 Immateriális javak, tárgyi eszközök értékhelyesbítése 
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4 . Átminősítés a pénzügyi számvitel szerint 

T 21-22 Készletek 

K 11 Immateriális javak 

K 121-141 Tárgyi eszközök 

J) Koncesszióba, vagyonkezelésbe adás elszámolása államháztartáson kívüli szervezetnek, sze- 
mélynek 

1. Bruttó érték átvezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 181-185 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 

K 11/121-141 Immateriális javak, tárgyi eszközök 

2. Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés átvezetése a pénzügyi számvitel sze- 
rint 

T 118-148 Immateriális javak és tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése és annak 
visszaírása 

és 

T 119-149 Immateriális javak, tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése 

K 188-189 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök terv szerinti és 
terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása 

3. Értékhelyesbítés átvezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 415 Eszközök értékhelyesbítésének forrása 

T 186 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 

K 116-146 Immateriális javak, tárgyi eszközök értékhelyesbítése 

K 415 Eszközök értékhelyesbítésének forrása 

4. A vagyonkezelésbe adott immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel kapcsolatos sajátos vissza- 
pótlási követelés elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 

T 3655 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámo- 
lása 

K 412 Nemzeti vagyon változása 

K) Vagyonkezelésbe adás elszámolása államháztartáson belüli szervezetnek 

1 . Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés visszavezetése a pénzügyi számvitel 
szerint 

T 118-158 Immateriális javak és tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése és annak 
visszaírása 

és 

T 119-149 Immateriális javak, tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése 

K 412 Nemzeti vagyon változása 
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2 . Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 415 Eszközök értékhelyesbítésének forrása 

K 116-146 Immateriális javak, tárgyi eszközök értékhelyesbítése 

3. Bruttó érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 412 Nemzeti vagyon változása 

K 11/121-151 Immateriális javak, tárgyi eszközök 

4 

5 

6 

. Az eszközhöz kapcsolódó időbeli elhatárolás kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 443 Halasztott eredményszemléletű bevételek 

K 412 Nemzeti vagyon változása 

. Bruttó érték nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint 

T 011 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök 

K 006 Egyéb nyilvántartási ellenszámla 

. Vagyonkezelésbe adott immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel kapcsolatos sajátos visszapót- 
lási követelés elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 

T 3655 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámo- 
lása 

K 412 Nemzeti vagyon változása 

L) Vagyonkezelői jog átruházása (vagyonkezelő másik vagyonkezelőnek) 

1 . Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés visszavezetése a pénzügyi számvitel 
szerint 

T 118-158 Immateriális javak és tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése és annak 
visszaírása 

és 

T 119-149 Immateriális javak, tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése 

K 412 Nemzeti vagyon változása 

2. Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 415 Eszközök értékhelyesbítésének forrása 

K 116-146 Immateriális javak, tárgyi eszközök értékhelyesbítése 

3. Bruttó érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 412 Nemzeti vagyon változása 

K 11/121-151 Immateriális javak, tárgyi eszközök 

4. Az eszközhöz kapcsolódó időbeli elhatárolás kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 443 Halasztott eredményszemléletű bevételek 
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K 412 Nemzeti vagyon változása 

Tárgyi eszközök fenntartása 

A) Idegen kivitelezésben elvégzett karbantartás elszámolása 

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint 

a) Nettó összeg 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyil- 
vántartási ellenszámla 

K 053342 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség karbantartási, 
kisjavítási szolgáltatásokra 

b) Általános forgalmi adó 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyil- 
vántartási ellenszámla 

K 053512 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú 
előzetesen felszámított általános forgalmi adóra 

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

a) Nettó összeg 

T 053342 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség karbantartási, kisjavítási szolgál- 
tatásokra 

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kö- 
telezettség nyilvántartási ellenszámla 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 053342 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség karbantartási, 
kisjavítási szolgáltatásokra 

b) Általános forgalmi adó 

T 053512 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú előzetesen fel- 
számított általános forgalmi adóra 

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kö- 
telezettség nyilvántartási ellenszámla 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 053512 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú 
előzetesen felszámított általános forgalmi adóra 

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

a) Nettó összeg 

T 52 Igénybe vett szolgáltatások költségei 

K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 
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T 6 Költséghelyek, általános költségekk, vagy 

T 7 Tevékenységek költségei 
és 
K 591 Költségnem átvezetési számla 

b) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

T 36412 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 

K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 

c) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

T 36414 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 

K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 

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

a) Nettó összeg 

T 053343 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

b) Általános forgalmi adó 

T 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

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

T 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

B) Saját kivitelezésben elvégzett karbantartás elszámolása 

Költségek a pénzügyi számvitel szerint 

T 5 Költségnemek 

K 1-4 Eszközoldali számlák 
Kapcsolódó tétel: kiadásként elszámolandó pénzforgalom esetén a költségvetési számvitelben történő 
könyvelés 

T 6 Költséghelyek, általános költségek, vagy 

T 7 Tevékenységek költségei 

K 591 Költségnem átvezetési számla 

B/IV. 
RÉSZESEDÉSEKKEL, ÉRTÉKPAPÍROKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 

Növekedések 

A) Részesedések vásárlásának elszámolása 

1 . Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyil- 
vántartási ellenszámla 
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K 05652 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség részesedések be- 
szerzésére 

2. Vásárlás esedékessé válása a költségvetési számvitel szerint 

T 05652 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség részesedések beszerzésére 

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kö- 
telezettség nyilvántartási ellenszámla 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 05652 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség részesedések be- 
szerzésére 

3. Vásárlás esedékessé válása a pénzügyi számvitel szerint 

T 161 Tartós részesedések jegybankban 

T 162 Tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban 

T 163 Tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban 

T 165 Egyéb tartós részesedések 

T 241 Nem tartós részesedések 

K 4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 

K 4219 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadá- 
sokra 

4. Részesedés megvásárlása a költségvetési számvitel szerint 

T 05653 Részesedések beszerzése teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

5 . Részesedés megvásárlása a pénzügyi számvitel szerint 

T 4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 

T 4219 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra 

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, vagy 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

B) Részesedések elszámolása alapításkor, tőkeemeléskor pénzbeli hozzájárulás teljesítésekor 

1 . Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyil- 
vántartási ellenszámla 

K 05652 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség részesedések be- 
szerzésére 

K 05662 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség meglévő részese- 
dések növeléséhez kapcsolódó kiadásokra 

2. Elszámolás, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig a pénzeszköz átadása megtörté- 
nik 

a) Befizetés esedékessé válása a költségvetési számvitel szerint 

T 05652 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség részesedések beszerzésére 
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T 05662 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség meglévő részesedések növelésé- 
hez kapcsolódó kiadásokra 

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kö- 
telezettség nyilvántartási ellenszámla 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 05652 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség részesedések be- 
szerzésére 

K 05662 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség meglévő részese- 
dések növeléséhez kapcsolódó kiadásokra 

b) Befizetés esedékessé válása a pénzügyi számvitel szerint 

T 36581 Alapítás során átadott pénzeszközök 

T 36583 Jegyzett tőke emelése során átadott pénzeszközök 

K 4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 

c) Befizetés teljesítése a költségvetési számvitel szerint 

T 05653 Részesedések beszerzése teljesítése 

T 05663 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

d) Befizetés teljesítése a pénzügyi számvitel szerint 

T 4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

e) Állományba vétel a cégbírósági bejegyzéskor a pénzügyi számvitel szerint 

T 161 Tartós részesedések jegybankban 

T 162 Tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban 

T 163 Tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban 

T 165 Egyéb tartós részesedések 

K 36581 Alapítás során átadott pénzeszközök 

K 36583 Jegyzett tőke emelése során átadott pénzeszközök 

3 . Elszámolás, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig a pénzeszköz átadása nem törté- 
nik meg 

a) Állományba vétel a cégbírósági bejegyzéskor a költségvetési számvitel szerint 

T 05652 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség részesedések beszerzésére 

T 05662 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség meglévő részesedések növelésé- 
hez kapcsolódó kiadásokra 

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kö- 
telezettség nyilvántartási ellenszámla 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 
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K 05652 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség részesedések be- 
szerzésére 

K 05662 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség meglévő részese- 
dések növeléséhez kapcsolódó kiadásokra 

b) Állományba vétel a cégbírósági bejegyzéskor a pénzügyi számvitel szerint 

T 161 Tartós részesedések jegybankban 

T 162 Tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban 

T 163 Tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban 

T 165 Egyéb tartós részesedések 

K 36581 Alapítás során átadott pénzeszközök 

K 36583 Jegyzett tőke emelése során átadott pénzeszközök 

T 36581 Alapítás során átadott pénzeszközök 

T 36583 Jegyzett tőke emelése során átadott pénzeszközök 

K 4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 

c) Befizetés teljesítése a költségvetési számvitel szerint 

T 05653 Részesedések beszerzése teljesítése 
és 
T 05663 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

d) Befizetés teljesítése a pénzügyi számvitel szerint 

T 4216 Részesedések beszerzése teljesítése 

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

C) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása elszámolása 

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint 

a) A névértékig 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyil- 
vántartási ellenszámla 

K 059121 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalko- 
zásnak előirányzata 

K 059122 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség likviditási célú 
hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyil- 
vántartási ellenszámla 

K 059121(2) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállal- 
kozásnak előirányzata 

K 059122(2) Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség likviditási cé- 
lú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 
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b) A névérték és a vételár különbözete 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyil- 
vántartási ellenszámla 

K 053542 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb pénzügyi 
műveletek kiadásaira 

2. Vásárlás esedékessé válása a költségvetési számvitel szerint 

a) A felhalmozott kamat nélkül 

T 059121 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak előirány- 
zata 

T 059122 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség likviditási célú hitelek, kölcsö- 
nök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 

T 059121(2) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak elő- 
irányzata 

T 059122(2) Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség likviditási célú hitelek, köl- 
csönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kö- 
telezettség nyilvántartási ellenszámla 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 059121 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalko- 
zásnak előirányzata 

K 059122 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség likviditási célú 
hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 

K 059121(2) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállal- 
kozásnak előirányzata 

K 059122(2) Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség likviditási cé- 
lú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 

b) A névérték és a vételár különbözete a kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség csökkenésként 

T 053542 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb pénzügyi műveletek ki- 
adásaira 

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kö- 
telezettség nyilvántartási ellenszámla 

c) A névérték és a vételár különbözete végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 053542 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb pénzügyi 
műveletek kiadásaira 

d) A vételáron kívüli felhalmozott kamat végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 053532 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kamatkiadásokra 

3. Vásárlás esedékessé válása a pénzügyi számvitel szerint 

a) A felhalmozott kamat nélkül 
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T 17 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 

T 24 Értékpapírok 

K 4219 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadá- 
sokra 

b) A névérték és a vételár különbözete 

T 8553 Pénzügyi műveletek más egyéb ráfordításai 

K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 

c) A vételáron kívüli felhalmozott kamat 

T 853 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 

K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 

4 . Értékpapír megvásárlása a költségvetési számvitel szerint 

a) A felhalmozott kamat nélkül 

T 059121 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 

T 059122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 

T 059121(3) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 

T 059122(3) Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

b) A névérték és a vételár különbözete 

T 053543 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

c) A vételáron kívüli felhalmozott kamat 

T 053533 Kamatkiadások teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

5 . Értékpapír megvásárlása a pénzügyi számvitel szerint 

a) A felhalmozott kamat nélkül 

T 4219 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra 

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

b) A névérték és a vételár különbözete 

T 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

c) A vételáron kívüli felhalmozott kamat 

T 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 
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K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

6. A megvásárolt értékpapír után kapott kamat elszámolása a költségvetési számvitel szerint 

a) Követelésként 

T 0940812 Követelés befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételekre 

T 0940822 Követelés egyéb kapott (járó) kamatokra és kamatjellegű bevételekre 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

b) Teljesítésként 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K 0940813 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek teljesíté- 
se 

K 0940823 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesíté- 
se 

7. A megvásárolt értékpapír után kapott kamat elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 

a) Követelésként 

T 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 
K 9333 Más befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemlé- 

letű bevételek, árfolyamnyereségek 

K 934 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevéte- 
lek 

b) Teljesítésként 

T 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

T 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

K 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

8 . A megvásárolt értékpapír után tárgyidőszakot illető, de még nem esedékes kamat elhatárolása 
a pénzügyi számvitel szerint 

T 371 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 

K 9333 Más befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemlé- 
letű bevételek, árfolyamnyereségek 

K 934 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevéte- 
lek 

D) Követelés fejében átvett részesedések, értékpapírok elszámolása 

1 . Követelés kivezetése az átvett részesedés, értékpapír bekerülési értékéig a költségvetési számvi- 
tel szerint 

T 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

K 09(2) Bevételi előirányzatok, követelések, teljesítés 

2 . Követelés kivezetése az átvett részesedés, értékpapír bekerülési értékéig a pénzügyi számvitel 
szerint 

T 17 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 

T 221 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 
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T 24 Értékpapírok 

K 35 Követelések 

3 . Az átvett részesedés, értékpapír bekerülési értéke és a követelés értéke között veszteségjellegű 
különbözet a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint: a B/XII. fejezet D) Behajthatatlan 
követelés elszámolása cím szerint 

4 . Részesedés, értékpapírt átadása értékesítésre az MNV Zrt. részére az Áht. 100. §-a szerinti 
esetben: a B/III. fejezet Növekedések M) Követelés fejében átvett immateriális javak, tárgyi 
eszközök elszámolása 4. és 5. pontja szerint 

E) Térítés nélkül átvett, ajándékba kapott, hagyatékként átvett részesedések, értékpapírok elszá- 
molása 

1. Az eszköz átvétele a pénzügyi számvitel szerint 

T 16 Tartós részesedések 

T 17 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 

T 24 Értékpapírok 

K 9323 Térítés nélkül átvett tartós részesedések 

K 9324 Ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt tartós része- 
sedések 

K 9331 Térítés nélkül átvett befektetett pénzügyi eszközök között kimuta- 
tott értékpapírok 

K 9353 Pénzügyi műveletek más egyéb eredményszemléletű bevételei 

2. Időbeli elhatárolás a pénzügyi számvitel szerint 

T 9323 Térítés nélkül átvett tartós részesedések 

T 9324 Ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt tartós részesedések 

T 9331 Térítés nélkül átvett befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott értékpapírok 

T 9353 Pénzügyi műveletek más egyéb eredményszemléletű bevételei 

K 443 Halasztott eredményszemléletű bevételek 

F) Tartós részesedés értékhelyesbítése elszámolása 

Értékhelyesbítés a pénzügyi számvitel szerint 

T 166 Tartós részesedések értékhelyesbítése 

K 415 Eszközök értékhelyesbítésének forrása 

G) Alaptőkén, törzstőkén felüli saját tőke terhére történő tőkeemelés elszámolása 

E fejezet Növekedések E) Térítés nélküli átvett, ajándékba kapott, hagyatékként átvett részesedések, ér- 
tékpapírok elszámolása cím szerint 
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H) Részesedések elszámolása alapításkor, tőkeemeléskor nem pénzbeli hozzájárulás teljesítése- 
kor 

1 . Elszámolás, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig a nem pénzbeli hozzájárulás átadása meg- 
történik: a B/III. fejezet Csökkenések E) Apportba adás elszámolása, ha a nyilvántartásba-vételi kére- 
lem benyújtásáig az eszköz átadása megtörtént cím, az e fejezet Csökkenések C) Részesedések, értékpa- 
pírok apportba adása elszámolása, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig az eszköz átadása 
megtörtént cím, a B/ V. fejezet Csökkenések E) Apportba adás elszámolása, ha a nyilvántartásba-vételi 
kérelem benyújtásáig az eszköz átadása megtörtént, valamint a B/VI. fejezet Csökkenések E) Apportba 
adás elszámolása, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig az eszköz átadása megtörtént cím sze- 
rint. 

2 . Elszámolás, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig a nem pénzbeli hozzájárulás átadása nem 
történik meg 

a) Állományba vétel a cégbírósági bejegyzéskor a pénzügyi számvitel szerint 

T 161 Tartós részesedések jegybankban 

T 162 Tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban 

T 163 Tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban 

T 165 Egyéb tartós részesedések 

K 36752 Alapítás során társaságnak át nem adott nem pénzbeli vagyoni 
hozzájárulások 

K 36753 Jegyzett tőke emelése során társaságnak át nem adott nem pénz- 
beli vagyoni hozzájárulások 

b) Bruttó érték kivezetése az átadáskor a pénzügyi számvitel szerint 

T 36752 Alapítás során társaságnak át nem adott nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások 

T 36753 Jegyzett tőke emelése során társaságnak át nem adott nem pénzbeli vagyoni 
hozzájárulások 

K 1-3 Eszköz számlák 

c) Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés, értékvesztés kivezetése az átadáskor a pénz- 
ügyi számvitel szerint 

T 1-3(8) Eszközök terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása 

T 11-14(9) Immateriális javak, tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése 

K 36752 Alapítás során társaságnak át nem adott nem pénzbeli vagyoni 
hozzájárulások 

K 36753 Jegyzett tőke emelése során társaságnak át nem adott nem pénz- 
beli vagyoni hozzájárulások 

d) Értékhelyesbítés kivezetése az átadáskor a pénzügyi számvitel szerint 

T 415 Eszközök értékhelyesbítésének forrása 

K 116-146 Immateriális javak, tárgyi eszközök értékhelyesbítése 
e) A gazdasági társaságba bevitt vagyon nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékének és a létesítő ok- 

iratban meghatározott értékének nyereségjellegű különbözete 

T 36752 Alapítás során társaságnak át nem adott nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások 

T 36753 Jegyzett tőke emelése során társaságnak át nem adott nem pénzbeli vagyoni 
hozzájárulások 
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K 9244 Más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 

f) A gazdasági társaságba bevitt vagyon nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékének és a létesítő okirat- 
ban meghatározott értékének veszteségjellegű különbözet esetén 

T 8435 Más különféle egyéb ráfordítások 

K 36752 Alapítás során társaságnak át nem adott nem pénzbeli vagyoni 
hozzájárulások 

K 36753 Jegyzett tőke emelése során társaságnak át nem adott nem pénz- 
beli vagyoni hozzájárulások 

Csökkenések 
A) Részesedések, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítése elszámolása 

1. Értékvesztés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 168 Tartós részesedések értékvesztése és visszaírása 

T 178 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása 

T 2481 Nem tartós részesedések értékvesztése és annak visszaírása 

T 2482 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése és annak visz- 
szaírása 

K 16 Tartós részesedések 

K 17 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 

K 24 Értékpapírok 

2. Értékesítés a költségvetési számvitel szerint 

a) Értékesítés bevétele (hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnál könyv szerinti értékig) követelésként 

T 0954 Részesedések értékesítése 

T 098121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 

T 098123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 

T 09821 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 

T 09822(2) Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

b) Értékesítés bevétele (legfeljebb a könyv szerinti értékig) teljesítésként 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K 0954 Részesedések értékesítése 

K 098121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 

K 098123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 

K 09821 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 

K 09822(3) Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 

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

T 0940812 Követelés befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételekre 

T 0940822 Követelés egyéb kapott (járó) kamatokra és kamatjellegű bevételekre 
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K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

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

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K 0940813 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek teljesíté- 
se 

K 0940823 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesíté- 
se 

e) A könyv szerinti érték és az eladási árban elismert kamat feletti nyereség jellegű különbözet követelés- 
ként 

T 0940912 Követelés részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételeire 

T 0940922 Követelés más egyéb pénzügyi műveletek bevételeire 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

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

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K 0940913 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei telje- 
sítése 

K 0940923 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei teljesítése 

3. Értékesítés a pénzügyi számvitel szerint 

a) Értékesítés bevétele (legfeljebb a könyv szerinti értékig) követelésként 

T 3515 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 

T 3518 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre 

K 16 Tartós részesedések 

K 17 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 

K 24 Értékpapírok 

b) Értékesítés bevétele (legfeljebb a könyv szerinti értékig) teljesítésként 

T 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

T 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

K 3515 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 

K 3518 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételek- 
re 

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

T 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 
K 9333 Más befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemlé- 

letű bevételek, árfolyamnyereségek 

K 934 Egyé kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű be- 
vételek 

d) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén az eladási árban elismert kamat teljesítésként 
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T 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

T 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

K 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

e) A könyv szerinti érték és az eladási árban elismert kamat feletti nyereség jellegű különbözet követelés- 
ként 

T 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

K 9353 Pénzügyi műveletek más egyéb eredményszemléletű bevételei 

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

T 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

T 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

K 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

g) A könyv szerinti érték és az értékesítési bevétel közötti veszteség jellegű különbözet elszámolása 

T 8514 Egyéb részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 

T 8522 Egyéb befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszte- 
ségek 

T 8553 Pénzügyi műveletek más egyéb ráfordításai 

K 16 Tartós részesedések 

K 17 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 

K 24 Értékpapírok 

B) Részesedés, értékpapír térítés nélküli átadásának elszámolása 

1. Átadás a pénzügyi számvitel szerint 

T 8513 Térítés nélkül átadott tartós részesedések 

T 8521 Térítés nélkül átadott befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott értékpapí- 
rok 

T 8553 Pénzügyi műveletek más egyéb ráfordításai 

K 16 Tartós részesedések 

K 17 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 

K 24 Értékpapírok 

2 . Az átadott részesedés, értékpapír elszámolt értékvesztésének kivezetése a pénzügyi számvitel 
szerint 

T 168 Tartós részesedések értékvesztése és visszaírása 

T 178 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása 

T 2481 Nem tartós részesedések értékvesztése és annak visszaírása 

T 2482 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése és annak visz- 
szaírása 
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K 8513 Térítés nélkül átadott tartós részesedések 

K 8521 Térítés nélkül átadott befektetett pénzügyi eszközök között kimu- 
tatott értékpapírok 

K 8553 Pénzügyi műveletek más egyéb ráfordításai 

C) Részesedések, értékpapírok apportba adása elszámolása, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem 
benyújtásáig az eszköz átadása megtörtént 

1 . Bruttó érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 36582 Alapítás során átadott más eszközök 

T 36584 Jegyzett tőke emelése során átadott más eszközök 

K 16 Tartós részesedések 

K 17 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 

K 24 Értékpapírok 

2 . Az átadott részesedés, értékpapír elszámolt értékvesztésének kivezetése a pénzügyi számvitel 
szerint 

T 168 Tartós részesedések értékvesztése és visszaírása 

T 178 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása 

T 2481 Nem tartós részesedések értékvesztése és annak visszaírása 

T 2482 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése és annak visz- 
szaírása 

K 36582 Alapítás során átadott más eszközök 

K 36584 Jegyzett tőke emelése során átadott más eszközök 

3. Az átadott részesedések értékhelyesbítése kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 415 Eszközök értékhelyesbítésének forrása 

K 166 Tartós részesedések értékhelyesbítése 

4 . A gazdasági társaságba bevitt vagyon nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékének és a léte- 
sítő okiratban meghatározott értékének a különbözete 

a) Nyereségjellegű különbözet esetén 

T 36582 Alapítás során átadott más eszközök 

T 36584 Jegyzett tőke emelése során átadott más eszközök 

K 9325 Más részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, ár- 
folyamnyereségek 

K 9333 Más befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemlé- 
letű bevételek, árfolyamnyereségek 

K 9353 Pénzügyi műveletek más egyéb eredményszemléletű bevételei 

b) Veszteségjellegű különbözet esetén 

T 8514 Egyéb részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 
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T 8522 Egyéb befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszte- 
ségek 

T 8553 Pénzügyi műveletek más egyéb ráfordításai 

K 36582 Alapítás során átadott más eszközök 

K 36584 Jegyzett tőke emelése során átadott más eszközök 

5 . Cégbírósági bejegyzés a pénzügyi számvitel szerint: a B/III. fejezet Csökkenések E) Apportba 
adás elszámolása, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig az eszköz átadása megtör- 
tént cím 5. pontja szerint 

D) Részesedések, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése elszámolása 

Értékvesztés a pénzügyi számvitel szerint 

T 854 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése és annak visszaírása 

K 168 Tartós részesedések értékvesztése és visszaírása 

K 178 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése és an- 
nak visszaírása 

K 2481 Nem tartós részesedések értékvesztése és annak visszaírása 

K 2482 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékveszté- 
se és annak visszaírása 

Egyéb gazdasági események 

A) Nem tartós részesedések, értékpapírok átminősítése tartós részesedéssé, tartós hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírrá elszámolása 

Átminősítés a pénzügyi számvitel szerint 

T 16 Tartós részesedések 

T 17 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 

K 24 Értékpapírok 

B) Átalakuláskor a részesedések növekedése elszámolása 

1 . Értékvesztés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 168 Tartós részesedések értékvesztése és visszaírása 

T 248 Értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása 

K 16 Tartós részesedések 

K 241 Nem tartós részesedések 

2 . A jogelőd gazdasági társaságban lévő megszűnt részesedés könyv szerinti értéke és az átalaku- 
lással, egyesüléssel, szétválással létrejött gazdasági társaságban szerzett részesedés bekerülési 
értéke különbözetének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 

a) Ha a különbözet veszteségjellegű 

T 8514 Egyéb részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 

T 8553 Pénzügyi műveletek más egyéb ráfordításai 
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K 16 Tartós részesedések 

K 241 Nem tartós részesedések 

b) Ha a különbözet nyereségjellegű 

T 16 Tartós részesedések 

T 241 Nem tartós részesedések 

K 9325 Más részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, ár- 
folyamnyereségek 

K 9353 Pénzügyi műveletek más egyéb eredményszemléletű bevételei 

C) Külföldi pénzeszközben fennálló részesedések, értékpapírok év végi értékelésének elszámolá- 
sa 

1 . Árfolyamveszteség a pénzügyi számvitel szerint 

T 494 Árfolyam-különbözet elszámolási számla 

K 16 Tartós részesedések 

K 17 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 

K 24 Értékpapírok 

. Árfolyamnyereség a pénzügyi számvitel szerint 

T 16 Tartós részesedések 

2 

T 17 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 

T 24 Értékpapírok 

K 494 Árfolyam-különbözet elszámolási számla 

3. Árfolyamveszteség a pénzügyi számvitel szerint, ha a 494 számla egyenlege veszteség jellegű 

T 8553 Pénzügyi műveletek más egyéb ráfordításai 

K 494 Árfolyam-különbözet elszámolási számla 

4. Árfolyamnyereség a pénzügyi számvitel szerint, ha a 494 számla egyenlege nyereség jellegű 

T 494 Árfolyam-különbözet elszámolási számla 

K 9353 Pénzügyi műveletek más egyéb eredményszemléletű bevételei 

D) Részesedések után járó, kapott osztalék elszámolása 

. Járó osztalék elszámolása a költségvetési számvitel szerint 1 

a) Követelésként 

T 094042 Követelés tulajdonosi bevételekre 

K 004 Követelések nyilvántartási ellenszámla 

b) Teljesítésként 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K 094043 Tulajdonosi bevételek teljesítése 
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2. Járó osztalék elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 

a) Követelésként 

T 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

T 3524 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 

K 931 Kapott (járó) osztalék és részesedés 

b) Teljesítésként 

T 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

T 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

K 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

K 3524 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevé- 
telre 

B/V. 
VÁSÁROLT KÉSZLETEKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 

Növekedések 

A) Anyagok, áruk vásárlása elszámolása 

. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint 

a) Nettó érték 

1 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyil- 
vántartási ellenszámla 

K 053112 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szakmai anyagok 
beszerzésére 

K 053122 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség üzemeltetési 
anyagok beszerzésére 

K 053132 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség árubeszerzésre 

b) Általános forgalmi adó 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyil- 
vántartási ellenszámla 

K 053512 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú 
előzetesen felszámított általános forgalmi adóra 

2. Előleg: a B/II. fejezet A) Vásárlás elszámolása cím 2. pontja szerint 

3. Szállítói számla a költségvetési számvitel szerint 

a) Nettó érték 

T 053112 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szakmai anyagok beszerzésére 

T 053122 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség üzemeltetési anyagok beszerzé- 
sére 
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T 053132 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség árubeszerzésre 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kö- 
telezettség nyilvántartási ellenszámla 

K 053112 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szakmai anyagok 
beszerzésére 

K 053122 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség üzemeltetési 
anyagok beszerzésére 

K 053132 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség árubeszerzésre 

b) Általános forgalmi adó 

T 053113 Szakmai anyagok beszerzése teljesítése 
és 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kö- 
telezettség nyilvántartási ellenszámla, vagy 

és 

K 053512 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú 
előzetesen felszámított általános forgalmi adóra 

c) Nettó előleg teljesítésként 

T 053113 Szakmai anyagok beszerzése teljesítése 

T 053123 Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése 

T 053133 Árubeszerzés teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

d) Előleg utáni általános forgalmi adó teljesítésként 

T 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

4. Szállítói számla a pénzügyi számvitel szerint 

a) Készletre vétel nettó összegben (előleggel együtt) 

T 211 Anyagok 

T 212 Áruk 

K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 

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

T 51 Anyagköltség 

T 6/7 Költséghelyek, általános költségekk/Tevékenységek költségei 

K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 

K 591 Költségnem átvezetési számla 

c) Előleg rendezése 

T 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 
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K 36513 Készletekre adott előlegek 

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

T 36412 Más előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása 

K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 

e) Előleg utáni levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó rendezése 

T 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 

K 36411 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható ál- 
talános forgalmi adó 

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

T 36414 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 

K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 
g) Előleg utáni le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó rendezése 

T 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 
K 36413 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonha- 

tó általános forgalmi adó 

h) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó átvezetése 

T 8435 Más különféle egyéb ráfordítások 

K 36414 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 

5 . A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint 

a) Nettó összeg (előleg nélkül) 

T 053113 Szakmai anyagok beszerzése teljesítése 

T 053123 Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése 

T 053133 Árubeszerzés teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

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

T 053513. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

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

T 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

7 . Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyam-különbözet a költségvetési és a pénzügyi számvitel 
szerint: a B/II. fejezet A) Vásárlás elszámolása 7-10. pontja szerint, azzal az eltéréssel, hogy a 
4216. könyvviteli számla helyett a 4213. könyvviteli számlát kell használni. 

B) Raktári többlet elszámolása 

1. Anyagok raktári többlete a pénzügyi számvitel szerint 

T 211 Anyagok 
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K 9243 Ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt részesedés- 
nek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök 

2. Áruk raktári többlete a pénzügyi számvitel szerint 

T 212 Áruk 

K 9423 Ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt részesedés- 
nek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök 

3. Időbeli elhatárolás a pénzügyi számvitel szerint 

T 9243 Ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt részesedésnek vagy értékpa- 
pírnak nem minősülő eszközök 

K 443 Halasztott eredményszemléletű bevételek 

C) Térítés nélkül átvett, ajándékként, hagyatékként kapott készletek elszámolása 

1. Anyag, áru átvétele a pénzügyi számvitel szerint 

T 211 Anyagok 

T 212 Áruk 

K 9242 Térítés nélkül átvett részesedésnek vagy értékpapírnak nem minő- 
sülő eszközök 

K 9243 Ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt részesedés- 
nek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök 

2 . Időbeli elhatárolás a pénzügyi számvitel szerint [az Szt. 45. § (1) bekezdés c) pontja és az Áhsz. 25. 
§ (10) bekezdése szerint] 

T 9242 Térítés nélkül átvett részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök 

T 9243 Ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt részesedésnek vagy értékpa- 
pírnak nem minősülő eszközök 

K 443 Halasztott eredményszemléletű bevételek 

D) Követelés fejében átvett készletek elszámolása csődeljárás, felszámolási eljárás, végrehajtási 
eljárás során 

1 . Követelés kivezetése az átvett készlet bekerülési értékéig a költségvetési számvitel szerint 

T 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

K 09(2) Bevételi előirányzatok, követelések 

2 . Követelés kivezetése az átvett készlet bekerülési értékéig a pénzügyi számvitel szerint 

T 221 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 

K 35 Követelések 

3 . Az átvett készlet bekerülési értéke és a követelés értéke között veszteségjellegű különbözet a 
költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint: a B/XII. fejezet D) Behajthatatlan követelés el- 
számolása cím szerint 

4. Készletek átadása értékesítésre az MNV Zrt. részére: a B/III. fejezet Növekedések M) Követe- 
lés fejében átvett immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása 4. és 5. pontja szerint 
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Csökkenések 

A) Anyagfelhasználás elszámolása 

Anyagfelhasználás a pénzügyi számvitel szerint 

T 51 Anyagköltség 
és 

T 6 Költséghelyek, általános költségek, vagy 

T 7 Tevékenységek költségei 

K 211 Anyagok 
és 

K 591 Költségnem átvezetési számla 

B) Anyag-, áruértékesítés elszámolása 

1. Könyv szerinti érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 813 Eladott áruk beszerzési értéke 

K 211 Anyagok 

K 212 Áruk 

2. Számlázott eladási ár a költségvetési számvitel szerint 

a) Nettó érték 

T 094012 Követelés készletértékesítés ellenértékére 

K0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

b) Általános forgalmi adó 

T 094062 Követelés kiszámlázott általános forgalmi adóra 

K0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

3. Számlázott eladási ár a pénzügyi számvitel szerint 

a) Nettó érték 

T 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 
K 912 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű 

bevételei 

K 9244 Más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 

b) Általános forgalmi adó 

T 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

K 36422 Más fizetendő általános forgalmi adó elszámolása 

4. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint 

a) Nettó érték 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 
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K 094013 Készletértékesítés ellenértéke teljesítése 

b) Általános forgalmi adó 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K 094063 Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése 

5. A számla kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint 

T 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

T 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

K 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

C) Visszáru elszámolása 

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

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

1 . Kivezetés a pénzügyi számvitel szerint 

T 842 Hiányzó, selejtezett, megsemmisült, állományból kivezetett eszközök könyv szerin- 
ti értéke 

K 211 Anyagok 

K 212 Áruk 

2 . A kapott, járó kártérítések (biztosító kártérítése) elszámolása: a VI. fejezet Csökkenések G) 
Hiányzó, elveszett, eltulajdonított, megsemmisült, kiselejtezett tárgyi eszközök elszámolása 
cím 5-6. pontja szerint 

E) Apportba adás elszámolása, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig az eszköz átadá- 
sa megtörtént 

1 . Bruttó érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 36582 Alapítás során átadott más eszközök 

T 36584 Jegyzett tőke emelése során átadott más eszközök 

K 211 Anyagok 

K 212 Áruk 

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

T 218 Vásárolt készletek értékvesztése és visszaírása 

T 228 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek, egyéb készletek értékvesztése és annak 
visszaírása 

K 36582 Alapítás során átadott más eszközök 

K 36584 Jegyzett tőke emelése során átadott más eszközök 

3 . Átadás, cégbírósági bejegyzés a pénzügyi számvitel szerint: a B/III. fejezet Csökkenések E) 
Apportba adás elszámolása, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig az eszköz átadása 
megtörtént cím 4. és 5. pontja szerint 

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

T 8434 Térítés nélkül átadott részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök 
nyilvántartás szerinti értéke 

K 211 Anyagok 

K 212 Áruk 

2. Az átadáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó elszámolása: a B/III. fejezet Csökkenések F) 
Térítés nélküli átadás elszámolása cím 2-4 pontja szerint 

G) Értékvesztés elszámolása 

Értékvesztés a pénzügyi számvitel szerint 

T 8435 Más különféle egyéb ráfordítások 

K 218 Vásárolt készletek értékvesztése és visszaírása 

K 228 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek, egyéb készletek érték- 
vesztése és annak visszaírása 

B/VI. 
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 

T 51-56 Költségnemek 

T 6 Költséghelyek, általános költségek, vagy 

T 7 Tevékenységek költségei 

K 1-4 Eszközoldali számlák 

K 591 Költségnem átvezetési számla 

2. Késztermék készletre vétele a pénzügyi számvitel szerint 

T 232 Késztermékek 

T 591 Költségnem átvezetési számla 

K 571 Saját termelésű készletek állományváltozása 

K 6 Költséghelyek, általános költségek, vagy 

K 7 Tevékenységek költségei 

B) Félkész termékek állományba vételének elszámolása 

. Termelési költségek a pénzügyi számvitel szerint 1 
Kapcsolódó tétel: kiadásként elszámolandó pénzforgalom esetén a költségvetési számvitelben történő 
könyvelés 
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T 5 Költségnemek 

T 6 Költséghelyek, általános költségek, vagy 

T 7 Tevékenységek költségei 

K 1-4 Eszközoldali számlák 

K 591 Költségnem átvezetési számla 

. Félkész termék állományba vétele a pénzügyi számvitel szerint 

T 231 Befejezetlen termelés, félkész termékek 

T 591 Költségnem átvezetési számla 

K 571 Saját termelésű készletek állományváltozása 

és 

2 

K 6 Költséghelyek, általános költségek, vagy 

K 7 Tevékenységek költségei 

Csökkenések 

A) Késztermékek értékesítésének elszámolása 

1 . Késztermék kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 571 Saját termelésű készletek állományváltozása 

T 6 Költséghelyek, általános költségek, vagy 

T 7 Tevékenységek költségei 

K 232 Késztermékek 

K 591 Költségnem átvezetési számla 

2 . További elszámolások: a B/V. fejezet Csökkenések B) Anyag-, áruértékesítés elszámolása cím 
2-5. pontja szerint 

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

1. Készletcsökkenés közvetlen önköltségen a pénzügyi számvitel szerint 

T 842 Hiányzó, selejtezett, megsemmisült, állományból kivezetett eszközök könyv szerin- 
ti értéke 

K 232 Késztermékek 

2 . Állományváltozás elszámolása saját előállítású eszközök aktivált értékeként a pénzügyi számvi- 
tel szerint 

T 571 Saját termelésű készletek állományváltozása 

K 572 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 

3 . A kapott, járó kártérítések (biztosító kártérítése) elszámolása: a B/III. fejezet Csökkenések G) 
Hiányzó, elveszett, eltulajdonított, megsemmisült, kiselejtezett tárgyi eszközök elszámolása 
cím 5-6. pontja szerint 
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C) Raktáron levő saját termelésű készlet átminősítése tárgyi eszközzé elszámolása 

1. Beruházásként nyilvántartásba vétel a pénzügyi számvitel szerint 

T 151 Befejezetlen beruházások 

K 572 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 

2. Saját termelésű készlet állománycsökkenésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 

T 571 Saját termelésű készletek állományváltozása 

K 232 Késztermékek 

E) Apportba adás elszámolása, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig az eszköz átadá- 
sa megtörtént 

1 . Bruttó érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 36582 Alapítás során átadott más eszközök 

T 36584 Jegyzett tőke emelése során átadott más eszközök 

K 232 Késztermékek 

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

T 238 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek, állatok értékvesztése és an- 
nak visszaírása 

K 36582 Alapítás során átadott más eszközök 

K 36584 Jegyzett tőke emelése során átadott más eszközök 

. Állományváltozás elszámolása saját előállítású eszközök aktivált értékeként 

T 151 Befejezetlen beruházások 

3 

K 572 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 
. Átadás, cégbírósági bejegyzés a pénzügyi számvitel szerint: a B/III. fejezet Csökkenések E) 

Apportba adás elszámolása, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig az eszköz átadása 
megtörtént cím 4. és 5. pontja szerint 

4 

F) Késztermékek térítés nélküli átadásának elszámolása 

1. Ráfordítás elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 

T 8434 Térítés nélkül átadott részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök 
nyilvántartás szerinti értéke 

K 232 Késztermékek 

2 . Állományváltozás elszámolása saját előállítás eszközök aktivált értékeként a pénzügyi számvi- 
tel szerint 

T 571 Saját termelésű készletek állományváltozása 

K 572 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 

3 . A térítés nélküli átadáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó elszámolása: a B/III. fejezet 
Csökkenések F) Térítés nélküli átadás elszámolása cím 2-4. pontja szerint 

G) Értékvesztés elszámolása 
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1 . Ráfordítás elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 

T 8435 Más különféle egyéb ráfordítások 

K 238 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek, állatok ér- 
tékvesztése és annak visszaírása 

2. Állományváltozás elszámolása saját előállítás eszközök aktivált értékeként a pénzügyi számvi- 
tel szerint 

T 571 Saját termelésű készletek állományváltozása 

K 572 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 

B/VII. 
PÉNZESZKÖZÖKKEL, FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 

A) Lekötött bankbetétek elszámolása 

1 . Lekötött bankbetét elhelyezése a költségvetési számvitel szerint 

T 059163 Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

2. Lekötött bankbetét elhelyezése a pénzügyi számvitel szerint 

T 311 Éven túli lejáratú lekötött bankbetétek 

T 312 Éven belüli lejáratú lekötött bankbetétek 

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

3. A kamat jóváírása a költségvetési számvitel szerint 

a) Követelésként (amennyiben korábban nem került előírásra) 
T 0940812 Követelés befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételekre 

T 0940822 Követelés egyéb kapott (járó) kamatokra és kamatjellegű bevételekre 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

b) Teljesítésként 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K 0940813 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek teljesíté- 
se 

K 0940823 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesíté- 
se 

4 . A kamat jóváírása a pénzügyi számvitel szerint 

a) Követelésként (ha korábban nem került előírásra) 

T 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 
K 9333 Más befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemlé- 

letű bevételek, árfolyamnyereségek 

K 934 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű 
bevételek 
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b) Teljesítésként 

T 311 Éven túli lejáratú lekötött bankbetétek 

T 312 Éven belüli lejáratú lekötött bankbetétek 

K 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

5 . A jóváírt és tőkésített kamat könyvelése betétnövekményként: az 1. pont szerint. 

. Lekötött bankbetét megszüntetése a költségvetési számvitel szerint 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

6 

K 098173 Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése 

7. Lekötött bankbetét megszüntetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

T 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

K 311 Éven túli lejáratú lekötött bankbetétek 

K 312 Éven belüli lejáratú lekötött bankbetétek 

B) Központi, irányító szervi támogatás elszámolása 

1 . Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (az államháztartás központi alrendszerében a 
Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: Kincstár), az államháztartás önkormányzati alrend- 
szerében az irányító szervnél) a költségvetési számvitel szerint 

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 059152 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség központi, irányí- 
tó szervi támogatás folyósítására 

b) Teljesítésként 

T 059153 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

2 . Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (az államháztartás központi alrendszerében a 
Kincstárnál, az államháztartás önkormányzati alrendszerében az irányító szervnél) a pénzügyi 
számvitel szerint 

a) Kötelezettségként 

T 8435 Más különféle egyéb ráfordítások 

K 4219 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadá- 
sokra 

b) Teljesítésként 

T 4219 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

3 . Központi, irányító szervi támogatás elszámolása a fejezeti elszámolási számlán (kincstári kör- 
ben) a pénzügyi számvitel szerint 

a) Jóváírásként 
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T 331 Forintszámlák 

K 361 Pénzeszközök átvezetési számla 

b) Teljesítésként 

T 361 Pénzeszközök átvezetési számla 

K 331 Forintszámlák 

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

a) Követelésként 

T 098162 Követelés központi, irányító szervi támogatásra 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 
b) Teljesítésként 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K 098163 Központi, irányító szervi támogatás teljesítése 

. Központi, irányító szervi támogatás jóváírása a pénzügyi számvitel szerint 5 
a) Követelésként 

T 3518 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre 

K 921 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 
b) Teljesítésként 

T 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

K 3518 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételek- 
re 

C) Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása 

1. Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása a Kincstárnál a költségvetési számvitel sze- 
rint 

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 059132 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség államháztartáson 
belüli megelőlegezések folyósítására 

b) Teljesítésként 

T 059133 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

c) Visszafizetési követelésként 

T 098152 Követelés államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

2 . Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása a Kincstárnál a pénzügyi számvitel szerint 

T 3518 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

3 . Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása a megelőlegezés kedvezményezettjénél a 
költségvetési számvitel szerint 
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a) Követelésként 

b) Teljesítésként 

T 098142 Követelés államháztartáson belüli megelőlegezésekre 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K 098143 Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése 

c) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 059142 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség államháztartáson 
belüli megelőlegezések visszafizetésére 

4. Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása a megelőlegezés kedvezményezettjénél a 
pénzügyi számvitel szerint 

a) Ha a fizetési számlán jóváírásra kerül 

T 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

K 4219 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadá- 
sokra 

b) Ha a megelőlegezés jogosultja kötelezettségei kiegyenlítésére a jogosultnak utalják közvetlenül 

T 42 Kötelezettségek 

K 4219 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadá- 
sokra 

5 . Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése a megelőlegezés kedvezményezettjénél a 
költségvetési számvitel szerint 

T 059143 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

6 . Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése a megelőlegezés kedvezményezettjénél a 
pénzügyi számvitel szerint 

a) Fizetési számla terhére átutalásra kerül 

T 4219 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

b) A megelőlegezés kedvezményezettjét megillető bevételből kerül levonásra 
Kapcsolódó tétel lehet: a B/XI. fejezet szerinti elszámolások 

T 4219 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra 

K 91 Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei 

7. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése a Kincstárnál a költségvetési számvitel 
szerint 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K 098153 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése teljesítése 

8. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése a Kincstárnál a pénzügyi számvitel sze- 
rint 

T 33 Forintszámlák és devizaszámlák 
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K 3518 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételek- 
re 

9 . Zárszámadás során a megelőlegezés összege elengedésének elszámolása a költségvetési és 
pénzügyi számvitel szerint: a Kincstárnál a B/XII. fejezet E) Követelés elengedése cím, a meg- 
előlegezés jogosultjánál a B/XII. fejezet I) Kötelezettségek elengedése elszámolása cím szerint 

D) Hitel, kölcsön, valódi penziós ügylet felvételének elszámolása 

1 . Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint 

a) Tőkeösszeg (eladási ár) 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyil- 
vántartási ellenszámla 

K 05911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 

K 05924 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 

K 05925(2) Belföldi kötvények beváltása 

b) Kamatrész (amennyiben ismert és meghatározható a kamat összege, illetve az eladási és visszavásárlási 
ár különbsége valódi penziós ügyletnél) 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyil- 
vántartási ellenszámla 

K 053532 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kamatkiadásokra 

2. Hitel, kölcsön jóváírása (eladás valódi penziós ügyletnél) a költségvetési számvitel szerint 

a) Tőkeösszeg (eladási ár) végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

T 05911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 

T 05924 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 

T 05925(2) Belföldi kötvények beváltása 

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kö- 
telezettség nyilvántartási ellenszámla 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 05911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 

K 05924 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 

K 05925(2) Belföldi kötvények beváltása 

b) Kamatrész (amennyiben korábban nyilvántartásba vételre került a kamat összege, illetve az eladási és 
visszavásárlási ár különbsége valódi penziós ügyletnél) végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési 
kötelezettségként 

T 053532 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kamatkiadásokra 

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kö- 
telezettség nyilvántartási ellenszámla 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 053532 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kamatkiadásokra 
c) Követelésként 
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T 09811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 

T 09824 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 

T 09825(2) Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 
d) Teljesítésként 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

T 09811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 

K 09824 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi 
szervezetektől 

K 09825(3) Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől 

3 . Hitel, kölcsön jóváírása (eladás valódi penziós ügyletnél) a pénzügyi számvitel szerint 

a) Tőkeösszeg (eladási ár) 
T 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 
T 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

K 4219 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadá- 
sokra 

b) Kamatrész (amennyiben korábban nyilvántartásba vételre került a kamat összege, illetve az eladási és 
visszavásárlási ár különbsége valódi penziós ügyletnél) 

T 853 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 

K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 

c) Kamatrész (amennyiben korábban nyilvántartásba vételre került a kamat összege, illetve az eladási és 
visszavásárlási ár különbsége valódi penziós ügyletnél) elhatárolása 

T 372 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 

K 853 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 

4 . Kamatrész (amennyiben korábban nem került nyilvántartásba vételre) elszámolása a kamat 
ismertté válásakor (pl. negyedéves, éves kamatperiódus elején a hitelt, kölcsönt nyújtó értesí- 
tése alapján) 

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként a költségvetési számvitel szerint 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 053532 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kamatkiadásokra 

b) Kötelezettségként a pénzügyi számvitel szerint 

T 853 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 

K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 
c) Kamatrész elhatárolása a pénzügyi számvitel szerint 

T 372 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 

K 853 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 

5 . Tárgyévi kamat (eladási és visszavásárlási ár különbsége valódi penziós ügyletnél) az év elején 
a pénzügyi számvitel szerint 

T 853 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 
K 372 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 

6 . Hitel, kölcsön visszafizetése (visszavásárlás valódi penziós ügyletnél) a költségvetési számvitel 
szerint 
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a) Visszafizetés (visszavásárlás valódi penziós ügyletnél) a tőkeösszegig (eredeti eladási árig) 

T 05911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 

T 05924 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 

T 05925(3) Belföldi kötvények beváltása 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

b) Visszafizetéskor (visszavásárláskor valódi penziós ügyletnél) fizetett kamat (eladási és visszavásárlási ár 
különbsége valódi penziós ügyletnél) 

T 053533 Kamatkiadások teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

7. Hitel, kölcsön visszafizetése (visszavásárlás valódi penziós ügyletnél) a pénzügyi számvitel 
szerint 

a) Visszafizetés (visszavásárlás valódi penziós ügyletnél) a tőkeösszegig (eredeti eladási árig valódi penziós 
ügyletnél) 

T 4219 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra 

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

b) Visszafizetéskor (visszavásárláskor valódi penziós ügyletnél) fizetett kamat (eladási és visszavásárlási ár 
különbsége valódi penziós ügyletnél) 

T 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

E) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátása, törlesztése, beváltása elszámolása 

1 . Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint 

a) Visszafizetendő névérték 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyil- 
vántartási ellenszámla – 

K 059123 Kincstárjegyek beváltása 

K 059124 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 

K 059125 Belföldi kötvények beváltása 

K 059126 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 

K 05923(2) Külföldi értékpapírok beváltása 

b) Fizetendő kamat 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyil- 
vántartási ellenszámla 

K 053532 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kamatkiadásokra 

2. Lejegyzés, ha a befolyt összeg nagyobb a névértéknél a költségvetési számvitel szerint 

a) Lejegyzés névértéken követelésként 

T 098122 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása 
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T 098124 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása 

T 09823(2) Külföldi értékpapírok kibocsátása 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

b) Lejegyzés névértéken teljesítésként 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K 098122 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása 

K 098124 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása 

K 09823(3) Külföldi értékpapírok kibocsátása 

c) Befolyt összeg és a névérték különbsége követelésként 

T 0940922 Követelés más egyéb pénzügyi műveletek bevételeire 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

d) Befolyt összeg és a névérték különbsége teljesítésként 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K 0940923 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei teljesítése 

e) Névérték végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

T 059123 Kincstárjegyek beváltása 

T 059124 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 

T 059125 Belföldi kötvények beváltása 

T 059126 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 

T 05923(2) Külföldi értékpapírok beváltása 

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kö- 
telezettség nyilvántartási ellenszámla 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 059123 Kincstárjegyek beváltása 

K 059124 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 

K 059125 Belföldi kötvények beváltása 

K 059126 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 

K 05923(2) Külföldi értékpapírok beváltása 

f) Fizetendő kamat végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

T 053532 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kamatkiadásokra 

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kö- 
telezettség nyilvántartási ellenszámla 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 053532 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kamatkiadásokra 

3. Lejegyzés, ha a befolyt összeg nagyobb a névértéknél a pénzügyi számvitel szerint 
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a) Lejegyzés névértéken 

T 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

T 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

K 4219 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadá- 
sokra 

b) Befolyt összeg és a névérték különbsége követelésként 

T 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

K 9353 Pénzügyi műveletek más egyéb eredményszemléletű bevételei 

c) Befolyt összeg és a névérték különbsége teljesítésként 

T 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

T 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

K 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

d) Fizetendő kamat 

T 853 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 

K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 

e) Kamatrész elhatárolása 

T 372 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 

K 853 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 

4 . Lejegyzés, ha a befolyt összeg kisebb a névértéknél a költségvetési számvitel szerint 

a) Lejegyzés névértéken követelésként 

T 098122 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása 

T 098124 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása 

T 09823(2) Külföldi értékpapírok kibocsátása 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 
b) Lejegyzés névértéken teljesítésként 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla – 

K 098122 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása 

K 098124 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása 

K 09823(3) Külföldi értékpapírok kibocsátása 

c) Névérték, fizetendő kamat kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként: a 2. pont e) és f) 
alpontja szerint 

5 . Lejegyzés, ha a befolyt összeg kisebb a névértéknél a pénzügyi számvitel szerint 
a) Lejegyzés névértéken 

T 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

T 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

K 4219 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadá- 
sokra 
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b) Befolyt összeg és a névérték különbsége 

T 8553 Pénzügyi műveletek más egyéb ráfordításai 

K 4219 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadá- 
sokra 

c) Fizetendő kamat, kamatrész elhatárolása: a 3. pont d) és e) alpontja szerint 

6.Tárgyévi kamat az év elején a pénzügyi számvitel szerint 

T 853 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 

K 372 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 

7. Kamatfizetés a költségvetési számvitel szerint 

T 053533 Kamatkiadások teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

. Kamatfizetés a pénzügyi számvitel szerint 

T 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 

8 

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

9. Értékpapír beváltásának elszámolása a költségvetési számvitel szerint 

T 059123 Kincstárjegyek beváltása 

T 059124 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 

T 059125 Belföldi kötvények beváltása 

T 059126 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 

T 05923(3) Külföldi értékpapírok beváltása 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

10. Értékpapír beváltásának elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 

T 4219 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra 

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

F) Forint készpénzfelvétel elszámolása 

1. Felvett pénzösszeg a pénzügyi számvitel szerint 

T 321 Forintpénztár 

K 361 Pénzeszközök átvezetési számla 

. Felvett pénzösszeg az elektronikus pénzeszköz kibocsátója értesítése alapján a pénzügyi szám- 
vitel szerint 
2 

T 361 Pénzeszközök átvezetési számla 

K 323 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök 

G) Forint elektronikus pénzeszköz feltöltés elszámolása 

. Elektronikus pénzeszköz feltöltése a számlakivonat alapján a pénzügyi számvitel szerint 1 
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T 361 Pénzeszközök átvezetési számla 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

2 . Feltöltött pénzösszeg az elektronikus pénzeszköz kibocsátója értesítése alapján a pénzügyi 
számvitel szerint 

T 323 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök 

K 361 Pénzeszközök átvezetési számla 

H) Deviza átutalás elszámolása devizaszámláról forintszámlára 

1. Átutalt pénzösszeg nyilvántartási árfolyamon a pénzügyi számvitel szerint 

T 361 Pénzeszközök átvezetési számla 

K 332 Devizaszámlák 

2. Átutalt pénzösszeg jóváírási értesítő alapján a pénzügyi számvitel szerint 

T 331 Forintszámlák 

K 361 Pénzeszközök átvezetési számla 

3. Árfolyamnyereség elszámolása a költségvetési számvitel szerint 

a) Követelésként 

T 0940922 Követelés más egyéb pénzügyi műveletek bevételeire 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 
b) Teljesítésként 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K 0940923 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei teljesítése 

4. Árfolyamnyereség elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 

a) Követelésként 

T 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

K 9353 Pénzügyi műveletek más egyéb eredményszemléletű bevételei 
b) Teljesítésként 

T 361 Pénzeszközök átvezetési számla 

K 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

5. Árfolyamveszteség elszámolása a költségvetési számvitel szerint 

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 053542 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb pénzügyi 
műveletek kiadásaira 

b) Teljesítésként 

T 053543 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

6. Árfolyamveszteség elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 

a) Kötelezettségként 
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T 8553 Pénzügyi műveletek más egyéb ráfordításai 

K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 
b) Teljesítésként 

T 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 

K 361 Pénzeszközök átvezetési számla 

I) Számlán jóváírt kamat elszámolása 

. Számlán jóváírt kamat a költségvetési számvitel szerint 1 

a) Követelésként 

T 0940812 Követelés befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételekre 

T 0940822 Követelés egyéb kapott (járó) kamatokra és kamatjellegű bevételekre 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 
b) Teljesítésként 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K 0940813 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek teljesíté- 
se 

K 0940823 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesíté- 
se 

2 . Számlán jóváírt kamat a pénzügyi számvitel szerint 

a) Követelésként 

T 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

K 9333 Más befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemlé- 
letű bevételek, árfolyamnyereségek 

K 934 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű 
bevételek 

b) Teljesítésként 

T 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

K 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

J) Számlát terhelő díjak, jutalékok elszámolása 

1. Számlát terhelő díjak, jutalékok a költségvetési számvitel szerint 

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 053372 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb szolgálta- 
tásokra 

b) Teljesítésként 

T 053373 Egyéb szolgáltatások teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

2 . Számlát terhelő díjak, jutalékok a pénzügyi számvitel szerint 

a) Kötelezettségként 
T 52 Igénybe vett szolgáltatások költségei 
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K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 
b) Teljesítésként 

T 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

K) Letétekkel, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközökkel, biztosítékokkal kapcsolatos 
elszámolások 

1 . Letétek, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok jóváírása, befizetése a 
pénzügyi számvitel szerint 

T 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

T 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

K 3678 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosí- 
tékok 

2 . Letétek, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok kifizetése a pénzügyi 
számvitel szerint 

T 3678 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

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

a) Követelésként 

T 09(2) Bevételi követelések 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

b) Teljesítésként 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K 09(3) Bevételi követelések teljesítése 

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

a) Követelésként 

T 351 Költségvetési évben esedékes követelések 

K 9 Eredményszemléletű bevételek 

b) Teljesítésként 

T 3678 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 

K 351 Költségvetési évben esedékes követelések 

L) Likviditási célú hitel napi záró egyenlegével kapcsolatos elszámolások 

1 . A likviditási célú hitel napi záró állománya növekedésének elszámolása a költségvetési számvi- 
tel szerint 

a) Igénybe vett napi likviditási célú hitel végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 
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T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 0591122 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség likviditási célú 
hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 

b) Követelésként 

c) Teljesítésként 

T 0981122 Követelés likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozástól 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K 0981123 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalko- 
zástól teljesítése 

2 . A likviditási célú hitel napi záró állománya növekedésének elszámolása a pénzügyi számvitel 
szerint 

T 3311 Kincstáron kívüli forintszámlák 

K 4219 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadá- 
sokra 

3 . A likviditási célú hitel napi záró állománya csökkenésének elszámolása a költségvetési számvi- 
tel szerint 

T 0591123 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesíté- 
se 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

4. A likviditási célú hitel napi záró állománya csökkenésének elszámolása a pénzügyi számvitel 
szerint 

T 4219 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra 

K 3311 Kincstáron kívüli forintszámlák 

5. A likviditási hitel kamatának elszámolása a költségvetési számvitel szerint 

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 053532 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kamatkiadásokra 

b) Teljesítésként 

T 053533 Kamatkiadások teljesítése 

K003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

6 . A likviditási hitel kamatának elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 

a) Kötelezettségként 

T 853 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 

K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 
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b) Teljesítésként 

T 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 

K 3311 Kincstáron kívüli forintszámlák 

7 . Kapcsolódó díjak, jutalékok elszámolása: e fejezet J) Számlát terhelő díjak, jutalékok elszámo- 
lása cím szerint 

M) Külföldi pénznemben meglévő pénzeszközök év végi értékelésének elszámolása 

1. Árfolyamveszteség a pénzügyi számvitel szerint 

T 494 Árfolyam-különbözet elszámolási számla 

K 31 Lekötött bankbetétek 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

2. Árfolyamnyereség a pénzügyi számvitel szerint 

T 31 Lekötött bankbetétek 

T 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

K 494 Árfolyam-különbözet elszámolási számla 

. Árfolyamveszteség a pénzügyi számvitel szerint, ha az 1-2. pontot követően a pénzeszközökre a 
94. számla egyenlege veszteség jellegű 

3 

4 

4 

. Árfolyamnyereség a pénzügyi számvitel szerint, ha az 1-2. pontot követően a pénzeszközökre a 
494. számla egyenlege nyereség jellegű 

T 494 Árfolyam-különbözet elszámolási számla 

K 9351 Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megál- 
lapított (nem realizált) árfolyamnyeresége 

K 9352 Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megál- 
lapított (nem realizált) árfolyamnyeresége 

B/VIII. 
SZEMÉLYI JUTTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 

A) Illetményelőleg folyósítása 

Illetményelőleg a pénzügyi számvitel szerint 

T 36515 Foglalkoztatottaknak adott előlegek 

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

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

1 . Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyil- 
vántartási ellenszámla 

K 051(2) Kötelezettségvállalás személyi juttatásokra 
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K 0522 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség munkaadókat 
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 

2. Esedékes személyi juttatások a költségvetési számvitel szerint a bérszámfejtés alapján 

T 051(2) Kötelezettségvállalás személyi juttatásokra 
K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kö- 

telezettség nyilvántartási ellenszámla 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 051(2) Kötelezettségvállalás személyi juttatásokra 

3. Esedékes személyi juttatások a pénzügyi számvitel szerint a bérszámfejtés alapján 

T 53 Bérköltség 

T 54 Személyi jellegű egyéb kifizetések 

K 4211 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 

T 6 Költséghelyek, általános költségek, vagy 

T 7 Tevékenységek költségei 

K 591 Költségnem átvezetési számla 

4. Illetményelőleg rendezése a költségvetési számvitel szerint 

T 051(3) Személyi juttatások teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

5 . Illetményelőleg rendezése a pénzügyi számvitel szerint 

T 4211 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 

K 36515 Foglalkoztatottaknak adott előlegek 

6. Munkáltató követelései rendezése a költségvetési számvitel szerint 

a) Követelés teljesítéseként 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K 094113 Egyéb működési bevételek teljesítése 

b) Kötelezettség teljesítéseként 

T 051(3) Személyi juttatások teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

7. Munkáltató követelései rendezése a pénzügyi számvitel szerint 

T 4211 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 

K 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

8. Nettó személyi juttatások kifizetése a költségvetési számvitel szerint 

T 051(3) Személyi juttatások teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 
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9. Nettó személyi juttatások kifizetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 4211 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

10. A munkáltatót terhelő közterhek elszámolása a költségvetési számvitel szerint 

T 0522 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adóra 

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kö- 
telezettség nyilvántartási ellenszámla 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 0522 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség munkaadókat ter- 
helő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 

11. A munkáltatót terhelő közterhek elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 

T 55 Bérjárulékok 

K 4212 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő 
járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 

T 6 Költséghelyek, általános költségek, vagy 

T 7 Tevékenységek költségei 

K 591 Költségnem átvezetési számla 

12. A levont személyi jövedelemadó és más levonások átutalása a költségvetési számvitel szerint 

T 051(3) Személyi juttatások teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

1 

1 

1 

3. A levont személyi jövedelemadó és más levonások átutalása a pénzügyi számvitel szerint 

T 4211 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

4. A munkáltatót terhelő közterhek átutalása a költségvetési számvitel szerint 

T 0523 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

5. A munkáltatót terhelő közterhek átutalása a pénzügyi számvitel szerint 

T 4212 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és 
szociális hozzájárulási adóra 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

C) Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 

. Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások a pénzügyi számvitel sze- 
rint 
1 
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T 3657 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások el- 
számolása 

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

2 . Az Egészségbiztosítási Pénztártól elszámolás alapján a következő hónapban érkezett megtérí- 
tés a pénzügyi számvitel szerint (kifizetőhelyi költségtérítés + megelőlegezett ellátások – 
munkáltatót terhelő táppénz hozzájárulás) 

T 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

K 3657 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámoga- 
tási ellátások elszámolása 

3. Kifizetőhelyi költségtérítés elszámolása költségvetési számvitel szerint 

a) Követelésként 

T 094112 Követelés egyéb működési bevételekre 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

b) Teljesítésként 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K 094113 Egyéb működési bevételek teljesítése 

. Kifizetőhelyi költségtérítés elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 4 

a) Követelésként 

T 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

K 9244 Más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 

b) Teljesítésként 

T 3657 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások el- 
számolása 

K 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

5 . Pénzforgalomban nem jelentkező munkáltatót terhelő táppénz hozzájárulás elszámolása a 
költségvetési számvitel szerint 

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 0522 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség munkaadókat ter- 
helő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 

b) Teljesítésként 

T 0523 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 

K003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

6 . Pénzforgalomban nem jelentkező munkáltatót terhelő táppénz hozzájárulás elszámolása a 
pénzügyi számvitel szerint 

a) Kötelezettségként 

T 55 Bérjárulékok 
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K 4212 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő 
járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 

T 6 Költséghelyek, általános költségek, vagy 

T 7 Tevékenységek költségei 

K 591 Költségnem átvezetési számla 
b) Teljesítésként 

T 4212 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és 
szociális hozzájárulási adóra 

K 3657 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámoga- 
tási ellátások elszámolása 

7 . A dolgozó(k) illetményének csökkentésének (le nem dolgozott személyi juttatások) elszámolá- 
sa a költségvetési számvitel szerint: e fejezet B) A személyi juttatásokkal és a kapcsolódó köz- 
terhekkel kapcsolatos gazdasági események elszámolásai cím 1. pontja szerintiek fordítottja- 
ként 

8 . A dolgozó(k) illetményének csökkentése (le nem dolgozott személyi juttatások) a pénzügyi 
számvitel szerint: e fejezet B) A személyi juttatásokkal és a kapcsolódó közterhekkel kapcsola- 
tos gazdasági események elszámolásai cím 3. pontja szerintiek fordítottjaként 

D) December havi személyi juttatásokkal és közterheikkel kapcsolatos elszámolások 

1. December havi személyi juttatások elhatárolása a pénzügyi számvitel szerint 

T 53 Bérköltség 

T 54 Személyi jellegű egyéb kifizetések 

K 442 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 

T 6 Költséghelyek, általános költségek, vagy 

T 7 Tevékenységek költségei 

K 591 Költségnem átvezetési számla 

2. December havi személyi juttatások decemberi kifizetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 3661 December havi illetmények, munkabérek elszámolása 

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

3 . December havi személyi juttatások után a munkáltatót terhelő közterhek, pénzforgalomban 
nem jelentkező munkáltatót terhelő táppénz hozzájárulás elhatárolása a pénzügyi számvitel 
szerint 

T 55 Bérjárulékok 

K 442 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 

T 6 Költséghelyek, általános költségek, vagy 

T 7 Tevékenységek költségei 

K 591 Költségnem átvezetési számla 

4. December havi kifizetőhelyi költségtérítés elhatárolása a pénzügyi számvitel szerint 

T 371 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 

K 9244 Más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 
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5 . December havi, pénzforgalomban nem jelentkező táppénzhez kapcsolódó, a dolgozó(k) illet- 
ménye csökkentésének (le nem dolgozott személyi juttatások) elhatárolása a pénzügyi számvi- 
tel szerint 

T 442 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 

K 53 Bérköltség 

K 54 Személyi jellegű egyéb kifizetések 

T 591 Költségnem átvezetési számla 

K 6 Költséghelyek, általános költségek, vagy 

K 7 Tevékenységek költségei 

6 . December havi személyi juttatások elszámolása januárban a költségvetési számvitel szerint: e 
fejezet B) A személyi juttatásokkal és a kapcsolódó közterhekkel kapcsolatos gazdasági ese- 
mények elszámolásai cím 2. pontja szerint (kapcsolódó tétel lehet a cím 5. pontja szerint el- 
számolás) 

7 . December havi személyi juttatások elszámolása januárban a pénzügyi számvitel szerint (kap- 
csolódó tétel lehet az e fejezet B) A személyi juttatásokkal és a kapcsolódó közterhekkel kap- 
csolatos gazdasági események elszámolásai cím 5. és 7. pontja szerint elszámolás) 

T 442 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 

K 4211 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 

8. December havi személyi juttatások decemberi kifizetése rendezése a pénzügyi számvitel sze- 
rint 

T 4211 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 

K 3661 December havi illetmények, munkabérek elszámolása 

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 

1 0. December havi személyi juttatások után a munkáltatót terhelő közterhek, pénzforgalomban 
nem jelentkező munkáltatót terhelő táppénz hozzájárulás elszámolása januárban a költségve- 
tési számvitel szerint: e fejezet B) A személyi juttatásokkal és a kapcsolódó közterhekkel kap- 
csolatos gazdasági események elszámolásai cím 10. pontja és a C) Megelőlegezett társada- 
lombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása cím 5. pontja szerint 

1 1. December havi személyi juttatások után a munkáltatót terhelő közterhek, pénzforgalomban 
nem jelentkező munkáltatót terhelő táppénz hozzájárulás elszámolása januárban a pénzügyi 
számvitel szerint 

T 442 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 

K 4212 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő 
járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 

1 2. December havi kifizetőhelyi költségtérítés elszámolása a következő évben a költségvetési 
számvitel szerint: e fejezet C) Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellá- 
tások elszámolása cím 3. pontja szerint 

1 3. December havi kifizetőhelyi költségtérítés elszámolása a következő évben a pénzügyi számvi- 
tel szerint 

T 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

K 371 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 
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1 4. December havi, pénzforgalomban nem jelentkező táppénzhez kapcsolódó, a dolgozó(k) illet- 
ménye csökkentésének (le nem dolgozott személyi juttatások) elszámolása januárban a költ- 
ségvetési számvitel szerint: e fejezet C) Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámo- 
gatási ellátások elszámolása cím 7. pontja szerint 

1 5. December havi, pénzforgalomban nem jelentkező táppénzhez kapcsolódó, a dolgozó(k) illet- 
ménye csökkentésének (le nem dolgozott személyi juttatások) elszámolása januárban a pénz- 
ügyi számvitel szerint 

T 4211 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 

K 442 Költségek, ráfordítások passzív időbeli 

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

. Munkavállalónak utólagos elszámolásra kiadott előleg elszámolása a pénzügyi számvitel sze- 
rint 
1 

T 36515 Foglalkoztatottaknak adott előlegek 

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

2. Az előleggel való elszámolás a pénzügyi számvitel szerint 

T 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

T 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

K 36515 Foglalkoztatottaknak adott előlegek 

3. Az elszámoláskor benyújtott szállítói számla a költségvetési számvitel szerint 

a) Nettó összeg kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 051232 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb külső 
személyi juttatásokra 

b) Általános forgalmi adó kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 053512 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú 
előzetesen felszámított általános forgalmi adóra 

c) Kifizetőt terhelő közterhek kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 0522 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség munkaadókat ter- 
helő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 

d) Nettó összeg teljesítésként 

T 051233 Egyéb külső személyi juttatások teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

e) Általános forgalmi adó teljesítésként 
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T 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

4. Az elszámoláskor benyújtott szállítói számla alapján a pénzügyi számvitel szerint 

a) Nettó összeg kötelezettségként 

T 54 Személyi jellegű egyéb kifizetések 

T 211 Anyagok 

K 4211 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 

T 6 Költséghelyek, általános költségekk, vagy 
T 7 Tevékenységek költségei 

K 591 Költségnem átvezetési számla 

b) Levonható általános forgalmi adó kötelezettségként 

T 36412 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó elszámolása 

K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 

c) Le nem vonható általános forgalmi adó kötelezettségként 

T 36414 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 

K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 

d) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó átvezetése 

T 8435 Más különféle egyéb ráfordítások 

K 36414 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi 
adó 

e) Kifizetőt terhelő közterhek kötelezettségként 

T 55 Bérjárulékok 

K 4212 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő 
járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 

T 6 Költséghelyek, általános költségek, vagy 

T 7 Tevékenységek költségei 

K 591 Költségnem átvezetési számla 

f) Nettó összeg teljesítésként 

T 4211 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

g) Általános forgalmi adó teljesítésként 

T 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 
K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

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

T 0523 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

6. A munkáltatót terhelő közterhek kifizetésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 
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T 4212 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és 
szociális hozzájárulási adóra 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

7. Kapcsolódó tétel: az esetleges árfolyam-különbözetek, készletfelhasználás elszámolása 

F) A többcélú utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem 
minősülő eszközök beszerzésével kapcsolatos elszámolás 

1 . Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyil- 
vántartási ellenszámla 

K051(2) Kötelezettségvállalás személyi juttatásokra 

2 . Megrendelés leadása az utalvány, bérlet és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz- 
nek nem minősülő eszközök forgalmazójának: csak a részletező nyilvántartásokban kerül rög- 
zítésre 

3. Szállítói számla kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint 

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

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

4. Esedékes személyi juttatások a költségvetési számvitel szerint a bérszámfejtés alapján 

T 051(2) Kötelezettségvállalás személyi juttatásokra 

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kö- 
telezettség nyilvántartási ellenszámla 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 051(2) Kötelezettségvállalás személyi juttatásokra 

. Esedékes személyi juttatások a pénzügyi számvitel szerint a bérszámfejtés alapján 

T 54 Személyi jellegű egyéb kifizetések 

5 

K 4211 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 

T 6 Költséghelyek, általános költségekk, vagy 

T 7 Tevékenységek költségei 

K 591 Költségnem átvezetési számla 

6. Munkavállalónak kiadás elszámolása a számfejtéssel együtt a költségvetési számvitel szerint 

T 051(3) Személyi juttatások teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

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

T 4211 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 

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

8. A munkáltatót terhelő közterhek elszámolása a költségvetési számvitel szerint 
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T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 0522 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség munkaadókat ter- 
helő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 

9. A munkáltatót terhelő közterhek elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 

T 55 Bérjárulékok 

K 4212 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő 
járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 

T 6 Költséghelyek, általános költségekk, vagy 

T 7 Tevékenységek költségei 

K 591 Költségnem átvezetési számla 

1 0. A munkáltatót terhelő közterhek átutalása a költségvetési számvitel szerint 

T 0523 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

11. A munkáltatót terhelő közterhek átutalása a pénzügyi számvitel szerint 

T 4212 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és 
szociális hozzájárulási adóra 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

12. Kapcsolódó tétel: az esetlegesen felmerülő általános forgalmi adóval kapcsolatos elszámolások 

G) Az egycélú utalványok beszerzésével kapcsolatos elszámolás 
1. Kötelezettségvállalás (utalvány névértéke összegéig) a költségvetési számvitel szerin 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyil- 
vántartási ellenszámla 

K051(2) Kötelezettségvállalás személyi juttatásokra 

2 . Megrendelés leadása az utalvány forgalmazójának: 
(csak a részletező nyilvántartásokban kell rögzíteni) 

3 . Kötelezettségvállalás az egycélú utalvány beszerzéséről szóló számla szerinti előzetesen fel- 
számított általános forgalmi adó összegére a költségvetési számvitel szerint 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 053512 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú 
előzetesen felszámított általános forgalmi adóra 

4 . Az egycélú utalvány beszerzéséről szóló számla szerinti előzetesen felszámított általános for- 
galmi adó összegének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 

a) Levonható általános forgalmi adó kötelezettségként 

T 36412 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó elszámolása 

K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 
b) Le nem vonható általános forgalmi adó kötelezettségként 
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T 36414 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 
K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadások 

c) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó átvezetése 

T 8435 Más különféle egyéb ráfordítások 

K 36414 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi 
adó 

5 . Az egycélú utalványról szóló számla kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint 

a) Névérték kiegyenlítése 

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

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

b) Előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiegyenlítése 

T 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 
K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

6 . Az egycélú utalvány beszerzéséről szóló számla szerinti előzetesen felszámított általános for- 
galmi adó kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint 

T 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

7 . Az egycélú utalványok munkavállalóknak történő kiadása és a kapcsolódó, munkáltatót terhelő 
közterhek elszámolása a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint: e fejezet F) A többcélú 
utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő 
eszközök beszerzésével kapcsolatos elszámolás cím 4-11. pontja szerint 

B/IX. 
ÖNKORMÁNYZATI NETTÓ FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS 

ELSZÁMOLÁSOK 

A) Az önkormányzatnál 

1 . Önkormányzatnak járó havi központi támogatás elszámolása a Kincstár értesítése alapján a 
költségvetési számvitel szerint 

a) Követelésként (teljes összeg) 

T 0911(2) Követelés önkormányzatok működési támogatására 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

b) Teljesítésként (a ténylegesen kiutalt összeg, amely nem tartalmazza a kifizető által teljesített társadalom- 
biztosítási és a családtámogatási ellátások összegét) 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K 0911(3) Önkormányzatok működési támogatásának teljesítése 
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2 . Önkormányzatnak járó havi központi támogatás elszámolása a Kincstár értesítése alapján a 
pénzügyi számvitel szerint 

a) Követelésként (teljes összeg) 

T 3511 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire 
államháztartáson belülről 

K 921 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 

b) Teljesítésként (a ténylegesen kiutalt összeg, amely nem tartalmazza a kifizető által teljesített társadalom- 
biztosítási és családtámogatási ellátások összegét) 

T 331 Forintszámlák 

K 3511 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatá- 
sok bevételeire államháztartáson belülről 

c) A kifizető (önkormányzat) által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összegének 
jóváírásának elszámolása: a B/VIII. fejezet C) Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási 
ellátások elszámolása cím 2. pontja szerint 

3 . Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) önkormányzati törzsszámon számfejtett szemé- 
lyi juttatások munkavállalót terhelő levonásainak elszámolása a költségvetési számvitel szerint 
(végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként elszámolása már megtör- 
tént) 

a) Kiadás teljesítéseként 

T 051(3) Személyi juttatások teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

b) Bevétel teljesítéseként (a kiadás fedezetét szolgáló havi központi támogatás) 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K0911(3) Önkormányzatok működési támogatásai teljesítése 

4 . Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) önkormányzati törzsszámon számfejtett szemé- 
lyi juttatások munkavállalót terhelő levonásainak elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 
(kötelezettségként elszámolása már megtörtént) 

T 4211 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 

K 3511 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatá- 
sok bevételeire államháztartáson belülről 

5 . Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) önkormányzati törzsszámon számfejtett szemé- 
lyi juttatások munkaadót terhelő közterhei elszámolása a költségvetési számvitel szerint (vég- 
leges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként elszámolása már megtörtént) 

a) Kiadás teljesítéseként 

T 0523 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

b) Bevétel teljesítéseként (a kiadás fedezetét szolgáló havi központi támogatás) 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K 0911(3) Önkormányzatok működési támogatásai teljesítése 

6 . Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) önkormányzati törzsszámon számfejtett szemé- 
lyi juttatások munkaadót terhelő közterhei elszámolása a pénzügyi számvitel szerint (kötele- 
zettségként elszámolása már megtörtént) 
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T 4212 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és 
szociális hozzájárulási adóra 

K 3511 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatá- 
sok bevételeire államháztartáson belülről 

7 . Irányító szervi támogatás átutalása a költségvetési szerveknek: a B/VII. fejezet B) Központi, 
irányító szervi támogatás elszámolása cím 1. és 2. pontja szerint 

8 . Költségvetési szervi törzsszámon számfejtett nettó személyi juttatások átutalása a foglalkozta- 
tottnak az önkormányzat fizetési számlájáról: a B/VII. fejezet B) Központi, irányító szervi tá- 
mogatás elszámolása cím 1. és 2. pontja szerint 

9 . Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett 
személyi juttatások munkavállalót terhelő levonásainak elszámolása a költségvetési számvitel 
szerint: a B/VII. fejezet B) Központi, irányító szervi támogatás elszámolása cím 1. pontja és e 
cím 5. pont b) alpontja szerint 

10. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett 
személyi juttatások munkavállalót terhelő levonásainak elszámolása a pénzügyi számvitel sze- 
rint 

a) Kötelezettségként (irányító szervi támogatás) 

T 8435 Más különféle egyéb ráfordítások 

K 4219 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadá- 
sokra 

b) A kötelezettség és követelés összevezetéseként 

T 4219 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra – 

K 3511 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatá- 
sok bevételeire államháztartáson belülről 

1 1. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett 
személyi juttatások munkaadót terhelő közterhei elszámolása a költségvetési számvitel sze- 
rint: a B/VII. fejezet B) Központi, irányító szervi támogatás elszámolása cím 1. pontja és e 
cím 5. pont b) alpontja szerint 

1 2. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett 
személyi juttatások munkaadót terhelő közterhei elszámolása a pénzügyi számvitel szerint: a 
10. pont szerint 

1 2a. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett 
személyi juttatások egyéb befizetési kötelezettségének elszámolása a költségvetési számvitel 
szerint: a B/VII. fejezet B) Központi, irányító szervi támogatás elszámolás cím 1. pontja sze- 
rint 

1 2b. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett 
személyi juttatások egyéb befizetési kötelezettségének elszámolása a pénzügyi számvitel sze- 
rint: a 10. pont szerint 

13. Pénzforgalomban nem jelentkező önkormányzatot terhelő egyéb levonások (befizetési kötele- 
zettségek) elszámolása a költségvetési számvitel szerint 

a) Kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 
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K 05(2) Kötelezettségvállalás kiadásokra 

b) Kiadás teljesítésként 

T 05(3) Kiadások teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

c) Bevétel teljesítésként 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K 0911(3) Önkormányzatok működési támogatásainak teljesítése 

14. Pénzforgalomban nem jelentkező önkormányzatot terhelő egyéb levonások (befizetési kötele- 
zettségek) elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 

a) Kötelezettségként 

T 5 Költségnemek 

T 8 Elszámolt költségek és ráfordítások 

K 42 Kötelezettségek 

T 6 Költséghelyek, általános költségek, vagy 

T 7 Tevékenységek költségei 

K 591 Költségnem átvezetési számla 

b) A kötelezettség és követelés összevezetéseként 

T 42 Kötelezettségek 

K 3511 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatá- 
sok bevételeire államháztartáson belülről 

B) Az önkormányzat költségvetési szervénél (kivéve Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott 
költségvetési szervek) 

1. Irányító szervi támogatás jóváírása a költségvetési számvitel szerint: a B/VII. fejezet B) Köz- 
ponti, irányító szervi támogatás elszámolása cím 4. és 5. pontja szerint 

2 . Pénzforgalomban nem jelentkező (önkormányzat által kiutalt) költségvetési szervi törzsszámon 
számfejtett nettó személyi juttatások elszámolása a költségvetési számvitel szerint (végleges 
kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként elszámolása már megtörtént) 

a) Kiadás teljesítéseként 

T 051(3) Személyi juttatások teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

b) Követelésként (a kiadás fedezetét szolgáló irányító szervi támogatás) 

T 098162 Követelés központi, irányító szervi támogatásra 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

c) Bevétel teljesítéseként (a kiadás fedezetét szolgáló irányító szervi támogatás) 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K 098163 Központi, irányító szervi támogatás teljesítése 
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3 . Pénzforgalomban nem jelentkező (önkormányzat által kiutalt) költségvetési szervi törzsszámon 
számfejtett nettó személyi juttatások elszámolása a pénzügyi számvitel szerint (kötelezettség- 
ként elszámolása már megtörtént) 

a) Követelésként (a kiadás fedezetét szolgáló irányító szervi támogatás) 

T 3518 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre 

K 921 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 

b) A kötelezettség és követelés összevezetéseként 

T 4211 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 

K 3518 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételek- 
re 

4 . Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett 
személyi juttatások munkavállalót terhelő levonásainak elszámolása a költségvetési számvitel 
szerint (végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként elszámolása már 
megtörtént): a 2. pont szerint 

5 . Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett 
személyi juttatások munkavállalót terhelő levonásainak elszámolása a pénzügyi számvitel sze- 
rint (kötelezettségként elszámolása már megtörtént): a 3. pont szerint 

6 . Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett 
személyi juttatások munkaadót terhelő közterhei elszámolása a költségvetési számvitel szerint 
(végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként elszámolása már megtör- 
tént) 

a) Kiadás teljesítéseként 

T 0523 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

b) Követelésként (a kiadás fedezetét szolgáló irányító szervi támogatás) 

T 098162 Követelés központi, irányító szervi támogatásra 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

c) Bevétel teljesítéseként (a kiadás fedezetét szolgáló irányító szervi támogatás) 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K 098163 Központi, irányító szervi támogatás teljesítése 

7 . Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett 
személyi juttatások munkaadót terhelő közterhei elszámolása a pénzügyi számvitel szerint (kö- 
telezettségként elszámolása már megtörtént) 

a) Követelésként (a kiadás fedezetét szolgáló irányító szervi támogatás) 

T 3518 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre 

K 921 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 

b) A kötelezettség és követelés összevezetéseként 

T 4212 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és 
szociális hozzájárulási adóra 
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K 3518 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételek- 
re 

8 . Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett 
személyi juttatások egyéb befizetési kötelezettségének elszámolása a költségvetési számvitel 
szerint: a 6. pont szerint azzal, hogy az a) alpontban a K2. helyett a K502. rovat használata 
szükséges. 

9 . Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett 
személyi juttatások egyéb befizetési kötelezettségének elszámolása a pénzügyi számvitel sze- 
rint: a 7. pont szerint 

C) Nettó finanszírozás elszámolása 

1. Nettó finanszírozás elszámolása a Kincstárnál a pénzügyi számvitel szerint 

a) A helyi önkormányzatokat megillető támogatások lebonyolítási számlán történő jóváírásának elszámolá- 
sa 

T 3312 Kincstárban vezetett forintszámlák 

K 3672 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 

b) Megelőlegezett, kifizetőt terhelő társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 

T 3312 Kincstárban vezetett forintszámlák 

K 3657 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámoga- 
tási ellátások elszámolása 

c) Közteher és egyéb fizetési kötelezettség (munkáltatót terhelő, munkavállalótól levont adó és járulékok 
stb.) teljesítése 

T 3672 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 

K 3312 Kincstárban vezetett forintszámlák 

d) A nettósítás során a helyi önkormányzatokat megillető támogatásból levont forgótőke visszapótlás ki- 
utalása a megyei igazgatóságok lebonyolítási számláira 

T 3672 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 

K 3312 Kincstárban vezetett forintszámlák 

e) Megelőlegezett kifizetőt terhelő társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások részének kiutalása a 
megyei igazgatóságok lebonyolítási számláira 

T 3657 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások el- 
számolása 

K 3312 Kincstárban vezetett forintszámlák 

f) Megelőlegezett kifizetőt terhelő társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások részének kiutalása a 
helyi önkormányzatok fizetési számláira 

T 3657 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások el- 
számolása 

K 3312 Kincstárban vezetett forintszámlák 

g) A helyi önkormányzatokat megillető nettósított támogatás kiutalása a helyi önkormányzatok fizetési 
számláira 

T 3672 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 
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K 3312 Kincstárban vezetett forintszámlák 

2 . Kapcsolódó tétel: Amennyiben az önkormányzatok közteher és egyéb fizetési kötelezettség 
(munkáltatót terhelő, munkavállalótól levont adó és járulékok stb.) teljesítéséhez megelőlege- 
zés szükséges, annak elszámolása a X. fejezet C) Államháztartáson belüli megelőlegezések el- 
számolása cím szerint történik. 

3. Nettó finanszírozás elszámolása a megyei igazgatóságoknál pénzügyi számvitel szerint 

a) Megelőlegezett kifizetőt terhelő társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások lebonyolítási számlán 
történő jóváírásának elszámolása (megyei igazgatóság által teljesített rész) 

T 3312 Kincstárban vezetett forintszámlák 

K 3657 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámoga- 
tási ellátások elszámolása 

b) Megelőlegezett kifizetőt terhelő társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások kifizetésének elszá- 
molása jogosult felé (megyei igazgatóság által teljesített rész) 

T 3657 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások el- 
számolása 

K 3312 Kincstárban vezetett forintszámlák 

D) Nettó finanszírozáshoz kapcsolódó forgótőke elszámolása 

1 . Nettó finanszírozáshoz kapcsolódó forgótőke elszámolása a megyei igazgatóságoknál a pénz- 
ügyi számvitel szerint 

a) Forgótőke feltöltési kötelezettség jóváírása 

T 3312 Kincstárban vezetett forintszámlák 

K 3674 Forgótőke elszámolása (Kincstár) 

b) A havi nettósítás során a helyi önkormányzatokat megillető támogatásból levont forgótőke visszapótlás 
átutalása a megyei igazgatóságok lebonyolítási számláira 

T 3312 Kincstárban vezetett forintszámlák 

K 3674 Forgótőke elszámolása (Kincstár) 

c) A helyi önkormányzat, helyi önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv (OEP nettó kör) 
által a megyei igazgatóságok lebonyolítási számláira beutalt (havi vagy negyedéves) forgótőke összegé- 
nek jóváírása 

T 3312 Kincstárban vezetett forintszámlák 

K 3674 Forgótőke elszámolása (Kincstár) 

d) Visszajáró forgótőke helyi önkormányzat, helyi önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv 
(OEP nettó kör) részére történő átutalásának elszámolása 

T 3674 Forgótőke elszámolása (Kincstár) 

K 3312 Kincstárban vezetett forintszámlák 

e) A forgótőke havi felhasználásának (munkabér, levonások, letiltások stb. elutalása jogosult részére) el- 
számolása 

T 3674 Forgótőke elszámolása (Kincstár) 

K 3312 Kincstárban vezetett forintszámlák 

f) Év végén a forgótőke összegének visszautalása a helyi önkormányzat, helyi önkormányzat irányítása alá 
tartozó költségvetési szerv (OEP nettó kör) részére 
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T 3674 Forgótőke elszámolása (Kincstár) 

K 3312 Kincstárban vezetett forintszámlák 

2 . Nettó finanszírozáshoz kapcsolódó forgótőke elszámolása a helyi önkormányzatnál, helyi ön- 
kormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a pénzügyi számvitel szerint 

a) Feltöltési kötelezettség átutalása a Kincstárnak év elején 

T 3654 Forgótőke elszámolása 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

b) A Kincstár értesítése, illetve a forgótőke megállapodás alapján a többletigény átutalása a Kincstárnak 
T 3654 Forgótőke elszámolása 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

c) A Kincstár értesítése, illetve a forgótőke megállapodás alapján visszajáró forgótőke jóváírásának elszá- 
molása 

T 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

K 3654 Forgótőke elszámolása 

d) A havi nettósításban a helyi önkormányzatokat megillető támogatásból levont forgótőke visszapótlás 
elszámolása 

da) Kötelezettség teljesítéseként 

T 421 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 

K 3654 Forgótőke elszámolása 

db) Követelés teljesítéseként 

T 3654 Forgótőke elszámolása 
K 3511 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatá- 

sok bevételeire államháztartáson belülről 

K 3518 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételek- 
re 

dc) Kapcsolódó tétel: a forgótőkével fedezett kiadások kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezett- 
ségként és annak teljesítéseként történő elszámolása a költségvetési számvitel szerint 

e) Év végén a forgótőke Kincstártól történő visszaérkezésének elszámolása 

T 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

K 3654 Forgótőke elszámolása 

B/X. FEJEZET 
TÁMOGATÁSOKKAL, ELLÁTÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 

A) Államháztartáson belüli vissza nem térítendő támogatások nyújtása elszámolásai 

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyil- 
vántartási ellenszámla 

K 05506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 

K 0584(2) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 
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2 . Kifizetés esedékessége a költségvetési számvitel szerint (előfinanszírozásnál a szerződés, okirat 
szerint, előlegnél a kifizetési igény elfogadásakor, utófinanszírozásnál a beszámoló elfogadása- 
kor) 

T 05506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre, vagy 

T 0584(2) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kö- 
telezettség nyilvántartási ellenszámla 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 05506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 

K 0584(2) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 

3. Kifizetés esedékessége a pénzügyi számvitel szerint (támogatási előlegnél a támogatói ok- 
irat/támogatási szerződés szerint, egyébként a beszámoló elfogadásakor) 

T 8435 Más különféle egyéb ráfordítások 

K 4215 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú 
kiadásokra 

K 4218 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási 
célú kiadásokra 

4. Kifizetés a költségvetési számvitel szerint 

a) Teljesítésként 
T 05506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 

T 0584(3) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

b) Előfinanszírozásnál, utófinanszírozásra adott előlegnél elszámolási kötelezettségként 

T 031 Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések 

K 006 Egyéb nyilvántartási ellenszámla 

5. Kifizetés a pénzügyi számvitel szerint 

T 4215 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 

T 4218 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra 

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

6 . Előfinanszírozásnál, utófinanszírozásra adott előlegnél az elszámoláskor az elszámolási kötele- 
zettség kivezetése a költségvetési számvitel szerint 

T 006 Egyéb nyilvántartási ellenszámla 

K 031 Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések 

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 

T 0912 Elvonások és befizetések bevételei 

T 0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 
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T 0925(2) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

. Visszafizetési követelés előírása a pénzügyi számvitel szerint 8 

a) Adott (a folyósítás) évén belül 

T 36516 Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 

K 8435 Más különféle egyéb ráfordítások 

b) Adott (a folyósítás) évén túl 
T 3511 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire 

államháztartáson belülről 

T 3512 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevéte- 
leire államháztartáson belülről 

K 922 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 
K 923 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 

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

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K 0912 Elvonások és befizetések bevételei 

K 0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson be- 
lülről 

K 0925(3) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartá- 
son belülről 

1 0. Visszafizetés a pénzügyi számvitel szerint 

a) Adott (a folyósítás) évén belül 

T 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

T 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

K 36516 Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 

b) Adott (a folyósítás) évén túl 

T 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

T 33 Forintszámlák és devizaszámlák 
K 3511 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatá- 

sok bevételeire államháztartáson belülről 

K 3512 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támo- 
gatások bevételeire államháztartáson belülről 

B) Államháztartáson belüli vissza nem térítendő támogatások fogadása elszámolásai 

1. Támogatói okirat, támogatási szerződés megkötésekor előirányzatként (ha tárgyévben nem 
került megtervezésre) a költségvetési számvitel szerint 

a) Bevételi előirányzatként (ha tárgyévi és nem került megtervezésre) 

T 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 

K 0911 Önkormányzatok működési támogatásai 
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K 0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson be- 
lülről 

K 0921 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megté- 
rülések államháztartáson belülről előirányzata 

K 0925(1) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartá- 
son belülről 

b) Kiadási előirányzatként (ha tárgyévi és nem került megtervezésre) 

T 05(1) Kiadási előirányzatok 

K 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 

. Támogatás folyósítása a költségvetési számvitel szerint 

a) Követelésként 

2 

T 0911 Önkormányzatok működési támogatásai 

T 0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 

T 0921 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állam- 
háztartáson belülről előirányzata 

T 0925(2) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

b) Teljesítésként 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K 0911 Önkormányzatok működési támogatásai 

K 0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson be- 
lülről 

K 0921 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megté- 
rülések államháztartáson belülről előirányzata 

K 0925(3) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartá- 
son belülről 

c) Előfinanszírozásnál, utófinanszírozásra adott előlegnél elszámolási kötelezettségként 

T 044 Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek 

K 006 Egyéb nyilvántartási ellenszámla 

3. Támogatás folyósítása a pénzügyi számvitel szerint 

a) Követelésként 
T 3511 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire 

államháztartáson belülről 

T 3512 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevéte- 
leire államháztartáson belülről 

K 921. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevéte- 
lei 

K 922 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 

K 923 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 
K 924. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 

b) Teljesítésként 

T 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 
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T 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

K 3511 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatá- 
sok bevételeire államháztartáson belülről 

K 3512 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támo- 
gatások bevételeire államháztartáson belülről 

4. Időbeli elhatárolás fejlesztési célú támogatás esetén a pénzügyi számvitel szerint [az Szt. 45. § 
(1) bekezdés a) pontja és az Áhsz. 25. § (10) bekezdése szerint] 

T 923 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 

K 443 Halasztott eredményszemléletű bevételek 

5 . A folyósított (utófinanszírozásnál, szállítói finanszírozásnál a megállapított) támogatás terhére 
kötelezettségvállalás, nem szállítói finanszírozásnál a teljesítés elszámolása a költségvetési és a 
pénzügyi számvitel szerint: az általános kötelezettségvállalási, kiadás teljesítési szabályok sze- 
rint 

6 . Szállítói finanszírozásnál a szállítói számlák kifizetéséről szóló támogatói értesítést követően a 
számlák megtérítésének elszámolása a költségvetési számvitel szerint 

a) Követelésként 

T 0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 

T 0925(2) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

b) Teljesítésként 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K 0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson be- 
lülről 

K 0925(3) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartá- 
son belülről 

c) Az 5. pont szerint korábban elszámolt végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 
teljesítéseként 

T 05(3) Kiadások teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

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

a) Követelésként 
T 3511 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire 

államháztartáson belülről 

T 3512 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevéte- 
leire államháztartáson belülről 

K 922 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 

K 923 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 

b) Teljesítésként (az 5. pont szerint korábban elszámolt kötelezettségek és a követelés összevezetése) 
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T 421 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 

K 3511 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatá- 
sok bevételeire államháztartáson belülről 

K 3512 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támo- 
gatások bevételeire államháztartáson belülről 

8. Előfinanszírozásnál, utófinanszírozásra adott előlegnél az elszámoláskor az elszámolási kötele- 
zettség kivezetése a költségvetési számvitel szerint 

T 006 Egyéb nyilvántartási ellenszámla 

K 044 Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek 

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 fordí- 
tottjaként 

b) Adott (a folyósítás) évén túl 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 05502 Elvonások és befizetések 

K 05506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 

K 0584(2) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 

1 0. Visszafizetési kötelezettség előírása a pénzügyi számvitel szerint 

a) Adott (a folyósítás) évén belül 

T 921. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 

T 922 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 

T 923 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 
T 924. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 

K 36711 Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések 

b) Adott (a folyósítás) évén túl 

T 8435 Más különféle egyéb ráfordítások 

K 4215 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú 
kiadásokra 

K 4218 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási 
célú kiadásokra 

11. Visszafizetés a költségvetési számvitel szerint 

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

b) Adott (a folyósítás) évén túl 

T 05502 Elvonások és befizetések 

T 05506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 

T 0584(3) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 
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K003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

1 2. Visszafizetés a pénzügyi számvitel szerint 

a) Adott (a folyósítás) évén belül 

T 36711 Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések 

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

b) Adott (a folyósítás) évén túl 

T 4215/4218 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési/felhalmozási 
célú kiadásokra 

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

C) Államháztartáson kívüli vissza nem térítendő támogatások, ellátottak pénzbeli juttatásai el- 
számolásai 

1. Kötelezettségvállalás (jogosultság megállapítása) a költségvetési számvitel szerint 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyil- 
vántartási ellenszámla 

K 054 Ellátottak pénzbeli juttatásai 

K 05509 Árkiegészítések, ártámogatások 

K 05511 Működési célú támogatások az Európai Uniónak 

K 05512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 

K 0587 Lakástámogatás 

K 0588 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak 

K 0589(2) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 

2 . Kifizetés esedékessége a költségvetési számvitel szerint (támogatási előlegnél a támogatói ok- 
irat/támogatási szerződés szerint, egyébként a beszámoló elfogadásakor) 

T 054 Ellátottak pénzbeli juttatásai 

T 05509 Árkiegészítések, ártámogatások 

T 05511 Működési célú támogatások az Európai Uniónak 

T 05512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 

T 0587 Lakástámogatás 

T 0588 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak 

T 0589(2) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kö- 
telezettség nyilvántartási ellenszámla 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 054 Ellátottak pénzbeli juttatásai 

K 05509 Árkiegészítések, ártámogatások 

K 05511 Működési célú támogatások az Európai Uniónak 
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K 05512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 

K 0587 Lakástámogatás 

K 0588 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak 

K 0589(2) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 

3 . Kifizetés esedékessége a pénzügyi számvitel szerint (támogatási előlegnél a támogatói ok- 
irat/támogatási szerződés szerint, egyébként a beszámoló elfogadásakor) 

T 8435 Más különféle egyéb ráfordítások 

K 4214 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli 
juttatásaira 

K 4215 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú 
kiadásokra 

K 4218 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási 
célú kiadásokra 

4. Kifizetés a költségvetési számvitel szerint 

a) Teljesítésként 

T 054 Ellátottak pénzbeli juttatásai 

T 05509 Árkiegészítések, ártámogatások 

T 05511 Működési célú támogatások az Európai Uniónak 

T 05512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 

T 0587 Lakástámogatás 

T 0588 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak 

T 0589(3) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

b) Támogatási előlegnél elszámolási kötelezettség 

T 031 Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések 

K 006 Egyéb nyilvántartási ellenszámla 

5. Kifizetés a pénzügyi számvitel szerint 

T 4214 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 

T 4215 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 

T 4218 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra 

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

6. Előfinanszírozásnál, utófinanszírozásra adott előlegnél az elszámoláskor az elszámolási kötele- 
zettség kivezetése a költségvetési számvitel szerint 

T 006 Egyéb nyilvántartási ellenszámla 

K 031 Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések 

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 
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T 0965(2) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 

T 0975(2) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

8. Visszafizetési követelés előírása a pénzügyi számvitel szerint 

a) Adott (a folyósítás) évén belül 

T 36516 Foglalkoztatottaknak adott előlegek 

K 8435 Más különféle egyéb ráfordítások 

b) Adott (a folyósítás) évén túl 

T 3516 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 

T 3517 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 

K 922 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 

K 923 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 

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

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K 0965(3) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 

K 0975(3) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 

0. Visszafizetés a pénzügyi számvitel szerint 

a) Adott (a folyósítás) évén belül 

T 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

T 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

K 36516 Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 

1 

b) Adott (a folyósítás) évén túl 

T 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

T 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

K 3516 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett 
pénzeszközre 

K 3517 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett 
pénzeszközre 

1 1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainál a nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjai forrá- 
saiból finanszírozott ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás között tör- 
ténő elszámolásnál a nem finanszírozónál kifizetett ellátások kifizetéseinek elszámolása a 
pénzügyi számvitel szerint 

T 3656 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtéríté- 
sének elszámolása 

K 3312 Kincstárban vezetett forintszámlák 

1 2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainál a nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjai forrá- 
saiból finanszírozott ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás között tör- 
ténő elszámolásnál a nem finanszírozónál kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása a 
pénzügyi számvitel szerint 
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T 3312 Kincstárban vezetett forintszámlák 

K 3656 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátá- 
sok megtérítésének elszámolása 

1 3. Finanszírozó szervezetnél a nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjai forrásaiból finanszíro- 
zott, 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 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyil- 
vántartási ellenszámla 

K 054(2) Kötelezettségvállalás ellátottak pénzbeli juttatásaira 

b) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

T 054(2) Kötelezettségvállalás ellátottak pénzbeli juttatásaira 

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kö- 
telezettség nyilvántartási ellenszámla 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 054(2) Kötelezettségvállalás ellátottak pénzbeli juttatásaira 

c) A megtérítendő kifizetések elszámolása a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai által küldött értesítő 
alapján teljesítésként 

T 054(3) Ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

1 4. Finanszírozó szervezetnél a nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjai forrásaiból finanszíro- 
zott, 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 

T 8435 Más különféle egyéb ráfordítások 

K 4214 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli 
juttatásaira 

b) A megtérítendő kifizetések elszámolása a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai által küldött értesítő 
alapján a pénzügyi számvitel szerint 

T 4214 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 

K 3676 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátá- 
sok megtérítésének elszámolása 

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

T 3676 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtéríté- 
sének elszámolása 

K 3312 Kincstárban vezetett forintszámlák 
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D) A többcélú és az egycélú utalványok formájában nyújtott önkormányzati segélyek, szociális 
támogatások, ellátások elszámolása 

1 . A többcélú utalványok beszerzésének, kiadásának és a kapcsolódó közterheknek az elszámolá- 
sa a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint: a VIII. fejezet F) A többcélú utalványok, 
bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök be- 
szerzésével kapcsolatos elszámolás cím szerint azzal, hogy a K1. rovat helyett a K4. rovathoz 
kapcsolódó nyilvántartási számlákat kell használni. 

2 . Az egycélú utalványok beszerzésének, kiadásának és a kapcsolódó közterheknek az elszámolá- 
sa a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint: a VIII. fejezet G) Az egycélú utalványok be- 
szerzésével kapcsolatos elszámolás cím szerint azzal, hogy K1. rovat helyett a K4. rovathoz 
kapcsolódó nyilvántartási számlákat kell használni. 

E) Dolgozóknak lakáskölcsön nyújtása elszámolása 

1. A lakáskölcsön számlára pénzeszköz átvezetés a pénzügyi számvitel szerint 

T 361 Pénzeszközök átvezetési számla 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

2. A lakáskölcsön számlán pénzeszköz jóváírás a pénzügyi számvitel szerint 

T 331 Forintszámlák 

K 361 Pénzeszközök átvezetési számla 

3. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyil- 
vántartási ellenszámla 

K 05862 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú 
visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtására államháztartá- 
son kívülre 

4. Kölcsön folyósítása a költségvetési számvitel szerint 

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

T 05862 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök nyújtására államháztartáson kívülre 

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kö- 
telezettség nyilvántartási ellenszámla 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 05862 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú 
visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtására államháztar- 
táson kívülre 

b) Teljesítésként 

T 05863 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztar- 
táson kívülre teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

c) Követelés tőkeösszege 
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T 09742 Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérü- 
lésére államháztartáson kívülről 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

d) Követelés kamatrésze 
T 0940822 Követelés egyéb kapott (járó) kamatokra és kamatjellegű bevételekre 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

5 . Kölcsön folyósítása a pénzügyi számvitel szerint 

a) Követelés tőkeösszege 

T 3517 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 

K 331 Forintszámlák 

b) Követelés kamatrésze 

T 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

K 934 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű 
bevételek 

c) Követelés kamatrésze elhatárolása 

T 934 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 

K 441 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 

6 . Kölcsön visszafizetése a költségvetési számvitel szerint 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K 09743 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza- 
térülése államháztartáson kívülről teljesítése 

. Kölcsön visszafizetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 331 Forintszámlák 

K 3517 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett 

7 

pénzeszközre 

8.Tárgyévi kamat elhatárolása az év elején a pénzügyi számvitel szerint 

T 441 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 

K 934 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű 
bevételek 

9. Kapott kamat a költségvetési számvitel szerint 

a) Követelésként 
T 0940822 Követelés egyéb kapott (járó) kamatokra és kamatjellegű bevételekre 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 
b) Teljesítésként 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K 0940823 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesíté- 
se 

10. Kapott kamat a pénzügyi számvitel szerint 

T 331 Forintszámlák 
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K 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

11. Késedelmi kamat a költségvetési számvitel szerint 

a) Követelésként 

T 094112 Követelés egyéb működési bevételekre 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 
b) Teljesítésként 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K 094113 Egyéb működési bevételek teljesítése 

12. Késedelmi kamat a pénzügyi számvitel szerint 

a) Követelésként 

T 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

K 9244 Más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 
b) Teljesítésként 

T 331 Forintszámlák 

K 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

13. Kezelési költség munkáltatót terhelő részének elszámolása a költségvetési számvitel szerint 

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 053372 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb szolgálta- 
tásokra 

b) Teljesítésként 

T 053373 Egyéb szolgáltatások teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

1 4. Kezelési költség munkáltatót terhelő részének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 

a) Kötelezettségként 

T 52 Igénybe vett szolgáltatások költségei 

K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 

T 6 Költséghelyek, általános költségek 

T 7 Tevékenységek költségei 

K 591 Költségnem átvezetési számla 

b) Teljesítésként 

T 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 

K 331 Forintszámlák 
F) Visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtásának elszámolása 

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyil- 
vántartási ellenszámla 

K 05504(2) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtá- 
sa államháztartáson belülre 
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K 05508(2) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtá- 
sa államháztartáson kívülre 

K 0582(2) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyúj- 
tása államháztartáson belülre 

K 0586(2) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyúj- 
tása államháztartáson kívülre 

2. Adott kölcsön, visszatérítendő támogatás folyósítása a költségvetési számvitel szerint 

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

T 05504(2) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztar- 
táson belülre 

T 05508(2) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztar- 
táson kívülre 

T 0582(2) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államház- 
tartáson belülre 

T 0586(2) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államház- 
tartáson kívülre 

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kö- 
telezettség nyilvántartási ellenszámla 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 05504(2) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtá- 
sa államháztartáson belülre 

K 05508(2) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtá- 
sa államháztartáson kívülre 

K 0582(2) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyúj- 
tása államháztartáson belülre 

K 0586(2) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyúj- 
tása államháztartáson kívülre 

b) Teljesítésként 

T 05504(3) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztar- 
táson belülre 

T 05508(3) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztar- 
táson kívülre 

T 0582(3) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államház- 
tartáson belülre 

T 0586(3) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államház- 
tartáson kívülre 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 
c) Követelés tőkeösszege 

T 0914(2) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állam- 
háztartáson belülről 

T 0923(2) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ál- 
lamháztartáson belülről 

T 0962(2) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Euró- 
pai Uniótól 
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T 0963(2) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormá- 
nyoktól és más nemzetközi szervezetektől 

T 0964(2) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állam- 
háztartáson kívülről 

T 0972(2) Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaté- 
rülésére az Európai Uniótól 

T 0973(2) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kor- 
mányoktól és más nemzetközi szervezetektől 

T 0974(2) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ál- 
lamháztartáson kívülről 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 
d) Követelés kamatrésze 

T 0940822 Követelés egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

3. Adott kölcsön, visszatérítendő támogatás folyósítása a pénzügyi számvitel szerint 

a) Követelés tőkeösszege 
T 3511 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire 

államháztartáson belülről 

T 3512 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevéte- 
leire államháztartáson belülről 

T 3516 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 

T 3517 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

b) Követelés kamatrésze 

T 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

K 934 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű 
bevételek 

c) Követelés kamatrésze elhatárolása 

T 934 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 

K 441 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 

4. Tárgyévi kamat a pénzügyi számvitel szerint az év elején 

T 441 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 

K 934 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű 
bevételek 

5. Adott kölcsön, visszatérítendő támogatás visszafizetése a költségvetési számvitel szerint 

a) A tőkeösszeg visszafizetése 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K 0914(3) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérü- 
lése államháztartáson belülről 

K 0923(3) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaté- 
rülése államháztartáson belülről 
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K 0962(3) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérü- 
lése az Európai Uniótól 

K 0963(3) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérü- 
lése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 

K 0964(3) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérü- 
lése államháztartáson kívülről 

K 0972(3) Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsö- 
nök visszatérülésére az Európai Uniótól 

K 0973(3) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaté- 
rülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 

K 0974(3) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaté- 
rülése államháztartáson kívülről 

b) A kamatrész visszafizetése 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K 0940823 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesíté- 
se 

6. Adott kölcsön, visszatérítendő támogatás visszafizetése a pénzügyi számvitel szerint 

a) A tőkeösszeg visszafizetése 

T 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

T 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

K 3511 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatá- 
sok bevételeire államháztartáson belülről 

K 3512 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támo- 
gatások bevételeire államháztartáson belülről 

K 3516 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett 
pénzeszközre 

K 3517 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett 
pénzeszközre 

b) A kamatrész visszafizetése 
T 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 
T 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

K 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

G) Visszatérítendő támogatás, kölcsön fogadásának elszámolása 

1 . Kötelezettségvállalás a visszafizetésre a költségvetési számvitel szerint 

a) Visszafizetendő összeg tőkerésze 
T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyil- 

vántartási ellenszámla 
K 05505(2) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tör- 

lesztése államháztartáson belülre 
K 0583(2) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tör- 

lesztése államháztartáson belülre 
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b) Visszafizetendő összeg kamatrésze 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyil- 
vántartási ellenszámla 

K 053532 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kamatkiadásokra 

2. Kapott kölcsön, visszatérítendő támogatás folyósítása a költségvetési számvitel szerint 

a) Követelésként 

T 0915(2) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele állam- 
háztartáson belülről 

T 0924(2) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ál- 
lamháztartáson belülről 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 
b) Teljesítésként 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K 0915(3) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybe- 
vétele államháztartáson belülről 

K 0924(3) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igény- 
bevétele államháztartáson belülről 

c) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként (tőkerész) 

T 05505(2) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államház- 
tartáson belülre 

T 0583(2) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése állam- 
háztartáson belülre 

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kö- 
telezettség nyilvántartási ellenszámla 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 05505(2) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tör- 
lesztése államháztartáson belülre 

K 0583(2) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tör- 
lesztése államháztartáson belülre 

d) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként (kamatrész) 

T 053532 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kamatkiadásokra 

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kö- 
telezettség nyilvántartási ellenszámla 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 053532 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kamatkiadásokra 

3. Kapott kölcsön, visszatérítendő támogatás folyósítása a pénzügyi számvitel szerint 

a) Kapott kölcsön, visszatérítendő támogatás tőkeösszege 

T 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

T 33 Forintszámlák és devizaszámlák 
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K 4215 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú 
kiadásokra 

K 4218 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási 
célú kiadásokra 

b) Kapott kölcsön, visszatérítendő támogatás kamatrésze 

T 853 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 

K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 

c) Kamatrész elhatárolása 

T 372 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 

K 853 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 

4. Tárgyévi kamat az év elején a pénzügyi számvitel szerint 

T 853 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 

K 372 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 

5. Kapott kölcsön, visszatérítendő támogatás visszafizetése a költségvetési számvitel szerint 

a) A tőkerész visszafizetése 

T 05505(3) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államház- 
tartáson belülre 

T 0583(3) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése állam- 
háztartáson belülre 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 
b) A kamatrész visszafizetése 

T 053533 Kamatkiadások teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

. Kapott kölcsön, visszatérítendő támogatás visszafizetése a pénzügyi számvitel szerint 

a) A tőkerész visszafizetése 

T 4215 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 
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T 4218 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra 

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 
b) A kamatrész visszafizetése 

T 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

H) Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől közvetlenül kapott támogatás elszámolá- 
sa (Áht. 20. § (1) bek.) 

1. Támogatásról való értesítés a költségvetési számvitel szerint 

a) Bevételi előirányzatként (ha tárgyévi és nem került megtervezésre) 

T 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 

K 0965(1) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 

K 0975(1) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 

b) Kiadási előirányzatként (ha tárgyévi és nem került megtervezésre) 
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T 05(1) Kiadási előirányzatok 

K 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 
c) Követelésként 

T 0965(2) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 

T 0975(2) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

2. Támogatásról való értesítés a pénzügyi számvitel szerint 
T 3516 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 
T 3517 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 

K 922 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 
K 923 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 

3. Támogatás jóváírása a pénzügyi számvitel szerint 

T 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

K 36791 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei 

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) 

T 923 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 
K 443 Halasztott eredményszemléletű bevételek 

5. Kötelezettségvállalás, kötelezettség a kapott támogatás terhére 

a) A költségvetési számvitel szerint kötelezettségvállalás 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyil- 
vántartási ellenszámla 

K 05(2) Kötelezettségvállalások kiadásokra 

b) A költségvetési számvitel szerint végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

T 05(2) Kötelezettségvállalások kiadásokra 

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kö- 
telezettség nyilvántartási ellenszámla 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 05(2) Kötelezettségvállalások kiadásokra 

c) Pénzügyi számvitel szerinti kötelezettség 

T 1-8 Eszköz/Forrás/Költség/Ráfordítás 

K 42 Kötelezettségek 

6 . Támogatás felhasználása (kifizetés) a költségvetési számvitel szerint 

a) Kiadási előirányzat teljesítéseként 

T 05(3) Kiadások teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

b) Bevételi előirányzat teljesítéseként 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K 0965(3) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 

K 0975(3) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 
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6a. Támogatás felhasználása (kifizetés) a pénzügyi számvitel szerint 

a) A kötelezettség és a követelés összevezetéseként 

T 42 Kötelezettségek 

T 3516 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett 
pénzeszközre 

T 3517 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett 
pénzeszközre 

b) A nemzetközi támogatási program pénzeszközeinek kivezetéseként 

T 36791 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

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 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 05511(2) Működési célú támogatások az Európai Uniónak 

K 0588(2) Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak 

8 . Visszafizetési kötelezettség előírása a pénzügyi számvitel szerint 

a) Adott (a folyósítás) évén belül 

K 922 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 

K 923 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 

K 36711 Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések 

b) Adott (a folyósítás) évén túl 

T 8435 Más különféle egyéb ráfordítások 

K 4215 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú 
kiadásokra 

K 4218 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási 
célú kiadásokra 

9. Visszafizetés a költségvetési számvitel szerint 

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

b) Adott (a folyósítás) évén túl 

K 05511(3) Működési célú támogatások az Európai Uniónak 

K 0588(3) Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

1 0. Visszafizetés a pénzügyi számvitel szerint 

a) Adott (a folyósítás) évén belül 

T 36711 Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések 

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 
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K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

b) Adott (a folyósítás) évén túl 

T 4215 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 

T 4218 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra 

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

I) Garanciák, kezességek elszámolásai 

1 . Garancia, kezesség nyilvántartásba vétele a költségvetési számvitel szerint 

T 041 Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek 

K 006 Egyéb nyilvántartási ellenszámla 

2 . Jogosult felszólítása a teljesítésre költségvetési számvitel szerint 

a) Kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla – 

K 05503(2) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifi- 
zetés államháztartáson belülre 

K 05507(2) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifi- 
zetés államháztartáson kívülre 

K 0581(2) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó ki- 
fizetés államháztartáson belülre 

K 0585(2) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó ki- 
fizetés államháztartáson kívülre 

b) Eredeti kötelezettel szembeni követelésként 

T 0913(2) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állam- 
háztartáson belülről 

T 0922(2) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ál- 
lamháztartáson belülről 

T 0961(2) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állam- 
háztartáson kívülről 

T 0971(2) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ál- 
lamháztartáson kívülről 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

c) Garancia, kezesség kivezetés 

T 006 Egyéb nyilvántartási ellenszámla 

K 041 Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek 

3 . Jogosult felszólítása a teljesítésre a pénzügyi számvitel szerint 

a) Kötelezettségként 

T 8435 Más különféle egyéb ráfordítások 

1 06 



  

  

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat – SZÁMLAREND 

K 4215 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú 
kiadásokra 

K 4218 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási 
célú kiadásokra 

b) Eredeti kötelezettel szembeni követelésként 

T 3511 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire 
államháztartáson belülről 

T 3512 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevéte- 
leire államháztartáson belülről 

T 3516 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 

T 3517 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 

K 9244 Más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 

4. Jogosultnak teljesítés a költségvetési számvitel szerint 

K 05503(2) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államház- 
tartáson belülre 

K 05507(2) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államház- 
tartáson kívülre 

K 0581(2) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államház- 
tartáson belülre 

K 0585(2) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államház- 
tartáson kívülre 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

5. Jogosultnak teljesítés a pénzügyi számvitel szerint 

T 4215 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 

T 4218 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra 

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

6. Eredeti kötelezett teljesítése a költségvetési számvitel szerint 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K 0913(3) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meg- 
térülések államháztartáson belülről 

K 0922(3) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 
megtérülések államháztartáson belülről 

K 0961(3) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meg- 
térülések államháztartáson kívülről 

K 0971(3) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 
megtérülések államháztartáson kívülről 

7. Eredeti kötelezett teljesítése a pénzügyi számvitel szerint 

T 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

T 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

K 3511 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatá- 
sok bevételeire államháztartáson belülről 

K 3512 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támo- 
gatások bevételeire államháztartáson belülről 
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K 3516 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett 
pénzeszközre 

K 3517 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett 
pénzeszközre 

B/XI. 
KÖZHATALMI BEVÉTELEKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 

A) A beszedő szervezetet megillető közhatalmi bevételek elszámolása 

1. A közhatalmi bevétel követelésként való előírása a költségvetési számvitel szerint 

T 093(2) Követelés közhatalmi bevételekre 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

2 . A közhatalmi bevétel követelésként való előírása a pénzügyi számvitel szerint 

T 3513 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 

K 911 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 

3 . Teljesítés a költségvetési számvitel szerint 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K 093(3) Közhatalmi bevételek teljesítése 

4. Teljesítés a pénzügyi számvitel szerint 

T 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

K 3513 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 

5. Visszatérítési kötelezettség ismertté válásakor elszámolás a költségvetési számvitel szerint 

a) Követelés csökkenésként 

T 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

K 093(2) Követelés közhatalmi bevételekre 
b) Teljesítés csökkenésként 

T 093(3) Közhatalmi bevételek teljesítése 

K 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

. Visszatérítési kötelezettség ismertté válásakor elszámolás a pénzügyi számvitel 

T 911 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 

K 36711 Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések 
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7 . Visszatérítési kötelezettség teljesítése a pénzügyi számvitel szerint 

T 36711 Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

8. A visszatérítés miatti negatív közhatalmi bevételek nullára módosítása év végén a költségvetési 
számvitel szerint: az 5. pont szerintiek fordítottjaként 

9 . A visszatérítés miatt a nulla és a negatív egyenleg közötti különbözet elszámolása (év végén) a 
pénzügyi számvitel szerint 

T 3513 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 

K 911 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 
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1 0. A visszatérítés miatt a nulla és a negatív egyenleg közötti különbözet elszámolása (év végén) a 
költségvetési számvitel szerint 

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 053552 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb dologi ki- 
adásokra 

b) Teljesítésként 

T 053553 Egyéb dologi kiadások teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

1 1. A visszatérítés miatt a nulla és a negatív egyenleg közötti különbözet elszámolása (év végén) a 
pénzügyi számvitel szerint 

a) Kötelezettségként 

T 8435 Más különféle egyéb ráfordítások 

K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 

b) Teljesítésként 

T 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 

K 3513 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 

B) A bevételt beszedő és a központi költségvetés/más szervezet között megosztott közhatalmi 
bevételek elszámolása 

1 . A bevételt beszedő szervezetet megillető közhatalmi bevétel követelésként való előírása: e feje- 
zet A) A beszedő szervezetet megillető közhatalmi bevételek elszámolása cím 1. és 2. pontja 
szerint 

2 . A bevételt beszedő szervezetet nem megillető közhatalmi bevétel követelésként való előírása: 
csak a részletező nyilvántartásokban 

3 . A közhatalmi bevétel beérkezésekor a beszedő szervezetnek járó bevételi rész elszámolása a 
költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint e fejezet A) A Beszedő szervezetet megillető köz- 
hatalmi bevételek elszámolása cím 3. és 4. pontja szerint 

4 . A közhatalmi bevétel beérkezésekor a beszedő szervezetnek nem járó bevételi rész elszámolása 
a pénzügyi számvitel szerint 

T 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

K 3673 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 

5 . A közhatalmi bevétel beérkezését követően a bevételt beszedő szervezetet nem megillető köz- 
hatalmi bevétel továbbutalása a pénzügyi számvitel szerint 

T 3673 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

6 . Visszatérítési kötelezettség elszámolása (csak a bevételt beszedő szervezet által beszedett há- 
nyadot érintő részre): e fejezet A) A beszedő szervezetet megillető közhatalmi bevételek elszá- 
molása cím 5-7. pontja szerint 

7 . A visszatérítés miatti negatív bevételi egyenleg módosításának elszámolása (év végén): e feje- 
zet A) A beszedő szervezetet megillető közhatalmi bevételek elszámolása cím 8-11. pontja sze- 
rint 

1 09 



  

  

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat – SZÁMLAREND 

C) A beszedő szervezetet nem megillető közhatalmi bevételek elszámolása 

1. Bevétel beérkezése a beszedő szerv számlájára a pénzügyi számvitel szerint 

T 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

K 3673 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 

2 . Bevétel továbbutalása a beszedő szerv számlájáról a pénzügyi számvitel szerint 

T 3673 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

3 . Bevétel beérkezése, ha az nem a saját számlájára érkezik a költségvetési és a pénzügyi számvitel 
szerint: csak a részletező nyilvántartásokban 

4 . Egyéb gazdasági események elszámolása a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint: csak a 
részletező nyilvántartásokban 

D) Az e fejezet B) A bevételt beszedő és a központi költségvetés/más szervezet között megosztott 
közhatalmi bevételek elszámolása és C) A beszedő szervezetet nem megillető közhatalmi bevé- 
telek elszámolása cím szerinti közhatalmi bevételek elszámolása a jogosult szervnél 

1 . Bevétel beérkezése a beszedő szervezet Áhsz. 44. § (2a) bekezdése szerinti adatszolgáltatása 
alapján a költségvetési számvitel szerint (követelésként elszámolása már megtörtént) 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K 093(3) Közhatalmi bevételek teljesítése 

2 . Bevétel beérkezése a beszedő szervezet Áhsz. 44. § (2a) bekezdése szerinti adatszolgáltatása 
alapján a pénzügyi számvitel szerint (követelésként elszámolása már megtörtént) 

T 3653 Más által beszedett bevételek elszámolása 

K 3513 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 

3. Bevétel beérkezése a beszedő szervezet általi átutalást követően 

T 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

K 3653 Más által beszedett bevételek elszámolása 

B/XII. 
EGYÉB GAZDASÁGI ESEMÉNYEK ELSZÁMOLÁSAI 

A) Szolgáltatás vásárlás elszámolása 

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint 

a) Nettó érték 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyil- 
vántartási ellenszámla 

K 053(2) Dologi kiadások 

b) Általános forgalmi adó 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyil- 
vántartási ellenszámla 

K 053512 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú 
előzetesen felszámított általános forgalmi adóra 
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2 . Előleg: a II. fejezet A) Vásárlás elszámolása cím 2. pontja szerint, azzal az eltéréssel, hogy a 
36511./36512. könyvviteli számlák helyett a 36514. (kiküldetési előleg esetén a 36515.) könyvvi- 
teli számlát kell használni 

3. Szállítói számla a költségvetési számvitel szerint 

a) Nettó érték 

T 053(2) Dologi kiadások 

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kö- 
telezettség nyilvántartási ellenszámla 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 053(2) Dologi kiadások 

b) Általános forgalmi adó 

T 053512 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú előzetesen fel- 
számított általános forgalmi adóra 

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kö- 
telezettség nyilvántartási ellenszámla 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 053512 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú 
előzetesen felszámított általános forgalmi adóra 

c) Nettó előleg teljesítésként 

T 053(3) Dologi kiadások 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

d) Előleg utáni általános forgalmi adó teljesítésként 

T 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

4 . Szállítói számla a pénzügyi számvitel szerint 

a) Nettó összeg (előleggel együtt) 

T 52 Igénybe vett szolgáltatások költségei 

K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 

T 6 Költséghelyek, általános költségekk, vagy 

T 7 Tevékenységek költségei 

K 591 Költségnem átvezetési számla 

b) Előleg rendezése 

T 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 

K 36514 Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek 

c) Általános forgalmi adó: a II. fejezet A) Vásárlás elszámolása 4. pont c) -g) alpontja szerint, azzal az elté- 
réssel, hogy a 4216. könyvviteli számla helyett a 4213. könyvviteli számlát kell használni 
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5 . A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint 

a) Nettó összeg (előleg nélkül) 

T 053(3) Dologi kiadások 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

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

T 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

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

T 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

7 . Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyam különbözet a költségvetési és a pénzügyi számvitel 
szerint: a B/II. fejezet A) Vásárlás elszámolása 7-10. pontja szerint, azzal az eltéréssel, hogy a 
4216. könyvviteli számla helyett a 4213. könyvviteli számlát kell használni 

B) Szolgáltatás nyújtás elszámolása 

1. Számlázott eladási ár a költségvetési számvitel szerint 

a) Nettó érték 

T 094022 Követelés szolgáltatások ellenértékére 

T 094032 Követelés közvetített szolgáltatások ellenértékére 

T 094052 Követelés ellátási díjakra 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

b) Általános forgalmi adó 

T 094062 Követelés kiszámlázott általános forgalmi adóra 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

2. Számlázott eladási ár a pénzügyi számvitel szerint 

a) Nettó érték 

T 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

K 912 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű 
bevételei 

b) Általános forgalmi adó 

T 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

K 36422 Más fizetendő általános forgalmi adó 
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3. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint 

a) Nettó érték 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K 094023 Szolgáltatások ellenértéke teljesítése 

K 094033 Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése 

K 094053 Ellátási díjak teljesítése 

b) Általános forgalmi adó 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K 094063 Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése 

. A számla kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint 4 

T 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

T 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

K 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

C) Általános forgalmi adó elszámolás 

1 . Előzetesen felszámított általános forgalmi adó a számla beérkezésekor a költségvetési számvi- 
tel szerint 

T 053512 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú előzetesen fel- 
számított általános forgalmi adóra 

T 05672 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség beruházási célú előzetesen fel- 
számított általános forgalmi adóra 

T 05742 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felújítási célú előzetesen fel- 
számított általános forgalmi adóra 

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kö- 
telezettség nyilvántartási ellenszámla 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 053512 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú 
előzetesen felszámított általános forgalmi adóra 

K 05672 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség beruházási célú 
előzetesen felszámított általános forgalmi adóra 

K 05742 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felújítási célú 
előzetesen felszámított általános forgalmi adóra 

2 . Előzetesen felszámított általános forgalmi adó a számla beérkezésekor a pénzügyi számvitel 
szerint 

a) Levonható általános forgalmi adó 

T 36412 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó elszámolása 

K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 

K 4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 

K 4217 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 

b) Nem levonható általános forgalmi adó 
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T 36414 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 

K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 

K 4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 

K 4217 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 

c) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó átvezetése 

T 8435 Más különféle egyéb ráfordítások 

K 36414 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 

3 . Előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése a költségvetési számvitel szerint 

T 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése 

T 05673 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése 

T 05743 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

4 . Előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése a pénzügyi számvitel szerint 

T 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 

T 4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 

T 4217 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

5. Kiszámlázott általános forgalmi adó a költségvetési számvitel szerint 

T 094062 Követelés kiszámlázott általános forgalmi adóra 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

. Kiszámlázott általános forgalmi adó a pénzügyi számvitel szerint 

T 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

K 36422 Más fizetendő általános forgalmi adó 

6 

7. Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése a költségvetési számvitel szerint 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K 094063 Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése 

8. Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése a pénzügyi számvitel szerint 

T 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

T 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

K 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

9. Fordított általános forgalmi adó elszámolás a pénzügyi számvitel szerint 

a) Fizetendő levonható általános forgalmi adó 

T 36412 Más előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

K 36422 Más fizetendő általános forgalmi adó 

b) Fizetendő nem levonható általános forgalmi adó 
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T 36414 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 

K 36422 Más fizetendő általános forgalmi adó 

c) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

T 8435 Más különféle egyéb ráfordítások 

K 36414 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 

9a. Előzetesen felszámított levonható és fizetendő általános forgalmi adó összevezetése 

T 36422 Más fizetendő általános forgalmi adó 

K 36412 Más előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

10. Adóbevallás szerint fizetendő általános forgalmi adó a költségvetési számvitel szerint 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 053522 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség fizetendő általá- 
nos forgalmi adóra 

11. Adóbevallás szerint fizetendő általános forgalmi adó a pénzügyi számvitel szerint 

T 36422 Más fizetendő általános forgalmi adó 

K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 

12. Adóbevallás szerint fizetendő általános forgalmi adó teljesítése a költségvetési számvitel sze- 
rint 

T 053523 Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

1 3. Adóbevallás szerint fizetendő általános forgalmi adó teljesítése a pénzügyi számvitel szerint 

T 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

1 4. Adóbevallás szerint visszaigényelhető általános forgalmi adó a költségvetési számvitel szerint, 
ha az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa. tv.) sze- 
rinti visszafizetésre való jogosultság megnyílik 

T 094072 Követelés általános forgalmi adó visszatérítésére 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

1 

1 

1 

5. Adóbevallás szerint visszaigényelhető általános forgalmi adó a pénzügyi számvitel szerint, ha 
az Áfa. tv. szerinti visszafizetésre való jogosultság megnyílik 

T 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

K 36412 Más előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

6. Adóbevallás szerint visszaigényelhető általános forgalmi adó teljesítése a költségvetési számvi- 
tel szerint 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K 094073 Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése 

7. Adóbevallás szerint visszaigényelhető általános forgalmi adó teljesítése a pénzügyi számvitel 
szerint (amennyiben az Áfa. tv. szerinti visszafizetésre való jogosultság megnyílik) 
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T 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

K 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

1 8. Az általános forgalmi adó arányosítása miatt az előzetesen felszámított általános forgalmi adó 
vissza nem igényelhető részének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 

T 8435 Más különféle egyéb ráfordítások 

K 36412 Más előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

D) Behajthatatlan követelés elszámolása 

1 . Behajthatatlan követelés a költségvetési számvitel szerint 

T 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

K 09(2) Bevételi követelések 

2. Behajthatatlan követelés a pénzügyi számvitel szerint 

T 8432 Kötelezett megszűnése miatt behajthatatlanként leírt követelések 

T 8433 Más okból behajthatatlanként leírt követelések 

K 35 Követelések 

E) Követelés elengedése 

1. Követelés elengedése a költségvetési számvitel szerint 

T 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

K 09(2) Bevételi követelések 

. Követelés elengedése a pénzügyi számvitel szerint 

T 8435 Más különféle egyéb ráfordítások 

2 

K 351 Költségvetési évben esedékes követelések 
F) Követelés értékvesztésének és értékvesztés visszaírásának elszámolása 

1 . Értékvesztés a költségvetési számvitel szerint 

T 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

K 09(2) Bevételi követelések 

2 . Értékvesztés a pénzügyi számvitel szerint 

T 8435 Más különféle egyéb ráfordítások 

K 358 Követelések értékvesztése és annak visszaírása 

3. Értékvesztés visszaírása a költségvetési számvitel szerint 

T 09(2) Bevételi követelések 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

4. Értékvesztés visszaírása a pénzügyi számvitel szerint 

T 358 Követelések értékvesztése és annak visszaírása 
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K 9244 Más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 

G) Utólagos elszámolásra kiadott összeg elszámolása 

1. Az elszámolásra kiadott összeg a pénzügyi számvitel szerint 

T 36515 Foglalkoztatottaknak adott előlegek 

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

2. Az elszámoláskor a visszavett összeg a pénzügyi számvitel szerint 

T 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

T 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

K 36515 Foglalkoztatottaknak adott előlegek 

3. A felhasznált összeg a költségvetési számvitel szerint 

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 05(2) Kötelezettségvállalás kiadásokra 

b) Teljesítésként 

T 05(3) Kiadások teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

4 . A felhasznált összeg a pénzügyi számvitel szerint 

a) Kötelezettségként 

T 1-2 Nemzeti vagyonba tartotó befektetett eszközök, forgóeszközök 

T 3641 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása 

T 5 Költségnemek 

T 8 Elszámolt költségek és ráfordítások 

K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 

K 4215 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú 
kiadásokra 

K 4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 

K 4217 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 

K 4218 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási 
célú kiadásokra 

T 6 Költséghelyek, általános költségekk 

T 7 Tevékenységek költségei 

K591 Költségnem átvezetési számla 

b) Teljesítésként 
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T 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 

T 4215 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 

T 4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 

T 4217 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 

T 4218 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra 

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

H) Adott előlegek értékvesztésének elszámolása 

1 . Értékvesztés a pénzügyi számvitel szerint 

T 8435 Más különféle egyéb ráfordítások 

K 36518 Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása 

2. Előleg elszámolása kiadásként a költségvetési számvitel szerint 

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 053552 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb dologi ki- 
adásokra 

b) Teljesítésként 

T 053553 Egyéb dologi kiadások teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

3. Értékvesztés visszaírásának elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 

T 36518 Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása 

K 9244 Más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 

4. Értékvesztés visszaírásának elszámolása a költségvetési számvitel szerint 

a) Követelésként 

T 094112 Követelés egyéb működési bevételekre 

K 004 Követelés nyilvántartási ellenszámla 

b) Teljesítésként 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K 094113 Egyéb működési bevételek teljesítése 

I) Kötelezettségek elengedése elszámolása 

1. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség elengedése a költségvetési számvitel szerint 

T 05(2) Kötelezettségvállalás kiadásokra 
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K 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más 
fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla 

2 . Kötelezettség elengedése a pénzügyi számvitel szerint 

T 42 Kötelezettségek 

K 9244 Más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 

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) 

T 9244 Más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 

K 443 Halasztott eredményszemléletű bevételek 

J) Adott engedmény elszámolása 

1 . Konkrét számlához kapcsolódó adott engedmény a költségvetési számvitel szerint 

T 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

K 09(2) Bevételi követelések 

2 . Konkrét számlához kapcsolódó adott engedmény a pénzügyi számvitel szerint 

a) Nettó eladási ár 

K 912 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 

T 9244 Más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 

K 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

K 3515 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 

b) Kiszámlázott általános forgalmi adó 

T 36422 Más fizetendő általános forgalmi adó 

K 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

3. Konkrét számlához nem kapcsolódó adott engedmény a költségvetési számvitel szerint: az 1. 
pontban foglaltak szerint 

4. Konkrét számlához nem kapcsolódó adott engedmény a pénzügyi számvitel szerint 

T 8435 Más különféle egyéb ráfordítások 

K 35 Követelések 

K) Tartozásátvállalás (kötelezettség átvállalása) elszámolása 

1 . Átvállalt kötelezettségek a költségvetési számvitel szerint kötelezettségvállalásként, más fizetési 
kötelezettségként 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyil- 
vántartási ellenszámla 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 
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K 05(2) Kötelezettségvállalás kiadásokra 

2. Átvállalt kötelezettségek a pénzügyi számvitel szerint 

T 8435 Más különféle egyéb ráfordítások 

K 42 Kötelezettségek 

3 . Időbeli elhatárolás a pénzügyi számvitel szerint (az Szt. 33. § (1) bekezdése és az Áhsz. 13. § 
(10) bekezdése szerint) 

T 373 Halasztott ráfordítások 

K 8435 Más különféle egyéb ráfordítások 

L) Származékos ügyletek (fedezeti célú ügyletek) elszámolása 

. A fedezeti ügylet a költségvetési számvitel szerint 

a) Függő követelésként 

T 032 Egyéb függő követelések 

K 006 Egyéb nyilvántartási ellenszámla 

1 

b) Függő kötelezettségként 

T 045 Egyéb függő kötelezettségek 

K 006 Egyéb nyilvántartási ellenszámla 

2. Mérlegforduló napjáig lezárt fedezeti ügylet nyereségének elszámolása a költségvetési számvi- 
tel szerint 

a) Követelésként 

T 0940822 Követelés egyéb kapott (járó) kamatokra és kamatjellegű bevételekre 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

b) Teljesítésként 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K 0940823 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesíté- 
se 

3 . Mérlegforduló napjáig lezárt fedezeti ügylet nyereségének elszámolása a pénzügyi számvitel 
szerint 

a) Követelésként 

T 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

K 934 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű 
bevételek 

b) Teljesítésként 

T 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

T 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

K 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

4. Mérlegforduló napjáig le nem lezárt fedezeti ügylet nyereségének elszámolása a költségvetési 
számvitel szerint 
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a) Követelésként 

b) Teljesítésként 

T 09832 Követelés adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételeire 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K 09833 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei tel- 
jesítése 

5 . Mérlegforduló napjáig lezárt fedezeti célú swap ügyletnek nem minősülő fedezeti ügylet nyere- 
ségének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 

a) Követelésként 
T 3518 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre 

K 9353 Pénzügyi műveletek más egyéb eredményszemléletű bevételei 

b) Teljesítésként 
T 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 
T 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

K 3518 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételek- 
re 

6 . Mérlegforduló napjáig le nem zárt fedezeti célú kamat swap ügylet Szt. 32. § (5) bekezdés a) 
pontja szerinti értékének, valamint b) és c) pontja szerinti nyereségének elszámolása a pénz- 
ügyi számvitel szerint 

T 371 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 

K 934 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű 
bevételek 

7 . Mérlegforduló napjáig le nem zárt fedezeti célú kamat swap ügyletnek nem minősülő fedezeti 
ügylet Szt. 32. § (5) bekezdés a) pontja szerinti értékének, és e) pontja szerint nyereségének el- 
számolása a pénzügyi számvitel szerint 

T 371 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 

K 9353 Pénzügyi műveletek más egyéb eredményszemléletű bevételei 

8 . Mérlegforduló napjáig lezárt fedezeti célú kamat swap ügylet veszteségének elszámolása a 
költségvetési számvitel szerint 

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 053532 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kamatkiadásokra 

b) Teljesítésként 

T 053532 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kamatkiadásokra 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

9. Mérlegforduló napjáig lezárt fedezeti célú kamat swap ügylet veszteségének elszámolása a 
pénzügyi számvitel szerint 

a) Kötelezettségként 

T 853 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 

K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 
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b) Teljesítésként 

T 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

1 0. Mérlegforduló napjáig lezárt fedezeti célú kamat swap ügyletnek nem minősülő fedezeti ügy- 
let veszteségének elszámolása a költségvetési számvitel szerint 

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 05932 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség adóssághoz nem 
kapcsolódó származékos ügyletek kiadásaira 

b) Teljesítésként 

T 05932 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség adóssághoz nem kapcsolódó 
származékos ügyletek kiadásaira 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

1 1. Mérlegforduló napjáig lezárt fedezeti célú kamat swap ügyletnek nem minősülő fedezeti ügy- 
let veszteségének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 

a) Kötelezettségként 

T 853 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 

K 4219 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadá- 
sokra 

b) Teljesítésként 

T 4219 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

1 

1 

1 

2. Mérlegforduló napjáig le nem zárt fedezeti célú kamat swap ügylet Szt. 44. § (5) bekezdés a) 
pontja szerinti értékének, valamint a b) és e) pontja szerinti veszteségének elszámolása a 
pénzügyi számvitel szerint 

T 853 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 

K 442 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 

3. Mérlegforduló napjáig le nem zárt fedezeti célú kamat swap ügyletnek nem minősülő fedezeti 
ügylet Szt. 44. § (5) bekezdés a) pontja szerinti értékének és e) pontja szerinti veszteségének el- 
számolása a pénzügyi számvitel szerint 

T 853 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 

K 442 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 

4. A fedezeti célú ügylet kivezetése a költségvetési számvitel szerint 

a) Függő követelésként 

T 006 Egyéb nyilvántartási ellenszámla 

K 032 Egyéb függő követelések 

b) Függő kötelezettségként 
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T 006 Egyéb nyilvántartási ellenszámla 

K 045 Egyéb függő kötelezettségek 

M) Előirányzatok elszámolása 

1. Eredeti előirányzat (elemi költségvetés alapján) 

T 05(1) Kiadási előirányzatok 

K 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 

T 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 

K 09(1) Bevételi előirányzatok 

2) Kiadási előirányzatok zárolása 

T 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 

K 05(1) Kiadási előirányzatok 

3) Előirányzatok módosítása (átcsoportosítása) 

a) Csökkenés 

T 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 

K 05(1) Kiadási előirányzatok 

T 09(1) Bevételi előirányzatok 

K 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 

b) Növekedés 

T 05(1) Kiadási előirányzatok 

K 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 

T 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 

K 09(1) Bevételi előirányzatok 

N) Maradvány elszámolása 

.Költségvetési maradvány elszámolása a költségvetési számvitel szerint 

a) Bevételi előirányzatként 

T 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 

K 0981311 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirány- 
zata 

1 

b) Kiadási előirányzatként 

T 05(1) Kiadási előirányzatok 

K 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 
c) Követelésként 

T 0981312 Követelés előző év költségvetési maradványának igénybevételére 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

d) Teljesítésként 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 
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K 0981313 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése 

2 . Vállalkozási maradvány elszámolása a költségvetési számvitel szerint 

a) Bevételi előirányzatként 

T 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 

K 0981321 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele előirányzata 
b) Kiadási előirányzatként 

T 05(1) Kiadási előirányzatok 

K 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 

c) Követelésként 

T 0981322 Követelés előző év vállalkozási maradványának igénybevételére 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 
d) Teljesítésként 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K 0981323 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése 

O) Kerekítési különbözet elszámolása 

1. Kerekítési különbözet elszámolása költségvetési számvitel szerint 

a) Követelésként 

T 094112 Követelés egyéb működési bevételekre 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

b) Teljesítésként 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K 094113 Egyéb működési bevételek teljesítése 

c) Kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 053552 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb dologi ki- 
adásokra 

d) Kiadás teljesítéseként 

T 053553 Egyéb dologi kiadások teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

2. Kerekítési különbözet elszámolása pénzügyi számvitel szerint 

a) Követelésként 

T 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

K 9244 Más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 

b) Teljesítésként 

T 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

T 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

K 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 
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c) Kötelezettségként 

T 8435 Különféle egyéb ráfordítások 

K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 

d) Kiadás teljesítésként 

T 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

P) Költségvetési évben nyilvántartásba vett tévesen, hibásan teljesített költségvetési bevételeknek 
és kiadásoknak a költségvetési évben történő visszatérülésének elszámolása 

1 . Költségvetési bevételek visszatérítésének elszámolása a téves, hibás nyilvántartásba vétel, telje- 
sítés ismertté válásakor a költségvetési számvitel szerint 

a) Teljesítés csökkentéseként 

T 09(3) Bevételi előirányzatok, követelések teljesítése 

K 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

b) Követelés korrigálásaként 

T 004 Követelés nyilvántartási ellenszámla 

K 09(2) Bevételi követelés 

. Költségvetési bevételek visszatérítésének elszámolása a téves, hibás nyilvántartásba vétel, telje- 
sítés ismertté válásakor a pénzügyi számvitel szerint 

a) Bevétel csökkentésként 

T 9 Eredményszemléletű bevételek 

K 351 Költségvetési évben esedékes követelések 

b) Követelés átvezetéseként kapott előlegbe 

T 351 Költségvetési évben esedékes követelések 

K 36711 Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések 

2 

3. Visszatérítés pénzforgalmi teljesítése 

T 36711 Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések 

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

4 . Költségvetési kiadások visszatérülésének elszámolása a téves, hibás nyilvántartásba vétel, telje- 
sítés ismertté válásakor a költségvetési számvitel szerint 

a) Teljesítés csökkentéseként 

T 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

K 05(3) Kiadások teljesítése 

b) Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség csökkentéseként 

T 05(2) Kötelezettségvállalás kiadásokra 
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K 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más 
fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla 

5 . Költségvetési kiadások visszatérülésének elszámolása a téves, hibás nyilvántartásba vétel, telje- 
sítés ismertté válásakor a pénzügyi számvitel szerint 

a) Költség, ráfordítás, eszköz csökkentéseként 

T 42 Kötelezettségek 

K 1/2/5/8 Befektetett, forgóeszközök, vagy költségek ráfordítások 

b) Kötelezettség átvezetéseként 

T 36516 Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 

K 42 Kötelezettségek 

. Visszatérítés pénzforgalmi teljesítése 6 

T 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

T 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

K 36516 Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 

Q) A tévesen, hibásan nyilvántartásba vett, teljesített költségvetési bevételeknek és kiadásoknak a 
költségvetési évet követően történő elszámolása a közhatalmi bevételek kivételével 

1 . Költségvetési bevételek visszatérítésének elszámolása az adott bevétel visszatérítésének nyil- 
vántartásba vételére rendelt rovaton a téves, hibás nyilvántartásba vétel, teljesítés ismertté válá- 
sakor a költségvetési számvitel szerint 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 05(2) Kötelezettségvállalás kiadásokra 

2 . Költségvetési bevételek visszatérítésének elszámolása a téves, hibás nyilvántartásba vétel, telje- 
sítés ismertté válásakor a pénzügyi számvitel szerint 

T 8 Elszámolt költségek és ráfordítások 

K 421 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 

3 . Költségvetési bevételek pénzforgalmi visszatérítésének elszámolása a költségvetési számvitel 
szerint 

T 05(3) Kiadások teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

4. Költségvetési bevételek pénzforgalmi visszatérítésének elszámolása a pénzügyi számvitel sze- 
rint 

T 421 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

5 . Költségvetési kiadások visszatérülésének elszámolása az adott kiadás visszatérítésének nyilván- 
tartásba vételére rendelt rovaton a téves, hibás nyilvántartásba vétel, teljesítés ismertté válása- 
kor a költségvetési számvitel szerint 

T 09(2) Bevételi követelések 
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K 004 Követelés nyilvántartási ellenszámla 

6 . Költségvetési kiadások visszatérülésének elszámolása a téves, hibás nyilvántartásba vétel, telje- 
sítés ismertté válásakor a pénzügyi számvitel szerint 

T 351 Költségvetési évben esedékes követelések 

K 9 Eredményszemléletű bevételek 

7. Költségvetési kiadások pénzforgalmi visszatérülésének elszámolása a költségvetési számvitel 
szerint 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 
K 09(3) Bevételek teljesítése 

8. Költségvetési kiadások pénzforgalmi visszatérülésének elszámolása pénzügyi számvitel szerint 

T 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

T 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

K 351 Költségvetési évben esedékes követelések 
R) Behajtási költségátalány elszámolása 

1. A megállapított behajtási költségátalány összegének végleges kötelezettségvállalásként, más 
fizetési kötelezettségként történő nyilvántartásba vétele költségvetési számvitel szerint 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 053552 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb dologi ki- 
adásokra 

2. A megállapított behajtási költségátalány összegének kötelezettségként történő nyilvántartásba 
vétele pénzügyi számvitel szerint 

T 8435 Más különféle egyéb ráfordítások 
K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadások 

3. A behajtási költségátalány pénzügyi teljesítésének elszámolása költségvetési számvitel szerint 

T 053553 Egyéb dologi kiadások teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

4. A behajtási költségátalány pénzügyi teljesítésének elszámolása pénzügyi számvitel szerint 

T 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

K 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

B/XIII. 
KÖNYVVITELI ZÁRLAT SAJÁTOS FELADATAI 

1 . Záró befejezetlen termelés 

T 231 Befejezetlen termelés, félkész termékek 

K 571. Saját termelésű készletek állományváltozása 

T 591 Költségnem átvezetési számla 
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K 6 Költséghelyek, általános költségek, vagy 

K 7 Tevékenységek költségei 

2 

3 

4 

5 

6 

. 6-os számlaosztály számláinak átvezetése 

T 7 Tevékenységek költségei 

K 691 Költséghelyek, általános költségek átvezetési számla 

. 6-os számlaosztály számláinak lezárása 

T 691 Költséghelyek, általános költségek átvezetési számla 

K 6 Költséghelyek, általános költségek 

. 7. számlaosztály számláinak zárása 

T 591 Költségnem átvezetési számla 

K 7 Tevékenységek költségei 

. 51-56. számlacsoport számláinak átvezetése 

T 81-83 Anyagjellegű, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás 

K 51-56 Költségnemek 

. 57. számlacsoport számláinak átvezetése (egyenlegtől függően) 

T 492 Mérleg szerinti eredmény elszámolása 

T 57 Aktivált saját teljesítmények értéke 

K 57 Aktivált saját teljesítmények értéke 

K 492 Mérleg szerinti eredmény elszámolása 

. 8. számlaosztály számláinak zárása 7 

8 

9 

T 492 Mérleg szerinti eredmény elszámolása 

K 8 Elszámolt költségek és ráfordítások 

. 9. számlaosztály számláinak zárása 

T 9 Eredményszemléletű bevételek 

K 492 Mérleg szerinti eredmény elszámolása 

. 492-es számla átvezetése (egyenlegtől függően) 

T 416 Mérleg szerinti eredmény 

T 492 Mérleg szerinti eredmény elszámolása 

K 492 Mérleg szerinti eredmény elszámolása 

K 416 Mérleg szerinti eredmény 

1 0. Mérlegszámlák zárása 

T 493 Zárómérlegszámla 

T 1-4 /Eszközök – Források számlái 

K 1-4 Eszközök – Források számlái 

K 493 Zárómérlegszámla 

1. Pénzügyi teljesítés nyilvántartási számláinak zárása 

T 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

1 
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K05(3) Kiadások teljesítése 

T 09(3) Bevételek teljesítése 

K 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

12. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, követelés nyilvántartási számláinak zárása 

T 05(2) Kötelezettségvállalás kiadásokra 

K 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más 
fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla 

T 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

K 09(2) Bevételi követelés 

1 3. Előirányzatok nyilvántartási számláinak zárása 

T 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 

K 05(1) Kiadások előirányzata 

T 09(1) Bevételek előirányzata 

K 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 

B/XIV. 
KÖNYVVITELI NYITÁS FELADATAI 

1 . A mérleg számlák nyitása 

T 1-4 Eszközök – Források számlái 

T 491 Nyitómérlegszámla 

K 491 Nyitómérlegszámla 

K 1-4 Eszközök – Források számlái 

2. Mérleg szerinti eredmény átvezetése (egyenlegtől függően) 

T 416 Mérleg szerinti eredmény 

T 414 Felhalmozott eredmény 

K 414 Felhalmozott eredmény 

K 416 Mérleg szerinti eredmény 

3 . Befejezetlen termelés költségeinek visszavezetése 

T 571 Saját termelésű készletek állományváltozása 

K 231 Befejezetlen termelés, félkész termékek 

T 6 Költséghelyek, általános költségekk, vagy 

T 7 Tevékenységek költségei 

K 591 Költségnem átvezetési számla 

4. Költségvetési évben esedékes követelések átvezetése a költségvetési számvitel szerint 

T 09(2) Bevételi követelések 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

T 0042 Költségvetési évet követően esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 
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K 09(2) Bevételi követelések 

. Költségvetési évben esedékes követelések átvezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 351 Költségvetési évben esedékes követelések 

5 

K 352 Költségvetési évet követően esedékes követelések 

6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek átvezetése a 
költségvetési számvitel szerint 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyil- 
vántartási ellenszámla 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 05(2) Kötelezettségvállalás kiadásokra 

T 05(2) Kötelezettségvállalás kiadásokra 

K 0023 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalás, más fi- 
zetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla 

K 0024 Költségvetési évet követően esedékes végleges kötelezettségválla- 
lás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla 

7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek átvezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 422 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 

K 421 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 

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 

T 361 Pénzeszközök átvezetési számla 

K 311 Éven túli lejáratú lekötött bankbetétek 

b) Éven belüli lejáratú lekötött bankbetét nyilvántartásba vétele 

T 312 Éven belüli lejáratú lekötött bankbetétek 

K 361 Pénzeszközök átvezetési számla 

B/XV. 
A MEGSZŰNÉS, CÍMRENDI MÓDOSÍTÁSOK 

KÖNYVVITELI FELADATAI 

A) A megszűnő költségvetési szervnél 

A megszűnő költségvetési szervnél a megszűnés fordulónapjára vonatkozóan el kell végezni az éves 
könyvviteli zárással kapcsolatos számviteli feladatokat a B/XIII. fejezetben leírtak szerint. A vagyonele- 
meket nem kell kivezetni a mérlegből, mivel az Áhsz.-ben a megszűnéshez nem kapcsolódik „0” -s beszá- 
moló elkészítési kötelezettség, azonban el kell végezni az 1-7. pontban foglalt feladatokat. 

1 . A nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak, tárgyi eszközök megszűnőnél elszámolt érték- 
helyesbítésének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 415 Eszközök értékhelyesbítésének forrása 
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K 116-146 Immateriális javak, tárgyi eszközök értékhelyesbítése 

. A befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítésének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 415 Eszközök értékhelyesbítésének forrása 

2 

K 166 Tartós részesedések értékhelyesbítése 

3 . A korrigált záró pénzkészlet összegével megegyezően pénzforgalom nélküli támogatás elszá- 
molása a költségvetési számvitel szerint 

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötele- 
zettség nyilvántartási ellenszámla 

K 055062 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb működési 
célú támogatásokra államháztartáson belülre 

b) Teljesítéseként 

T 053563 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

4 . A korrigált záró pénzkészlet összegével megegyezően pénzforgalom nélküli támogatás elszá- 
molása a pénzügyi számvitel szerint 

a) Kötelezettségként 

T 8435 Más különféle egyéb ráfordítások 

K 4215 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú 
kiadásokra 

b) Teljesítéseként 

T 4215 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 
K 3673 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 

. Kapcsolódó tételek: a záró beszámoló elkészültét követően a B/XIII. fejezet szerinti zárlati 5 
feladatok könyvelési lépései 

B) Beolvadás, illetve jogutód nélküli megszűnés esetén a jogutód, illetve az Áht. 11. § (5) bekez- 
dése szerinti szervnél 

1 . A nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak, tárgyi eszközök megszűnőnél kimutatott beke- 
rülési értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint 

T 11/121-141 Immateriális javak, tárgyi eszközök 

K 495 Mérlegrendezési számla 

2 . A nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak, tárgyi eszközök megszűnőnél elszámolt terv 
szerinti értékcsökkenésének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint 

T 495 Mérlegrendezési számla 

K 119-149 Immateriális javak, tárgyi eszközök értékcsökkenése 

3 . A nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak, tárgyi eszközök megszűnőnél elszámolt terven 
felüli értékcsökkenés nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint 

T 495 Mérlegrendezési számla 
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K 118-148 Immateriális javak és tárgyi eszközök terven felüli értékcsökke- 
nése és annak visszaírása 

4 . A nemzeti vagyonba tartozó beruházások, felújítások megszűnőnél kimutatott bekerülési érté- 
kének állományba vétele a pénzügyi számvitel szerint 

T 151/152 Befejezetlen beruházások/felújítások 
K 495 Mérlegrendezési számla 

5 . A nemzeti vagyonba tartozó beruházások, felújítások megszűnőnél elszámolt terven felüli ér- 
tékcsökkenésének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint 

T 495 Mérlegrendezési számla 

K 158 Beruházások terven felüli értékcsökkenése 

6 . A befektetett pénzügyi eszközök megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba 
vétele a pénzügyi számvitel szerint 

T 16-17 Befektetett pénzügyi eszközök 

K 495 Mérlegrendezési számla 

7 . A befektetett pénzügyi eszközök megszűnőnél elszámolt értékvesztésének nyilvántartásba vé- 
tele a pénzügyi számvitel szerint 

T 495 Mérlegrendezési számla 

K 168/178 Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztése és visszaírása 

8 . A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének ál- 
lományba vétele a pénzügyi számvitel szerint 

T 21/24 Készletek, értékpapírok 

K 495 Mérlegrendezési számla 

9 . A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök megszűnőnél elszámolt értékvesztésének állo- 
mányba vétele a pénzügyi számvitel szerint 

T 495 Mérlegrendezési számla 

K 218-248 Készletek, értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása 

1 

1 

1 

0. A nemzeti vagyon induláskori értéke megszűnőnél kimutatott könyv szerinti értékének nyil- 
vántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint 

T 495 Mérlegrendezési számla 

K 411 Nemzeti vagyon induláskori értéke 

1 A nemzeti vagyon változása megszűnőnél kimutatott könyv szerinti értékének nyilvántartásba 
vétele a pénzügyi számvitel szerint 

T 495/412 Mérlegrendezési számla/ Nemzeti vagyon változása 

K 412/495 Nemzeti vagyon változása/ Mérlegrendezési számla 

2. Az egyéb eszközök induláskori értéke és változásai megszűnőnél kimutatott könyv szerinti 
értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint 

T 495 Mérlegrendezési számla 

K 4133 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változá- 
sai 

T 4133 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 
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K 495 Mérlegrendezési számla 

1 3. A mérleg szerinti eredmény és a felhalmozott eredmény megszűnőnél kimutatott könyv sze- 
rinti értékének nyilvántartásba vétele az egyéb eszközök induláskori értéke és változásaként a 
pénzügyi számvitel szerint 

T 495 Mérlegrendezési számla 

K 4133 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változá- 
sai 

T 4133 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 

K 495 Mérlegrendezési számla 

1 3a. Az általános forgalmi adó elszámolása számlák megszűnőnél kimutatott bekerülési értéké- 
nek nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint 

T 364 Általános forgalmi adó elszámolása 

K 495 Mérlegrendezési 

T 495 Mérlegrendezési 

K 364 Általános forgalmi adó elszámolása 

1 

1 

1 

1 

4. A követelés jellegű sajátos elszámolások megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyil- 
vántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint 

T 365 Követelés jellegű sajátos elszámolások 

K 495 Mérlegrendezési számla 

5. Az adott előlegek megszűnőnél elszámolt értékvesztésének nyilvántartásba vétele a pénzügyi 
számvitel szerint 

T 495 Mérlegrendezési számla 

K 36518 Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása 

6. Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének 
nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint 

T 366 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 

K 495 Mérlegrendezési számla 

7. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének 
nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint 

T 495 Mérlegrendezési számla 

K 367 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 

1 8. Követelések és kötelezettségek (kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek) állo- 
mányba vétele 

a) Követelések nyilvántartásba vétele a költségvetési számvitel szerint 

T 09(2) Bevételi követelések 

K 004 Követelés nyilvántartási ellenszámla 

b) Követelések megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel 
szerint 

T 35 Követelések 

K 495 Mérlegrendezési számla 

c) Követelések megszűnőnél elszámolt értékvesztésének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint 
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T 495 Mérlegrendezési számla 

K 358 Követelések értékvesztése 

d) Kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartásba vétele a költségvetési számvitel 
szerint 

T 002 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla 

K 05(2) Kötelezettségvállalás kiadásokra 

e) Kötelezettségek megszűnőnél kimutatott értékének bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a pénz- 
ügyi számvitel szerint 

T 495 Mérlegrendezési számla 

K 42 Kötelezettségek 

19. Mérlegrendezési számla egyenlegének átvezetése 

T 495 Mérlegrendezési számla 

K 4133 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változá- 
sai 

T 4133 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 

K 495 Mérlegrendezési számla 

20. Megszűnt költségvetési szerv záró pénzkészleteinek átvétele 

T 31 Lekötött bankbetétek 

T 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

T 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

K 495 Mérlegrendezési számla 

T 495 Mérlegrendezési számla 

K 318 Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása 

K 3318 Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszaírása 

K 3328 Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszaírása 

2 1. A megszűnő költségvetési szerv záró pénzkészletének elszámolása a megszűnés fordulónapjá- 
ra pénzforgalom nélküli támogatásként a költségvetési számvitel szerint 

a) Követelésként 

T 09162 Követelés egyéb működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belül- 
ről 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

b) Teljesítéseként 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K 09163 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson be- 
lülről teljesítése 
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2 2. A megszűnő költségvetési szerv záró pénzkészletének elszámolása a megszűnés fordulónapjá- 
ra pénzforgalom nélküli támogatásként a pénzügyi számvitel szerint 

a) Követelésként 

T 3511 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire 
államháztartáson belülről 

K 922 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 

b) Teljesítéseként 

T 3653 Más által beszedett bevételek elszámolása 

K 3511 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatá- 
sok bevételeire államháztartáson belülről 

23. A sajátos elszámolások összevezetése a pénzügyi számvitelben 

T 3673 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 

K 3653 Más által beszedett bevételek elszámolása 

2 4. A megszűnőnél kimutatott aktív időbeli elhatárolások könyv szerinti értékének nyilvántartás- 
ba vétele a pénzügyi számvitel szerint 

T 37 Aktív időbeli elhatárolások 

K 495 Mérlegrendezési számla 

2 5. A megszűnőnél kimutatott passzív időbeli elhatárolások könyv szerinti értékének nyilvántar- 
tásba vétele a pénzügyi számvitel szerint14 

T 495 Mérlegrendezési számla 

K 44 Passzív időbeli elhatárolások 

C) Összeolvadás, illetve különválás esetén a jogutód szervnél 

1 . A nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak, tárgyi eszközök megszűnőnél kimutatott beke- 
rülési értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint 

T 11/121-141 Immateriális javak, tárgyi eszközök 

K 491 Nyitómérleg számla 

2 . A nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak, tárgyi eszközök megszűnőnél elszámolt terv 
szerinti értékcsökkenésének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint 

T 491 Nyitómérleg számla 

K 119-149 Immateriális javak, tárgyi eszközök értékcsökkenése 

3 . A nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak, tárgyi eszközök megszűnőnél elszámolt terven 
felüli értékcsökkenés nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint 

T 491 Nyitómérleg számla 

K 118-148 Immateriális javak és tárgyi eszközök terven felüli értékcsökke- 
nése és annak visszaírása 

4 . A nemzeti vagyonba tartozó beruházások, felújítások megszűnőnél kimutatott bekerülési érté- 
kének állományba vétele a pénzügyi számvitel szerint 
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T 151/152 Befejezetlen beruházások/felújítások 

K 491 Nyitómérleg számla 

5 . A nemzeti vagyonba tartozó beruházások, felújítások megszűnőnél elszámolt terven felüli ér- 
tékcsökkenésének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint 

T 491 Nyitómérleg számla 

K 158 Beruházások terven felüli értékcsökkenése 

6 . A befektetett pénzügyi eszközök megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba 
vétele a pénzügyi számvitel szerint 

T 16 Tartós részesedések 

T 17 Tartós Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 

K 491 Nyitómérleg számla 

7 . A befektetett pénzügyi eszközök megszűnőnél elszámolt értékvesztésének nyilvántartásba vé- 
tele a pénzügyi számvitel szerint 

T 491 Nyitómérleg számla 

K 168 Tartós részesedések értékvesztése és visszaírása 

K 178 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése és visz- 
szaírása 

8 . A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének ál- 
lományba vétele a pénzügyi számvitel szerint 

T 21/24 Készletek, értékpapírok 

K 491 Nyitómérleg számla 

9 . A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök megszűnőnél elszámolt értékvesztésének állo- 
mányba vétele a pénzügyi számvitel szerint 

T 491 Nyitómérleg számla 

K 218-248 Készletek, értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása 

1 0. A nemzeti vagyon induláskori értéke megszűnőnél kimutatott könyv szerinti értékének nyil- 
vántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint 

T 491 Nyitómérleg számla 

K 411 Nemzeti vagyon induláskori értéke 

1 1. A nemzeti vagyon változása megszűnőnél kimutatott könyv szerinti értékének nyilvántartásba 
vétele a pénzügyi számvitel szerint 

T 491 Nyitómérleg számla 

K 412 Nemzeti vagyon változása 

T 412 Nemzeti vagyon változása 

K 491 Nyitómérleg számla 

1 2. Az egyéb eszközök induláskori értéke és változásai megszűnőnél kimutatott könyv szerinti 
értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint 

T 491 Nyitómérleg számla 
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K 4133 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változá- 
sai 

T 4133 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 

K 491 Nyitómérleg számla 

1 3. A mérleg szerinti eredmény és a felhalmozott eredmény megszűnőnél kimutatott könyv sze- 
rinti értékének nyilvántartásba vétele az egyéb eszközök induláskori értéke és változásaként a 
pénzügyi számvitel szerint 

T 491 Nyitómérleg számla 

K 4133 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változá- 
sai 

T 4133 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 

K 491 Nyitómérleg számla 

1 3a. Az általános forgalmi adó elszámolása számlák megszűnőnél kimutatott bekerülési értéké- 
nek nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint 

T 364 Általános forgalmi adó elszámolása 

K 491 Nyitómérleg számla 

T 495 Nyitómérleg számla 

K 364 Általános forgalmi adó elszámolása 

1 

1 

1 

4. A követelés jellegű sajátos elszámolások megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyil- 
vántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint 

T 365 Követelés jellegű sajátos elszámolások 

K 491 Nyitómérleg számla 

5. Az adott előlegek megszűnőnél elszámolt értékvesztésének nyilvántartásba vétele a pénzügyi 
számvitel szerint 

T 491 Nyitómérleg számla 

K 36518 Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása 

6. Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének 
nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint 

T 366 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 

K 491 Nyitómérleg számla 

1 7. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének 
nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint 

T 491 Nyitómérleg számla 

K 367 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 

1 8. Követelések és kötelezettségek (kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek) állo- 
mányba vétele 

a) Követelések nyilvántartásba vétele a költségvetési számvitel szerint 

T 09(2) Bevételi követelések 
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K 004 Követelés nyilvántartási ellenszámla 

b) Követelések megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel 
szerint 

T 35 Követelések 

K 491 Nyitómérleg számla 

c) Követelések megszűnőnél elszámolt értékvesztésének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint 

T 491 Nyitómérleg számla 

K 358 Követelések értékvesztése 

d) Kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartásba vétele a költségvetési számvitel 
szerint 

T 002 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla 

K 05(2) Kötelezettségvállalás kiadásokra 

e) Kötelezettségek megszűnőnél kimutatott értékének bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a pénz- 
ügyi számvitel szerint 

T 491 Nyitómérleg számla 

K 42 Kötelezettségek 

f) Nyitómérleg számla egyenlegének átvezetése 

T 491 Nyitómérleg számla 

K 4133 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változá- 
sai 

T 4133 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 

K 491 Nyitómérleg számla 

19. Megszűnt költségvetési szerv záró pénzkészleteinek átvétele 

T 31 Lekötött bankbetétek 

T 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

T 33 Forintszámlák és devizaszámlák 

K 491 Nyitómérleg számla 

T 491 Nyitómérleg számla 

K 318 Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása 

K 3318 Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszaírása 

K 3328 Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszaírása 

2 0. A megszűnő költségvetési szerv záró pénzkészletének elszámolása a megszűnés fordulónapjá- 
ra pénzforgalom nélküli támogatásként a költségvetési számvitel szerint 

a) Követelésként 

T 09162 Követelés egyéb működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belül- 
ről 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

b) Teljesítéseként 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 
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K 09163 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson be- 
lülről teljesítése 

2 1. A megszűnő költségvetési szerv záró pénzkészletének elszámolása a megszűnés fordulónapjá- 
ra pénzforgalom nélküli támogatásként a pénzügyi számvitel szerint 

a) Követelésként 

T 3511 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire 
államháztartáson belülről 

K 922 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 

b) Teljesítéseként 

T 3653 Más által beszedett bevételek elszámolása 

K 3511 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatá- 
sok bevételeire államháztartáson belülről 

22. A sajátos elszámolások összevezetése a pénzügyi számvitelben 

T 3673 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 

K 3653 Más által beszedett bevételek elszámolása 

2 3. A megszűnőnél kimutatott aktív időbeli elhatárolások könyv szerinti értékének nyil- 
vántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerin 

T 37 Aktív időbeli elhatárolások 

K 491 Nyitómérleg számla 

2 4. A megszűnőnél kimutatott passzív időbeli elhatárolások könyv szerinti értékének nyil- 
vántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint 

T 491 Nyitómérleg számla 

K 44 Passzív időbeli elhatárolások 

C/I. 
EGYES FŐKÖNYVI SZÁMLÁK ÉRTÉKE NÖVEKEDÉSÉNEK, CSÖKKENÉSÉNEK 

JOGCÍMEI, FŐKÖNYVI ÉS ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁS KAPCSOLATA 

1. Immateriális javak 

1.1. A főkönyvi számlák értéke növekedésének és csökkenésének jogcímei 

Az állománycsökkenést a vagyoni értékű jog megszűnése, értékvesztése, illetve a szellemi termék 
selejtezése, értékesítése, átadása jelenti, melyet megfelelő okmányok alapján lehet a nyilvántartásban 
rögzíteni. 
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Immateriális javak számlacsoporton belüli számlák, alszámlák, részletező számlák értéke 

Növekedés jogcímei (+) Csökkenések jogcímei (-) 

Vagyoni értékű jog megszűnése 

Szellemi termékek selejtezése 

Térítés nélküli átadás 

Selejtezés 

Beszerzés 

Követelés ellenében átvétel 

Apport (behozatal) 

Saját előállítás 

Tulajdoni hányad fejében átvétel 

Térítés nélkül átvétel 

Egyéb növekedés 

Hiány 

Egyéb csökkenés 

1.2. Immateriális javak analitikus nyilvántartása 

a) Az analitikus nyilvántartás bizonylatai 

Az immateriális javak analitikus nyilvántartására a bizonylati szabályzatban, és az ahhoz kapcsolódó bi- 
zonylati albumban szereplő bizonylatokat kell használni, melyek a következők: 

Bizonylat megnevezése 

Állományba vételi bizonylat immateriális javakról 

Immateriális javak egyedi nyilvántartó lapja 

Bizonylat száma, jele 

ASP KATI 

ASP KATI 

Az analitikus nyilvántartás keretében elkülönítetten kell nyilvántartani: 
- 
- 
- 

a térítés nélkül átvett, 
az ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt, valamint 
a fejlesztési célra – visszafizetési kötelezettség nélkül – kapott támogatásból beszerzett immate- 
riális javakat. 

b) A főkönyvi- és analitikus nyilvántartás egyeztetése 

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás adatainak egyeztetését negyedévente, de legkésőbb az 
időközi mérlegjelentést megelőzően, illetve a mérleggel lezárt évet követő év február 10-ig kell elvégezni. 

Az analitikus nyilvántartás vezetéséért, valamint az adatok egyeztetéséért a  C s e r k e s z ő l ő i  
P o l g á r m e s t e r i  H i v a t a l  p é n z ü g y i  o s z t á l y a ,  v a l a m i n t  a  g a z d a s á g i  v e z e t ő  a  
f e l e l ő s .  

Az egyeztetés tényét minden esetben utólag is ellenőrizhető módon dokumentálni kell. 

. 
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1.3. Az immateriális javak a könyvviteli mérleggel való kapcsolata 

Könyvviteli mérleggel való kapcsolat 

A mérleg eszköz oldalán kell kimutatni a egyenlegét mérlegtételenként, amelynek forrása a mérleg forrás 
oldalán a saját tőke. Ha részben vagy egészben hitelből történik a vásárlás, a forrást részben vagy egészben 
a kötelezettségek képezik. 

Állománynövekedésnél a mérleg eszköz és forrás oldala is ugyanazzal az összeggel növekszik. 
Állománynövekedést jelent a költségvetés terhére történt vásárlás, a hitelből történő beszerzés, a 
térítésmentes átvétel, ajándékba, hagyatékként kapott eszköz, a fellelt eszköz, stb. 

Állománycsökkenésnél – beleértve az értékcsökkenés elszámolását is – a mérleg eszköz és forrás oldala 
ugyanazon összeggel csökken. 

2. Tárgyi eszközök 

2.1. A főkönyvi számlák értéke növekedésének és csökkenésének jogcímei 

Tárgyi eszközök számlacsoporton belüli számlák, 
alszámlák, részletező számlák értéke 

Növekedés jogcímei (+) Csökkenések jogcímei (-) 

Beszerzés Értékesítés 

Követelés ellenében átvétel 

Apport (behozatal) 

Kötelezettség fejében átadás 

Apport (bevitel) 

Térítés nélküli átadás 

Selejtezés 

Saját előállítás 

Tulajdoni hányad fejében átvétel 

Térítés nélkül átvétel 

Egyéb növekedés 

Hiány 

Egyéb csökkenés 

2.2. Tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása 

a) Az analitikus nyilvántartás bizonylatai 

Bizonylat megnevezése 
Állományba vételi bizonylat épületek és egyéb építményekről 

Bizonylat száma, jele 
ASP KATI 

Állományba vételi bizonylat műszaki és egyéb berendezésekről, ASP KATI 
gépek, felszerelésekről és járművekről 

Tárgyi eszközök selejtezési jegyzőkönyve 
Beruházások, felújítások nyilvántartó lapja 

Egyedileg előállított 
ASP KATI 

Beruházások, tárgyi eszközök (kis értékű műszaki és egyéb be- ASP KATI 
rendezések, gépek, felszerelések, járművek) egyedi nyilvántartó 
lapja 

Értéknélküli tárgyi eszközök nyilvántartó lapja 

Üzembe helyezési okmány 

ASP KATI 

Egyedileg előállított 
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b) A főkönyvi- és analitikus nyilvántartás egyeztetése 

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás adatainak egyeztetését negyedévente, de legkésőbb az 
időszaki mérlegjelentést megelőzően, illetve a mérleggel lezárt évet követő év február 10 -ig kell elvégezni. 
Az analitikus nyilvántartás vezetéséért, valamint az adatok egyeztetéséért a  C s e r k e s z ő l ő i  
P o l g á r m e s t e r i  H i v a t a l  p é n z ü g y i  o s z t á l y a ,  v a l a m i n t  a  g a z d a s á g i  v e z e t ő  a  
f e l e l ő s .  
 

2.3. Könyvviteli mérleggel való kapcsolat 

- állománynövekedéskor, a beszerzés, a térítésmentes átvétel, az ajándékként és 
hagyatékként kapott tárgyi eszköz növekedés a mérleg eszköz oldalán a megfelelő 
főkönyvi számlákat, 

- állománycsökkenéskor, az eszköz és a forrás oldal ugyanazon összeggel történő 
csökkenése, az eszköz oldalon a megfelelő tárgyi eszköz számlát, a forrás oldalon a saját 
tőkét érinti. 

3. Befektetett pénzügyi eszközök 

3.1. A főkönyvi számlák értéke növekedésének és csökkenésének jogcímei 

Befektetett pénzügyi eszközök számlacsoportokon belüli számlák, alszámlák, részletező számlák 
értéke 

Növekedés jogcímei (+) 

Vásárlás, beszerzés 

Csökkenések jogcímei (-) 

Értékesítés 

Térítésmentes átvétel 

Hagyaték, ajándék 

Egyéb növekedés 

Értékvesztés 

Értékvesztés visszaírása 

Egyéb csökkenés 

3.2. Befektetett pénzügyi eszközök analitikus nyilvántartása 

a) Az analitikus nyilvántartás bizonylatai 

A befektetett pénzügyi eszközök analitikus nyilvántartására a bizonylati szabályzatban, és az ahhoz kapcso- 
lódó bizonylati albumban szereplő bizonylatokat kell használni, melyek a következők: 

Bizonylat megnevezése 

Értékpapír egyedi nyilvántartó lap 

Részesedés egyedi nyilvántartó lap 

Bizonylat száma, jele 

Egyedileg előállított 

Egyedileg előállított 

. 
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b) A főkönyvi- és analitikus nyilvántartás egyeztetése 

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás adatainak egyeztetését negyedévente, de legkésőbb az 
időközi mérlegjelentést megelőzően, illetve a mérleggel lezárt évet követő év február 10 -ig kell elvégezni. 
Az analitikus nyilvántartás vezetéséért, valamint az adatok egyeztetéséért a  C s e r k e s z ő l ő i  
P o l g á r m e s t e r i  H i v a t a l  p é n z ü g y i  o s z t á l y a ,  v a l a m i n t  a  g a z d a s á g i  v e z e t ő  a  
f e l e l ő s .  
 

Az egyeztetés tényét minden esetben utólag is ellenőrizhető módon dokumentálni kell. 

4. Készletek 

A szabályzat hatálya alá tartozó költségvetési szervek készlettel nem rendelkeznek. 

5. Követelések 

5.1. A főkönyvi számlák értéke növekedésének és csökkenésének jogcímei 

Követelések számlacsoportjain belüli számlák, alszámlák, részletező számlák értéke 

Növekedés jogcímei (+) 

Termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás 

Elszámolási előlegfolyósítás 

Előleg átutalás 

Csökkenések jogcímei (-) 

Váltó beváltása, leszámítolása 

Előleg beszámítása 

Követelés értékesítése 

Követelés vásárlása Kiutalási igény teljesítése 

Adott kölcsön visszafizetése 

Elszámolási előleg elszámolása 
Egyéb csökkenés 

Költségvetési kiutalási igény bevallása 

Kölcsön folyósítás 
Egyéb növekedés 

5.2. Követelések analitikus nyilvántartása 

a) Az analitikus nyilvántartás bizonylatai 

A vevőkkel szembeni követelések analitikus nyilvántartására a bizonylati szabályzatban, és az ahhoz kap- 
csolódó bizonylati albumban meghatározott következő bizonylatok is használandóak: 

Bizonylat megnevezése Bizonylat száma, jele 

Számla önkormányzati ASP programmal előállított 

Számla 

Számla 

EPER program étkezési moduljából előállított 

MENZA térítési díj programból előállított 
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b) A főkönyvi- és analitikus nyilvántartás egyeztetése 
A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás adatainak egyeztetését negyedévente, de legkésőbb az 
időközi mérlegjelentést megelőzően, illetve a mérleggel lezárt évet követő év február 10-ig kell elvégezni. 
Az analitikus nyilvántartás vezetéséért, valamint az adatok egyeztetéséért a  C s e r k e s z ő l ő i  
P o l g á r m e s t e r i  H i v a t a l  p é n z ü g y i  o s z t á l y a ,  v a l a m i n t  a  g a z d a s á g i  v e z e t ő  a  
f e l e l ő s .  
 

6. Pénzeszközök 

6.1. A pénztár és bankszámla növekedésének és csökkenésének jogcímei 

Pénztárak és betétkönyvek számlacsoporton belüli számlák, alszámlák, részletező számlák értéke 

Növekedés jogcímei (+) 
Nyitó állomány 

Csökkenések jogcímei (-) 
Készpénzes működési kiadások teljesítése 

Készpénzfelvétel (kiegyenlítő bevétel) Készpénzes felhalmozási és tőkejellegű kiadások 
teljesítése 

Készpénzbevétel beérkezése Elszámolásra felvett összegek kifizetése 
Elszámolásra felvett összegek visszavételezése Készpénzbefizetés a bankszámlára (kiegyenlítő ki- 

adás) 

Költségvetési bankszámlák számlacsoporton belüli számlák, alszámlák, részletező számlák érté- 
ke 

Növekedés jogcímei (+) 
Nyitó állomány 
Bevétel beérkezése 

Csökkenések jogcímei (-) 
Működési kiadások teljesítése 
Befektetett eszközökkel kapcsolatos, költségvetési 
kiadások (beruházások, felújítások, hosszú lejáratú 
értékpapír vásárlása, hosszú lejáratú kölcsönök 
nyújtása) 

Rövid lejáratú értékpapírok beváltásából származó Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 
bevételek 

Hitel, kötvény, kölcsön bevételek Rövid lejáratú értékpapír vásárlás 
Hitelek, kötvények törlesztése 

a) Az analitikus nyilvántartás bizonylatai 

A pénzeszközök analitikus nyilvántartására a bizonylati szabályzatban, és az ahhoz kapcsolódó bizonylati 
albumban meghatározott következő bizonylatok is használandóak: 

Bizonylat megnevezése Bizonylat száma, jele 
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Bevételi pénztárbizonylat onkormányzati ASP programmal előállított 

önkormányzati ASP programmal előállított 

önkormányzati ASP programmal előállított 

Pénzkezelési szabályzat 4. számú melléklet 

Egyedileg állított 

Kiadási pénztárbizonylat 

Időszaki pénztárjelentés 

Pénztári átadás-átvételi jegyzőkönyv 

Letéti számlák nyilvántartó lapja 

Elkülönített számviteli nyilvántartás 

Európai Uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek esetében a szabályzat hatálya alá tartozó szervek 
projektenként elkülönített számviteli nyilvántartást vezetnek, s a projektekkel kapcsolatos minden doku- 
mentumot elkülönítetten tartanak nyilván. 
A könyvelésen belül a nyilvántartásokat úgy kell kialakítani, hogy a különböző projektekhez tartozó bevé- 
teleket, költségeket, ráfordításokat egymástól elkülönítetten kell könyvelni. Az elkülönített könyvelés az 
önkormányzati ASP rendszer Kaszper modulján belül a részletezőkód megjelölésével történik. 

C/II. 

ZÁRLATI FELADATOK 

A könyvviteli zárlat során az Áhsz. 53. § (3) bekezdés szerinti elszámolási időszakokat követően el kell 
végezni a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében szükséges kiegészítő, helyesbítő, egyeztető, össze- 
sítő könyvelési munkákat, a könyvviteli, valamint a költségvetési könyvvitel során vezetett nyilvántartási 
számlák lezárását, és – az Áhsz. 53. § (3) bekezdés b) és c) pontja szerinti könyvviteli zárlat alátámasztására 
- a főkönyvi kivonat elkészítését. 

A bevételi és kiadási előirányzatokat, a követeléseket, kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettsége- 
ket, valamint ezek teljesítését érintő gazdasági események bizonylatainak adatait a költségvetési könyvvitel 
során vezetett nyilvántartási számlákon, a sajátos elszámolásokat érintő gazdasági események bizonylatai- 
nak adatait a pénzügyi könyvvitel során vezetett könyvviteli számlákon a bizonylatok keletkezését, beérke- 
zését követően haladéktalanul nyilvántartásba kell venni, el kell számolni. Az egyéb gazdasági események 
bizonylatainak adatait - ha az Áhsz. 53. § (4) -(6) bekezdés másként nem rendelkezik - a negyedéves 
könyvviteli zárlat során kell a könyvviteli számlákon elszámolni. 

A könyvviteli zárlatot az Áhsz. 53. § (4) -(7) bekezdés 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. 

A havi, negyedéves és éves könyvviteli zárlat keretében az Áhsz. 17. mellékletben meghatározott egyező- 
ségek vizsgálatával el kell végezni a költségvetési és a pénzügyi könyvvezetés helyességének ellenőrzését. 
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1. A havi zárlat során elvégzendő feladatok 

a) az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon rögzített 
követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek egyeztetését a részletező 
nyilvántartásokkal, 

b) az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon rögzített 
gazdasági események összesített bizonylaton történő feladását a könyvviteli számlákra, 

c) az Áhsz. 12. § (6) bekezdése szerinti esetben a használatból kivont immateriális javak, tár- 
gyi eszközök átsorolását az átsorolt, követelés fejében átvett készletek közé, 

d) az általános forgalmi adó havi bevallásra kötelezett alanyánál az általános forgalmi adó 
megállapításával kapcsolatos elszámolásokat, egyeztetéseket, ennek során az általános for- 
galmi adó elszámolásai között nyilvántartott előzetesen felszámított, nem levonható álta- 
lános forgalmi adó átvezetését a más különféle egyéb ráfordítások közé, és 

e) a könyvviteli számlákon kimutatott adó, járulék és más közteher kötelezettségek egyezte- 
tését a bevallásokban szereplő adatokkal. 

2. A negyedéves zárlat során elvégzendő feladatok 

a) az Áhsz. 53. § (5) bekezdésben foglalt feladatokat, 

b) az immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek állományváltozásainak - így különösen sa- 
ját előállítás, anyagfelhasználás, selejtezés, hasznosítható hulladék készletre vétele, aktivá- 
lás, térítés nélküli átadás, átvétel - elszámolását, ide nem értve az Áhsz. 53. § (5) bekez- 
dés c) pontja szerinti átsorolást, a követelések, kötelezettségek fejében történő átadást, át- 
vételt, 

c) a befektetett eszközök és a forgóeszközök téves besorolásának helyesbítését, 

d) a terv szerinti és a terven felüli értékcsökkenés elszámolását, 
e) az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetén az értékvesztés és annak 

visszaírása elszámolását az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilván- 
tartási számlákon és a könyvviteli számlákon, 

f) az előző évek éves költségvetési beszámolói esetleges helyesbítésének elszámolását, 

g) az Áhsz. 53. § (5) bekezdés d) és e) pontja szerinti feladatokat a negyedéves bevallások te- 
kintetében, a könyvviteli számlákon kimutatott adó, járulék és más közteher kötelezettsé- 
gek egyeztetését az adófolyószámlával, 

h) a 0033. Általános kiadások ellenszámlán nyilvántartott általános kiadások felosztását a 
0031. Alaptevékenység kiadásai ellenszámla vagy 0032. Vállalkozási tevékenység kiadásai 
ellenszámla nyilvántartási számlákra, 

i) a 6. számlaosztályban könyvelt Költséghelyek, általános költségekk felosztását a 7. szám- 
laosztály könyvviteli számláira a 691. Költséghelyek, általános költségekk átvezetési szám- 
la közbeiktatásával, és 

j) a főkönyvi kivonat alapján a könyvelés helyességének ellenőrzését. 

A költségvetési és a pénzügyi könyvvitel során az önkormányzati ASP számítógépes rendszert alkalmaz- 
zuk, amely használatával egy gazdasági esemény hatása egyszerre jelenik meg mind a könyvviteli számlá- 
kon, mind a költségvetési számvitel során vezetett nyilvántartási számlákon, ezért nem kötelező a havi és a 
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negyedéves könyvviteli zárlat azon feladatainak elvégzése, amelyek elvégzését az integrált számítógépes 
rendszer a gazdasági események rögzítésével biztosítja. 

3. Az éves zárlat során elvégzendő feladatok 

Az év végi zárás során el kell végezni a következőket: 

a) az Áhsz. 53. § (5) és (6) bekezdésben, valamint az Áhsz. 48. § (7) bekezdésében foglalt feladato- 
kat, 

b) a leltári különbözetek elszámolását, az eltérések okainak kivizsgálását, 

c) az eszközök értékelését, az Áhsz. 53. § (6) bekezdés e) pontja szerinti kivétellel az értékvesztés 
elszámolását és annak visszaírását, az esetleges terven felüli értékcsökkenés visszaírását, értékhe- 
lyesbítés elszámolását, 

d) a külföldi pénzeszközre szóló eszközök és források, valamint a kötelezettségvállalások, más fi- 
zetési kötelezettségek mérleg fordulónapján történő átértékelését, a követelések és a kötelezett- 
ségvállalások, más fizetési kötelezettségek esetén az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódó- 
an vezetett nyilvántartási számlákon és a könyvviteli számlákon egyaránt, 

e) a behajthatatlan követelések elszámolását, 

f) az időbeli elhatárolások elszámolását, 

g) a záró befejezetlen termelés készletre vételét, 

h) az 5. számlaosztály 51-56. számlacsoport könyvviteli számláinak átvezetését a 8. számlaosztály 
könyvviteli számláira, 

i) a 6. számlaosztályban könyvelt Költséghelyek, általános költségek felosztását a 7. számlaosztály 
könyvviteli számláira a 691. Költséghelyek, általános költségek átvezetési számla közbeiktatásá- 
val, 

j) az 571. Saját termelésű készletek állományváltozása és 572. Saját előállítású eszközök aktivált ér- 
téke könyvviteli számláinak átvezetését a 492. Mérleg szerinti eredmény elszámolása könyvviteli 
számlára, 

k) a 8. és 9. számlaosztály könyvviteli számláinak lezárását a 492. Mérleg szerinti eredmény elszá- 
molása könyvviteli számlával szemben, 

l) a 6-os számlaosztály könyvviteli számláinak lezárását a 691. Költséghelyek, általános költségek 
átvezetési számla könyvviteli számlával, a 7. számlaosztály könyvviteli számláinak lezárását az 
591. Költségnem átvezetési számla könyvviteli számlával szemben, 

m) a 492. Mérleg szerinti eredmény elszámolása könyvviteli számla átvezetését a 416. Mérleg sze- 
rinti eredmény könyvviteli számlára, 

n) az 1-4. számlaosztály könyvviteli számlák lezárását a 493. Zárómérleg számla könyvviteli szám- 
lával szemben, és 

o) az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan az előirányzatok nyilvántartási számláinak lezá- 
rását a 001. Előirányzat nyilvántartási ellenszámla nyilvántartási számlával szemben, valamint a 
teljesítés nyilvántartási számláinak lezárását és - ezzel egyező összegben - a követelések vagy kö- 
telezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartási számláinak korrigálását a megfe- 
lelő nyilvántartási ellenszámlával szemben. 
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C/III. 
ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSOK, FELADÁSOK KÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE 

1. Összesítő bizonylat tartalma 

Azonos jogcímen teljesített bevételek és kiadások esetében a bizonylatok adatait összesíteni kell. A fő- 
könyvi könyvelés alapját ebben az esetben un. összesítő bizonylat képezi. Az összesítő bizonylatnak 
tartalmaznia kell a következőket: 

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

intézmény nevét 
„Összesítő bizonylat” megnevezést, 
az összesítésre kerülő bizonylat azonosító számát (sorozat-, vagy sorszámát) 

az összesítésre kerülő bizonylat keltét, 
az összesítésre kerülő bizonylaton szereplő összeget, 
az összesítő bizonylat készítésének időpontját, 
az összesítő bizonylatot készítő aláírását, 
az összesítő bizonylatot érvényesítő aláírását, 
a könyvelés keltét, 
a könyvelő aláírását. 

Összesítő bizonylat alkalmazására kerülhet sor pl. térítési díjakról, közüzemei számlákról, helypénzekről, 
rendezvényeken beszedett díjakról kiállított számlák esetében, vagy több személy részére azonos jogcímen 
teljesített kiadások alkalmával (pl. segélyek). 

2. A feladások készítésének rendje 

Az analitikus nyilvántartások adataiból készült összesítő bizonylatok (feladások) elkészítésének határideje 
minden tárgynegyedévet követő hónap 10-e. 

A következő esetekben készül feladás: 

–  

–  

–  

követelések állományváltozása, 

készletek állományváltozása, 

kötelezettségek állományváltozása. 

A feladási bizonylatnak tartalmaznia kell: 

–  

–  

–  

–  

–  

időszak eleji nyitó állomány összegét (+), 

a tárgyidőszak állománynövekedésének összegét (+), 

a tárgyidőszak állománycsökkenésének összegét (-), 

a tárgyidőszak záró-állományának összegét (±), 

az időszak eleji nyitó- és záróállomány különbözetét. 

A főkönyvi könyvelés, analitikus nyilvántartás és a feladás adatainak egyeztetését negyedévente, de legké- 
sőbb az időközi mérlegjelentést megelőzően, illetve a mérleggel lezárt évet követő év február 10 -ig kell 
elvégezni. 
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

A számlarend 2022……………. napján lép hatályba. 

Ezzel egyidejűleg a korábbi szabályozáshatályát veszti. 

Az intézményvezetők gondoskodnak arról, hogy a számlarendben foglalt előírásokat az érintett munkatársak
megismerjjék, annak tényét a megismerési nyilatkozaton aláírásukkal igazolják a hatálybalépés napjával
egyidejűleg.  

Cserkeszőlő Községi Önkormányzata és intézményei vonatkozásában a Számlarendben foglalt előírások 
értelemszerű alkalmazását rendelem el: 
 
 
 
Cserkeszőlő, 2022………………………….. 
 

 

            ……………………………………………....                    
                              jegyző 
        Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 
 

 
 

            …….………………………… 
                  mb. intézményvezető 
Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 

 
 
 

              ……………………………… 
                         intézményvezető 
Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ 
 
 
 
           …………………….………… 
                         polgármester 
     Cserkeszőlkő Községi Önkormányzat 
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A SZÁMLAREND mellékletei: 

 

1. Kormányzati funkció és szakfeladatrend – Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 

2.  Kormányzati funkció és szakfeladatrend – Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 

3.  Kormányzati funkció és szakfeladatrend – Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ 
Cserkeszőlő 

4.  Kormányzati funkció és szakfeladatrend – Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 

5.  Számlatükör – Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 

6.  Számlatükör – Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 

7.  Számlatükör – Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő 

8.  Számlatükör – Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 

9. 003 nyilvántartási ellenszámla COFOG szerinti alábontása 

10. 005 nyilvántartási ellenszámla COFOG szerinti alábontása 

11.  Rovatrend lista – Cserkeszőlő Községi Önkormányzat és intézményei 

12.  Megismerési záradék 



1.sz. melléklet 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 
 

Kormányzati funkció és szakfeladatrend 2022. 

önk.igazgatási tev, önkorm. 
jogalk. 

kötelező 011130 
Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált. ig. 
tev. 

9990001 
Szakfeladatra el nem számolt 
tételek 

NVIG 

helyi közutak építése kötelező 045120 Út autópálya építés 9990001 
Szakfeladatra el nem számolt 
tételek 

NVIG 

közutak, hidak, alagutak, üzem. kötelező 045160 
Közutak, hidak, alagutak, üzem. 
fenntart. 

9990001 
Szakfeladatra el nem számolt 
tételek 

NVIG 

autóbusz üzemeltetés 
önként 
váll. 

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 4939091 
M.n.s. egyéb szárazföldi 
személyszáll. 

VIG 

lakóingatlan kötelező 013350 
Önkorm.vagyonnal való 
gazd.kapcs.felad.. 

6800011 
Lakóingatlan bérbeadás, 
üzemeltetés 

NVIG 

nem lakóingatlan kötelező 013350 
Önkorm.vagyonnal való 
gazd.kapcs.fea. -vízellátás,Bácsvíz 
bérleti díj is ide!!! 

6800021 
Nem lakóingatlan bérbeadás, 
üzemeltetés 

NVIG 

Borospince kötelező 013350 
Önkorm.vagyonnal való 
gazd.kapcs.fea. 

6800021 
Nem lakóingatlan bérbeadás, 
üzem. 

NVIG 

országgy.önk.képviselő 
választás 

kötelező 016010 
Ogy.önkorm.és EU parlamenti 
választással kapcsolatos tevékenység 

9990001 
Szakfeladatra el nem számolt 
tételek 

NVIG 

országos,helyi népszavazás kötelező 016020 
Országos és helyi népszavazással 
kapcsolatos tevékenység 

9990001 
Szakfeladatra el nem számolt 
tételek 

NVIG 

zöldterület, kezelés kötelező 066010 Zöldterület kezelés 8130001 Zöldterület kezelés NVIG 

város és községgazd. kötelező 066020 Város-és községgazd.egyéb szolg. 9990001 
Szakfeladatra el nem számolt 
tételek 

NVIG 

köztemető fenntartása kötelező 013320 Köztemető fenntartartás és műk. 9603021 Köztemető fenntart. és műk. NVIG 

közvilágítás kötelező 064010 Közvilágítás 9990001 
Szakfeladatra el nem számolt 
tételek 

NVIG 



helyi adó bevétel kötelező 900020 
Önkorm.funkcióra nem sorolható 
bevételei áht-n kívülről 

9990001 
Szakfeladatra el nem számolt 
tételek 

NVIG 

közfoglalkoztatás 
önként 
váll. 

041233 
Hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás (legfeljebb 11 
hónap/6-8 órás fogl.) 

9990001 
Szakfeladatra el nem számolt 
tételek 

NVIG 

közfoglalkoztatás 
önként 
váll. 

041237 Közfogl.mintaprogram 9990001 
Szakfeladatra el nem számolt 
tételek 

NVIG 

védőnő kötelező 074031 Család- és nővéd.eü. gondozás 9990001 
Szakfeladatra el nem számolt 
tételek 

NVIG 

iskolai eü. kötelező 074032 Ifjúság-eü.gond. 9990001 
Szakfeladatra el nem számolt 
tételek 

NVIG 

gyermekjóléti szolg. kötelező 104042 Család- és gyermekjóléti szolg. 8892011 Gyermekjóléti szolg. NVIG 
családsegítés kötelező 104042 Család- és gyermekjóléti szolg. 8899241 Családsegítés NVIG 
házi segítségnyújtás kötelező 107052 Házi segítségnyújtás 8899221 Házi segítségnyújtás NVIG 

szoc étkeztetés kötelező 107051 Szoc étkeztetés szociális konyhán 8899211 Szoc étkeztetés 
VIG 

étkezés 

tanyagondnok kötelező 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolg. 8899281 
Falugondnoki, tanyagondnoki 
szolg. 

NVIG 

parkolás kötelező 045170 Parkoló, garázs üzem.fennt. 5220031 Parkoló, garázs üzem.fennt. VIG 
elektromos töltőállomás 
üzemeltetés 

kötelező 066020 Város-és községgazd.egyéb szolg. 9990001 
Szakfeladatra el nem számolt 
tételek 

NVIG 

sportlétesítmény 
önként 
váll. 

081030 Sportlét.edzőtáborok műk.és fejl. 9311021 Sportlétesítmények műk.és fejl. NVIG 

versenysport 
önként 
váll. 

081041 Versenysport és utánpótlásnev.tev. 9990001 
Szakfeladatra el nem számolt 
tételek 

NVIG 

szabadidősport 
önként 
váll. 

081045 Szabadidősport tev.és támogatása 9990001 
Szakfeladatra el nem számolt 
tételek 

NVIG 

Ökocentrum / madárles 
önként 
váll. 

086090 
Mindenféle egyéb szabadidős 
szolgáltatás 

9329181 Egyéb szabadidős szolgáltatás NVIG 

nemzeti ünnepek,állami és 
önk.programok szervezése 

önként 
váll. 

016080 
Kiemelt állami és önkorm. 
rendezvények 

9990001 
Szakfeladatra el nem számolt 
tételek 

NVIG 



ár-és belvízvédelem kötelező 047410 Ár- és belvízvéd.összefüggő tev. 9990001 
Szakfeladatra el nem számolt 
tételek 

NVIG 

háziorvosi alapellátás kötelező 072111 Háziorvosi alapellátás 9990001 
Szakfeladatra el nem számolt 
tételek 

NVIG 

fogorvosi alapellátás 
önként 
váll. 

072311 Fogorvosi alapellátás 8623011 fogorvosi alapellátás NVIG 

háziorvosi ügyeleti ellátás kötelező 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 9990001 
Szakfeladatra el nem számolt 
tételek 

NVIG 

átmeneti segély-települési tám. 
saját hatáskörű tám.lakáscélú 
tám. 

kötelező 107060 
Egyéb szoc.pénzbeli ell.tám. - minden 
támogatás erre a cofogra! 

9990001 
Szakfeladatra el nem számolt 
tételek 

NVIG 

önk.többc.kist.társ elszámolásai kötelező 018010 Önkorm.elszám.közp.költségvet. 9990001 
Szakfeladatra el nem számolt 
tételek 

 

központ ktgvetési befizetés kötelező 018020 Központi ktgvetési befizetés 9990001 
Szakfeladatra el nem számolt 
tételek 

 

támogatási elszám.int-kel kötelező 018030 Tám.célú finansz.műv. 9990001 
Szakfeladatra el nem számolt 
tételek 

 

szeméttelep rekultiváció kötelező 053020 Szennyeződésmentesítési tev. 9990001 
Szakfeladatra el nem számolt 
tételek 

NVIG 

folyadékszállítására 
szolg.közmű építés/geotermikus 
hőellátó  

kötelező 063080 
Vízellátással kapcs.közmű építése, 
fenntart.üzemeltetése 

9990001 
Szakfeladatra el nem számolt 
tételek 

NVIG 

hitel, értékpapír 
önként 
váll. 

900060 
Forgatási és befektetési célú 
finanszírozási műveletek 

9990001 
Szakfeladatra el nem számolt 
tételek 

NVIG 

közműv.érdekeltségnöv.pályázat 
önként 
váll. 

082091 Köznűv.-közösségi és társ.fejl. 9105021 
Közműv.int.közösségi színterek 
műk. 

NVIG 

veszélyhelyzet - részletezőkód: 
516 

kötelező 074040 
Fertőző megbetegedések megelőzése, 
járványügyi ellátás 

9990001 
Szakfeladatra el nem számolt 
tételek 

NVIG 

TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00002 
borászati látogatóközpont 
kastélyban - részletezőkód: 53 

önként 
váll. 

047320 
Turizmusfejlesztési támogtások és 
tevékenységek 

9990001 
Szakfeladatra el nem számolt 
tételek 

VIG 



TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00037 
energetikai korszerűsítés kastély 
- részletezőkód: 54 

önként 
váll. 

047320 
Turizmusfejlesztési támogtások és 
tevékenységek 

9990001 
Szakfeladatra el nem számolt 
tételek 

VIG 

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00037 
energetikai korszerűsítés 
önk.iroda - részletezőkód: 54 

kötelező 013350 
Önkorm.vagyonnal való 
gazd.kapcs.fea. 

6800021 
Nem lakóingatlan bérbeadás, 
üzem. 

NVIG 

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00037 
energetikai korszerűsítés Kuna 
J.u. - részletezőkód: 54 

kötelező 013350 
Önkorm.vagyonnal való 
gazd.kapcs.fea. 

6800021 
Nem lakóingatlan bérbeadás, 
üzem. 

NVIG 

KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 
szennyvíztelep fejl.  -            
részletezőkód: 56 

kötelező 052080 
Szennyvízcsatorna építése, 
fenntartása, üzemeltetése 

9990001 
Szakfeladatra el nem számolt 
tételek 

VIG 

EFOP-1.5.3-16-2017-00074      
humán szolgf.fejl.térségi 
szemléletben részletezőkód: 58 

kötelező 011130 
Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált. ig. 
tev. 

9990001 
Szakfeladatra el nem számolt 
tételek 

NVIG 

TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00004     
helyi identitás és kohézió 
erősítése            részletezőkód: 
59 

kötelező 066020 Város-és községgazd.egyéb szolg. 9990001 
Szakfeladatra el nem számolt 
tételek 

NVIG 

TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00012 
Cserkei piknik                                 
részletezőkód: 515 

önként 
váll. 

047320 
Turizmusfejlesztési támogtások és 
tevékenységek parképítés NVIG 
Forrásház VIG 

9990001 
Szakfeladatra el nem számolt 
tételek 

 

TP-1-2018 Tanyasi közösségi 
tér kialakítás és Tanyagondnoki 
szolgálat fejlesztése 2019. 

kötelező 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolg. 8899281 
Falugondnoki, tanyagondnoki 
szolg. 

NVIG 

MFP-TFB/2020 Magyar Falu 
Program   Falugondnoki busz 
beszerzés 

kötelező 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolg. 8899281 
Falugondnoki, tanyagondnoki 
szolg. 

NVIG 

borászati látogatóközpont 
üzemeltetése 

önként 
váll. 

082070 
Történelmihely, építmény, egyéb 
látványosság működtetése és 
megóvása 

9990001 
Szakfeladatra el nem számolt 
tételek 

VIG 



MFP-ÖTIK/2021 Magyar Falu 
Program önkormányzati ngatlan 
fejlesztés Óvoda kerítés 

kötelező 091140 
Óvodai nevelés, ellátás működtetési 
feladatai - minden más kiadás!!! 

9990001 
Szakfeladatra el nem számolt 
tételek 

NVIG 

MFP-KEB/2021 Magyar Falu 
Program közösségszervezéshez 
eszk.bértám.   Könyvtár 
eszközbeszerzés 

kötelező 082044 Könyvtári szolg. 9105011 Közművelődési tev. NVIG 

MFP-OJKJF/2021 Magyar Falu 
Program Óvodai játszóudvar  

kötelező 091110 
Óvodai nevelés, ellátás szakmai 
feladatai 

9990001 
Szakfeladatra el nem számolt 
tételek 

NVIG 

menekültek ellátása 
önként 
váll. 

107070 
Menekültek, befogadottak, 
oltalmazottak ideiglenes ellátása és 
támogatása 

9990001 
Szakfeladatra el nem számolt 
tételek 

NVIG 

TOP PLUSZ-2.1.1-21-JN1-
2022-00025 
önkorm.ép.energetikai 
korszerűsítés    részletezőkód: 
517 

kötelező 011130 
Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált. ig. 
tev. 

9990001 
Szakfeladatra el nem számolt 
tételek 

NVIG 

MFP-BJA/2021 Önkorm. 
Járdaépítés 

kötelező 045120 Út autópálya építés 9990001 
Szakfeladatra el nem számolt 
tételek 

NVIG 

MFP-ÖTIK/2022 
önk.ingatlanfejlesztés fogorvosi 
szék 

önként 
váll. 

072311 Fogorvosi alapellátás 8623011 fogorvosi alapellátás NVIG 

TOP Plusz-1.1.1.-21 
konyhafejlesztés részletezőkód: 
519 

kötelező 096015 
Gyermekétkeztetés köznevelési 
intézményben 

5629131 Iskolai intézményi étkeztetés NVIG 

TOP Plusz-1.2.3.-21 belterületi 
utak fejlesztése részletezőkód: 
520 

kötelező 045120 Út autópálya építés 9990001 
Szakfeladatra el nem számolt 
tételek 

NVIG 

       

 



2.sz. melléklet 

Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 

2022. kormányzati funkció és szakfeladatrend 

      
 

megnevezés Előir.kód 
Korm. 
funkció 

Kormányzati funkció megnevezése 
Szak-

feladat 
megnevezés ÁFA 

      
 

önk.igazgatási tev államig. 011130 
Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált. 
ig. tev. 

9990001 
Szakfeladatra el nem számolt 
tételek 

NVIG 

támogatási elszám.önk-tal kötelező 018030 Tám.célú finansz.műv. 9990001 
Szakfeladatra el nem számolt 
tételek 

 

EP választás részletezőkód: 
512 

államig. 016010 
Ogy.önkorm.és EU parlamenti 
választással kapcsolatos tevékenység 

9990001 
Szakfeladatra el nem számolt 
tételek 

NVIG 

önkorm.választás 
részletezőkód: 514 

államig. 016010 
Ogy.önkorm.és EU parlamenti 
választással kapcsolatos tevékenység 

9990001 
Szakfeladatra el nem számolt 
tételek 

NVIG 

népszavazás államig. 016020 
Országos és helyi népszavazással 
kapcsolatos tevékenységek 

9990001 
Szakfeladatra el nem számolt 
tételek 

NVIG 

közterület felügyelő államig. 031030 Közterület rendjének fenntartása 9990001 
Szakfeladatra el nem számolt 
tételek 

NVIG 

népszámlálás államig. 013210 Átfogó statisztikai szolgáltatás 9990001 
Szakfeladatra el nem számolt 
tételek 

NVIG 

       



           3.sz. melléklet 

 

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ 

 

Kormányzati funkció és szakfeladatrend 2022. 

óvoda   kötelező 091110 
Óvodai nevelés, ellátás szakmai 
feladatai - csak bér és szakmai a.!!! 

9990001 
Szakfeladatra el nem számolt 
tételek 

NVIG 

 kötelező 091140 
Óvodai nevelés, ellátás működtetési 
feladatai - minden más kiadás!!! 

9990001 
Szakfeladatra el nem számolt 
tételek 

NVIG 

SNI óvoda kötelező 091120 
SNI gyermekek óvodai nevelésének, 
ellátásának szakmai feladatai 

9990001 
Szakfeladatra el nem számolt 
tételek 

NVIG 

bölcsőde 
önként 
váll. 

104031 
Gyermekek bölcsödében és mini 
bölcsödében történő ellátása 

8891011 Bölcsődei ellátás NVIG 

könyvtári áll. gyarapítása kötelező 082042 
Könyvtári állomány gyarapítása, 
nyilvántartása 

9105011 Közművelődési tev. VIG 

könyvtár kötelező 082044 Könyvtári szolgáltatás 9105011 Közművelődési tev. VIG 

közművelődés kötelező 082092 
Közművelődés-hagyományos 
közösségi kulturális értékek 
gondozása 

9105011 Közművelődési tev. NVIG 

konyha 

kötelező 096015 
Gyermekétkeztetés köznevelési 
intézményben 

5629121 Óvodai intézményi étkeztetés 
csak 

élelmiszer 
VIG 

kötelező 096015 
Gyermekétkeztetés köznevelési 
intézményben 

5629131 Iskolai intézményi étkeztetés 
csak 

élelmiszer 
VIG 



kötelező 096025 
Munkahelyi étkeztetés köznevelési 
intézményben 

5629171 Munkahelyi étkeztetés 
csak 

élelmiszer 
VIG 

kötelező 104035 
Gyermekétkeztetés bölcsödében, 
fogyatékosok nappali intézményében 

8891031 
Gyermekétkeztetés bölcsödében, 
fogyatékosok nappali 
intézményében 

csak 
élelmiszer 

VIG 

kötelező 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsödében 5629171 Munkahelyi étkeztetés 
csak 

élelmiszer 
VIG 

kötelező nincs 
A konyha kiadásait 621 főkönyvre 
év közben - év végén innen 
felosztva! 

nincs nincs 
csak 

élelmiszer 
VIG 

kötelező 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek  9990001 
Szakfeladatra el nem számolt 
tételek 

NVIG 

kötelező 104037 
Intézményen kívüli gyermekétk.  
(rászoruló gyerekek int.kív.szünidei 
étkeztetése) 

5629181 
Intézményen kívüli 
gyermekétkeztetés 

csak 
élelmiszer 

VIG 

támogatási elszám.önk-tal kötelező 018030 Tám.célú finansz.műv. 9990001 
Szakfeladatra el nem számolt 
tételek 

 

       

 



4. sz. melléklet 

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 

 

Kormányzati funkció és szakfeladatrend 2022. 
       

Üdültetés / Kemping 
önként 
váll. 

900090 Vállalkozási tev.kiadásai és bevételei 5520012 
Üdülő szálláshely szolg. / 
Kemping 

VIG 

Napsugár Étterem 
önként 
váll. 

900090 Vállalkozási tev.kiadásai és bevételei 5610002 Éttermi vendéglátás VIG 

Szálloda   
önként 
váll. 

900090 Vállalkozási tev.kiadásai és bevételei 5510002 Szállodai szolg. VIG 

fürdő 
önként 
váll. 

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolg. 9329111 
Szabadidős park, fürdő és 
strandszolg. 

VIG 

fizikoterápia 
önként 
váll. 

072210 Járóbetegek gyógyító szakellátás 8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása NVIG 

hőszolgáltatás 
önként 
váll. 

900090 Vállalkozási tev.kiadásai és bevételei 9990002 
Szakfeladatra el nem számolt 
tételek 

VIG 

gyógybolt, újság 
önként 
váll. 

900090 Vállalkozási tev.kiadásai és bevételei 4700092 Egyéb kiskereskedelem VIG 

mosoda 
önként 
váll. 

900090 Vállalkozási tev.kiadásai és bevételei 9601002 textil, szőrme tisztítása VIG 

Gyógyszolgáltatás 
önként 
váll. 

072460 
Terápiás célú gyógyfürdő- és 
kapcsolódó szolg. 

9609001 Egyéb személyi szolg. NVIG 

támogatási elszám.önk-tal 
önként 
váll. 

018030 Tám.célú finansz.műv. 9990001 
Szakfeladatra el nem számolt 
tételek 

 

hitel, értékpapír 
önként 
váll. 

900060 
Forgatási és befektetési célú 
finanszírozási műveletek 

9990001 
Szakfeladatra el nem számolt 
tételek 

 

kardiológiía      részletezőkód: 

072210 
önként 
váll. 

072210 Járóbetegek gyógyító szakellátás 8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása VIG 

 



Főkönyvi számok intézményhez rendelése

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat - Számlatükör 
Főkönyvi számMegnevezés Évszám Tipus Kapcsolt?
001111 Alaptevékenység eredeti kiadási előirányzatainak nyilvántartási ellenszámlája 2022 Áll. igen
001121 Alaptevékenység évközi kiadási előirányzat módosítás nyilvántartási ellenszámlája 2022 Áll. igen
00113 Kiadási előirányzatok zárási nyilvántartási ellenszámlája 2022 Áll. igen
001211 Alaptevékenység eredeti bevételi előirányzatainak nyilvántartási ellenszámlája 2022 Áll. igen
001221 Alaptevékenység évközi bevételi előirányzat módosítás nyilvántartási ellenszámlája 2022 Áll. igen
00123 Bevételi előirányzatok zárási nyilvántartási ellenszámlája 2022 Áll. igen
0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla 2022 Áll. igen
0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla 2022 Áll. igen
0023 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla 2022 Áll. igen
0024 Költségvetési évet követően esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla 2022 Áll. igen
003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 2022 Áll. igen
0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 2022 Áll. igen
0042 Költségvetési évet követően esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 2022 Áll. igen
005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 2022 Áll. igen
0061 Egyéb pénzügyi számvitel miatti nyilvántartási ellenszámla 2022 Áll. igen
0062 Egyéb költségvetési számvitel miatti nyilvántartási ellenszámla 2022 Áll. igen
01111212 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
01111292 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek állományának értéke2022 Áll. igen
0111922 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
011211222 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
011211332 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
011211482 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
011219222 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke2022 Áll. igen
011219332 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke2022 Áll. igen
011219482 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke2022 Áll. igen
011281222 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek terven felüli értékcsökkenése 2022 Áll. igen
011282222 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Áll. igen
01129222 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
01129332 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
01129482 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
01131112 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
01131122 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
01131912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke 2022 Áll. igen
01131922 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke2022 Áll. igen
0113912 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
0113922 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
0321 Kétes követelések nyilvántartási számlája 2022 Áll. igen
03216 Gépjárműadóval kapcsolatos függő követelések 2022 Áll. igen
0322 Peresített követelések nyilvántartási számlája 2022 Áll. igen
042 Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek 2022 Áll. igen
043 El nem ismert tartozások 2022 Áll. igen

5. sz. melléklet
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Főkönyvi számok intézményhez rendelése

Főkönyvi számMegnevezés Évszám Tipus Kapcsolt?
044 Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek 2022 Áll. igen
0454 Gépjárműadóval kapcsolatos függő kötelezettségek 2022 Áll. igen
0511011 Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata 2022 Ei. igen
0511012 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség törvény szerinti illetményekre, munkabérekre 2022 Kö. igen
0511013 Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése 2022 Telj. igen
0511021 Normatív jutalmak előirányzata 2022 Ei. igen
0511022 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség normatív jutalmakra 2022 Kö. igen
0511023 Normatív jutalmak teljesítése 2022 Telj. igen
0511031 Céljuttatás, projektprémium előirányzata 2022 Ei. igen
0511032 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség céljuttatásra, projektprémiumra 2022 Kö. igen
0511033 Céljuttatás, projektprémium teljesítése 2022 Telj. igen
0511041 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata 2022 Ei. igen
0511042 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjra, túlórára, túlszolgálatra 2022 Kö. igen
0511043 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése 2022 Telj. igen
0511051 Végkielégítés előirányzata 2022 Ei. igen
0511052 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség végkielégítésre 2022 Kö. igen
0511053 Végkielégítés teljesítése 2022 Telj. igen
0511061 Jubileumi jutalom előirányzata 2022 Ei. igen
0511062 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség jubileumi jutalomra 2022 Kö. igen
0511063 Jubileumi jutalom teljesítése 2022 Telj. igen
0511071 Béren kívüli juttatások előirányzata 2022 Ei. igen
0511072 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség béren kívüli juttatásokra 2022 Kö. igen
0511073 Béren kívüli juttatások teljesítése 2022 Telj. igen
0511091 Közlekedési költségtérítés előirányzata 2022 Ei. igen
0511092 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség közlekedési költségtérítésre 2022 Kö. igen
0511093 Közlekedési költségtérítés teljesítése 2022 Telj. igen
0511101 Egyéb költségtérítések előirányzata 2022 Ei. igen
0511102 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb költségtérítésekre 2022 Kö. igen
0511103 Egyéb költségtérítések teljesítése 2022 Telj. igen
0511131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata 2022 Ei. igen
0511132 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaira 2022 Kö. igen
0511133 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése 2022 Telj. igen
05111331 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai - biztosítási díjak kiadásai 2022 Telj. igen
051211 Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata 2022 Ei. igen
051212 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség választott tisztségviselők juttatásaira 2022 Kö. igen
051213 Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése 2022 Telj. igen
051221 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata 2022 Ei. igen
051222 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatásokra 2022 Kö. igen
051223 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése 2022 Telj. igen
051231 Egyéb külső személyi juttatások előirányzata 2022 Ei. igen
051232 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb külső személyi juttatásokra 2022 Kö. igen
051233 Egyéb külső személyi juttatások teljesítése 2022 Telj. igen
0521 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 2022 Ei. igen
0522 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 2022 Kö. igen
05231 Szociális hozzájárulási adó kiadásai 2022 Telj. igen
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Főkönyvi számok intézményhez rendelése

Főkönyvi számMegnevezés Évszám Tipus Kapcsolt?
05232 Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai 2022 Telj. igen
05234 Egészségügyi hozzájárulás kiadásai 2022 Telj. igen
05235 Táppénz hozzájárulás kiadásai 2022 Telj. igen
05237 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai 2022 Telj. igen
053111 Szakmai anyagok beszerzése előirányzata 2022 Ei. igen
053112 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szakmai anyagok beszerzésére 2022 Kö. igen
053113 Szakmai anyagok beszerzése teljesítése 2022 Telj. igen
053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata 2022 Ei. igen
053122 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség üzemeltetési anyagok beszerzésére 2022 Kö. igen
053123 Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése 2022 Telj. igen
053131 Árubeszerzés előirányzata 2022 Ei. igen
053132 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség árubeszerzésre 2022 Kö. igen
053133 Árubeszerzés teljesítése 2022 Telj. igen
053211 Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata 2022 Ei. igen
053212 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Informatikai szolgáltatások igénybevételére 2022 Kö. igen
053213 Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése 2022 Telj. igen
053221 Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata 2022 Ei. igen
053222 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb kommunikációs szolgáltatások 2022 Kö. igen
053223 Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése 2022 Telj. igen
053311 Közüzemi díjak előirányzata 2022 Ei. igen
053312 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség közüzemi díjakra 2022 Kö. igen
053313 Közüzemi díjak teljesítése 2022 Telj. igen
053321 Vásárolt élelmezés előirányzata 2022 Ei. igen
053322 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség vásárolt élelmezésre 2022 Kö. igen
053323 Vásárolt élelmezés teljesítése 2022 Telj. igen
053331 Bérleti és lízingdíjak előirányzata 2022 Ei. igen
053332 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség bérleti és lízingdíjakra 2022 Kö. igen
053333 Bérleti és lízingdíjak teljesítése 2022 Telj. igen
053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata 2022 Ei. igen
053342 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra 2022 Kö. igen
053343 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése 2022 Telj. igen
053351 Közvetített szolgáltatások előirányzata 2022 Ei. igen
053352 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség közvetített szolgáltatásokra 2022 Kö. igen
053353 Közvetített szolgáltatások teljesítése 2022 Telj. igen
0533531 Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai 2022 Telj. igen
053361 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata 2022 Ei. igen
053362 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 2022 Kö. igen
053363 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése 2022 Telj. igen
053371 Egyéb szolgáltatások előirányzata 2022 Ei. igen
053372 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb szolgáltatásokra 2022 Kö. igen
053373 Egyéb szolgáltatások teljesítése 2022 Telj. igen
0533731 Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak 2022 Telj. igen
053411 Kiküldetések kiadásai előirányzata 2022 Ei. igen
053412 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kiküldetések kiadásaira 2022 Kö. igen
053413 Kiküldetések kiadásai teljesítése 2022 Telj. igen
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053421 Reklám- és propagandakiadások előirányzata 2022 Ei. igen
053422 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség reklám- és propagandakiadásokra 2022 Kö. igen
053423 Reklám- és propagandakiadások teljesítése 2022 Telj. igen
053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata 2022 Ei. igen
053512 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóra 2022 Kö. igen
053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése 2022 Telj. igen
053521 Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata 2022 Ei. igen
053522 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség fizetendő általános forgalmi adóra 2022 Kö. igen
053523 Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése 2022 Telj. igen
053531 Kamatkiadások előirányzata 2022 Ei. igen
053532 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kamatkiadásokra 2022 Kö. igen
053533 Kamatkiadások teljesítése 2022 Telj. igen
0535331 Államháztartáson belüli kamatkiadások 2022 Telj. igen
053541 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai előirányzata 2022 Ei. igen
053542 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb pénzügyi műveletek kiadásaira 2022 Kö. igen
053543 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 2022 Telj. igen
0535431 Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége 2022 Telj. igen
0535432 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete 2022 Telj. igen
0535433 Deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége 2022 Telj. igen
053551 Egyéb dologi kiadások előirányzata 2022 Ei. igen
053552 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb dologi kiadásokra 2022 Kö. igen
053553 Egyéb dologi kiadások teljesítése 2022 Telj. igen
05421 Családi támogatások előirányzata 2022 Ei. igen
05422 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség családi támogatásokra 2022 Kö. igen
0542310 Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások kiadásai 2022 Telj. igen
05441 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások előirányzata 2022 Ei. igen
05442 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátásokra 2022 Kö. igen
054437 Egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoc.tv. 54.§] 2022 Telj. igen
05461 Lakhatással kapcsolatos ellátások előirányzata 2022 Ei. igen
05462 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség lakhatással kapcsolatos ellátásokra 2022 Kö. igen
05471 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 2022 Ei. igen
05472 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség intézményi ellátottak pénzbeli juttatásaira 2022 Kö. igen
054732 Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásainak kiadásai 2022 Telj. igen
05481 Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata 2022 Ei. igen
05482 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb nem intézményi ellátásokra 2022 Kö. igen
0548316 Köztemetés kiadásai [Szoctv. 48. §] 2022 Telj. igen
0548317 Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §] 2022 Telj. igen
0548319 Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai 2022 Telj. igen
0550211 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzata 2022 Ei. igen
0550212 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásokra 2022 Kö. igen
0550213 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése 2022 Telj. igen
0550221 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései előirányzata 2022 Ei. igen
0550222 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség a helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetéseire 2022 Kö. igen
0550223 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései teljesítése 2022 Telj. igen
0550231 Egyéb elvonások, befizetések előirányzata 2022 Ei. igen
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0550232 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb elvonások, befizetésekre 2022 Kö. igen
0550233 Egyéb elvonások, befizetések teljesítése 2022 Telj. igen
055061 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata 2022 Ei. igen
055062 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb működési célú támogatásokra államháztartáson belülre 2022 Kö. igen
0550631 Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai 2022 Telj. igen
05506332 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai 2022 Telj. igen
0550634 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai 2022 Telj. igen
0550636 Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai 2022 Telj. igen
0550637 Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai 2022 Telj. igen
0550638 Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai 2022 Telj. igen
055081 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzata 2022 Ei. igen
055082 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtására államháztartáson kívülre 2022 Kö. igen
0550833 Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai 2022 Telj. igen
05508344 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai 2022 Telj. igen
055091 Árkiegészítések, ártámogatások előirányzata 2022 Ei. igen
055092 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség árkiegészítésekre, ártámogatásokra 2022 Kö. igen
055093 Árkiegészítések, ártámogatások teljesítése 2022 Telj. igen
055111 Működési célú támogatások az Európai Uniónak előirányzata 2022 Ei. igen
055112 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú támogatásokra az Európai Uniónak 2022 Kö. igen
055121 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata 2022 Ei. igen
055122 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb működési célú támogatásokra államháztartáson kívülre 2022 Kö. igen
05512322 Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai 2022 Telj. igen
05512323 Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai 2022 Telj. igen
0551233 Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások kiadásai 2022 Telj. igen
0551234 Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai 2022 Telj. igen
0551235 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai 2022 Telj. igen
0551236 Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások kiadásai 2022 Telj. igen
055131 Tartalékok előirányzata 2022 Ei. igen
05611 Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata 2022 Ei. igen
05612 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség immateriális javak beszerzésére, létesítésére 2022 Kö. igen
05613 Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése 2022 Telj. igen
05621 Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata 2022 Ei. igen
05622 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ingatlanok beszerzésére, létesítésére 2022 Kö. igen
05623 Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai 2022 Telj. igen
05631 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata 2022 Ei. igen
05632 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség informatikai eszközök beszerzésére, létesítésére 2022 Kö. igen
05633 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése 2022 Telj. igen
05641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat 2022 Ei. igen
05642 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére 2022 Kö. igen
05643 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése 2022 Telj. igen
05651 Részesedések beszerzése előirányzata 2022 Ei. igen
05652 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség részesedések beszerzésére 2022 Kö. igen
05653 Részesedések beszerzése teljesítése 2022 Telj. igen
05671 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata 2022 Ei. igen
05672 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóra 2022 Kö. igen
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05673 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése 2022 Telj. igen
05711 Ingatlanok felújítása előirányzata 2022 Ei. igen
05712 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ingatlanok felújítására 2022 Kö. igen
05713 Ingatlanok felújítása teljesítése 2022 Telj. igen
05731 Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata 2022 Ei. igen
05732 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb tárgyi eszközök felújítására 2022 Kö. igen
05733 Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése 2022 Telj. igen
05741 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata 2022 Ei. igen
05742 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóra 2022 Kö. igen
05743 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése 2022 Telj. igen
05841 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata 2022 Ei. igen
05842 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2022 Kö. igen
0584331 Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai 2022 Telj. igen
0584332 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai 2022 Telj. igen
05851 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre előirányzata 2022 Ei. igen
05852 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésre államháztartáson kívülre 2022 Kö. igen
05853 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre teljesítés 2022 Telj. igen
05861 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzata 2022 Ei. igen
05862 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtására államháztartáson kívülre 2022 Kö. igen
058633 Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai 2022 Telj. igen
05891 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata 2022 Ei. igen
05892 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb felhalmozási célú támogatásokra államháztartáson kívülre 2022 Kö. igen
058933 Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai 2022 Telj. igen
0591111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak előirányzata 2022 Ei. igen
0591112 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 2022 Kö. igen
0591113 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése 2022 Telj. igen
0591121 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak előirányzata 2022 Ei. igen
0591122 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 2022 Kö. igen
0591123 Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztés pénzügyi vállalkozásoknak teljesítése 2022 Telj. igen
0591131 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak előirányzata 2022 Ei. igen
0591132 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 2022 Kö. igen
0591133 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése 2022 Telj. igen
0591211 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata 2022 Ei. igen
0591212 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlására 2022 Kö. igen
0591213 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása teljesítése 2022 Telj. igen
0591221 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata 2022 Ei. igen
0591222 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 2022 Kö. igen
0591223 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása teljesítése 2022 Telj. igen
059141 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata 2022 Ei. igen
059142 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 2022 Kö. igen
059143 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése 2022 Telj. igen
059151 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata 2022 Ei. igen
059152 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség központi, irányító szervi támogatás folyósítására 2022 Kö. igen
059153 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése 2022 Telj. igen
059161 Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata 2022 Ei. igen
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059163 Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése 2022 Telj. igen
059171 Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata 2022 Ei. igen
059172 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség pénzügyi lízing kiadásaira 2022 Kö. igen
059173 Pénzügyi lízing kiadásai teljesítése 2022 Telj. igen
091111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata 2022 Ei. igen
091112 Követelés helyi önkormányzatok működésének általános támogatására 2022 Kö. igen
091113 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése 2022 Telj. igen
091121 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata 2022 Ei. igen
091122 Követelés települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására 2022 Kö. igen
091123 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése 2022 Telj. igen
0911311 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata 2022 Ei. igen
0911312 Követelés települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatására 2022 Kö. igen
0911313 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése 2022 Telj. igen
0911321 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzata 2022 Ei. igen
0911322 Követelés települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatására 2022 Kö. igen
0911323 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése 2022 Telj. igen
091141 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata 2022 Ei. igen
091142 Követelés települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására 2022 Kö. igen
091143 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése 2022 Telj. igen
091151 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata 2022 Ei. igen
091152 Követelés működési célú költségvetési támogatásokra és kiegészítő támogatásokra 2022 Kö. igen
091153 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése 2022 Telj. igen
091161 Elszámolásból származó bevételek előirányzata 2022 Ei. igen
091162 Követelés elszámolásból származó bevételekre 2022 Kö. igen
091163 Elszámolásból származó bevételek teljesítése 2022 Telj. igen
09121 Elvonások és befizetések bevételei előirányzata 2022 Ei. igen
09122 Követelés elvonások és befizetések bevételeire 2022 Kö. igen
09123 Elvonások és befizetések bevételei teljesítése 2022 Telj. igen
09141 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről előirányzata 2022 Ei. igen
09142 Követelés működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 2022 Kö. igen
091437 Társulástól és költségvetési szervétől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2022 Telj. igen
09161 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata 2022 Ei. igen
09162 Követelés egyéb működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 2022 Kö. igen
091631 Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei 2022 Telj. igen
091632 Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei 2022 Telj. igen
0916331 Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei 2022 Telj. igen
0916332 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei 2022 Telj. igen
091634 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei 2022 Telj. igen
091635 Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei 2022 Telj. igen
091636 Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei 2022 Telj. igen
09211 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata 2022 Ei. igen
09212 Követelés felhalmozási célú önkormányzati támogatásokra 2022 Kö. igen
09213 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése 2022 Telj. igen
09232 Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 2022 Kö. igen
09251 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata 2022 Ei. igen
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09252 Követelés egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 2022 Kö. igen
092531 Központi költségvetési szervtől felhalmozási célú támogatások bevételei 2022 Telj. igen
0925331 Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei 2022 Telj. igen
0925332 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei 2022 Telj. igen
092535 Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevételei 2022 Telj. igen
09341 Vagyoni típusú adók előirányzata 2022 Ei. igen
09342 Követelés vagyoni típusú adókra 2022 Kö. igen
093431 Építményadó bevételei 2022 Telj. igen
093433 Magánszemélyek kommunális adója bevételei 2022 Telj. igen
093434 Telekadó bevételei 2022 Telj. igen
093511 Értékesítési és forgalmi adók előirányzata 2022 Ei. igen
093512 Követelés értékesítési és forgalmi adókra 2022 Kö. igen
0935137 Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei 2022 Telj. igen
093541 Gépjárműadók előirányzata 2022 Ei. igen
093542 Követelés gépjárműadókra 2022 Kö. igen
0935432 Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételei 2022 Telj. igen
093551 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata 2022 Ei. igen
093552 Követelés egyéb áruhasználati és szolgáltatási adókra 2022 Kö. igen
0935538 Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei 2022 Telj. igen
09361 Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata 2022 Ei. igen
09362 Követelés egyéb közhatalmi bevételekre 2022 Kö. igen
09363 Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése 2022 Telj. igen
0936311 Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető részének bevételei2022 Telj. igen
0936312 Egyéb bírság bevételei 2022 Telj. igen
0936315 Egyéb települési adók 2022 Telj. igen
0936316 Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj 2022 Telj. igen
093632 Eljárási illetékek bevételei 2022 Telj. igen
093633 Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei 2022 Telj. igen
094011 Készletértékesítés ellenértéke előirányzata 2022 Ei. igen
094012 Követelés készletértékesítés ellenértékére 2022 Kö. igen
094013 Készletértékesítés ellenértéke teljesítése 2022 Telj. igen
094021 Szolgáltatások ellenértéke előirányzata 2022 Ei. igen
094022 Követelés szolgáltatások ellenértékére 2022 Kö. igen
094023 Szolgáltatások ellenértéke teljesítése 2022 Telj. igen
0940231 Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek 2022 Telj. igen
094031 Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata 2022 Ei. igen
094032 Követelés közvetített szolgáltatások ellenértékére 2022 Kö. igen
094033 Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése 2022 Telj. igen
0940331 Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei 2022 Telj. igen
094041 Tulajdonosi bevételek előirányzata 2022 Ei. igen
094042 Követelés tulajdonosi bevételekre 2022 Kö. igen
094043 Tulajdonosi bevételek teljesítése 2022 Telj. igen
0940432 Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek 2022 Telj. igen
0940433 Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevételek 2022 Telj. igen
0940436 Egyéb részesedések után kapott osztalék bevételek 2022 Telj. igen
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094051 Ellátási díjak előirányzata 2022 Ei. igen
094052 Követelés ellátási díjakra 2022 Kö. igen
094053 Ellátási díjak teljesítése 2022 Telj. igen
094061 Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata 2022 Ei. igen
094062 Követelés kiszámlázott általános forgalmi adóra 2022 Kö. igen
094063 Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése 2022 Telj. igen
094071 Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata 2022 Ei. igen
094072 Követelés általános forgalmi adó visszatérítésére 2022 Kö. igen
094073 Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése 2022 Telj. igen
0940811 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata 2022 Ei. igen
0940812 Követelés befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételekre 2022 Kö. igen
0940813 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek teljesítése 2022 Telj. igen
09408131 Államháztartáson belüli befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek teljesítése 2022 Telj. igen
09408132 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége teljesítés 2022 Telj. igen
0940821 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata 2022 Ei. igen
0940822 Követelés egyéb kapott (járó) kamatokra és kamatjellegű bevételekre 2022 Kö. igen
0940823 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése 2022 Telj. igen
09408232 Kamat swap ügyletek kamatbevételei teljesítése 2022 Telj. igen
0940921 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata 2022 Ei. igen
0940922 Követelés más egyéb pénzügyi műveletek bevételeire 2022 Kö. igen
09409232 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyereségének teljesítése 2022 Telj. igen
09409235 Valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyereségének teljesítése 2022 Telj. igen
094101 Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata 2022 Ei. igen
094102 Követelés biztosító által fizetett kártérítésre 2022 Kö. igen
094103 Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése 2022 Telj. igen
094111 Egyéb működési bevételek előirányzata 2022 Ei. igen
094112 Követelés egyéb működési bevételekre 2022 Kö. igen
094113 Egyéb működési bevételek teljesítése 2022 Telj. igen
0941131 Szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért2022 Telj. igen
0941132 Kiadások visszatérítései 2022 Telj. igen
09521 Ingatlanok értékesítése előirányzata 2022 Ei. igen
09522 Követelés ingatlanok értékesítéséből 2022 Kö. igen
09523 Ingatlanok értékesítése teljesítése 2022 Telj. igen
095231 Termőföld értékesítés bevételei 2022 Telj. igen
09531 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése előirányzata 2022 Ei. igen
09532 Követelés egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből 2022 Kö. igen
09533 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése 2022 Telj. igen
09541 Részesedések értékesítése előirányzata 2022 Ei. igen
09542 Követelés részesedések értékesítéséből 2022 Kö. igen
09543 Részesedések értékesítése teljesítése 2022 Telj. igen
09641 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata 2022 Ei. igen
09642 Követelés működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 2022 Kö. igen
096431 Pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2022 Telj. igen
096433 Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2022 Telj. igen
0964344 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2022 Telj. igen
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09651 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 2022 Ei. igen
09652 Követelés egyéb működési célú átvett pénzeszközökre 2022 Kö. igen
0965322 Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei 2022 Telj. igen
0965323 Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei 2022 Telj. igen
096533 Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei 2022 Telj. igen
096534 Nonprofit gazdasági társaságtól működési célú átvett pénzeszközök bevételei 2022 Telj. igen
0965344 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől működési célú átvett pénzeszközök bevételei 2022 Telj. igen
096538 Egyéb külföldiektől működési célú átvett pénzeszközök bevételei 2022 Telj. igen
09741 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata 2022 Ei. igen
09742 Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 2022 Kö. igen
097433 Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2022 Telj. igen
09751 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 2022 Ei. igen
09752 Követelés egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökre 2022 Kö. igen
097531 Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei 2022 Telj. igen
0975322 Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei 2022 Telj. igen
0975323 Egyéb (profitorientált) vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei 2022 Telj. igen
097533 Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei 2022 Telj. igen
0975344 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei 2022 Telj. igen
0981111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzata 2022 Ei. igen
0981121 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzata 2022 Ei. igen
0981122 Követelés likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozástól 2022 Kö. igen
0981123 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése 2022 Telj. igen
0981211 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata 2022 Ei. igen
0981212 Követelés forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 2022 Kö. igen
0981213 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítés bevételei 2022 Telj. igen
0981231 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata 2022 Ei. igen
0981232 Követelés befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 2022 Kö. igen
0981233 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése teljesítése 2022 Telj. igen
0981311 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata 2022 Ei. igen
0981312 Követelés előző év költségvetési maradványának igénybevételére 2022 Kö. igen
0981313 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése 2022 Telj. igen
098141 Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata 2022 Ei. igen
098142 Követelés államháztartáson belüli megelőlegezésekre 2022 Kö. igen
098143 Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése 2022 Telj. igen
098171 Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata 2022 Ei. igen
098173 Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése 2022 Telj. igen
11112 Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
111141 Korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
11182 Üzemeltetésre, kezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
111912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke 2022 Áll. igen
1119141 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke 2022 Áll. igen
111982 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke 2022 Áll. igen
11212 Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
11213 Üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
112141 Korlátozottan forgalomképes kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen

oldal: 10/28
exportálva: 2022-08-23 15:09 (223, 732923-CSERKESZŐLŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MP)



Főkönyvi számok intézményhez rendelése

Főkönyvi számMegnevezés Évszám Tipus Kapcsolt?
112912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1129141 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
119112 Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
1191141 Korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok aktivált állományának terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
119182 Üzemeltetésre kezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
119212 Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
1192141 Korlátozottan forgalomképes kisértékű szellemi termékek aktivált állományának terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
119283 Üzemeltetésre, kezelésbe adott, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
121112 Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
12112211 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1211222 Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1211322 Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1211332 Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1211412 Korlátozottan forgalomképes ültetvények aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1211422 Korlátozottan forgalomképes erdők aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1211442 Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
12114811 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1211482 Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
121812 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termőföld állományának értéke 2022 Áll. igen
12182211 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek állományának értéke 2022 Áll. igen
1218222 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek állományának értéke 2022 Áll. igen
12183311 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek állományának értéke 2022 Áll. igen
1218332 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állományának értéke 2022 Áll. igen
12184811 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények állományának értéke 2022 Áll. igen
1218482 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke 2022 Áll. igen
1219112 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes termoföldek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
12192211 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1219222 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
12192322 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
12192332 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
12192412 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes ültetvények aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
12192422 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes erdők aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
121924811 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
12192482 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
121982211 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek állományának értéke 2022 Áll. igen
121983311 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek állományának értéke 2022 Áll. igen
121984811 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények állományának értéke2022 Áll. igen
12212 Korlátozottan forgalomképes ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
122912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1281112 Korlátozottan forgalomképes termoföldek terven felüli értékcsökkenése 2022 Áll. igen
128112211 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek terven felüli értékcsökkenése 2022 Áll. igen
12811222 Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek terven felüli értékcsökkenése 2022 Áll. igen
128182211 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek terven felüli értékcsökkenése 2022 Áll. igen
1282112 Korlátozottan forgalomképes termoföldek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Áll. igen
128212211 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Áll. igen
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12821222 Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Áll. igen
128282211 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Áll. igen
129112 Korlátozottan forgalomképes termőföldek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
12912211 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
1291222 Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
1291332 Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
1291412 Korlátozottan forgalomképes ültetvények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
12914811 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
1291482 Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
129152 Korlátozottan forgalomképes ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
12982211 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
12983311 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
12984811 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
131112 Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1311142 Korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
131122 Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1311242 Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
131132 Korlátozottan forgalomképes kulturális javak aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
131142 Korlátozottan forgalomképes hangszerek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
131152 Korlátozottan forgalomképes egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
131162 Korlátozottan forgalomképes járművek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1318211 Üzemeltetésre, kezelésbe adott, kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Áll. igen
131822 Üzemeltetésre, kezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Áll. igen
1319112 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke 2022 Áll. igen
13191142 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke 2022 Áll. igen
1319122 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Áll. igen
13191242 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Áll. igen
1319152 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke 2022 Áll. igen
1319162 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek értéke 2022 Áll. igen
13198111 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott, kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó informatikai eszközök értéke 2022 Áll. igen
1319822 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Áll. igen
139112 Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
1391142 Korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
139122 Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
1391242 Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
139142 Korlátozottan forgalomképes hangszerek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
139162 Korlátozottan forgalomképes járművek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
1398211 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
139822 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
139842 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes hangszerek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
139843 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) hangszerek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
139862 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes járművek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
139863 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) járművek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
151111 Befejezetlen vásárolt termőföld beruházás állománya 2022 Áll. igen
1511122 Befejezetlen vásárolt egyéb célú telkek beruházás állománya 2022 Áll. igen
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1511133 Befejezetlen vásárolt egyéb épületek beruházásának állománya 2022 Áll. igen
151114 Befejezetlen vásárolt egyéb építmények beruházásának állománya 2022 Áll. igen
15112 Befejezetlen vásárolt informatikai eszközök beruházásának állománya 2022 Áll. igen
15113 Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés beruházásának állománya 2022 Áll. igen
15114 Befejezetlen vásárolt jármű beruházásának állománya 2022 Áll. igen
1521132 Befejezetlen vásárolt értékét nem csökkentő épület felújítások állománya 2022 Áll. igen
1521133 Befejezetlen vásárolt egyéb épület felújítások állománya 2022 Áll. igen
152114 Befejezetlen vásárolt egyéb építmények felújításának állománya 2022 Áll. igen
15213 Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés felújításának állománya 2022 Áll. igen
16222 Korlátozottan forgalomképes tartozó saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban 2022 Áll. igen
16512 Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések állománya nonprofit gazdasági társaságban 2022 Áll. igen
1682212 Korlátozottan forgalomképes tartozó saját alapítású tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalkozásban előző évi értékvesztésének állománya 2022 Áll. igen
1682222 Korlátozottan forgalomképes tartozó saját alapítású tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalkozásban tárgyévi értékvesztése 2022 Áll. igen
1685112 Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések nonprofit gazdasági társaságban előző évi értékvesztésének állománya 2022 Áll. igen
1685122 Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések nonprofit gazdasági társaságban tárgyévi értékvesztése 2022 Áll. igen
1685313 Üzleti (forgalomképes) más egyéb tartós részesedések (kivéve: befektetési jegyek) előző évi értékvesztésének állománya 2022 Áll. igen
17111 Belföldi kibocsátású, forint alapú tartós államkötvények 2022 Áll. igen
173911 Belföldi kibocsátású, egyéb különféle, forint alapú tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 2022 Áll. igen
21122 Irodaszerek, nyomtatványok 2022 Áll. igen
21123 Tüzelőanyagok 2022 Áll. igen
21126 Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési, fenntartási anyagi eszközök 2022 Áll. igen
21129 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok 2022 Áll. igen
212 Áruk 2022 Áll. igen
2311 Befejezetlen termelés 2022 Áll. igen
2331 Növendékállatok 2022 Áll. igen
2332 Hízóállatok 2022 Áll. igen
2431 Forintalapú kincstárjegyek 2022 Áll. igen
24611 Belföldi kibocsátású, forintalapú forgatási célú nem tartós befektetési jegyek 2022 Áll. igen
3121 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek 2022 Áll. igen
3211 Forintpénztár-számla 2022 Áll. igen
3233 Elektronikus pénzeszközök 2022 Áll. igen
331111 Önálló költségvetési elszámolási számla 2022 Áll. igen
331112 Nem önálló költségvetési elszámolási számla 2022 Áll. igen
331121 Állami hozzájárulások elszámolási számla 2022 Áll. igen
331122 Közfoglalkoztatás miatti támogatás elszámolási számlája 2022 Áll. igen
3311291 Víziközmű számla 2022 Áll. igen
3311292 Önkormányzati környezetvédelmi alap elszámolási számla 2022 Áll. igen
33112931 TOP Energetika 2017. pályázat lebonyolítási számla 2022 Áll. igen
33112932 TOP Kastély 2017. pályázat lebonyolítási számla 2022 Áll. igen
33112933 TOP Bölcsi 2017. pályázat lebonyolítási számla 2022 Áll. igen
33112934 TOP Lámpa 2017. pályázat lebonyolítási számla 2022 Áll. igen
33112935 EFOP Humán szolg. fejl. térségi pályázat lebonyolítási számla 2022 Áll. igen
3311299 Egyéb meghatározott célú pénzeszközök célelszámolási számlája 2022 Áll. igen
3311311 Építményadó-beszedési számla 2022 Áll. igen
3311312 Telekadó beszedési számla 2022 Áll. igen
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3311313 Vállalkozók kommunális adója beszedési számla 2022 Áll. igen
3311314 Magánszemélyek kommunális adója beszedési számla 2022 Áll. igen
3311315 Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszedési számla 2022 Áll. igen
3311317 Iparűzési adó beszedési számla 2022 Áll. igen
331132 Gépjárműadó beszedési számla 2022 Áll. igen
331133 Pótlék beszedési alszámla 2022 Áll. igen
3311341 Adóbírság beszedési számla 2022 Áll. igen
3311346 Egyéb bírság beszedési számla 2022 Áll. igen
331136 Talajterhelési díj beszedési alszámla 2022 Áll. igen
331137 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó beszedési alszámla 2022 Áll. igen
3311391 Közigazgatási hatósági eljárási illetékbeszedési számla (helyi és fővárosi önkormányzatok) 2022 Áll. igen
3311392 Egyéb közhatalmi bevételek elszámolási számlája 2022 Áll. igen
3311393 Köztartozások egyéb idegen bevétele beszedési számla 2022 Áll. igen
3311395 Magánfőzött párlat utáni jövedéki adó beszedési számla 2022 Áll. igen
3311399 Egyéb különféle beszedési számlák 2022 Áll. igen
331152 Közműfejlesztési lebonyolítási számla 2022 Áll. igen
331154 Önkormányzatok által értékesített lakások bevételének elszámolási számlája 2022 Áll. igen
331155 Társadalombiztosítási pénzeszközök elosztási számla 2022 Áll. igen
331159 Egyéb különféle lebonyolítási számla 2022 Áll. igen
33116341 KEHOP Szennyvíztelep biztosíték számla 2022 Áll. igen
3312131 Fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla (közvetlenül kezelt) 2022 Áll. igen
3312133 Pályázati költségvetési lebonyolítási számla 2022 Áll. igen
3312163 Értékpapír számla 2022 Áll. igen
33122431 KEHOP Szennyvíztelep fejl. pályázat lebonyolítási számla 2022 Áll. igen
33122432 TOP Bölcsöde építés pályázat lebonyolítási szla. 2022 Áll. igen
33122433 TOP Innovatív borászati látogatókp. pályázat lebonyolítási szla. 2022 Áll. igen
33122434 TOP Energetikai korszerűsítés pályázat lebonyolítási szla. 2022 Áll. igen
33122436 TOP Helyi identitás és kohézió erősítése pályázati lebonyolítási számla 2022 Áll. igen
33122437 EFOP Humán szolg.fejl.térségi pályázat lebonyolítási számla 2022 Áll. igen
33122438 TOP Cserkei piknik pályázat lebonyolítási számla 2022 Áll. igen
33122439 TOP_PLUSZ Energetikai korszerűsítés PH pályázati lebonyolítási számla 2022 Áll. igen
33211 Kincstáron kívüli deviza(betét) számla 2022 Áll. igen
332111 Kincstáron kívüli EUR devizaszámla 2022 Áll. igen
35111 Önkormányzatok működési támogatások költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351116 Elszámolásból származó bevételek költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
35112 Elvonások és befizetések költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
35116 Államháztartáson belüli véglegesen kapott működési célú támogatások költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351161 Központi költségvetési szervtől véglegesen kapott működési célú támogatások költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351162 Központi kezelésű előirányzattól véglegesen kapott működési célú támogatások költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
3511631 Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt véglegesen kapott működési célú támogatások költségvetési évi követelése2022 Áll. igen
3511632 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól véglegesen kapott működési célú támogatások költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
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351164 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól véglegesen kapott működési célú támogatások költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351165 Elkülönített állami pénzalaptól véglegesen kapott működési célú támogatások költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
35121 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
35125 Államháztartáson belüli véglegesen kapott felhalmozási célú támogatások költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
3512531 Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt véglegesen kapott felhalmozási célú támogatások, kölcsönök költségvetési évi követelése2022 Áll. igen
351255 Elkülönített állami pénzalaptól véglegesen kapott felhalmozási célú támogatások, kölcsönök költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351341 Építményadó költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351343 Magánszemélyek kommunális adójának költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351344 Telekadó költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
3513517 Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
3513542 Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
3513558 Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
3513611 Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető részének költségvetési évi követelése2022 Áll. igen
3513612 Egyéb bírság költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
3513615 Egyéb települési adók költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
3513616 Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
3513618 Késedelmi és önellenőrzési pótlékok költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351362 Eljárási illetékek költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351363 Igazgatási szolgáltatási díjak költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351367 Környezetvédelmi bírság költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
35141 Készletértékesítés miatti költségvetési évi követelés 2022 Áll. igen
351411 Általános készletértékesítés miatti költségvetési évi követelés 2022 Áll. igen
351414 Egyéb készletek - állami készletek, tartalékok - értékesítésének költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
35142 Szolgáltatások nyújtása miatti költségvetési évi követelés 2022 Áll. igen
351421 Étkeztetés - kivéve ellátottak, hallgatók - miatti költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351422 Bérleti és lízing díjbevétel költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351424 Út használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351428 Szolgáltatások nyújtása miatti költségvetési évi váltókövetelés 2022 Áll. igen
351429 Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása miatti költségvetési évi követelés 2022 Áll. igen
351431 Államháztartáson belüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351432 Államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
35144 Tulajdonosi bevételek miatti költségvetési évi követelések 2022 Áll. igen
351441 Központi alrendszer tulajdonosi bevételeinek költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
3514431 Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó költségvetési évi követelés 2022 Áll. igen
3514432 Önkormányzati vagyon koncessziós díjak költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
3514433 Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adása miatti költségvetési évi követelés 2022 Áll. igen
3514434 Önkormányzati bérleti és lízing díjbevétel költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
3514439 Egyéb önkormányzati tulajdonosi bevételek költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
3514442 Egyéb önkormányzati osztalék miatti költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
3514449 Egyéb önkormányzati hozamok miatti költségvetési évi követelés 2022 Áll. igen
351451 Intézményi ellátási díjak költségvetési évi követelések 2022 Áll. igen
351452 Nem intézményi ellátottak térítési díjának költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351453 Tanulók, hallgatók étkeztetési díj költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351455 Szociális étkeztetés költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351461 Kiszámlázott általános forgalmi adó miatti költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
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351462 Általános forgalmi adó visszatérítése miatti költségvetési évi követelés 2022 Áll. igen
351471 Befektetett pénzügyi eszközök költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
3514711 Államháztartáson belüli befektetett pénzügyi eszközök költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
3514712 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351472 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
3514721 Államháztartáson belüli egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
3514745 Valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyereségének költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
35148 Biztosítók által fizetett kártérítés költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
35149 Költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 2022 Áll. igen
351491 Foglalkoztatott, ellátott, hallgató, tanuló kártérítésének költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351492 Egyéb kártérítés költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351495 Egyéb költség-visszatérítések, utólagos egyéb térítések költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351497 Következő év(ek)ben személyi juttatások, azok közterheinek, dologi kiadások visszatérülésének, visszatérítésének költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
3514991 Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
3514994 Egyéb biztosítékok, óvadék (kaució) költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
3514999 Egyéb különféle működési bevételek költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
35152 Ingatlanok értékesítéséből származó költségvetési évi követelés 2022 Áll. igen
351521 Termőföldek értékesítése miatti költségvetési évi követelés 2022 Áll. igen
3515221 Lakótelkek értékesítése miatti költségvetési évi követelés 2022 Áll. igen
3515222 Egyéb célú telkek értékesítése miatti költségvetési évi követelés 2022 Áll. igen
3515231 Lakóépületek (ideértve lakások) értékesítése költségvetési évi követelés 2022 Áll. igen
3515233 Egyéb épületek értékesítése miatti költségvetési évi követelés 2022 Áll. igen
351532 Egyéb gép, berendezés, felszerelés értékesítése miatti költségvetési évi követelés 2022 Áll. igen
351536 Járművek értékesítése miatti költségvetési évi követelés 2022 Áll. igen
351538 Egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből származó költségvetési évi váltókövetelés 2022 Áll. igen
35154 Részesedések értékesítése miatti költségvetési évi követelés 2022 Áll. igen
3516 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 2022 Áll. igen
35164 Államháztartáson kívüli működési célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
3516422 Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351643 Háztartásoktól működési célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
3516442 Önkormányzati többségi tulajdonú nonprofit gazdasági társaságtól működési célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évi követelése2022 Áll. igen
351646 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől működési célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351653 Háztartásoktól egyéb működési célú véglegesen kapott (járó) pénzeszközök miatti költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
3517 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 2022 Áll. igen
351741 Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351743 Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
3517441 Állami többségi tulajdonú nonprofit gazdasági társaságtól felhalmozási célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
3517449 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől felhalmozási célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
35175 Államháztartáson kívüli felhalmozási célú véglegesen kapott pénzeszközök miatti költségvetési évi követelés 2022 Áll. igen
351751 Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú véglegesen kapott pénzeszközök miatti költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
3517522 Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú véglegesen kapott pénzeszközök miatti költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351753 Háztartásoktól felhalmozási célú véglegesen kapott pénzeszközök miatti költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
3517549 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől felhalmozási célú véglegesen kapott pénzeszközök miatti költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
35181212 Vásárolt kincstárjegyek beváltása, értékesítése miatti költségvetési évi követelések 2022 Áll. igen
35181231 Vásárolt, befektetési célú államkötvények beváltása, értékesítése miatti költségvetési évi követelések 2022 Áll. igen
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3518B8111 Technikai főkönyv - B8111 2022 Áll. igen
3518B8112 Technikai főkönyv - B8112 2022 Áll. igen
3518B814 Technikai számla - B814 2022 Áll. igen
3521 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 2022 Áll. igen
3522 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 2022 Áll. igen
35234 Vagyoni típusú adók költségvetési évet követően esedékes követelése 2022 Áll. igen
352351 Értékesítési és forgalmi adók költségvetési évet követően esedékes követelése 2022 Áll. igen
352354 Gépjárműadók költségvetési évet követően esedékes követelése 2022 Áll. igen
352355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adókkal kapcsolatos költségvetési évet követően esedékes követelések 2022 Áll. igen
3523612 Egyéb bírság költségvetési évet követően esedékes követelése 2022 Áll. igen
3523616 Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj költségvetési évet követően esedékes követelése 2022 Áll. igen
3523618 Késedelmi és önellenőrzési pótlékok költségvetési évet követően esedékes követelése 2022 Áll. igen
352362 Eljárási illetékek költségvetési évet követően esedékes követelése 2022 Áll. igen
35241 Készletértékesítés miatti költségvetési évet követően esedékes követelés 2022 Áll. igen
35242 Szolgáltatások nyújtása miatti költségvetési évet követően esedékes követelés 2022 Áll. igen
352422 Bérleti és lízing díjbevétel költségvetési évet követően esedékes követelése 2022 Áll. igen
352431 Államháztartáson belüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások költségvetési évet követően esedékes követelése 2022 Áll. igen
352432 Államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások költségvetési évet követően esedékes követelése 2022 Áll. igen
3524434 Önkormányzati bérleti és lízing díjak költségvetési évet követően esedékes követelése 2022 Áll. igen
352451 Intézményi ellátási díjak költségvetési évet követően esedékes követelések 2022 Áll. igen
352461 Kiszámlázott általános forgalmi adó miatti költségvetési évet követően esedékes követelése 2022 Áll. igen
352462 Általános forgalmi adó visszatérítése miatti költségvetési évet követően esedékes követelés 2022 Áll. igen
35249 Egyéb működési bevételek miatti költségvetési évet követően esedékes követelések 2022 Áll. igen
352641 Pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évet követően esedékes követelése 2022 Áll. igen
352643 Háztartásoktól működési célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évet követően esedékes követelés 2022 Áll. igen
352646 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől működési célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évet követően esedékes követelése2022 Áll. igen
35271 Államháztartáson kívüli felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések miatti költségvetési évet követően esedékes követelése2022 Áll. igen
35274 Államháztartáson kívüli felhalmozási célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évet követően esedékes követelése 2022 Áll. igen
352743 Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évet követően esedékes követelése 2022 Áll. igen
352753 Háztartásoktól felhalmozási célú véglegesen kapott pénzeszközök miatti költségvetési évet követően esedékes követelése 2022 Áll. igen
35811124 Egyedileg értékelt vagyoni típusú adók miatti költségvetési évi kisösszegű követelés csoportos értékvesztésének állománya 2022 Áll. igen
358111251 Egyedileg értékelt értékesítési és forgalmi adók miatti költségvetési évi kisösszegű követelés csoportos értékvesztésének állománya 2022 Áll. igen
358111254 Egyedileg értékelt gépjárműadók miatti költségvetési évi kisösszegű követelés csoportos értékvesztésének állománya 2022 Áll. igen
35811126 Egyedileg értékelt egyéb közhatalmi bevételek miatti költségvetési évi kisösszegű követelés csoportos értékvesztésének állománya 2022 Áll. igen
35811134 Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont vagyoni típusú adók miatti költségvetési évi követelés csoportos értékvesztésének állománya 2022 Áll. igen
358111351 Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont értékesítési és forgalmi adók miatti költségvetési évi követelés csoportos értékvesztésének állománya 2022 Áll. igen
358111354 Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont gépjárműadók miatti költségvetési évi követelés csoportos értékvesztésének állománya 2022 Áll. igen
358111355 Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók miatti költségvetési évi követelés csoportos értékvesztésének állománya2022 Áll. igen
35811136 Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont egyéb közhatalmi bevételek miatti költségvetési évi követelés csoportos értékvesztésének állománya 2022 Áll. igen
35811252 Egyedileg értékelt fogyasztási adók miatti költségvetési évi követelés tárgyévi értékvesztése 2022 Áll. igen
35811254 Egyedileg értékelt gépjárműadók miatti költségvetési évi követelés tárgyévi értékvesztése 2022 Áll. igen
3581126 Egyedileg értékelt egyéb közhatalmi bevételek miatti költségvetési évi követelés tárgyévi értékvesztése 2022 Áll. igen
3581134 Egyedileg értékelt vagyoni típusú adók miatti költségvetés évi követelés értékvesztésének visszaírása 2022 Áll. igen
35811351 Egyedileg értékelt értékesítési és forgalmi adók miatti költségvetés évi követelés értékvesztésének visszaírása 2022 Áll. igen
35811354 Egyedileg értékelt gépjárműadók miatti költségvetés évi követelés értékvesztésének visszaírása 2022 Áll. igen
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3581136 Egyedileg értékelt egyéb közhatalmi bevételek miatti költségvetés évi követelés értékvesztésének visszaírása 2022 Áll. igen
3582122 Egyedi értékelés alá tartozó szolgáltatások nyújtása miatti költségvetési évi követelés tárgyévi értékvesztése 2022 Áll. igen
3582123 Egyedi értékelés alá tartozó kiszámlázott közvetített szolgáltatások nyújtása miatti költségvetési évi követelés tárgyévi értékvesztése 2022 Áll. igen
3582124 Egyedi értékelés alá tartozó tulajdonosi bevételek miatti költségvetési évi követelés tárgyévi értékvesztése 2022 Áll. igen
3582125 Egyedi értékelés alá tartozó ellátási díjak költségvetési évi követelés tárgyévi értékvesztése 2022 Áll. igen
3582126 Egyedi értékelés alá tartozó általános forgalmi adó költségvetési évi követelés tárgyévi értékvesztése 2022 Áll. igen
35831223 Egyedi értékelés alá tartozó költségvetési évi épületek értékesítése miatti követelés tárgyévi értékvesztése 2022 Áll. igen
3584124 Egyedi értékelés alá tartozó költségvetési évi államháztartáson kívüli működési célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök miatti követelés tárgyévi értékvesztése2022 Áll. igen
3584125 Egyedi értékelés alá tartozó költségvetési évi egyéb működési célú véglegesen kapott (járó) pénzeszközök miatti követelés tárgyévi értékvesztése 2022 Áll. igen
3585124 Egyedi értékelés alá tartozó költségvetési évi államháztartáson kívüli felhalmozási célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök miatti követelés tárgyévi értékvesztése2022 Áll. igen
3585125 Egyedi értékelés alá tartozó költségvetési évi felhalmozási célú véglegesen kapott pénzeszközök miatti követelés tárgyévi értékvesztése 2022 Áll. igen
361 Pénzeszközök átvezetési számla 2022 Áll. igen
3611 Pénzeszközök átvezetési számla - kiadások 2022 Áll. igen
3612 Pénzeszközök átvezetési számla - bevételek 2022 Áll. igen
3613 Helyiadó-beszedési számlák közötti átvezetések - kiadások 2022 Áll. igen
3614 Helyiadó-beszedési számlák közötti átvezetések - bevételek 2022 Áll. igen
3631 Azonosítás alatt álló tételek - kiadások elszámolása 2022 Áll. igen
3632 Azonosítás alatt álló tételek - bevételek elszámolása 2022 Áll. igen
36321 IFA (Azonosítás alatt álló tételek - bevételek elszámolása) 2022 Áll. igen
3641111 Adott előleghez kapcsolódó, működési célú előzetesen felszámított egyenes adózású levonható általános forgalmi adó elszámolása 2022 Áll. igen
3641112 Adott előleghez kapcsolódó, beruházási célú előzetesen felszámított egyenes adózású levonható általános forgalmi adó kiadásai 2022 Áll. igen
3641122 Adott előleghez kapcsolódó, beruházási célú előzetesen felszámított fordított adózás alá tartozó levonható általános forgalmi adó kiadásai 2022 Áll. igen
36412 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 2022 Áll. igen
3641211 Más (nem előleg), működési célú előzetesen felszámított egyenes adózású levonható általános forgalmi adó elszámolása 2022 Áll. igen
3641212 Más (nem előleg), beruházási célú előzetesen felszámított egyenes adózású levonható általános forgalmi adó kiadásai 2022 Áll. igen
3641213 Más (nem előleg), felújítási célú előzetesen felszámított levonható egyenes adózású általános forgalmi adó teljesítése 2022 Áll. igen
3641221 Más (nem előleg), működési célú előzetesen felszámított fordított adózás alá tartozó levonható általános forgalmi adó elszámolása 2022 Áll. igen
3641222 Más (nem előleg), beruházási célú előzetesen felszámított fordított adózás alá tartozó levonható általános forgalmi adó kiadásai 2022 Áll. igen
3641311 Adott előleghez kapcsolódó, működési célú előzetesen felszámított egyenes adózású le nem vonható általános forgalmi adó elszámolása 2022 Áll. igen
3641312 Adott előleghez kapcsolódó, beruházási célú előzetesen felszámított egyenes adózású le nem vonható általános forgalmi adó kiadásai 2022 Áll. igen
3641313 Adott előleghez kapcsolódó, felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható egyenes adózású általános forgalmi adó teljesítése 2022 Áll. igen
3641322 Adott előleghez kapcsolódó, beruházási célú előzetesen felszámított fordított adózás alá tartozó le nem vonható általános forgalmi adó kiadásai 2022 Áll. igen
3641411 Más (nem előleg), működési célú előzetesen felszámított egyenes adózású le nem vonható általános forgalmi adó elszámolása 2022 Áll. igen
3641412 Más (nem előleg), beruházási célú előzetesen felszámított egyenes adózású le nem vonható általános forgalmi adó kiadásai 2022 Áll. igen
3641413 Más (nem előleg), felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható egyenes adózású általános forgalmi adó teljesítése 2022 Áll. igen
3641421 Más (nem előleg), működési célú előzetesen felszámított fordított adózás alá tartozó le nem vonható általános forgalmi adó elszámolása 2022 Áll. igen
3641422 Más (nem előleg), beruházási célú előzetesen felszámított fordított adózás alá tartozó le nem vonható általános forgalmi adó kiadásai 2022 Áll. igen
3642111 Kapott előleghez kapcsolódó, kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások fizetendő általános forgalmi adó elszámolása 2022 Áll. igen
3642122 Kapott előleghez kapcsolódó, fordított adózás alá tartozó immateriális javak vásárlása, tárgyi eszközök beruházása miatti fizetendő általános forgalmi adó elszámolása2022 Áll. igen
3642123 Kapott előleghez kapcsolódó, fordított adózás alá tartozó tárgyi eszközök felújítása miatti fizetendő általános forgalmi adó elszámolása 2022 Áll. igen
36422 Más fizetendő általános forgalmi adó 2022 Áll. igen
3642211 Más (nem előleg), kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások fizetendő általános forgalmi adó elszámolása 2022 Áll. igen
3642212 Más (nem előleg), kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó elszámolása 2022 Áll. igen
3642221 Más (nem előleg), fordított adózás alá tartozó vásárolt termékek szolgáltatások miatti fizetendő általános forgalmi adó elszámolása 2022 Áll. igen
3642222 Más (nem előleg), fordított adózás alá tartozó immateriális javak vásárlása, tárgyi eszközök beruházása miatti fizetendő általános forgalmi adó elszámolása2022 Áll. igen

oldal: 18/28
exportálva: 2022-08-23 15:09 (223, 732923-CSERKESZŐLŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MP)



Főkönyvi számok intézményhez rendelése

Főkönyvi számMegnevezés Évszám Tipus Kapcsolt?
365121 Ingatlanokra és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékékű jogokra adott előlegek 2022 Áll. igen
365122 Informatikai eszközökre adott előlegek 2022 Áll. igen
365123 Egyéb gépre, berendezésre és felszerelésre adott előlegek 2022 Áll. igen
365124 Járművekre adott előlegek 2022 Áll. igen
36513 Készletekre adott előlegek 2022 Áll. igen
365141 Szolgáltatásokra forintban adott előlegek 2022 Áll. igen
365151 Személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó tételek miatti követelések 2022 Áll. igen
365152 Foglalkoztatottaknak adott munkabérelőlegek 2022 Áll. igen
365156 Utólagos elszámolásra forintban kiadott előlegek 2022 Áll. igen
36516 Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 2022 Áll. igen
3651631 Személyi juttatás kötelezettségének túlfizetése miatti követelések 2022 Áll. igen
3651633 Dologi kiadás kötelezettségének túlfizetése miatti követelések 2022 Áll. igen
3651634 Ellátotti kiadás kötelezettségének túlfizetése miatti követelések 2022 Áll. igen
3654 Forgótőke elszámolása 2022 Áll. igen
3657 Folyósított , megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 2022 Áll. igen
36584 Jegyzett tőke emelése során átadott más eszközök 2022 Áll. igen
3661 Decemberben megelőlegezett következő évi illetmények elszámolása 2022 Áll. igen
3662 utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai 2022 Áll. igen
36711 Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések 2022 Áll. igen
3671113 Utólag visszatérítendő, éven belül, vagy éven túl kapott közhatalmi bevételek (kivéve jövedelemadó, áfa) miatti kötelezettségek 2022 Áll. igen
3671118 Utólag visszatérítendő finanszírozási bevételek miatti kötelezettségek 2022 Áll. igen
3671131 Államháztartáson belülről kapott működési támogatási bevételek túlfizetése miatti kötelezettségek 2022 Áll. igen
3671132 Államháztartáson belülről kapott felhalmozási támogatási bevételek túlfizetése miatti kötelezettségek 2022 Áll. igen
36711332 Helyi adók, egyéb önkormányzati közhatalmi bevételek túlfizetésével kapcsolatos sajátos kötelezettség 2022 Áll. igen
3671133234 Építményadó túlfizetésével kapcsolatos sajátos kötelezettség 2022 Áll. igen
3671133243 Kommunális adó túlfizetésével kapcsolatos sajátos kötelezettség 2022 Áll. igen
3671133244 Telekadó túlfizetésével kapcsolatos sajátos kötelezettség 2022 Áll. igen
36711332517 Helyi iparűzési adó túlfizetésével kapcsolatos sajátos kötelezettség 2022 Áll. igen
36711332542 Gépjárműadó túlfizetésével kapcsolatos sajátos kötelezettség 2022 Áll. igen
36711332558 Idegenforgalmi adó túlfizetésével kapcsolatos sajátos kötelezettség 2022 Áll. igen
36711332612 Bírság túlfizetésével kapcsolatos sajátos kötelezettség 2022 Áll. igen
36711332616 Talajterhelési díj túlfizetésével kapcsolatos sajátos kötelezettség 2022 Áll. igen
36711332618 Pótlék túlfizetésével kapcsolatos sajátos kötelezettség 2022 Áll. igen
3671133262 Államigazgatási illeték túlfizetésével kapcsolatos sajátos kötelezettség 2022 Áll. igen
3671136 Államháztartáson kívülről működésre átvett bevételek túlfizetése miatti kötelezettségek 2022 Áll. igen
36711512 Közműfejlesztés lebonyolítás elszámolási számla 2022 Áll. igen
36712 Egyéb kapott előlegek 2022 Áll. igen
3671221 Szolgáltatásnyújtás során vevőktől forintban kapott előlegek 2022 Áll. igen
3671291 Osztalékelőleg 2022 Áll. igen
3672 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 2022 Áll. igen
367321 Mást megillető megosztott gépjárműadó bevételének elszámolása 2022 Áll. igen
3673311 Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei 2022 Áll. igen
3673313 Eljárási illetékek bevételei 2022 Áll. igen
3673322 Adók módjára behajtandó bevételek elszámolása 2022 Áll. igen
3673411 Építményadó-beszedési bevételek elszámolása 2022 Áll. igen
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3673412 Telekadó beszedési bevételek elszámolása 2022 Áll. igen
3673414 Magánszemélyek kommunális adója beszedési bevételek elszámolása 2022 Áll. igen
3673415 Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszedési bevételek elszámolása 2022 Áll. igen
3673417 Iparűzési adó beszedési bevételek elszámolása 2022 Áll. igen
36734181 Vagyoni típusú települési adó elszámolása 2022 Áll. igen
367343 Pótlék beszedési bevételek elszámolása 2022 Áll. igen
3673441 Adóbírság beszedési bevételek elszámolása 2022 Áll. igen
367346 Talajterhelési díj beszedési bevételek elszámolása 2022 Áll. igen
36783 Letétek, biztosítékok elszámolási számla 2022 Áll. igen
367834 Biztosíték számla 2022 Áll. igen
3679112899 Egyéb különféle sajátos nemzetközi támogatási program lebonyolítási számlája 2022 Áll. igen
37112 Eszközök, szolgáltatások értékesítés nettó e/bevételeinek aktív időbeli elhatárolása 2022 Áll. igen
371131 Tulajdonosi bevételek (kivéve kapott osztalékok) nettó e/bevételeinek aktív időbeli elhatárolása 2022 Áll. igen
37132 Járó kamatok és kamatjellegű e/bevételek aktív időbeli elhatárolása 2022 Áll. igen
37133 Pénzügyi műveletek egyéb e/bevételeinek aktív időbeli elhatárolása 2022 Áll. igen
3721 Anyagköltség aktív időbeli elhatárolása 2022 Áll. igen
3722 Igénybe vett szolgáltatások költségeinek aktív időbeli elhatárolása 2022 Áll. igen
37262 Elvonások, befizetések, adók, illetékek, díjak, hozzájárulások, visszatérítések ráfordításainak aktív időbeli elhatárolása 2022 Áll. igen
3731 Tartozásátvállalások miatti ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 2022 Áll. igen
3739 A követelés-jellegű aktív időbeli elhatárolások értékvesztése és annak visszaírása 2022 Áll. igen
411 Nemzeti vagyon induláskori értéke 2022 Áll. igen
4126 Nemzeti vagyon átértékelése miatti sajátos tőkeváltozás 2022 Áll. igen
414 Felhalmozott eredmény 2022 Áll. igen
416 Mérleg szerinti eredmény 2022 Áll. igen
421111 Törvény szerinti illetmények, munkabérek miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
421112 Normatív jutalmak miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
421113 Céljuttatás, projektprémium miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
421114 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
421115 Végkielégítés miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
421116 Jubileumi jutalom miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
421117 Béren kívüli juttatások miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
4211182 Közlekedési költségtérítés miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
4211183 Egyéb költségtérítések költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
421119 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
421121 Választott tisztségviselők juttatásai miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
421122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
421123 Egyéb külső személyi juttatások miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
4212 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 2022 Áll. igen
421311 Szakmai anyagok beszerzése miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421312 Üzemeltetési anyagok beszerzése miatti költségvetési évi forintalapú kötelezettségek 2022 Áll. igen
421313 Árubeszerzés miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421331 Közüzemi díjak miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421332 Vásárolt élelmezés miatti költségvetési évi forintalapú kötelezettségek 2022 Áll. igen
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421333 Bérleti és lízing díjak miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421335 Közvetített szolgáltatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421337 Egyéb szolgáltatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421339 Szolgáltatási kiadások miatti költségvetési évi váltókötelezettségek 2022 Áll. igen
421341 Kiküldetés kiadásai miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421342 Reklám- és propagandakiadások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421352 Fizetendő általános forgalmi adó miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421353 Kamatkiadások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421355 Egyéb dologi kiadások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
42142 Családi támogatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
42144 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
42146 Lakhatással kapcsolatos ellátások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
42147 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
42148 Egyéb nem intézményi ellátások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421521 Helyi önkormányzatok előző évi befizetések miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421522 Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421523 Egyéb elvonások, befizetések miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421561 Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú támogatás miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
4215632 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú támogatás miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421564 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak egyéb működési célú támogatás miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421566 Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatás miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421567 Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatás miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
4215923 Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421593 Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
4215942 Önkormányzati többségi tulajdonú nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421595 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421596 Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
4215K508 Technikai számla - K508 2022 Áll. igen
42161 Immateriális javak beszerzése miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
42162 Ingatlanok beszerzése miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
42163 Informatikai eszközök beszerzése miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
42164 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
42165 Részesedések beszerzése miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
42167 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
42171 Ingatlanok felújítása miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
42173 Egyéb tárgyi eszközök felújítása miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
42174 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
4218431 Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatás miatti költségvetési évi kötelezettségek2022 Áll. igen
4218432 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb felhalmozási célú támogatás miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421846 Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatás miatti költségvetési évi kötelezettségek kölcsönök 2022 Áll. igen
421859 Egyéb felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
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421893 Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421896 Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
4218K86 Technikai számla - K86 2022 Áll. igen
421911 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra - belföldi államháztartáson kívülről felvett költségvetési évi hitelek 2022 Áll. igen
42191114 Működési célú hosszú lejáratú hitelekhez, kölcsönökhöz kapcsolódó költségvetési évi fedezeti ügyletek miatti kötelezettségek 2022 Áll. igen
42191117 Fejlesztési célú, hosszú lejáratú hitelekhez, kölcsönökhöz kapcsolódó költségvetési évi fedezeti ügyletek miatti kötelezettségek 2022 Áll. igen
4219112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök költségvetési évi kötelezettsége 2022 Áll. igen
42191131 Pénzügyi vállalkozástól származó fejlesztési célú költségvetési évi, rövid lejáratú hitelek, kölcsönök állománya 2022 Áll. igen
4219121 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
42191221 Befektetési célú államkötvények vásárlása miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421915 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra - központi, irányítószervi támogatás 2022 Áll. igen
421917 Pénzügyi lízing miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
4223 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 2022 Áll. igen
422311 Szakmai anyagok beszerzése miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
422312 Üzemeltetési anyagok beszerzése miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
422313 Árubeszerzés miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
422319 Készletbeszerzés miatti költségvetési évet követően esedékes váltókötelezettségek 2022 Áll. igen
422321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
422322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
422329 Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele miatti költségvetési évet követően esedékes váltókötelezettségek 2022 Áll. igen
422331 Közüzemi díjak miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
422332 Vásárolt élelmezés miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
422333 Bérleti és lízing díjak miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
422334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
422335 Közvetített szolgáltatások miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
422336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
422337 Egyéb szolgáltatások miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
422339 Szolgáltatási kiadások miatti költségvetési évet követően esedékes váltókötelezettségek 2022 Áll. igen
422342 Reklám- és propagandakiadások miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
422351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
422352 Fizetendő általános forgalmi adó miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
422355 Egyéb dologi kiadások miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
422521 Helyi önkormányzatok előző évi befizetések miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
42258 Európai Uniónak egyéb működési célú támogatások miatti költségvetési éve követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
4226 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 2022 Áll. igen
42261 Immateriális javak beszerzése miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
42262 Ingatlanok beszerzése miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
42263 Informatikai eszközök beszerzése miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
42264 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
42265 Részesedések beszerzése miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
42266 Meglévő részesedések növelése miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
42267 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
42269 Beruházások miatti költségvetési évet követően esedékes váltókötelezettségek 2022 Áll. igen
4227 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 2022 Áll. igen
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42271 Ingatlanok felújítása miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
42272 Informatikai eszközök felújítása miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
42273 Egyéb tárgyi eszközök felújítása miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
42274 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
42279 Felújítások miatti költségvetési évet követően esedékes váltókötelezettségek 2022 Áll. igen
4229 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra 2022 Áll. igen
42291 Belföldi finanszírozás miatti költségvetési évet követően esedékes hitelek, kölcsönök állománya 2022 Áll. igen
422911 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra - belföldi államháztartáson kívülről felvett költségvetési évi hitelek 2022 Áll. igen
42291117 Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelekhez, kölcsönökhöz kapcsolódó költségvetési évet követően esedékes fedezeti ügyletek miatti kötelezettségek 2022 Áll. igen
422913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
422915 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra - központi, irányítószervi támogatás 2022 Áll. igen
4229152 Központi, irányító szervi működési célú támogatás nyújtása miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (csak önkormányzat, Tb alap, Kincstár)2022 Áll. igen
44112 Eszközök, szolgáltatások értékesítés nettó e/bevételeinek passzív időbeli elhatárolása 2022 Áll. igen
441131 Tulajdonosi bevételek (kivéve kapott osztalékok) nettó e/bevételeinek passzív időbeli elhatárolása 2022 Áll. igen
441132 Tevékenység egyéb különféle nettó e/bevételeinek passzív időbeli elhatárolása 2022 Áll. igen
441211 Államháztartáson belülről egyéb működési célú végleges támogatások e/bevételeinek passzív időbeli elhatárolás 2022 Áll. igen
4421 Anyagköltség passzív időbeli elhatárolása 2022 Áll. igen
4422 Igénybe vett szolgáltatások költségeinek passzív időbeli elhatárolása 2022 Áll. igen
4423 Bérköltség passzív időbeli elhatárolása 2022 Áll. igen
4424 Személyi jellegű egyéb kifizetések költségeinek passzív időbeli elhatárolása 2022 Áll. igen
4425 Bérjárulékok passzív időbeli elhatárolása 2022 Áll. igen
442611 Ellátottak pénzbeli juttatások ráfordításainak passzív időbeli elhatárolása 2022 Áll. igen
44311 Államháztartáson belülről egyéb végleges felhalmozási célú támogatások e/bevételeinek passzív időbeli elhatárolása 2022 Áll. igen
44312 Államháztartáson kívülről egyéb végleges felhalmozási célú átvett pénzeszközök e/bevételeinek passzív időbeli elhatárolása 2022 Áll. igen
443211 Térítés nélkül államháztartáson belülről átadott eszközök forgalmi, piaci értékének passzív időbeli elhatárolása 2022 Áll. igen
491 Nyitómérleg számla 2022 Áll. igen
492 Mérleg szerinti eredmény elszámolása 2022 Áll. igen
493 Zárómérleg számla 2022 Áll. igen
494 Árfolyam-különbözet elszámolási számla 2022 Áll. igen
4951 Év eleji mérlegrendezési számla 2022 Áll. igen
4952 Átszervezéshez kapcsolódó mérlegrendezési számla 2022 Áll. igen
49521 Átszervezéshez kapcsolódó mérlegrendezési számla - beolvadás 2022 Áll. igen
49522 Átszervezéshez kapcsolódó mérlegrendezési számla - jogutód nélküli megszűnés miatt 2022 Áll. igen
49523 Átszervezéshez kapcsolódó mérlegrendezési számla - egyéb okok miatt 2022 Áll. igen
4953 Mérlegrendezési számla - záráshoz 2022 Áll. igen
4959 Követelés és kötelezettség beszámítással való rendezésének elszámolási számla 2022 Áll. igen
5111 Gyógyszerek költségei 2022 Telj. igen
5112 Vegyszerek költségei 2022 Telj. igen
5113 Könyvbeszerzés költségei 2022 Telj. igen
5114 Folyóirat-beszerzés költségei 2022 Telj. igen
5115 Egyéb információhordozó-beszerzés költségei 2022 Telj. igen
5116 Szakmai nyomtatványbeszerzés költsége 2022 Telj. igen
5118 Egy éven belül elhasználódó szakmai anyagi eszközök költségei 2022 Telj. igen
5119 Egyéb szakmai anyagok költségei 2022 Telj. igen
5121 Élelmiszerek költségei 2022 Telj. igen
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5122 Irodaszerek, nyomtatványok költségei 2022 Telj. igen
5123 Tüzelőanyagok költségei 2022 Telj. igen
5124 Üzemanyag, hajtó- és kenőanyagok költségei 2022 Telj. igen
5127 Egy éven belül elhasználódó munkaruhák, védőruhák, formaruhák, egyenruhák költségei 2022 Telj. igen
5128 Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési anyagi eszközök költségei 2022 Telj. igen
5129 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok költségei 2022 Telj. igen
521 Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások költségei 2022 Telj. igen
5221 Villamosenergia-szolgáltatási díjak költségei 2022 Telj. igen
5222 Gázenergia-szolgáltatási díjak költségei 2022 Telj. igen
5223 Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak költségei 2022 Telj. igen
5224 Víz- és csatornadíjak költségei 2022 Telj. igen
523 Vásárolt élelmezés költségei 2022 Telj. igen
524 Bérleti és lízing díjak költségei 2022 Telj. igen
525 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások költségei 2022 Telj. igen
526 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások költségei 2022 Telj. igen
5271 Biztosítási szolgáltatási díjak költségei 2022 Telj. igen
5272 Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak költségei 2022 Telj. igen
5273 Szállítási szolgáltatási díjak költségei 2022 Telj. igen
5274 Postai szolgáltatási díjak költségei 2022 Telj. igen
5275 Takarítás szolgáltatási díj költségei 2022 Telj. igen
5276 Mosás, vegytisztítás szolgáltatási díj költségei 2022 Telj. igen
5277 Közigazgatási vizsgáért, kötelező közigazgatási továbbképzésért fizetett szolgáltatási díj költségei 2022 Telj. igen
5279 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások költségei 2022 Telj. igen
528 Kiküldetések (napidíj nélküli) költségei 2022 Telj. igen
529 Reklám- és propaganda költségei 2022 Telj. igen
531 Törvény szerinti illetmények, munkabérek költségei 2022 Telj. igen
532 Normatív jutalmak költségei 2022 Telj. igen
533 Céljuttatás, projektprémium költségei 2022 Telj. igen
534 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat költségei 2022 Telj. igen
541 Végkielégítés költségei 2022 Telj. igen
542 Jubileumi jutalom költségei 2022 Telj. igen
543 Béren kívüli juttatások költségei 2022 Telj. igen
545 Közlekedési költségtérítés költségei 2022 Telj. igen
548 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak költségei 2022 Telj. igen
5491 Választott tisztségviselők juttatásainak költségei 2022 Telj. igen
5492 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások költségei 2022 Telj. igen
5493 Egyéb külső személyi juttatások költségei 2022 Telj. igen
551 Szociális hozzájárulási adó költségei 2022 Telj. igen
553 Egészségügyi hozzájárulás költségei 2022 Telj. igen
554 Táppénz hozzájárulás költségei 2022 Telj. igen
556 Rehabilitációs hozzájárulás költségei 2022 Telj. igen
557 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó költségei 2022 Telj. igen
5611 Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenési leírása 2022 Telj. igen
5612 Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenési leírása 2022 Telj. igen
5613 Informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása 2022 Telj. igen
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5614 Egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenési leírása 2022 Telj. igen
5615 Járművek terv szerinti értékcsökkenési leírása 2022 Telj. igen
5617 Kisértékű immateriális javak használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírása 2022 Telj. igen
5618 Kisértékű tárgyi eszközök használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírása 2022 Telj. igen
571 Saját termelésű készletek állományváltozása 2022 Telj. igen
59151 Anyagköltség átvezetési számla 2022 Telj. igen
59152 Igénybe vett szolgáltatások költségei átvezetési számla 2022 Telj. igen
59153 Bérköltség átvezetési számla 2022 Telj. igen
59154 Személyi jellegű egyéb kifizetések átvezetési számla 2022 Telj. igen
59155 Bérjárulékok átvezetési számla 2022 Telj. igen
59156 Értékcsökkenési leírás átvezetési számla 2022 Telj. igen
7 Tevékenységek költségei 2022 Telj. igen
811 Anyagköltség 2022 Telj. igen
812 Igénybe vett szolgáltatások értéke 2022 Telj. igen
813 Eladott áruk beszerzési értéke 2022 Telj. igen
8141 Államháztartáson belüli eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 2022 Telj. igen
8142 Államháztartáson kívüli eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 2022 Telj. igen
821 Bérköltség 2022 Telj. igen
822 Személyi jellegű egyéb kifizetések 2022 Telj. igen
823 Bérjárulékok 2022 Telj. igen
83 Értékcsökkenési leírás 2022 Telj. igen
8412 Ingatlanok értékesítésekor, cseréjekor az értékesítésből, átadásból származó bevétel és a könyv szerinti érték ráfordítás jellegű különbözete 2022 Telj. igen
8413 Informatikai eszközök értékesítésekor, cseréjekor az értékesítésből, átadásból származó bevétel és a könyv szerinti érték ráfordítás jellegű különbözete 2022 Telj. igen
8414 Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítésekor, cseréjekor az értékesítésből, átadásból származó bevétel és a könyv szerinti érték ráfordítás jellegű különbözete2022 Telj. igen
84212 Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett ingatlanok és ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok könyv szerinti értéke 2022 Telj. igen
84213 Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett informatikai eszközök könyv szerinti értéke 2022 Telj. igen
84214 Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett egyéb gép, berendezés és felszerelés könyv szerinti értéke 2022 Telj. igen
84221 Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett szakmai anyagok könyv szerinti értéke 2022 Telj. igen
84222 Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett üzemeltetési anyagok könyv szerinti értéke 2022 Telj. igen
84228 Hiányzó, elhullott, állományból kivezetett növendék-, hízó és egyéb állatok könyv szerinti értéke 2022 Telj. igen
8424 Készpénz hiány 2022 Telj. igen
84322 Behajthatatlan egyéb követelés leírt összege, ha a partner, a másik fél megszűnt 2022 Telj. igen
8433 Más okból behajthatatlanként leírt követelések 2022 Telj. igen
84332 Behajthatatlan egyéb követelés leírt összege, ha a partner, a másik fél nem szűnt meg 2022 Telj. igen
8434 Térítés nélkül átadott részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök nyilvántartás szerinti értéke 2022 Telj. igen
843422 Térítés nélkül államháztartáson kívülre átadott ingatlanok és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok nyilvántartás szerinti értéke 2022 Telj. igen
8435 Más különféle egyéb ráfordítások 2022 Telj. igen
843512 Központi, irányító szervi működési támogatások folyósításának ráfordításai 2022 Telj. igen
843521 Ellátottak pénzbeli juttatások ráfordításai 2022 Telj. igen
8435221 Államháztartáson belülre egyéb végleges működési célú támogatások folyósításának ráfordításai 2022 Telj. igen
8435222 Államháztartáson belülre egyéb végleges felhalmozási célú támogatások folyósításának ráfordításai 2022 Telj. igen
8435241 Államháztartáson kívülre egyéb végleges működési célú támogatások folyósításának ráfordításai 2022 Telj. igen
8435242 Államháztartáson kívülre egyéb végleges felhalmozási célú támogatások folyósításának ráfordításai 2022 Telj. igen
843525 Árkiegészítések, ártámogatások folyósításának ráfordításai 2022 Telj. igen
8435282 Államháztartáson kívülre felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ráfordításai 2022 Telj. igen

oldal: 25/28
exportálva: 2022-08-23 15:09 (223, 732923-CSERKESZŐLŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MP)



Főkönyvi számok intézményhez rendelése

Főkönyvi számMegnevezés Évszám Tipus Kapcsolt?
843531 Le nem vonható általános forgalmi adó miatti ráfordítások 2022 Telj. igen
8435311 Működési előzetesen felszámított, le nem vonható egyenes adózású általános forgalmi adó miatti ráfordítások 2022 Telj. igen
8435312 Működési előzetesen felszámított, le nem vonható fordított adózású általános forgalmi adó miatti ráfordítások 2022 Telj. igen
8435313 Felhalmozási előzetesen felszámított, le nem vonható egyenes adózású általános forgalmi adó miatti ráfordítások 2022 Telj. igen
8435314 Felhalmozási előzetesen felszámított, le nem vonható fordított adózású általános forgalmi adó miatti ráfordítások 2022 Telj. igen
843533 Elvonások és befizetések ráfordításai 2022 Telj. igen
843534 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések, díjak, egyéb befizetések ráfordításai 2022 Telj. igen
843535 Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó ráfordítások 2022 Telj. igen
8435361 Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó ráfordítások 2022 Telj. igen
8435362 Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó felhalmozási bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó ráfordítások 2022 Telj. igen
843539 Egyéb különféle dologi kiadások ráfordításai 2022 Telj. igen
843542 Követelések (kivéve adott előlegek) elszámolt értékvesztése 2022 Telj. igen
8435951 Elengedett követelés könyv szerinti értéke 2022 Telj. igen
8435952 Tartozásátvállalás szerződés szerinti összege 2022 Telj. igen
843599 Egyéb különféle ráfordítások 2022 Telj. igen
8512 Megszűnt tartós részesedés nyilvántartás szerinti értéke és az átvett eszközök értéke ráfordításjellegű különbözete 2022 Telj. igen
8514 Egyéb részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 2022 Telj. igen
853 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 2022 Telj. igen
85311 Államháztartáson belülről vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vételárban felhalmozott kamatok ráfordításai 2022 Telj. igen
85312 Államháztartáson belülről kapott kölcsönökhöz, visszatérítendő támogatásokhoz, egyéb adósságot keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások2022 Telj. igen
85319 Államháztartáson belüli egyéb fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 2022 Telj. igen
85321 Államháztartáson kívüli vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vételárban felhalmozott kamatok ráfordításai 2022 Telj. igen
85322 Államháztartáson kívüli kapott kölcsönökhöz, visszatérítendő támogatásokhoz, felvett hitelekhez, kötvénykibocsátáshoz, egyéb adósságot keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó fizetendő kamatok és kamatjel2022 Telj. igen
85329 Államháztartáson kívüli egyéb fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 2022 Telj. igen
8541 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése 2022 Telj. igen
855 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 2022 Telj. igen
8552 Pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége 2022 Telj. igen
855322 Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek pénzügyileg realizált árfolyamvesztesége 2022 Telj. igen
855323 Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérlegfordulónapi értékelésének összevont árfolyamvesztesége 2022 Telj. igen
91141 Vagyoni típusú helyi adók e/bevételei 2022 Telj. igen
911512 Helyi értékesítési és forgalmi adók e/bevételei 2022 Telj. igen
911542 Helyi gépjárműadók bevételei e/bevételei 2022 Telj. igen
911552 Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók e/bevételei 2022 Telj. igen
911611 Igazgatási szolgáltatási díjak e/bevételei 2022 Telj. igen
911614 Eljárási illetékek e/bevételei 2022 Telj. igen
911622 Környezetvédelmi bírság e/bevételei 2022 Telj. igen
911626 Önkormányzatokat megillető szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, valamint szabálysértések utáni közigazgatási bírság e/bevételei 2022 Telj. igen
911627 Egyéb bírság e/bevételei 2022 Telj. igen
911628 Helyi adópótlék, adóbírság e/bevételei 2022 Telj. igen
911629 Egyéb helyi közhatalmi e/bevételek 2022 Telj. igen
91211 Vásárolt anyagok értékesítésének nettó e/bevételei 2022 Telj. igen
91212 Saját termelésű készletek értékesítésének nettó e/bevételei 2022 Telj. igen
91222 Bérleti és lízingdíj nettó e/bevételei 2022 Telj. igen
912252 Üdülőhelyi szolgáltatások nyújtása miatti nettó e/bevételek 2022 Telj. igen
912254 Szakmai szolgáltatások nyújtása miatti nettó e/bevételek 2022 Telj. igen
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912256 Szállítási szolgáltatások nyújtása miatti nettó e/bevételek 2022 Telj. igen
91229 Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása miatti nettó e/bevételek 2022 Telj. igen
91231 Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások nyújtásának nettó e/bevételei 2022 Telj. igen
91232 Államháztartáson kívülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások nyújtásának nettó e/bevételei 2022 Telj. igen
91252 Nem intézményi ellátottak térítési díjainak e/bevételei 2022 Telj. igen
91253 Tanulók, hallgatók étkeztetési díj e/bevételei 2022 Telj. igen
91254 Tanulók, hallgatók által fizetett egyéb költségtérítés, térítési díj e/bevételei 2022 Telj. igen
91255 Szociális étkeztetés e/bevételei 2022 Telj. igen
91321 Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó nettó e/bevételei 2022 Telj. igen
91323 Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó nettó e/bevételei 2022 Telj. igen
913245 Önkormányzati piaci alapú lakóingatlan bérbeadás miatti nettó e/bevételei 2022 Telj. igen
913246 Önkormányzati piaci alapú nem lakóingatlan bérbeadás nettó e/bevételei 2022 Telj. igen
913247 Egyéb önkormányzati tárgyi eszköz kölcsönzési, bérleti és lízing díj nettó e/bevételei 2022 Telj. igen
913248 Önkormányzati vagyon haszonbérbe adásból származó nettó e/bevételei 2022 Telj. igen
91329 Egyéb önkormányzati tulajdonosi nettó e/bevételek 2022 Telj. igen
9211 Önkormányzatok kapott működési támogatás e/bevételei 2022 Telj. igen
9212 Központi, irányító szervi kapott működési célú támogatás e/bevételei 2022 Telj. igen
9221 Államháztartáson belülről egyéb működési célú végleges támogatások e/bevételei 2022 Telj. igen
9222 Államháztartáson kívülről egyéb működési célú végleges átvett pénzeszközök e/bevételei 2022 Telj. igen
9231 Felhalmozási célú kapott önkormányzati támogatások e/bevételei 2022 Telj. igen
9233 Államháztartáson belülről egyéb végleges felhalmozási célú támogatások e/bevételei 2022 Telj. igen
9234 Államháztartáson kívülről egyéb végleges felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2022 Telj. igen
9242 Térítés nélkül átvett, részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök 2022 Telj. igen
924212 Térítés nélkül államháztartáson belülről átvett ingatlanok és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok forgalmi, piaci értéke 2022 Telj. igen
924214 Térítés nélkül államháztartáson belülről átvett egyéb gép, berendezés és felszerelés forgalmi, piaci értéke 2022 Telj. igen
92433 Fellelt szellemi termékek, tárgyi eszközök piaci értéke 2022 Telj. igen
9244 Más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 2022 Telj. igen
9244121 Termőföld értékesítés bevételei 2022 Telj. igen
92441221 Lakótelkek értékesítésének bevételei 2022 Telj. igen
92441222 Egyéb célú telkek értékesítésének bevételei 2022 Telj. igen
92441231 Lakóépület (ideértve lakás) értékesítésének bevételei 2022 Telj. igen
92441233 Egyéb épületek értékesítésének bevételei 2022 Telj. igen
9244132 Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítés nettó e/bevételei 2022 Telj. igen
924421 Elvonások és befizetések e/bevételei 2022 Telj. igen
924426 Egyéb költség-visszatérítések, utólagos egyéb térítések e/bevételei 2022 Telj. igen
924433 Követelések (kivéve adott előlegek) visszaírt értékvesztése 2022 Telj. igen
924442 Biztosító által visszaigazolt kártérítés e/bevételei 2022 Telj. igen
924443 Egyéb kártérítési e/bevételek 2022 Telj. igen
924452 Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz e/bevételei 2022 Telj. igen
924455 Egyéb biztosítékok, óvadék (kaució) e/bevételei 2022 Telj. igen
924459 Egyéb különféle működési e/bevételek 2022 Telj. igen
924499 Más különféle egyéb sajátos eredményszemléletű bevételek 2022 Telj. igen
93122 Egyéb önkormányzati kapott (járó) osztalék 2022 Telj. igen
9333 Más befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek 2022 Telj. igen
93332 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltásakor, törlesztésekor pénzügyileg realizált árfolyamnyereség (bef.pü.eszk.) 2022 Telj. igen
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934 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 2022 Telj. igen
93412 Államháztartáson belüli vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamat-, kamatjellegű e/bevételei 2022 Telj. igen
93413 Államháztartáson belüli értékesített hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamat-, kamatjellegű e/ bevételei 2022 Telj. igen
93419 Államháztartáson belüli egyéb kamat-, kamatjellegű e/bevételek 2022 Telj. igen
93421 Államháztartáson kívüli betétek után kapott (járó) kamat 2022 Telj. igen
93425 Államháztartáson kívüli adott kölcsön, visszatérítendő támogatás, egyéb követelés jellegű tételek után kapott (járó) kamat (kivéve késedelmi kamatok) 2022 Telj. igen
93429 Államháztartáson kívüli egyéb kamat-, kamatjellegű e/bevételek 2022 Telj. igen
9352 Pénzeszközök és sajátos eslzámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége 2022 Telj. igen
935312 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltásakor, törlesztésekor pénzügyileg realizált árfolyamnyereség (nem bef.pü.eszk.) 2022 Telj. igen
935321 Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamnyeresége 2022 Telj. igen
935322 Külföldi pénzértékre szóló egyéb eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamnyereségei 2022 Telj. igen
935323 Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérleg fordulónapi értékelésének összevont árfolyamnyeresége 2022 Telj. igen
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Főkönyvi számMegnevezés Évszám Tipus Kapcsolt?
001111 Alaptevékenység eredeti kiadási előirányzatainak nyilvántartási ellenszámlája 2022 Áll. igen
001121 Alaptevékenység évközi kiadási előirányzat módosítás nyilvántartási ellenszámlája 2022 Áll. igen
00113 Kiadási előirányzatok zárási nyilvántartási ellenszámlája 2022 Áll. igen
001211 Alaptevékenység eredeti bevételi előirányzatainak nyilvántartási ellenszámlája 2022 Áll. igen
001221 Alaptevékenység évközi bevételi előirányzat módosítás nyilvántartási ellenszámlája 2022 Áll. igen
00123 Bevételi előirányzatok zárási nyilvántartási ellenszámlája 2022 Áll. igen
0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla 2022 Áll. igen
0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla2022 Áll. igen
0023 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla2022 Áll. igen
0024 Költségvetési évet követően esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla2022 Áll. igen
003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 2022 Áll. igen
0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 2022 Áll. igen
0042 Költségvetési évet követően esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 2022 Áll. igen
005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 2022 Áll. igen
0061 Egyéb pénzügyi számvitel miatti nyilvántartási ellenszámla 2022 Áll. igen
0062 Egyéb költségvetési számvitel miatti nyilvántartási ellenszámla 2022 Áll. igen
042 Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek 2022 Áll. igen
043 El nem ismert tartozások 2022 Áll. igen
044 Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek 2022 Áll. igen
0511011 Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata 2022 Ei. igen
0511012 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség törvény szerinti illetményekre, munkabérekre 2022 Kö. igen
0511013 Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése 2022 Telj. igen
0511021 Normatív jutalmak előirányzata 2022 Ei. igen
0511022 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség normatív jutalmakra 2022 Kö. igen
0511023 Normatív jutalmak teljesítése 2022 Telj. igen
0511031 Céljuttatás, projektprémium előirányzata 2022 Ei. igen
0511032 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség céljuttatásra, projektprémiumra 2022 Kö. igen
0511033 Céljuttatás, projektprémium teljesítése 2022 Telj. igen
0511041 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata 2022 Ei. igen
0511042 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjra, túlórára, túlszolgálatra2022 Kö. igen
0511043 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése 2022 Telj. igen
0511051 Végkielégítés előirányzata 2022 Ei. igen
0511052 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség végkielégítésre 2022 Kö. igen
0511053 Végkielégítés teljesítése 2022 Telj. igen
0511061 Jubileumi jutalom előirányzata 2022 Ei. igen
0511062 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség jubileumi jutalomra 2022 Kö. igen
0511063 Jubileumi jutalom teljesítése 2022 Telj. igen
0511071 Béren kívüli juttatások előirányzata 2022 Ei. igen
0511072 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség béren kívüli juttatásokra 2022 Kö. igen
0511073 Béren kívüli juttatások teljesítése 2022 Telj. igen
0511091 Közlekedési költségtérítés előirányzata 2022 Ei. igen
0511092 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség közlekedési költségtérítésre 2022 Kö. igen
0511093 Közlekedési költségtérítés teljesítése 2022 Telj. igen
0511101 Egyéb költségtérítések előirányzata 2022 Ei. igen
0511102 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb költségtérítésekre 2022 Kö. igen
0511103 Egyéb költségtérítések teljesítése 2022 Telj. igen
0511121 Szociális támogatások előirányzata 2022 Ei. igen
0511122 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szociális támogatásokra 2022 Kö. igen
0511123 Szociális támogatások teljesítése 2022 Telj. igen
0511131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata 2022 Ei. igen
0511132 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaira 2022 Kö. igen
0511133 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése 2022 Telj. igen
05111331 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai - biztosítási díjak kiadásai 2022 Telj. igen
051221 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata 2022 Ei. igen
051222 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatásokra2022 Kö. igen
051223 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése 2022 Telj. igen
051231 Egyéb külső személyi juttatások előirányzata 2022 Ei. igen
051232 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb külső személyi juttatásokra 2022 Kö. igen
051233 Egyéb külső személyi juttatások teljesítése 2022 Telj. igen
0521 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 2022 Ei. igen
0522 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra2022 Kö. igen
05231 Szociális hozzájárulási adó kiadásai 2022 Telj. igen
05232 Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai 2022 Telj. igen
05234 Egészségügyi hozzájárulás kiadásai 2022 Telj. igen
05235 Táppénz hozzájárulás kiadásai 2022 Telj. igen
05236 Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek kiadásai2022 Telj. igen
05237 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai 2022 Telj. igen
053111 Szakmai anyagok beszerzése előirányzata 2022 Ei. igen
053112 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szakmai anyagok beszerzésére 2022 Kö. igen
053113 Szakmai anyagok beszerzése teljesítése 2022 Telj. igen
053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata 2022 Ei. igen
053122 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség üzemeltetési anyagok beszerzésére 2022 Kö. igen
053123 Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése 2022 Telj. igen
053131 Árubeszerzés előirányzata 2022 Ei. igen

6. sz. melléklet
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053132 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség árubeszerzésre 2022 Kö. igen
053133 Árubeszerzés teljesítése 2022 Telj. igen
053211 Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata 2022 Ei. igen
053212 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Informatikai szolgáltatások igénybevételére 2022 Kö. igen
053213 Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése 2022 Telj. igen
053221 Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata 2022 Ei. igen
053222 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb kommunikációs szolgáltatások 2022 Kö. igen
053223 Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése 2022 Telj. igen
053311 Közüzemi díjak előirányzata 2022 Ei. igen
053312 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség közüzemi díjakra 2022 Kö. igen
053313 Közüzemi díjak teljesítése 2022 Telj. igen
053321 Vásárolt élelmezés előirányzata 2022 Ei. igen
053322 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség vásárolt élelmezésre 2022 Kö. igen
053323 Vásárolt élelmezés teljesítése 2022 Telj. igen
053331 Bérleti és lízingdíjak előirányzata 2022 Ei. igen
053332 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség bérleti és lízingdíjakra 2022 Kö. igen
053333 Bérleti és lízingdíjak teljesítése 2022 Telj. igen
053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata 2022 Ei. igen
053342 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra 2022 Kö. igen
053343 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése 2022 Telj. igen
053351 Közvetített szolgáltatások előirányzata 2022 Ei. igen
053352 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség közvetített szolgáltatásokra 2022 Kö. igen
053353 Közvetített szolgáltatások teljesítése 2022 Telj. igen
0533531 Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai 2022 Telj. igen
053361 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata 2022 Ei. igen
053362 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 2022 Kö. igen
053363 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése 2022 Telj. igen
053371 Egyéb szolgáltatások előirányzata 2022 Ei. igen
053372 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb szolgáltatásokra 2022 Kö. igen
053373 Egyéb szolgáltatások teljesítése 2022 Telj. igen
0533731 Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak 2022 Telj. igen
053411 Kiküldetések kiadásai előirányzata 2022 Ei. igen
053412 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kiküldetések kiadásaira 2022 Kö. igen
053413 Kiküldetések kiadásai teljesítése 2022 Telj. igen
053421 Reklám- és propagandakiadások előirányzata 2022 Ei. igen
053422 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség reklám- és propagandakiadásokra 2022 Kö. igen
053423 Reklám- és propagandakiadások teljesítése 2022 Telj. igen
053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata 2022 Ei. igen
053512 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóra2022 Kö. igen
053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése 2022 Telj. igen
053521 Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata 2022 Ei. igen
053522 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség fizetendő általános forgalmi adóra 2022 Kö. igen
053523 Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése 2022 Telj. igen
053531 Kamatkiadások előirányzata 2022 Ei. igen
053532 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kamatkiadásokra 2022 Kö. igen
053533 Kamatkiadások teljesítése 2022 Telj. igen
0535331 Államháztartáson belüli kamatkiadások 2022 Telj. igen
053541 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai előirányzata 2022 Ei. igen
053542 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb pénzügyi műveletek kiadásaira 2022 Kö. igen
053543 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 2022 Telj. igen
0535431 Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége 2022 Telj. igen
0535433 Deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége 2022 Telj. igen
053551 Egyéb dologi kiadások előirányzata 2022 Ei. igen
053552 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb dologi kiadásokra 2022 Kö. igen
053553 Egyéb dologi kiadások teljesítése 2022 Telj. igen
0550231 Egyéb elvonások, befizetések előirányzata 2022 Ei. igen
0550232 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb elvonások, befizetésekre 2022 Kö. igen
0550233 Egyéb elvonások, befizetések teljesítése 2022 Telj. igen
055061 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata 2022 Ei. igen
055062 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb működési célú támogatásokra államháztartáson belülre2022 Kö. igen
0550631 Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai 2022 Telj. igen
05506332 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai 2022 Telj. igen
0550634 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai 2022 Telj. igen
0550636 Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai 2022 Telj. igen
0550637 Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai 2022 Telj. igen
0550638 Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai 2022 Telj. igen
055081 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzata 2022 Ei. igen
055082 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtására államháztartáson kívülre2022 Kö. igen
0550833 Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai 2022 Telj. igen
055111 Működési célú támogatások az Európai Uniónak előirányzata 2022 Ei. igen
055112 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú támogatásokra az Európai Uniónak 2022 Kö. igen
055121 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata 2022 Ei. igen
055122 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb működési célú támogatásokra államháztartáson kívülre2022 Kö. igen
05512322 Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai 2022 Telj. igen
05512323 Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai 2022 Telj. igen
0551233 Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások kiadásai 2022 Telj. igen
0551234 Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai 2022 Telj. igen
0551235 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai 2022 Telj. igen
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0551236 Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások kiadásai 2022 Telj. igen
05611 Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata 2022 Ei. igen
05612 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség immateriális javak beszerzésére, létesítésére 2022 Kö. igen
05613 Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése 2022 Telj. igen
05621 Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata 2022 Ei. igen
05622 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ingatlanok beszerzésére, létesítésére 2022 Kö. igen
05623 Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai 2022 Telj. igen
05631 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata 2022 Ei. igen
05632 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség informatikai eszközök beszerzésére, létesítésére 2022 Kö. igen
05633 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése 2022 Telj. igen
05641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat 2022 Ei. igen
05642 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére 2022 Kö. igen
05643 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése 2022 Telj. igen
05651 Részesedések beszerzése előirányzata 2022 Ei. igen
05652 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség részesedések beszerzésére 2022 Kö. igen
05653 Részesedések beszerzése teljesítése 2022 Telj. igen
05671 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata 2022 Ei. igen
05672 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóra2022 Kö. igen
05673 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése 2022 Telj. igen
05711 Ingatlanok felújítása előirányzata 2022 Ei. igen
05712 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ingatlanok felújítására 2022 Kö. igen
05713 Ingatlanok felújítása teljesítése 2022 Telj. igen
05731 Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata 2022 Ei. igen
05732 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb tárgyi eszközök felújítására 2022 Kö. igen
05733 Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése 2022 Telj. igen
05741 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata 2022 Ei. igen
05742 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóra2022 Kö. igen
05743 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése 2022 Telj. igen
05841 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata 2022 Ei. igen
05842 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre2022 Kö. igen
0584331 Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai2022 Telj. igen
05861 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzata 2022 Ei. igen
05862 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtására államháztartáson kívülre2022 Kö. igen
058633 Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai 2022 Telj. igen
0586344 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai2022 Telj. igen
05891 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata 2022 Ei. igen
05892 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb felhalmozási célú támogatásokra államháztartáson kívülre2022 Kö. igen
058936 Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai 2022 Telj. igen
09141 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről előirányzata 2022 Ei. igen
09142 Követelés működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 2022 Kö. igen
091437 Társulástól és költségvetési szervétől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2022 Telj. igen
09161 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata 2022 Ei. igen
09162 Követelés egyéb működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 2022 Kö. igen
091631 Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei 2022 Telj. igen
091632 Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei 2022 Telj. igen
0916331 Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei2022 Telj. igen
0916332 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei 2022 Telj. igen
091634 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei 2022 Telj. igen
091635 Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei 2022 Telj. igen
091636 Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei 2022 Telj. igen
09232 Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről2022 Kö. igen
09251 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata 2022 Ei. igen
09252 Követelés egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 2022 Kö. igen
092531 Központi költségvetési szervtől felhalmozási célú támogatások bevételei 2022 Telj. igen
0925331 Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei2022 Telj. igen
092535 Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevételei 2022 Telj. igen
094011 Készletértékesítés ellenértéke előirányzata 2022 Ei. igen
094012 Követelés készletértékesítés ellenértékére 2022 Kö. igen
094013 Készletértékesítés ellenértéke teljesítése 2022 Telj. igen
094021 Szolgáltatások ellenértéke előirányzata 2022 Ei. igen
094022 Követelés szolgáltatások ellenértékére 2022 Kö. igen
094023 Szolgáltatások ellenértéke teljesítése 2022 Telj. igen
0940231 Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek 2022 Telj. igen
094031 Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata 2022 Ei. igen
094032 Követelés közvetített szolgáltatások ellenértékére 2022 Kö. igen
094033 Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése 2022 Telj. igen
0940331 Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei 2022 Telj. igen
094041 Tulajdonosi bevételek előirányzata 2022 Ei. igen
094042 Követelés tulajdonosi bevételekre 2022 Kö. igen
094043 Tulajdonosi bevételek teljesítése 2022 Telj. igen
0940432 Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek 2022 Telj. igen
0940433 Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevételek 2022 Telj. igen
094051 Ellátási díjak előirányzata 2022 Ei. igen
094052 Követelés ellátási díjakra 2022 Kö. igen
094053 Ellátási díjak teljesítése 2022 Telj. igen
094061 Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata 2022 Ei. igen
094062 Követelés kiszámlázott általános forgalmi adóra 2022 Kö. igen
094063 Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése 2022 Telj. igen
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094071 Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata 2022 Ei. igen
094072 Követelés általános forgalmi adó visszatérítésére 2022 Kö. igen
094073 Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése 2022 Telj. igen
0940811 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata 2022 Ei. igen
0940812 Követelés befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételekre 2022 Kö. igen
0940813 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek teljesítése 2022 Telj. igen
0940821 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata 2022 Ei. igen
0940822 Követelés egyéb kapott (járó) kamatokra és kamatjellegű bevételekre 2022 Kö. igen
0940823 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése 2022 Telj. igen
09408232 Kamat swap ügyletek kamatbevételei teljesítése 2022 Telj. igen
094101 Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata 2022 Ei. igen
094102 Követelés biztosító által fizetett kártérítésre 2022 Kö. igen
094103 Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése 2022 Telj. igen
094111 Egyéb működési bevételek előirányzata 2022 Ei. igen
094112 Követelés egyéb működési bevételekre 2022 Kö. igen
094113 Egyéb működési bevételek teljesítése 2022 Telj. igen
0941131 Szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért2022 Telj. igen
0941132 Kiadások visszatérítései 2022 Telj. igen
09531 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése előirányzata 2022 Ei. igen
09532 Követelés egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből 2022 Kö. igen
09533 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése 2022 Telj. igen
09641 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata 2022 Ei. igen
09642 Követelés működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 2022 Kö. igen
096431 Pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2022 Telj. igen
096433 Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2022 Telj. igen
0964344 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése2022 Telj. igen
09651 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 2022 Ei. igen
09652 Követelés egyéb működési célú átvett pénzeszközökre 2022 Kö. igen
0965322 Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei 2022 Telj. igen
0965323 Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei 2022 Telj. igen
096533 Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei 2022 Telj. igen
096534 Nonprofit gazdasági társaságtól működési célú átvett pénzeszközök bevételei 2022 Telj. igen
096538 Egyéb külföldiektől működési célú átvett pénzeszközök bevételei 2022 Telj. igen
09741 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata2022 Ei. igen
09742 Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről2022 Kö. igen
097433 Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2022 Telj. igen
09751 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 2022 Ei. igen
09752 Követelés egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökre 2022 Kö. igen
097531 Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei 2022 Telj. igen
0975322 Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei2022 Telj. igen
097533 Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei 2022 Telj. igen
0975344 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei 2022 Telj. igen
0981311 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata 2022 Ei. igen
0981312 Követelés előző év költségvetési maradványának igénybevételére 2022 Kö. igen
0981313 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése 2022 Telj. igen
098161 Központi, irányító szervi támogatás előirányzata 2022 Ei. igen
098162 Követelés központi, irányító szervi támogatásra 2022 Kö. igen
098163 Központi, irányító szervi támogatás teljesítése 2022 Telj. igen
11112 Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
11113 Üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
111141 Korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
111912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke2022 Áll. igen
111913 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok állományának értéke 2022 Áll. igen
11212 Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
11213 Üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
112141 Korlátozottan forgalomképes kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
112912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke2022 Áll. igen
112913 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke2022 Áll. igen
1129141 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke2022 Áll. igen
119112 Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
119113 Üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok aktivált állományának terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
119212 Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
119213 Üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
1192141 Korlátozottan forgalomképes kisértékű szellemi termékek aktivált állományának terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
1211111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1211112 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföldek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
121112 Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
121113 Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
12113112 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke2022 Áll. igen
1211312 Korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1211313 Üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
12113211 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1211322 Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
12113311 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1211332 Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1211333 Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1211412 Korlátozottan forgalomképes ültetvények aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1211413 Üzleti (forgalomképes) ültetvények aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
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12114211 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó erdők aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1211423 Üzleti (forgalomképes) erdők aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1211442 Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke2022 Áll. igen
12114811 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
12114812 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1211482 Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1211483 Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
12192313 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke2022 Áll. igen
121923311 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke2022 Áll. igen
121923312 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb épületek aktivált állományának értéke2022 Áll. igen
12192332 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke2022 Áll. igen
12192333 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke2022 Áll. igen
12192413 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) ültetvények aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
12192442 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke2022 Áll. igen
121924811 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke2022 Áll. igen
12192482 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke2022 Áll. igen
12192483 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke2022 Áll. igen
12213 Üzleti (forgalomképes) ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1291111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
12913111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó lakóépületek (ideértve lakások) terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
1291312 Korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
1291313 Üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
12913211 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
1291322 Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
12913311 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
12913312 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
1291332 Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
1291333 Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
1291412 Korlátozottan forgalomképes ültetvények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
1291413 Üzleti (forgalomképes) ültetvények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
1291442 Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terv szerinti értékcsökkenése2022 Áll. igen
12914811 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
12914812 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
1291482 Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
1291483 Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
129153 Üzleti (forgalomképes) ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
1311111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó informatikai eszközök aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
131112 Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
131113 Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
13111411 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1311142 Korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1311143 Üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1311211 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
131122 Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
131123 Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1311242 Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1311243 Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1311311 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kulturális javak aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
131132 Korlátozottan forgalomképes kulturális javak aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
131133 Üzleti (forgalomképes) kulturális javak aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
131142 Korlátozottan forgalomképes hangszerek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
131143 Üzleti (forgalomképes) hangszerek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
131152 Korlátozottan forgalomképes egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz aktivált állományának értéke2022 Áll. igen
131153 Üzleti (forgalomképes) egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
131162 Korlátozottan forgalomképes járművek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
131163 Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1319112 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke 2022 Áll. igen
1319113 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke 2022 Áll. igen
131911411 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű informatikai eszközök értéke2022 Áll. igen
13191142 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke2022 Áll. igen
13191143 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke 2022 Áll. igen
13191211 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke2022 Áll. igen
1319122 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke2022 Áll. igen
1319123 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke2022 Áll. igen
131912411 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke2022 Áll. igen
13191242 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke2022 Áll. igen
13191243 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke2022 Áll. igen
1319142 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes hangszerek értéke 2022 Áll. igen
1319152 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke2022 Áll. igen
1319162 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek értéke 2022 Áll. igen
1319163 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke 2022 Áll. igen
1381123 Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés terven felüli értékcsökkenése 2022 Áll. igen
1391111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
1391112 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
139112 Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
139113 Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
13911411 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
1391142 Korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
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1391143 Üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
1391211 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
139122 Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
139123 Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
13912411 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése2022 Áll. igen
1391242 Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
1391243 Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
139142 Korlátozottan forgalomképes hangszerek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
139152 Korlátozottan forgalomképes egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terv szerinti értékcsökkenése2022 Áll. igen
139162 Korlátozottan forgalomképes járművek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
139163 Üzleti (forgalomképes) járművek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
151111 Befejezetlen vásárolt termőföld beruházás állománya 2022 Áll. igen
1511131 Befejezetlen vásárolt lakóépületek (ideértve lakások) beruházásának állománya 2022 Áll. igen
1511133 Befejezetlen vásárolt egyéb épületek beruházásának állománya 2022 Áll. igen
151114 Befejezetlen vásárolt egyéb építmények beruházásának állománya 2022 Áll. igen
15112 Befejezetlen vásárolt informatikai eszközök beruházásának állománya 2022 Áll. igen
15113 Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés beruházásának állománya 2022 Áll. igen
15114 Befejezetlen vásárolt jármű beruházásának állománya 2022 Áll. igen
1512133 Befejezetlen saját kivitelezésben végzett egyéb épület beruházások állománya 2022 Áll. igen
15123 Befejezetlen saját kivitelezésben végzett egyéb gép, berendezés és felszerelés beruházásának állománya 2022 Áll. igen
1521131 Befejezetlen vásárolt lakóépület (ideértve lakás) felújítások állománya 2022 Áll. igen
1521132 Befejezetlen vásárolt értékét nem csökkentő épület felújítások állománya 2022 Áll. igen
1521133 Befejezetlen vásárolt egyéb épület felújítások állománya 2022 Áll. igen
152114 Befejezetlen vásárolt egyéb építmények felújításának állománya 2022 Áll. igen
15213 Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés felújításának állománya 2022 Áll. igen
21113 Egy éven belül elhasználódó szakmai anyagi eszközök 2022 Áll. igen
21119 Egyéb szakmai anyagok 2022 Áll. igen
21121 Élelmiszerek 2022 Áll. igen
21122 Irodaszerek, nyomtatványok 2022 Áll. igen
21123 Tüzelőanyagok 2022 Áll. igen
21124 Hajtó- és kenőanyagok 2022 Áll. igen
21126 Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési, fenntartási anyagi eszközök 2022 Áll. igen
21129 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok 2022 Áll. igen
212 Áruk 2022 Áll. igen
2331 Növendékállatok 2022 Áll. igen
2332 Hízóállatok 2022 Áll. igen
3211 Forintpénztár-számla 2022 Áll. igen
3233 Elektronikus pénzeszközök 2022 Áll. igen
331111 Önálló költségvetési elszámolási számla 2022 Áll. igen
331112 Nem önálló költségvetési elszámolási számla 2022 Áll. igen
3311399 Egyéb különféle beszedési számlák 2022 Áll. igen
331159 Egyéb különféle lebonyolítási számla 2022 Áll. igen
3312133 Pályázati költségvetési lebonyolítási számla 2022 Áll. igen
35111 Önkormányzatok működési támogatások költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351116 Elszámolásból származó bevételek költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
35116 Államháztartáson belüli véglegesen kapott működési célú támogatások költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351161 Központi költségvetési szervtől véglegesen kapott működési célú támogatások költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351162 Központi kezelésű előirányzattól véglegesen kapott működési célú támogatások költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
3511631 Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt véglegesen kapott működési célú támogatások költségvetési évi követelése2022 Áll. igen
3511632 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól véglegesen kapott működési célú támogatások költségvetési évi követelése2022 Áll. igen
351164 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól véglegesen kapott működési célú támogatások költségvetési évi követelése2022 Áll. igen
351165 Elkülönített állami pénzalaptól véglegesen kapott működési célú támogatások költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
35121 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
35125 Államháztartáson belüli véglegesen kapott felhalmozási célú támogatások költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
3512531 Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt véglegesen kapott felhalmozási célú támogatások, kölcsönök költségvetési évi követelése2022 Áll. igen
351255 Elkülönített állami pénzalaptól véglegesen kapott felhalmozási célú támogatások, kölcsönök költségvetési évi követelése2022 Áll. igen
351363 Igazgatási szolgáltatási díjak költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
35141 Készletértékesítés miatti költségvetési évi követelés 2022 Áll. igen
351411 Általános készletértékesítés miatti költségvetési évi követelés 2022 Áll. igen
351414 Egyéb készletek - állami készletek, tartalékok - értékesítésének költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
35142 Szolgáltatások nyújtása miatti költségvetési évi követelés 2022 Áll. igen
351421 Étkeztetés - kivéve ellátottak, hallgatók - miatti költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351422 Bérleti és lízing díjbevétel költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351424 Út használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351428 Szolgáltatások nyújtása miatti költségvetési évi váltókövetelés 2022 Áll. igen
351429 Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása miatti költségvetési évi követelés 2022 Áll. igen
351431 Államháztartáson belüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351432 Államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
35144 Tulajdonosi bevételek miatti költségvetési évi követelések 2022 Áll. igen
351441 Központi alrendszer tulajdonosi bevételeinek költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
3514431 Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó költségvetési évi követelés 2022 Áll. igen
3514433 Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adása miatti költségvetési évi követelés 2022 Áll. igen
3514434 Önkormányzati bérleti és lízing díjbevétel költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
3514439 Egyéb önkormányzati tulajdonosi bevételek költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
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3514449 Egyéb önkormányzati hozamok miatti költségvetési évi követelés 2022 Áll. igen
351451 Intézményi ellátási díjak költségvetési évi követelések 2022 Áll. igen
351452 Nem intézményi ellátottak térítési díjának költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351453 Tanulók, hallgatók étkeztetési díj költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351455 Szociális étkeztetés költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351461 Kiszámlázott általános forgalmi adó miatti költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351462 Általános forgalmi adó visszatérítése miatti költségvetési évi követelés 2022 Áll. igen
351472 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
35148 Biztosítók által fizetett kártérítés költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
35149 Költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 2022 Áll. igen
351491 Foglalkoztatott, ellátott, hallgató, tanuló kártérítésének költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351492 Egyéb kártérítés költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351495 Egyéb költség-visszatérítések, utólagos egyéb térítések költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351497 Következő év(ek)ben személyi juttatások, azok közterheinek, dologi kiadások visszatérülésének, visszatérítésének költségvetési évi követelése2022 Áll. igen
3514991 Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
3514994 Egyéb biztosítékok, óvadék (kaució) költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
3514999 Egyéb különféle működési bevételek költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351521 Termőföldek értékesítése miatti költségvetési évi követelés 2022 Áll. igen
3515231 Lakóépületek (ideértve lakások) értékesítése költségvetési évi követelés 2022 Áll. igen
3515233 Egyéb épületek értékesítése miatti költségvetési évi követelés 2022 Áll. igen
351532 Egyéb gép, berendezés, felszerelés értékesítése miatti költségvetési évi követelés 2022 Áll. igen
351536 Járművek értékesítése miatti költségvetési évi követelés 2022 Áll. igen
351538 Egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből származó költségvetési évi váltókövetelés 2022 Áll. igen
3516 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 2022 Áll. igen
35164 Államháztartáson kívüli működési célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évi követelése2022 Áll. igen
3516422 Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évi követelése2022 Áll. igen
351643 Háztartásoktól működési célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351646 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől működési célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évi követelése2022 Áll. igen
3516522 Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól egyéb működési célú véglegesen kapott (járó) pénzeszközök miatti költségvetési évi követelése2022 Áll. igen
3516523 Egyéb (profitorientált) vállalkozástól egyéb működési célú véglegesen kapott (járó) pénzeszközök miatti költségvetési évi követelése2022 Áll. igen
351653 Háztartásoktól egyéb működési célú véglegesen kapott (járó) pénzeszközök miatti költségvetési évi követelése2022 Áll. igen
351658 Egyéb külföldiektől egyéb működési célú véglegesen kapott (járó) pénzeszközök miatti költségvetési évi követelése2022 Áll. igen
3517 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 2022 Áll. igen
351741 Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évi követelése2022 Áll. igen
351743 Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
3517441 Állami többségi tulajdonú nonprofit gazdasági társaságtól felhalmozási célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évi követelése2022 Áll. igen
3517449 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől felhalmozási célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évi követelése2022 Áll. igen
35175 Államháztartáson kívüli felhalmozási célú véglegesen kapott pénzeszközök miatti költségvetési évi követelés 2022 Áll. igen
351751 Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú véglegesen kapott pénzeszközök miatti költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
3517522 Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú véglegesen kapott pénzeszközök miatti költségvetési évi követelése2022 Áll. igen
351753 Háztartásoktól felhalmozási célú véglegesen kapott pénzeszközök miatti költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
3517549 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől felhalmozási célú véglegesen kapott pénzeszközök miatti költségvetési évi követelése2022 Áll. igen
3518162 Kapott központi, irányító szervi működési célú támogatás miatti költségvetési évi követelések 2022 Áll. igen
3521 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről2022 Áll. igen
352161 Központi költségvetési szervtől végleges kapott működési célú támogatások, kölcsönök költségvetési évet követően esedékes követelése2022 Áll. igen
3522 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről2022 Áll. igen
3523612 Egyéb bírság költségvetési évet követően esedékes követelése 2022 Áll. igen
35242 Szolgáltatások nyújtása miatti költségvetési évet követően esedékes követelés 2022 Áll. igen
352431 Államháztartáson belüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások költségvetési évet követően esedékes követelése2022 Áll. igen
352432 Államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások költségvetési évet követően esedékes követelése2022 Áll. igen
352461 Kiszámlázott általános forgalmi adó miatti költségvetési évet követően esedékes követelése 2022 Áll. igen
352462 Általános forgalmi adó visszatérítése miatti költségvetési évet követően esedékes követelés 2022 Áll. igen
35249 Egyéb működési bevételek miatti költségvetési évet követően esedékes követelések 2022 Áll. igen
3524999 Egyéb különféle működési bevételek költségvetési évet követően esedékes követelése 2022 Áll. igen
352641 Pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évet követően esedékes követelése2022 Áll. igen
352643 Háztartásoktól működési célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évet követően esedékes követelés2022 Áll. igen
352646 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől működési célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évet követően esedékes követelése2022 Áll. igen
35271 Államháztartáson kívüli felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések miatti költségvetési évet követően esedékes követelése2022 Áll. igen
35274 Államháztartáson kívüli felhalmozási célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évet követően esedékes követelése2022 Áll. igen
352743 Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évet követően esedékes követelése2022 Áll. igen
35811126 Egyedileg értékelt egyéb közhatalmi bevételek miatti költségvetési évi kisösszegű követelés csoportos értékvesztésének állománya2022 Áll. igen
35811136 Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont egyéb közhatalmi bevételek miatti költségvetési évi követelés csoportos értékvesztésének állománya2022 Áll. igen
3581126 Egyedileg értékelt egyéb közhatalmi bevételek miatti költségvetési évi követelés tárgyévi értékvesztése 2022 Áll. igen
3581136 Egyedileg értékelt egyéb közhatalmi bevételek miatti költségvetés évi követelés értékvesztésének visszaírása 2022 Áll. igen
35821129 Egyedi értékelés alá tartozó egyéb működési bevételek miatti költségvetési évi kisösszegű követelés csoportos értékvesztésének állománya2022 Áll. igen
3582122 Egyedi értékelés alá tartozó szolgáltatások nyújtása miatti költségvetési évi követelés tárgyévi értékvesztése 2022 Áll. igen
3582123 Egyedi értékelés alá tartozó kiszámlázott közvetített szolgáltatások nyújtása miatti költségvetési évi követelés tárgyévi értékvesztése2022 Áll. igen
3582125 Egyedi értékelés alá tartozó ellátási díjak költségvetési évi követelés tárgyévi értékvesztése 2022 Áll. igen
3582129 Egyedi értékelés alá tartozó egyéb működési bevételek miatti költségvetési évi követelés tárgyévi értékvesztése2022 Áll. igen
3582139 Egyedi értékelés alá tartozó egyéb működési bevételek miatti költségvetés évi követelés értékvesztésének visszaírása2022 Áll. igen
35831223 Egyedi értékelés alá tartozó költségvetési évi épületek értékesítése miatti követelés tárgyévi értékvesztése 2022 Áll. igen
3584124 Egyedi értékelés alá tartozó költségvetési évi államháztartáson kívüli működési célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök miatti követelés tárgyévi értékvesztése2022 Áll. igen
3611 Pénzeszközök átvezetési számla - kiadások 2022 Áll. igen
3612 Pénzeszközök átvezetési számla - bevételek 2022 Áll. igen
3631 Azonosítás alatt álló tételek - kiadások elszámolása 2022 Áll. igen
3632 Azonosítás alatt álló tételek - bevételek elszámolása 2022 Áll. igen
3641211 Más (nem előleg), működési célú előzetesen felszámított egyenes adózású levonható általános forgalmi adó elszámolása2022 Áll. igen
3641221 Más (nem előleg), működési célú előzetesen felszámított fordított adózás alá tartozó levonható általános forgalmi adó elszámolása2022 Áll. igen
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3641311 Adott előleghez kapcsolódó, működési célú előzetesen felszámított egyenes adózású le nem vonható általános forgalmi adó elszámolása2022 Áll. igen
3641312 Adott előleghez kapcsolódó, beruházási célú előzetesen felszámított egyenes adózású le nem vonható általános forgalmi adó kiadásai2022 Áll. igen
3641411 Más (nem előleg), működési célú előzetesen felszámított egyenes adózású le nem vonható általános forgalmi adó elszámolása2022 Áll. igen
3641412 Más (nem előleg), beruházási célú előzetesen felszámított egyenes adózású le nem vonható általános forgalmi adó kiadásai2022 Áll. igen
3641413 Más (nem előleg), felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható egyenes adózású általános forgalmi adó teljesítése2022 Áll. igen
3641421 Más (nem előleg), működési célú előzetesen felszámított fordított adózás alá tartozó le nem vonható általános forgalmi adó elszámolása2022 Áll. igen
36422 Más fizetendő általános forgalmi adó 2022 Áll. igen
3642211 Más (nem előleg), kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások fizetendő általános forgalmi adó elszámolása2022 Áll. igen
3642212 Más (nem előleg), kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó elszámolása2022 Áll. igen
3642221 Más (nem előleg), fordított adózás alá tartozó vásárolt termékek szolgáltatások miatti fizetendő általános forgalmi adó elszámolása2022 Áll. igen
3642222 Más (nem előleg), fordított adózás alá tartozó immateriális javak vásárlása, tárgyi eszközök beruházása miatti fizetendő általános forgalmi adó elszámolása2022 Áll. igen
365123 Egyéb gépre, berendezésre és felszerelésre adott előlegek 2022 Áll. igen
36513 Készletekre adott előlegek 2022 Áll. igen
365141 Szolgáltatásokra forintban adott előlegek 2022 Áll. igen
365151 Személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó tételek miatti követelések 2022 Áll. igen
365152 Foglalkoztatottaknak adott munkabérelőlegek 2022 Áll. igen
365156 Utólagos elszámolásra forintban kiadott előlegek 2022 Áll. igen
365158 Foglalkoztatottaknak adott egyéb előlegek 2022 Áll. igen
36516 Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 2022 Áll. igen
3651623 Utólag visszatérítendő, éven belül kifizetett dologi kiadások miatti követelések 2022 Áll. igen
3651633 Dologi kiadás kötelezettségének túlfizetése miatti követelések 2022 Áll. igen
3651634 Ellátotti kiadás kötelezettségének túlfizetése miatti követelések 2022 Áll. igen
3654 Forgótőke elszámolása 2022 Áll. igen
3657 Folyósított , megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 2022 Áll. igen
3661 Decemberben megelőlegezett következő évi illetmények elszámolása 2022 Áll. igen
3662 utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai2022 Áll. igen
36711 Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések 2022 Áll. igen
3671113 Utólag visszatérítendő, éven belül, vagy éven túl kapott közhatalmi bevételek (kivéve jövedelemadó, áfa) miatti kötelezettségek2022 Áll. igen
3671114 Utólag visszatérítendő, éven belül kapott működési bevételek miatti kötelezettségek 2022 Áll. igen
3671118 Utólag visszatérítendő finanszírozási bevételek miatti kötelezettségek 2022 Áll. igen
3671132 Államháztartáson belülről kapott felhalmozási támogatási bevételek túlfizetése miatti kötelezettségek 2022 Áll. igen
3671136 Államháztartáson kívülről működésre átvett bevételek túlfizetése miatti kötelezettségek 2022 Áll. igen
36712 Egyéb kapott előlegek 2022 Áll. igen
3671221 Szolgáltatásnyújtás során vevőktől forintban kapott előlegek 2022 Áll. igen
367329 Mást megillető megosztott egyéb önkormányzati közhatalmi bevételének elszámolása 2022 Áll. igen
3673313 Eljárási illetékek bevételei 2022 Áll. igen
36783 Letétek, biztosítékok elszámolási számla 2022 Áll. igen
3679112899 Egyéb különféle sajátos nemzetközi támogatási program lebonyolítási számlája 2022 Áll. igen
37112 Eszközök, szolgáltatások értékesítés nettó e/bevételeinek aktív időbeli elhatárolása 2022 Áll. igen
3721 Anyagköltség aktív időbeli elhatárolása 2022 Áll. igen
3722 Igénybe vett szolgáltatások költségeinek aktív időbeli elhatárolása 2022 Áll. igen
37262 Elvonások, befizetések, adók, illetékek, díjak, hozzájárulások, visszatérítések ráfordításainak aktív időbeli elhatárolása2022 Áll. igen
3739 A követelés-jellegű aktív időbeli elhatárolások értékvesztése és annak visszaírása 2022 Áll. igen
411 Nemzeti vagyon induláskori értéke 2022 Áll. igen
4111 2014.01.01-én a nemzeti vagyon induláskori értéke 2022 Áll. igen
4126 Nemzeti vagyon átértékelése miatti sajátos tőkeváltozás 2022 Áll. igen
413 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 2022 Áll. igen
414 Felhalmozott eredmény 2022 Áll. igen
4141 2014.01.01-én felhalmozott eredmény állománya 2022 Áll. igen
4142 Felhalmozott eredmény változása az átvezetett MSZE miatt 2022 Áll. igen
4143 Felhalmozott eredmény változása lezárt költségvetési év(ek)hez kapcsolódó mérlegszámlák miatti eltérések, hibák miatt2022 Áll. igen
4149 Felhalmozott eredmény egyéb változása 2022 Áll. igen
416 Mérleg szerinti eredmény 2022 Áll. igen
421111 Törvény szerinti illetmények, munkabérek miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
421112 Normatív jutalmak miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
421113 Céljuttatás, projektprémium miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
421114 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
421115 Végkielégítés miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
421116 Jubileumi jutalom miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
421117 Béren kívüli juttatások miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
4211182 Közlekedési költségtérítés miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
4211183 Egyéb költségtérítések költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
4211185 Szociális támogatások miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
421119 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
421121 Választott tisztségviselők juttatásai miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
421122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek2022 Áll. igen
421123 Egyéb külső személyi juttatások miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
4212 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra2022 Áll. igen
421311 Szakmai anyagok beszerzése miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421312 Üzemeltetési anyagok beszerzése miatti költségvetési évi forintalapú kötelezettségek 2022 Áll. igen
421313 Árubeszerzés miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421331 Közüzemi díjak miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421332 Vásárolt élelmezés miatti költségvetési évi forintalapú kötelezettségek 2022 Áll. igen
421333 Bérleti és lízing díjak miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421335 Közvetített szolgáltatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
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421336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421337 Egyéb szolgáltatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421339 Szolgáltatási kiadások miatti költségvetési évi váltókötelezettségek 2022 Áll. igen
421341 Kiküldetés kiadásai miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421342 Reklám- és propagandakiadások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421352 Fizetendő általános forgalmi adó miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421353 Kamatkiadások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421355 Egyéb dologi kiadások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
42147 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
42148 Egyéb nem intézményi ellátások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421523 Egyéb elvonások, befizetések miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421561 Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú támogatás miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
4215632 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú támogatás miatti költségvetési évi kötelezettségek2022 Áll. igen
421564 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak egyéb működési célú támogatás miatti költségvetési évi kötelezettségek2022 Áll. igen
421566 Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatás miatti költségvetési évi kötelezettségek2022 Áll. igen
421567 Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatás miatti költségvetési évi kötelezettségek2022 Áll. igen
421568 Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatás miatti költségvetési évi kötelezettségek2022 Áll. igen
42158 Európai Uniónak egyéb működési célú támogatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
4215922 Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások miatti költségvetési évi kötelezettségek2022 Áll. igen
4215923 Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások miatti költségvetési évi kötelezettségek2022 Áll. igen
421593 Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
4215942 Önkormányzati többségi tulajdonú nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások miatti költségvetési évi kötelezettségek2022 Áll. igen
4215943 Egyéb nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások miatti költségvetési évi kötelezettségek2022 Áll. igen
421595 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások miatti költségvetési évi kötelezettségek2022 Áll. igen
421596 Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
4215K508 Technikai számla - K508 2022 Áll. igen
42161 Immateriális javak beszerzése miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
42162 Ingatlanok beszerzése miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
42163 Informatikai eszközök beszerzése miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
42164 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
42167 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
42171 Ingatlanok felújítása miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
42173 Egyéb tárgyi eszközök felújítása miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
42174 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
4218431 Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatás miatti költségvetési évi kötelezettségek2022 Áll. igen
421846 Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatás miatti költségvetési évi kötelezettségek kölcsönök2022 Áll. igen
421859 Egyéb felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421893 Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421896 Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
4218K86 Technikai számla - K86 2022 Áll. igen
422312 Üzemeltetési anyagok beszerzése miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
422321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
422322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek2022 Áll. igen
422331 Közüzemi díjak miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
422335 Közvetített szolgáltatások miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
422337 Egyéb szolgáltatások miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
422342 Reklám- és propagandakiadások miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
422351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek2022 Áll. igen
422352 Fizetendő általános forgalmi adó miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
42258 Európai Uniónak egyéb működési célú támogatások miatti költségvetési éve követően esedékes kötelezettségek2022 Áll. igen
44112 Eszközök, szolgáltatások értékesítés nettó e/bevételeinek passzív időbeli elhatárolása 2022 Áll. igen
441131 Tulajdonosi bevételek (kivéve kapott osztalékok) nettó e/bevételeinek passzív időbeli elhatárolása 2022 Áll. igen
441132 Tevékenység egyéb különféle nettó e/bevételeinek passzív időbeli elhatárolása 2022 Áll. igen
4421 Anyagköltség passzív időbeli elhatárolása 2022 Áll. igen
4422 Igénybe vett szolgáltatások költségeinek passzív időbeli elhatárolása 2022 Áll. igen
4423 Bérköltség passzív időbeli elhatárolása 2022 Áll. igen
4424 Személyi jellegű egyéb kifizetések költségeinek passzív időbeli elhatárolása 2022 Áll. igen
4425 Bérjárulékok passzív időbeli elhatárolása 2022 Áll. igen
442611 Ellátottak pénzbeli juttatások ráfordításainak passzív időbeli elhatárolása 2022 Áll. igen
44311 Államháztartáson belülről egyéb végleges felhalmozási célú támogatások e/bevételeinek passzív időbeli elhatárolása2022 Áll. igen
44312 Államháztartáson kívülről egyéb végleges felhalmozási célú átvett pénzeszközök e/bevételeinek passzív időbeli elhatárolása2022 Áll. igen
443211 Térítés nélkül államháztartáson belülről átadott eszközök forgalmi, piaci értékének passzív időbeli elhatárolása2022 Áll. igen
491 Nyitómérleg számla 2022 Áll. igen
492 Mérleg szerinti eredmény elszámolása 2022 Áll. igen
493 Zárómérleg számla 2022 Áll. igen
494 Árfolyam-különbözet elszámolási számla 2022 Áll. igen
4951 Év eleji mérlegrendezési számla 2022 Áll. igen
4952 Átszervezéshez kapcsolódó mérlegrendezési számla 2022 Áll. igen
49521 Átszervezéshez kapcsolódó mérlegrendezési számla - beolvadás 2022 Áll. igen
49522 Átszervezéshez kapcsolódó mérlegrendezési számla - jogutód nélküli megszűnés miatt 2022 Áll. igen
49523 Átszervezéshez kapcsolódó mérlegrendezési számla - egyéb okok miatt 2022 Áll. igen
4953 Mérlegrendezési számla - záráshoz 2022 Áll. igen
4959 Követelés és kötelezettség beszámítással való rendezésének elszámolási számla 2022 Áll. igen
5111 Gyógyszerek költségei 2022 Telj. igen
5112 Vegyszerek költségei 2022 Telj. igen
5113 Könyvbeszerzés költségei 2022 Telj. igen
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5114 Folyóirat-beszerzés költségei 2022 Telj. igen
5115 Egyéb információhordozó-beszerzés költségei 2022 Telj. igen
5116 Szakmai nyomtatványbeszerzés költsége 2022 Telj. igen
5118 Egy éven belül elhasználódó szakmai anyagi eszközök költségei 2022 Telj. igen
5119 Egyéb szakmai anyagok költségei 2022 Telj. igen
5121 Élelmiszerek költségei 2022 Telj. igen
5122 Irodaszerek, nyomtatványok költségei 2022 Telj. igen
5124 Üzemanyag, hajtó- és kenőanyagok költségei 2022 Telj. igen
5127 Egy éven belül elhasználódó munkaruhák, védőruhák, formaruhák, egyenruhák költségei 2022 Telj. igen
5128 Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési anyagi eszközök költségei 2022 Telj. igen
5129 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok költségei 2022 Telj. igen
521 Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások költségei 2022 Telj. igen
5221 Villamosenergia-szolgáltatási díjak költségei 2022 Telj. igen
5222 Gázenergia-szolgáltatási díjak költségei 2022 Telj. igen
5223 Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak költségei 2022 Telj. igen
5224 Víz- és csatornadíjak költségei 2022 Telj. igen
523 Vásárolt élelmezés költségei 2022 Telj. igen
524 Bérleti és lízing díjak költségei 2022 Telj. igen
525 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások költségei 2022 Telj. igen
526 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások költségei 2022 Telj. igen
5271 Biztosítási szolgáltatási díjak költségei 2022 Telj. igen
5272 Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak költségei 2022 Telj. igen
5273 Szállítási szolgáltatási díjak költségei 2022 Telj. igen
5274 Postai szolgáltatási díjak költségei 2022 Telj. igen
5275 Takarítás szolgáltatási díj költségei 2022 Telj. igen
5276 Mosás, vegytisztítás szolgáltatási díj költségei 2022 Telj. igen
5277 Közigazgatási vizsgáért, kötelező közigazgatási továbbképzésért fizetett szolgáltatási díj költségei 2022 Telj. igen
5279 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások költségei 2022 Telj. igen
528 Kiküldetések (napidíj nélküli) költségei 2022 Telj. igen
529 Reklám- és propaganda költségei 2022 Telj. igen
531 Törvény szerinti illetmények, munkabérek költségei 2022 Telj. igen
532 Normatív jutalmak költségei 2022 Telj. igen
533 Céljuttatás, projektprémium költségei 2022 Telj. igen
534 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat költségei 2022 Telj. igen
541 Végkielégítés költségei 2022 Telj. igen
542 Jubileumi jutalom költségei 2022 Telj. igen
543 Béren kívüli juttatások költségei 2022 Telj. igen
545 Közlekedési költségtérítés költségei 2022 Telj. igen
547 Szociális támogatások költségei 2022 Telj. igen
548 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak költségei 2022 Telj. igen
5491 Választott tisztségviselők juttatásainak költségei 2022 Telj. igen
5492 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások költségei 2022 Telj. igen
5493 Egyéb külső személyi juttatások költségei 2022 Telj. igen
551 Szociális hozzájárulási adó költségei 2022 Telj. igen
553 Egészségügyi hozzájárulás költségei 2022 Telj. igen
554 Táppénz hozzájárulás költségei 2022 Telj. igen
555 Korkedvezmény-biztosítási járulék költségei 2022 Telj. igen
556 Rehabilitációs hozzájárulás költségei 2022 Telj. igen
557 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó költségei 2022 Telj. igen
559 Egyéb munkaadókat terhelő járulékok költségei 2022 Telj. igen
5611 Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenési leírása 2022 Telj. igen
5612 Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenési leírása 2022 Telj. igen
5613 Informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása 2022 Telj. igen
5614 Egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenési leírása 2022 Telj. igen
5615 Járművek terv szerinti értékcsökkenési leírása 2022 Telj. igen
5617 Kisértékű immateriális javak használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírása 2022 Telj. igen
5618 Kisértékű tárgyi eszközök használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírása 2022 Telj. igen
59151 Anyagköltség átvezetési számla 2022 Telj. igen
59152 Igénybe vett szolgáltatások költségei átvezetési számla 2022 Telj. igen
59153 Bérköltség átvezetési számla 2022 Telj. igen
59154 Személyi jellegű egyéb kifizetések átvezetési számla 2022 Telj. igen
59155 Bérjárulékok átvezetési számla 2022 Telj. igen
59156 Értékcsökkenési leírás átvezetési számla 2022 Telj. igen
7 Tevékenységek költségei 2022 Telj. igen
811 Anyagköltség 2022 Telj. igen
812 Igénybe vett szolgáltatások értéke 2022 Telj. igen
813 Eladott áruk beszerzési értéke 2022 Telj. igen
8141 Államháztartáson belüli eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 2022 Telj. igen
8142 Államháztartáson kívüli eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 2022 Telj. igen
821 Bérköltség 2022 Telj. igen
822 Személyi jellegű egyéb kifizetések 2022 Telj. igen
823 Bérjárulékok 2022 Telj. igen
83 Értékcsökkenési leírás 2022 Telj. igen
8413 Informatikai eszközök értékesítésekor, cseréjekor az értékesítésből, átadásból származó bevétel és a könyv szerinti érték ráfordítás jellegű különbözete2022 Telj. igen
8414 Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítésekor, cseréjekor az értékesítésből, átadásból származó bevétel és a könyv szerinti érték ráfordítás jellegű különbözete2022 Telj. igen
842 Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett eszközök könyv szerinti értéke 2022 Telj. igen
842111 Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett vagyoni értékű jogok könyv szerinti értéke 2022 Telj. igen
842112 Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett szellemi termékek könyv szerinti értéke 2022 Telj. igen
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84212 Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett ingatlanok és ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok könyv szerinti értéke2022 Telj. igen
84213 Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett informatikai eszközök könyv szerinti értéke 2022 Telj. igen
84214 Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett egyéb gép, berendezés és felszerelés könyv szerinti értéke 2022 Telj. igen
84221 Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett szakmai anyagok könyv szerinti értéke 2022 Telj. igen
84222 Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett üzemeltetési anyagok könyv szerinti értéke 2022 Telj. igen
84228 Hiányzó, elhullott, állományból kivezetett növendék-, hízó és egyéb állatok könyv szerinti értéke 2022 Telj. igen
8424 Készpénz hiány 2022 Telj. igen
84322 Behajthatatlan egyéb követelés leírt összege, ha a partner, a másik fél megszűnt 2022 Telj. igen
8434 Térítés nélkül átadott részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök nyilvántartás szerinti értéke 2022 Telj. igen
843422 Térítés nélkül államháztartáson kívülre átadott ingatlanok és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok nyilvántartás szerinti értéke2022 Telj. igen
8435 Más különféle egyéb ráfordítások 2022 Telj. igen
843521 Ellátottak pénzbeli juttatások ráfordításai 2022 Telj. igen
8435221 Államháztartáson belülre egyéb végleges működési célú támogatások folyósításának ráfordításai 2022 Telj. igen
8435222 Államháztartáson belülre egyéb végleges felhalmozási célú támogatások folyósításának ráfordításai 2022 Telj. igen
8435241 Államháztartáson kívülre egyéb végleges működési célú támogatások folyósításának ráfordításai 2022 Telj. igen
8435242 Államháztartáson kívülre egyéb végleges felhalmozási célú támogatások folyósításának ráfordításai 2022 Telj. igen
843525 Árkiegészítések, ártámogatások folyósításának ráfordításai 2022 Telj. igen
8435282 Államháztartáson kívülre felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ráfordításai 2022 Telj. igen
843531 Le nem vonható általános forgalmi adó miatti ráfordítások 2022 Telj. igen
8435311 Működési előzetesen felszámított, le nem vonható egyenes adózású általános forgalmi adó miatti ráfordítások 2022 Telj. igen
8435313 Felhalmozási előzetesen felszámított, le nem vonható egyenes adózású általános forgalmi adó miatti ráfordítások2022 Telj. igen
843533 Elvonások és befizetések ráfordításai 2022 Telj. igen
843534 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések, díjak, egyéb befizetések ráfordításai 2022 Telj. igen
843535 Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó ráfordítások 2022 Telj. igen
843539 Egyéb különféle dologi kiadások ráfordításai 2022 Telj. igen
843542 Követelések (kivéve adott előlegek) elszámolt értékvesztése 2022 Telj. igen
843599 Egyéb különféle ráfordítások 2022 Telj. igen
853 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 2022 Telj. igen
85312 Államháztartáson belülről kapott kölcsönökhöz, visszatérítendő támogatásokhoz, egyéb adósságot keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások2022 Telj. igen
85319 Államháztartáson belüli egyéb fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 2022 Telj. igen
85321 Államháztartáson kívüli vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vételárban felhalmozott kamatok ráfordításai2022 Telj. igen
85322 Államháztartáson kívüli kapott kölcsönökhöz, visszatérítendő támogatásokhoz, felvett hitelekhez, kötvénykibocsátáshoz, egyéb adósságot keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó fizetendő kamatok és kamatjel2022 Telj. igen
85329 Államháztartáson kívüli egyéb fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 2022 Telj. igen
855 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 2022 Telj. igen
855322 Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek pénzügyileg realizált árfolyamvesztesége 2022 Telj. igen
911611 Igazgatási szolgáltatási díjak e/bevételei 2022 Telj. igen
91211 Vásárolt anyagok értékesítésének nettó e/bevételei 2022 Telj. igen
91212 Saját termelésű készletek értékesítésének nettó e/bevételei 2022 Telj. igen
91213 Áruértékesítés nettó e/bevételei 2022 Telj. igen
91221 Étkeztetés - kivéve ellátottak, hallgatók - térítési díj nettó e/bevételei 2022 Telj. igen
91222 Bérleti és lízingdíj nettó e/bevételei 2022 Telj. igen
91224 Úthasználati díj, pótdíj, elektronikus útdíj nettó e/bevételei 2022 Telj. igen
912254 Szakmai szolgáltatások nyújtása miatti nettó e/bevételek 2022 Telj. igen
912256 Szállítási szolgáltatások nyújtása miatti nettó e/bevételek 2022 Telj. igen
91229 Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása miatti nettó e/bevételek 2022 Telj. igen
91231 Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások nyújtásának nettó e/bevételei 2022 Telj. igen
91232 Államháztartáson kívülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások nyújtásának nettó e/bevételei 2022 Telj. igen
91251 Intézményi ellátási díjak e/bevételei 2022 Telj. igen
91252 Nem intézményi ellátottak térítési díjainak e/bevételei 2022 Telj. igen
91253 Tanulók, hallgatók étkeztetési díj e/bevételei 2022 Telj. igen
91254 Tanulók, hallgatók által fizetett egyéb költségtérítés, térítési díj e/bevételei 2022 Telj. igen
91255 Szociális étkeztetés e/bevételei 2022 Telj. igen
913245 Önkormányzati piaci alapú lakóingatlan bérbeadás miatti nettó e/bevételei 2022 Telj. igen
913246 Önkormányzati piaci alapú nem lakóingatlan bérbeadás nettó e/bevételei 2022 Telj. igen
913247 Egyéb önkormányzati tárgyi eszköz kölcsönzési, bérleti és lízing díj nettó e/bevételei 2022 Telj. igen
91329 Egyéb önkormányzati tulajdonosi nettó e/bevételek 2022 Telj. igen
9212 Központi, irányító szervi kapott működési célú támogatás e/bevételei 2022 Telj. igen
9221 Államháztartáson belülről egyéb működési célú végleges támogatások e/bevételei 2022 Telj. igen
9222 Államháztartáson kívülről egyéb működési célú végleges átvett pénzeszközök e/bevételei 2022 Telj. igen
9231 Felhalmozási célú kapott önkormányzati támogatások e/bevételei 2022 Telj. igen
9232 Központi, irányító szervi kapott felhalmozási célú támogatás e/bevételei 2022 Telj. igen
9233 Államháztartáson belülről egyéb végleges felhalmozási célú támogatások e/bevételei 2022 Telj. igen
9234 Államháztartáson kívülről egyéb végleges felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2022 Telj. igen
9242 Térítés nélkül átvett, részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök 2022 Telj. igen
924214 Térítés nélkül államháztartáson belülről átvett egyéb gép, berendezés és felszerelés forgalmi, piaci értéke 2022 Telj. igen
9244 Más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 2022 Telj. igen
9244132 Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítés nettó e/bevételei 2022 Telj. igen
924426 Egyéb költség-visszatérítések, utólagos egyéb térítések e/bevételei 2022 Telj. igen
924433 Követelések (kivéve adott előlegek) visszaírt értékvesztése 2022 Telj. igen
924442 Biztosító által visszaigazolt kártérítés e/bevételei 2022 Telj. igen
924443 Egyéb kártérítési e/bevételek 2022 Telj. igen
924452 Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz e/bevételei 2022 Telj. igen
924455 Egyéb biztosítékok, óvadék (kaució) e/bevételei 2022 Telj. igen
924459 Egyéb különféle működési e/bevételek 2022 Telj. igen
924499 Más különféle egyéb sajátos eredményszemléletű bevételek 2022 Telj. igen
934 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 2022 Telj. igen
93421 Államháztartáson kívüli betétek után kapott (járó) kamat 2022 Telj. igen
93425 Államháztartáson kívüli adott kölcsön, visszatérítendő támogatás, egyéb követelés jellegű tételek után kapott (járó) kamat (kivéve késedelmi kamatok)2022 Telj. igen
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93429 Államháztartáson kívüli egyéb kamat-, kamatjellegű e/bevételek 2022 Telj. igen
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Főkönyvi számok intézményhez rendelése

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő - Számlatükör
Főkönyvi számMegnevezés Évszám Tipus Kapcsolt?
001111 Alaptevékenység eredeti kiadási előirányzatainak nyilvántartási ellenszámlája 2022 Áll. igen
001121 Alaptevékenység évközi kiadási előirányzat módosítás nyilvántartási ellenszámlája 2022 Áll. igen
00113 Kiadási előirányzatok zárási nyilvántartási ellenszámlája 2022 Áll. igen
001211 Alaptevékenység eredeti bevételi előirányzatainak nyilvántartási ellenszámlája 2022 Áll. igen
001221 Alaptevékenység évközi bevételi előirányzat módosítás nyilvántartási ellenszámlája 2022 Áll. igen
00123 Bevételi előirányzatok zárási nyilvántartási ellenszámlája 2022 Áll. igen
0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla2022 Áll. igen
0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla2022 Áll. igen
0023 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla2022 Áll. igen
0024 Költségvetési évet követően esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla2022 Áll. igen
003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 2022 Áll. igen
003621 Konyha költségei 2022 Áll. igen
0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 2022 Áll. igen
0042 Költségvetési évet követően esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 2022 Áll. igen
005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 2022 Áll. igen
0061 Egyéb pénzügyi számvitel miatti nyilvántartási ellenszámla 2022 Áll. igen
0062 Egyéb költségvetési számvitel miatti nyilvántartási ellenszámla 2022 Áll. igen
042 Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek 2022 Áll. igen
043 El nem ismert tartozások 2022 Áll. igen
044 Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek 2022 Áll. igen
0511011 Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata 2022 Ei. igen
0511012 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség törvény szerinti illetményekre, munkabérekre 2022 Kö. igen
0511013 Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése 2022 Telj. igen
0511021 Normatív jutalmak előirányzata 2022 Ei. igen
0511022 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség normatív jutalmakra 2022 Kö. igen
0511023 Normatív jutalmak teljesítése 2022 Telj. igen
0511031 Céljuttatás, projektprémium előirányzata 2022 Ei. igen
0511032 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség céljuttatásra, projektprémiumra 2022 Kö. igen
0511033 Céljuttatás, projektprémium teljesítése 2022 Telj. igen
0511041 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata 2022 Ei. igen
0511042 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjra, túlórára, túlszolgálatra2022 Kö. igen
0511043 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése 2022 Telj. igen
0511051 Végkielégítés előirányzata 2022 Ei. igen
0511052 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség végkielégítésre 2022 Kö. igen
0511053 Végkielégítés teljesítése 2022 Telj. igen
0511061 Jubileumi jutalom előirányzata 2022 Ei. igen
0511062 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség jubileumi jutalomra 2022 Kö. igen
0511063 Jubileumi jutalom teljesítése 2022 Telj. igen
0511071 Béren kívüli juttatások előirányzata 2022 Ei. igen
0511072 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség béren kívüli juttatásokra 2022 Kö. igen
0511073 Béren kívüli juttatások teljesítése 2022 Telj. igen
0511091 Közlekedési költségtérítés előirányzata 2022 Ei. igen
0511092 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség közlekedési költségtérítésre 2022 Kö. igen
0511093 Közlekedési költségtérítés teljesítése 2022 Telj. igen
0511101 Egyéb költségtérítések előirányzata 2022 Ei. igen
0511102 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb költségtérítésekre 2022 Kö. igen
0511103 Egyéb költségtérítések teljesítése 2022 Telj. igen
0511131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata 2022 Ei. igen
0511132 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaira 2022 Kö. igen
0511133 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése 2022 Telj. igen
05111331 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai - biztosítási díjak kiadásai 2022 Telj. igen
051221 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata2022 Ei. igen
051222 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatásokra2022 Kö. igen
051223 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése2022 Telj. igen
051231 Egyéb külső személyi juttatások előirányzata 2022 Ei. igen
051232 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb külső személyi juttatásokra 2022 Kö. igen
051233 Egyéb külső személyi juttatások teljesítése 2022 Telj. igen
0521 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 2022 Ei. igen
0522 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra2022 Kö. igen
05231 Szociális hozzájárulási adó kiadásai 2022 Telj. igen
05232 Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai 2022 Telj. igen
05234 Egészségügyi hozzájárulás kiadásai 2022 Telj. igen
05235 Táppénz hozzájárulás kiadásai 2022 Telj. igen
05237 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai 2022 Telj. igen
053111 Szakmai anyagok beszerzése előirányzata 2022 Ei. igen
053112 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szakmai anyagok beszerzésére 2022 Kö. igen
053113 Szakmai anyagok beszerzése teljesítése 2022 Telj. igen
053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata 2022 Ei. igen
053122 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség üzemeltetési anyagok beszerzésére 2022 Kö. igen
053123 Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése 2022 Telj. igen
053131 Árubeszerzés előirányzata 2022 Ei. igen
053132 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség árubeszerzésre 2022 Kö. igen
053133 Árubeszerzés teljesítése 2022 Telj. igen
053211 Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata 2022 Ei. igen

7. sz. melléklet
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053212 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Informatikai szolgáltatások igénybevételére 2022 Kö. igen
053213 Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése 2022 Telj. igen
053221 Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata 2022 Ei. igen
053222 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb kommunikációs szolgáltatások 2022 Kö. igen
053223 Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése 2022 Telj. igen
053311 Közüzemi díjak előirányzata 2022 Ei. igen
053312 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség közüzemi díjakra 2022 Kö. igen
053313 Közüzemi díjak teljesítése 2022 Telj. igen
053321 Vásárolt élelmezés előirányzata 2022 Ei. igen
053322 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség vásárolt élelmezésre 2022 Kö. igen
053323 Vásárolt élelmezés teljesítése 2022 Telj. igen
053331 Bérleti és lízingdíjak előirányzata 2022 Ei. igen
053332 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség bérleti és lízingdíjakra 2022 Kö. igen
053333 Bérleti és lízingdíjak teljesítése 2022 Telj. igen
053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata 2022 Ei. igen
053342 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra 2022 Kö. igen
053343 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése 2022 Telj. igen
053351 Közvetített szolgáltatások előirányzata 2022 Ei. igen
053352 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség közvetített szolgáltatásokra 2022 Kö. igen
053353 Közvetített szolgáltatások teljesítése 2022 Telj. igen
0533531 Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai 2022 Telj. igen
053361 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata 2022 Ei. igen
053362 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 2022 Kö. igen
053363 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése 2022 Telj. igen
053371 Egyéb szolgáltatások előirányzata 2022 Ei. igen
053372 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb szolgáltatásokra 2022 Kö. igen
053373 Egyéb szolgáltatások teljesítése 2022 Telj. igen
0533731 Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak 2022 Telj. igen
053411 Kiküldetések kiadásai előirányzata 2022 Ei. igen
053412 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kiküldetések kiadásaira 2022 Kö. igen
053413 Kiküldetések kiadásai teljesítése 2022 Telj. igen
053421 Reklám- és propagandakiadások előirányzata 2022 Ei. igen
053422 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség reklám- és propagandakiadásokra 2022 Kö. igen
053423 Reklám- és propagandakiadások teljesítése 2022 Telj. igen
053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata 2022 Ei. igen
053512 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóra2022 Kö. igen
053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése 2022 Telj. igen
053521 Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata 2022 Ei. igen
053522 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség fizetendő általános forgalmi adóra 2022 Kö. igen
053523 Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése 2022 Telj. igen
053531 Kamatkiadások előirányzata 2022 Ei. igen
053532 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kamatkiadásokra 2022 Kö. igen
053533 Kamatkiadások teljesítése 2022 Telj. igen
0535331 Államháztartáson belüli kamatkiadások 2022 Telj. igen
053541 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai előirányzata 2022 Ei. igen
053542 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb pénzügyi műveletek kiadásaira 2022 Kö. igen
053543 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 2022 Telj. igen
0535431 Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége 2022 Telj. igen
0535433 Deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége 2022 Telj. igen
053551 Egyéb dologi kiadások előirányzata 2022 Ei. igen
053552 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb dologi kiadásokra 2022 Kö. igen
053553 Egyéb dologi kiadások teljesítése 2022 Telj. igen
0550231 Egyéb elvonások, befizetések előirányzata 2022 Ei. igen
0550232 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb elvonások, befizetésekre 2022 Kö. igen
0550233 Egyéb elvonások, befizetések teljesítése 2022 Telj. igen
055061 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata 2022 Ei. igen
055062 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb működési célú támogatásokra államháztartáson belülre2022 Kö. igen
0550631 Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai 2022 Telj. igen
05506332 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai 2022 Telj. igen
0550634 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai 2022 Telj. igen
0550636 Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai2022 Telj. igen
0550637 Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai 2022 Telj. igen
0550638 Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai2022 Telj. igen
055081 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzata 2022 Ei. igen
055082 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtására államháztartáson kívülre2022 Kö. igen
0550833 Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai 2022 Telj. igen
055111 Működési célú támogatások az Európai Uniónak előirányzata 2022 Ei. igen
055112 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú támogatásokra az Európai Uniónak 2022 Kö. igen
055121 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata 2022 Ei. igen
055122 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb működési célú támogatásokra államháztartáson kívülre2022 Kö. igen
05512322 Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai2022 Telj. igen
05512323 Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai 2022 Telj. igen
0551233 Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások kiadásai 2022 Telj. igen
0551234 Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai 2022 Telj. igen
0551235 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai 2022 Telj. igen
0551236 Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások kiadásai 2022 Telj. igen
05611 Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata 2022 Ei. igen
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05612 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség immateriális javak beszerzésére, létesítésére 2022 Kö. igen
05613 Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése 2022 Telj. igen
05621 Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata 2022 Ei. igen
05622 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ingatlanok beszerzésére, létesítésére 2022 Kö. igen
05623 Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai 2022 Telj. igen
05631 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata 2022 Ei. igen
05632 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség informatikai eszközök beszerzésére, létesítésére 2022 Kö. igen
05633 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése 2022 Telj. igen
05641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat 2022 Ei. igen
05642 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére 2022 Kö. igen
05643 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése 2022 Telj. igen
05651 Részesedések beszerzése előirányzata 2022 Ei. igen
05652 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség részesedések beszerzésére 2022 Kö. igen
05653 Részesedések beszerzése teljesítése 2022 Telj. igen
05671 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata 2022 Ei. igen
05672 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóra2022 Kö. igen
05673 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése 2022 Telj. igen
05711 Ingatlanok felújítása előirányzata 2022 Ei. igen
05712 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ingatlanok felújítására 2022 Kö. igen
05713 Ingatlanok felújítása teljesítése 2022 Telj. igen
05731 Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata 2022 Ei. igen
05732 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb tárgyi eszközök felújítására 2022 Kö. igen
05733 Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése 2022 Telj. igen
05741 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata 2022 Ei. igen
05742 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóra2022 Kö. igen
05743 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése 2022 Telj. igen
05841 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata 2022 Ei. igen
05842 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre2022 Kö. igen
0584331 Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai2022 Telj. igen
05861 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzata2022 Ei. igen
05862 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtására államháztartáson kívülre2022 Kö. igen
058633 Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai 2022 Telj. igen
0586344 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai2022 Telj. igen
05891 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata 2022 Ei. igen
05892 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb felhalmozási célú támogatásokra államháztartáson kívülre2022 Kö. igen
058936 Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai 2022 Telj. igen
09141 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről előirányzata2022 Ei. igen
09142 Követelés működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről2022 Kö. igen
091437 Társulástól és költségvetési szervétől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése2022 Telj. igen
09161 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata 2022 Ei. igen
09162 Követelés egyéb működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 2022 Kö. igen
091631 Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei 2022 Telj. igen
091632 Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei 2022 Telj. igen
0916331 Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei2022 Telj. igen
0916332 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei 2022 Telj. igen
091634 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei 2022 Telj. igen
091635 Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei 2022 Telj. igen
091636 Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei 2022 Telj. igen
09232 Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről2022 Kö. igen
09251 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata 2022 Ei. igen
09252 Követelés egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 2022 Kö. igen
092531 Központi költségvetési szervtől felhalmozási célú támogatások bevételei 2022 Telj. igen
0925331 Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei2022 Telj. igen
092535 Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevételei 2022 Telj. igen
094011 Készletértékesítés ellenértéke előirányzata 2022 Ei. igen
094012 Követelés készletértékesítés ellenértékére 2022 Kö. igen
094013 Készletértékesítés ellenértéke teljesítése 2022 Telj. igen
094021 Szolgáltatások ellenértéke előirányzata 2022 Ei. igen
094022 Követelés szolgáltatások ellenértékére 2022 Kö. igen
094023 Szolgáltatások ellenértéke teljesítése 2022 Telj. igen
0940231 Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek 2022 Telj. igen
094031 Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata 2022 Ei. igen
094032 Követelés közvetített szolgáltatások ellenértékére 2022 Kö. igen
094033 Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése 2022 Telj. igen
0940331 Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei 2022 Telj. igen
094041 Tulajdonosi bevételek előirányzata 2022 Ei. igen
094042 Követelés tulajdonosi bevételekre 2022 Kö. igen
094043 Tulajdonosi bevételek teljesítése 2022 Telj. igen
0940432 Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek 2022 Telj. igen
0940433 Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevételek 2022 Telj. igen
094051 Ellátási díjak előirányzata 2022 Ei. igen
094052 Követelés ellátási díjakra 2022 Kö. igen
094053 Ellátási díjak teljesítése 2022 Telj. igen
094061 Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata 2022 Ei. igen
094062 Követelés kiszámlázott általános forgalmi adóra 2022 Kö. igen
094063 Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése 2022 Telj. igen
094071 Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata 2022 Ei. igen
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094072 Követelés általános forgalmi adó visszatérítésére 2022 Kö. igen
094073 Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése 2022 Telj. igen
0940811 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata 2022 Ei. igen
0940812 Követelés befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételekre 2022 Kö. igen
0940813 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek teljesítése 2022 Telj. igen
0940821 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata 2022 Ei. igen
0940822 Követelés egyéb kapott (járó) kamatokra és kamatjellegű bevételekre 2022 Kö. igen
0940823 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése 2022 Telj. igen
09408232 Kamat swap ügyletek kamatbevételei teljesítése 2022 Telj. igen
094101 Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata 2022 Ei. igen
094102 Követelés biztosító által fizetett kártérítésre 2022 Kö. igen
094103 Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése 2022 Telj. igen
094111 Egyéb működési bevételek előirányzata 2022 Ei. igen
094112 Követelés egyéb működési bevételekre 2022 Kö. igen
094113 Egyéb működési bevételek teljesítése 2022 Telj. igen
0941131 Szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért2022 Telj. igen
0941132 Kiadások visszatérítései 2022 Telj. igen
09531 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése előirányzata 2022 Ei. igen
09532 Követelés egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből 2022 Kö. igen
09533 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése 2022 Telj. igen
09641 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata2022 Ei. igen
09642 Követelés működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről2022 Kö. igen
096431 Pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2022 Telj. igen
096433 Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2022 Telj. igen
0964344 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése2022 Telj. igen
09651 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 2022 Ei. igen
09652 Követelés egyéb működési célú átvett pénzeszközökre 2022 Kö. igen
0965322 Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei2022 Telj. igen
0965323 Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei 2022 Telj. igen
096533 Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei 2022 Telj. igen
096534 Nonprofit gazdasági társaságtól működési célú átvett pénzeszközök bevételei 2022 Telj. igen
096538 Egyéb külföldiektől működési célú átvett pénzeszközök bevételei 2022 Telj. igen
09741 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata2022 Ei. igen
09742 Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről2022 Kö. igen
097433 Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2022 Telj. igen
09751 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 2022 Ei. igen
09752 Követelés egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökre 2022 Kö. igen
097531 Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei 2022 Telj. igen
0975322 Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei2022 Telj. igen
097533 Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei 2022 Telj. igen
0975344 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei 2022 Telj. igen
0981311 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata 2022 Ei. igen
0981312 Követelés előző év költségvetési maradványának igénybevételére 2022 Kö. igen
0981313 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése 2022 Telj. igen
098161 Központi, irányító szervi támogatás előirányzata 2022 Ei. igen
098162 Követelés központi, irányító szervi támogatásra 2022 Kö. igen
098163 Központi, irányító szervi támogatás teljesítése 2022 Telj. igen
11212 Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
112141 Korlátozottan forgalomképes kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
112912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke2022 Áll. igen
1129141 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke2022 Áll. igen
119212 Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
1192141 Korlátozottan forgalomképes kisértékű szellemi termékek aktivált állományának terv szerinti értékcsökkenése2022 Áll. igen
1211222 Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1211332 Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1211482 Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1219222 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke2022 Áll. igen
12192332 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke2022 Áll. igen
12192482 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke2022 Áll. igen
12212 Korlátozottan forgalomképes ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke2022 Áll. igen
12811222 Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek terven felüli értékcsökkenése 2022 Áll. igen
12811482 Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenése 2022 Áll. igen
12821222 Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Áll. igen
1291222 Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
1291332 Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
1291482 Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
129152 Korlátozottan forgalomképes ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése2022 Áll. igen
131112 Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1311142 Korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
131122 Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1311242 Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke2022 Áll. igen
131162 Korlátozottan forgalomképes járművek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1319112 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke 2022 Áll. igen
13191142 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke2022 Áll. igen
1319122 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke2022 Áll. igen
13191242 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke2022 Áll. igen
1319162 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek értéke 2022 Áll. igen
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1381112 Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök terven felüli értékcsökkenése 2022 Áll. igen
1381122 Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés terven felüli értékcsökkenése 2022 Áll. igen
139112 Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
1391142 Korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
139122 Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
1391242 Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése2022 Áll. igen
139162 Korlátozottan forgalomképes járművek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
151111 Befejezetlen vásárolt termőföld beruházás állománya 2022 Áll. igen
1511131 Befejezetlen vásárolt lakóépületek (ideértve lakások) beruházásának állománya 2022 Áll. igen
1511133 Befejezetlen vásárolt egyéb épületek beruházásának állománya 2022 Áll. igen
151114 Befejezetlen vásárolt egyéb építmények beruházásának állománya 2022 Áll. igen
15112 Befejezetlen vásárolt informatikai eszközök beruházásának állománya 2022 Áll. igen
15113 Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés beruházásának állománya 2022 Áll. igen
15114 Befejezetlen vásárolt jármű beruházásának állománya 2022 Áll. igen
1512133 Befejezetlen saját kivitelezésben végzett egyéb épület beruházások állománya 2022 Áll. igen
15123 Befejezetlen saját kivitelezésben végzett egyéb gép, berendezés és felszerelés beruházásának állománya2022 Áll. igen
1521131 Befejezetlen vásárolt lakóépület (ideértve lakás) felújítások állománya 2022 Áll. igen
1521132 Befejezetlen vásárolt értékét nem csökkentő épület felújítások állománya 2022 Áll. igen
1521133 Befejezetlen vásárolt egyéb épület felújítások állománya 2022 Áll. igen
152114 Befejezetlen vásárolt egyéb építmények felújításának állománya 2022 Áll. igen
15213 Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés felújításának állománya 2022 Áll. igen
21119 Egyéb szakmai anyagok 2022 Áll. igen
21121 Élelmiszerek 2022 Áll. igen
21122 Irodaszerek, nyomtatványok 2022 Áll. igen
2331 Növendékállatok 2022 Áll. igen
2332 Hízóállatok 2022 Áll. igen
3211 Forintpénztár-számla 2022 Áll. igen
3233 Elektronikus pénzeszközök 2022 Áll. igen
331111 Önálló költségvetési elszámolási számla 2022 Áll. igen
331112 Nem önálló költségvetési elszámolási számla 2022 Áll. igen
3311399 Egyéb különféle beszedési számlák 2022 Áll. igen
331159 Egyéb különféle lebonyolítási számla 2022 Áll. igen
3312133 Pályázati költségvetési lebonyolítási számla 2022 Áll. igen
35111 Önkormányzatok működési támogatások költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351116 Elszámolásból származó bevételek költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
35116 Államháztartáson belüli véglegesen kapott működési célú támogatások költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351161 Központi költségvetési szervtől véglegesen kapott működési célú támogatások költségvetési évi követelése2022 Áll. igen
351162 Központi kezelésű előirányzattól véglegesen kapott működési célú támogatások költségvetési évi követelése2022 Áll. igen
3511631 Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt véglegesen kapott működési célú támogatások költségvetési évi követelése2022 Áll. igen
3511632 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól véglegesen kapott működési célú támogatások költségvetési évi követelése2022 Áll. igen
351164 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól véglegesen kapott működési célú támogatások költségvetési évi követelése2022 Áll. igen
351165 Elkülönített állami pénzalaptól véglegesen kapott működési célú támogatások költségvetési évi követelése2022 Áll. igen
35121 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
35125 Államháztartáson belüli véglegesen kapott felhalmozási célú támogatások költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
3512531 Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt véglegesen kapott felhalmozási célú támogatások, kölcsönök költségvetési évi követelése2022 Áll. igen
351255 Elkülönített állami pénzalaptól véglegesen kapott felhalmozási célú támogatások, kölcsönök költségvetési évi követelése2022 Áll. igen
351363 Igazgatási szolgáltatási díjak költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
35141 Készletértékesítés miatti költségvetési évi követelés 2022 Áll. igen
35142 Szolgáltatások nyújtása miatti költségvetési évi követelés 2022 Áll. igen
351431 Államháztartáson belüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351432 Államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
35145 Ellátási díjak költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351451 Intézményi ellátási díjak költségvetési évi követelések 2022 Áll. igen
351453 Tanulók, hallgatók étkeztetési díj költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351461 Kiszámlázott általános forgalmi adó miatti költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351462 Általános forgalmi adó visszatérítése miatti költségvetési évi követelés 2022 Áll. igen
351472 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
35148 Biztosítók által fizetett kártérítés költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
35149 Költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 2022 Áll. igen
351521 Termőföldek értékesítése miatti költségvetési évi követelés 2022 Áll. igen
3515231 Lakóépületek (ideértve lakások) értékesítése költségvetési évi követelés 2022 Áll. igen
3515233 Egyéb épületek értékesítése miatti költségvetési évi követelés 2022 Áll. igen
351532 Egyéb gép, berendezés, felszerelés értékesítése miatti költségvetési évi követelés 2022 Áll. igen
351536 Járművek értékesítése miatti költségvetési évi követelés 2022 Áll. igen
351538 Egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből származó költségvetési évi váltókövetelés 2022 Áll. igen
3516 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 2022 Áll. igen
35164 Államháztartáson kívüli működési célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évi követelése2022 Áll. igen
3516422 Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évi követelése2022 Áll. igen
351643 Háztartásoktól működési célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évi követelése2022 Áll. igen
351646 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől működési célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évi követelése2022 Áll. igen
3516522 Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól egyéb működési célú véglegesen kapott (járó) pénzeszközök miatti költségvetési évi követelése2022 Áll. igen
3516523 Egyéb (profitorientált) vállalkozástól egyéb működési célú véglegesen kapott (járó) pénzeszközök miatti költségvetési évi követelése2022 Áll. igen
351653 Háztartásoktól egyéb működési célú véglegesen kapott (járó) pénzeszközök miatti költségvetési évi követelése2022 Áll. igen

oldal: 5/10
exportálva: 2022-08-23 15:21 (223, 803944-PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT CSERKESZŐLŐ MP)



Főkönyvi számok intézményhez rendelése

Főkönyvi számMegnevezés Évszám Tipus Kapcsolt?
351658 Egyéb külföldiektől egyéb működési célú véglegesen kapott (járó) pénzeszközök miatti költségvetési évi követelése2022 Áll. igen
3517 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 2022 Áll. igen
351741 Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évi követelése2022 Áll. igen
351743 Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évi követelése2022 Áll. igen
3517441 Állami többségi tulajdonú nonprofit gazdasági társaságtól felhalmozási célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évi követelése2022 Áll. igen
3517449 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől felhalmozási célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évi követelése2022 Áll. igen
35175 Államháztartáson kívüli felhalmozási célú véglegesen kapott pénzeszközök miatti költségvetési évi követelés2022 Áll. igen
351751 Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú véglegesen kapott pénzeszközök miatti költségvetési évi követelése2022 Áll. igen
3517522 Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú véglegesen kapott pénzeszközök miatti költségvetési évi követelése2022 Áll. igen
351753 Háztartásoktól felhalmozási célú véglegesen kapott pénzeszközök miatti költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
3517549 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől felhalmozási célú véglegesen kapott pénzeszközök miatti költségvetési évi követelése2022 Áll. igen
3518162 Kapott központi, irányító szervi működési célú támogatás miatti költségvetési évi követelések 2022 Áll. igen
3521 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről2022 Áll. igen
3522 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről2022 Áll. igen
3523612 Egyéb bírság költségvetési évet követően esedékes követelése 2022 Áll. igen
35242 Szolgáltatások nyújtása miatti költségvetési évet követően esedékes követelés 2022 Áll. igen
352423 Alkalmazottak egyéb térítési díjbevételeinek költségvetési évet követően esedékes követelése 2022 Áll. igen
352429 Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása miatti költségvetési évet követően esedékes követelés 2022 Áll. igen
35245 Ellátási díjak költségvetési évet követően esedékes követelése 2022 Áll. igen
352451 Intézményi ellátási díjak költségvetési évet követően esedékes követelések 2022 Áll. igen
352461 Kiszámlázott általános forgalmi adó miatti költségvetési évet követően esedékes követelése 2022 Áll. igen
352462 Általános forgalmi adó visszatérítése miatti költségvetési évet követően esedékes követelés 2022 Áll. igen
3524999 Egyéb különféle működési bevételek költségvetési évet követően esedékes követelése 2022 Áll. igen
352641 Pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évet követően esedékes követelése2022 Áll. igen
352643 Háztartásoktól működési célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évet követően esedékes követelés2022 Áll. igen
352646 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől működési célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évet követően esedékes követelése2022 Áll. igen
35271 Államháztartáson kívüli felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések miatti költségvetési évet követően esedékes követelése2022 Áll. igen
35274 Államháztartáson kívüli felhalmozási célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évet követően esedékes követelése2022 Áll. igen
352743 Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évet követően esedékes követelése2022 Áll. igen
35811126 Egyedileg értékelt egyéb közhatalmi bevételek miatti költségvetési évi kisösszegű követelés csoportos értékvesztésének állománya2022 Áll. igen
35811136 Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont egyéb közhatalmi bevételek miatti költségvetési évi követelés csoportos értékvesztésének állománya2022 Áll. igen
3581126 Egyedileg értékelt egyéb közhatalmi bevételek miatti költségvetési évi követelés tárgyévi értékvesztése2022 Áll. igen
3581136 Egyedileg értékelt egyéb közhatalmi bevételek miatti költségvetés évi követelés értékvesztésének visszaírása2022 Áll. igen
35821129 Egyedi értékelés alá tartozó egyéb működési bevételek miatti költségvetési évi kisösszegű követelés csoportos értékvesztésének állománya2022 Áll. igen
3582122 Egyedi értékelés alá tartozó szolgáltatások nyújtása miatti költségvetési évi követelés tárgyévi értékvesztése2022 Áll. igen
3582125 Egyedi értékelés alá tartozó ellátási díjak költségvetési évi követelés tárgyévi értékvesztése 2022 Áll. igen
3582126 Egyedi értékelés alá tartozó általános forgalmi adó költségvetési évi követelés tárgyévi értékvesztése 2022 Áll. igen
3582129 Egyedi értékelés alá tartozó egyéb működési bevételek miatti költségvetési évi követelés tárgyévi értékvesztése2022 Áll. igen
3582139 Egyedi értékelés alá tartozó egyéb működési bevételek miatti költségvetés évi követelés értékvesztésének visszaírása2022 Áll. igen
35831223 Egyedi értékelés alá tartozó költségvetési évi épületek értékesítése miatti követelés tárgyévi értékvesztése2022 Áll. igen
3584124 Egyedi értékelés alá tartozó költségvetési évi államháztartáson kívüli működési célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök miatti követelés tárgyévi értékvesztése2022 Áll. igen
3611 Pénzeszközök átvezetési számla - kiadások 2022 Áll. igen
3612 Pénzeszközök átvezetési számla - bevételek 2022 Áll. igen
3631 Azonosítás alatt álló tételek - kiadások elszámolása 2022 Áll. igen
3632 Azonosítás alatt álló tételek - bevételek elszámolása 2022 Áll. igen
3641111 Adott előleghez kapcsolódó, működési célú előzetesen felszámított egyenes adózású levonható általános forgalmi adó elszámolása2022 Áll. igen
3641211 Más (nem előleg), működési célú előzetesen felszámított egyenes adózású levonható általános forgalmi adó elszámolása2022 Áll. igen
3641212 Más (nem előleg), beruházási célú előzetesen felszámított egyenes adózású levonható általános forgalmi adó kiadásai2022 Áll. igen
3641221 Más (nem előleg), működési célú előzetesen felszámított fordított adózás alá tartozó levonható általános forgalmi adó elszámolása2022 Áll. igen
3641311 Adott előleghez kapcsolódó, működési célú előzetesen felszámított egyenes adózású le nem vonható általános forgalmi adó elszámolása2022 Áll. igen
3641312 Adott előleghez kapcsolódó, beruházási célú előzetesen felszámított egyenes adózású le nem vonható általános forgalmi adó kiadásai2022 Áll. igen
3641411 Más (nem előleg), működési célú előzetesen felszámított egyenes adózású le nem vonható általános forgalmi adó elszámolása2022 Áll. igen
3641412 Más (nem előleg), beruházási célú előzetesen felszámított egyenes adózású le nem vonható általános forgalmi adó kiadásai2022 Áll. igen
3641413 Más (nem előleg), felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható egyenes adózású általános forgalmi adó teljesítése2022 Áll. igen
3641421 Más (nem előleg), működési célú előzetesen felszámított fordított adózás alá tartozó le nem vonható általános forgalmi adó elszámolása2022 Áll. igen
36422 Más fizetendő általános forgalmi adó 2022 Áll. igen
3642211 Más (nem előleg), kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások fizetendő általános forgalmi adó elszámolása2022 Áll. igen
3642212 Más (nem előleg), kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó elszámolása2022 Áll. igen
3642221 Más (nem előleg), fordított adózás alá tartozó vásárolt termékek szolgáltatások miatti fizetendő általános forgalmi adó elszámolása2022 Áll. igen
3642222 Más (nem előleg), fordított adózás alá tartozó immateriális javak vásárlása, tárgyi eszközök beruházása miatti fizetendő általános forgalmi adó elszámolása2022 Áll. igen
365123 Egyéb gépre, berendezésre és felszerelésre adott előlegek 2022 Áll. igen
36513 Készletekre adott előlegek 2022 Áll. igen
365141 Szolgáltatásokra forintban adott előlegek 2022 Áll. igen
365151 Személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó tételek miatti követelések 2022 Áll. igen
365152 Foglalkoztatottaknak adott munkabérelőlegek 2022 Áll. igen
365156 Utólagos elszámolásra forintban kiadott előlegek 2022 Áll. igen
3651633 Dologi kiadás kötelezettségének túlfizetése miatti követelések 2022 Áll. igen
3651634 Ellátotti kiadás kötelezettségének túlfizetése miatti követelések 2022 Áll. igen
3654 Forgótőke elszámolása 2022 Áll. igen
3657 Folyósított , megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 2022 Áll. igen
3661 Decemberben megelőlegezett következő évi illetmények elszámolása 2022 Áll. igen
3662 utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai2022 Áll. igen
36711 Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések 2022 Áll. igen
3671113 Utólag visszatérítendő, éven belül, vagy éven túl kapott közhatalmi bevételek (kivéve jövedelemadó, áfa) miatti kötelezettségek2022 Áll. igen
3671118 Utólag visszatérítendő finanszírozási bevételek miatti kötelezettségek 2022 Áll. igen
3671132 Államháztartáson belülről kapott felhalmozási támogatási bevételek túlfizetése miatti kötelezettségek 2022 Áll. igen
3671136 Államháztartáson kívülről működésre átvett bevételek túlfizetése miatti kötelezettségek 2022 Áll. igen
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36712 Egyéb kapott előlegek 2022 Áll. igen
3671221 Szolgáltatásnyújtás során vevőktől forintban kapott előlegek 2022 Áll. igen
367329 Mást megillető megosztott egyéb önkormányzati közhatalmi bevételének elszámolása 2022 Áll. igen
3673313 Eljárási illetékek bevételei 2022 Áll. igen
36783 Letétek, biztosítékok elszámolási számla 2022 Áll. igen
3679112899 Egyéb különféle sajátos nemzetközi támogatási program lebonyolítási számlája 2022 Áll. igen
37112 Eszközök, szolgáltatások értékesítés nettó e/bevételeinek aktív időbeli elhatárolása 2022 Áll. igen
3721 Anyagköltség aktív időbeli elhatárolása 2022 Áll. igen
3722 Igénybe vett szolgáltatások költségeinek aktív időbeli elhatárolása 2022 Áll. igen
37262 Elvonások, befizetések, adók, illetékek, díjak, hozzájárulások, visszatérítések ráfordításainak aktív időbeli elhatárolása2022 Áll. igen
3739 A követelés-jellegű aktív időbeli elhatárolások értékvesztése és annak visszaírása 2022 Áll. igen
411 Nemzeti vagyon induláskori értéke 2022 Áll. igen
4111 2014.01.01-én a nemzeti vagyon induláskori értéke 2022 Áll. igen
4126 Nemzeti vagyon átértékelése miatti sajátos tőkeváltozás 2022 Áll. igen
414 Felhalmozott eredmény 2022 Áll. igen
4141 2014.01.01-én felhalmozott eredmény állománya 2022 Áll. igen
4142 Felhalmozott eredmény változása az átvezetett MSZE miatt 2022 Áll. igen
4143 Felhalmozott eredmény változása lezárt költségvetési év(ek)hez kapcsolódó mérlegszámlák miatti eltérések, hibák miatt2022 Áll. igen
4149 Felhalmozott eredmény egyéb változása 2022 Áll. igen
416 Mérleg szerinti eredmény 2022 Áll. igen
421111 Törvény szerinti illetmények, munkabérek miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
421112 Normatív jutalmak miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
421113 Céljuttatás, projektprémium miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
421114 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek2022 Áll. igen
421115 Végkielégítés miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
421116 Jubileumi jutalom miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
421117 Béren kívüli juttatások miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
4211182 Közlekedési költségtérítés miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
4211183 Egyéb költségtérítések költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
421119 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
421121 Választott tisztségviselők juttatásai miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
421122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek2022 Áll. igen
421123 Egyéb külső személyi juttatások miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
4212 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra2022 Áll. igen
421311 Szakmai anyagok beszerzése miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421312 Üzemeltetési anyagok beszerzése miatti költségvetési évi forintalapú kötelezettségek 2022 Áll. igen
421313 Árubeszerzés miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421319 Készletbeszerzés miatti költségvetési évi forintalapú váltókötelezettségek 2022 Áll. igen
421321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421329 Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele miatti költségvetési évi forintalapú váltókötelezettségek 2022 Áll. igen
421331 Közüzemi díjak miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421332 Vásárolt élelmezés miatti költségvetési évi forintalapú kötelezettségek 2022 Áll. igen
421333 Bérleti és lízing díjak miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421335 Közvetített szolgáltatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421337 Egyéb szolgáltatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421339 Szolgáltatási kiadások miatti költségvetési évi váltókötelezettségek 2022 Áll. igen
421341 Kiküldetés kiadásai miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421342 Reklám- és propagandakiadások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421352 Fizetendő általános forgalmi adó miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421353 Kamatkiadások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421355 Egyéb dologi kiadások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
42147 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
42148 Egyéb nem intézményi ellátások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421523 Egyéb elvonások, befizetések miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421561 Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú támogatás miatti költségvetési évi kötelezettségek2022 Áll. igen
4215632 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú támogatás miatti költségvetési évi kötelezettségek2022 Áll. igen
421564 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak egyéb működési célú támogatás miatti költségvetési évi kötelezettségek2022 Áll. igen
421566 Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatás miatti költségvetési évi kötelezettségek2022 Áll. igen
421567 Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatás miatti költségvetési évi kötelezettségek2022 Áll. igen
421568 Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatás miatti költségvetési évi kötelezettségek2022 Áll. igen
42158 Európai Uniónak egyéb működési célú támogatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
4215922 Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások miatti költségvetési évi kötelezettségek2022 Áll. igen
4215923 Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások miatti költségvetési évi kötelezettségek2022 Áll. igen
421593 Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
4215942 Önkormányzati többségi tulajdonú nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások miatti költségvetési évi kötelezettségek2022 Áll. igen
4215943 Egyéb nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások miatti költségvetési évi kötelezettségek2022 Áll. igen
421595 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások miatti költségvetési évi kötelezettségek2022 Áll. igen
421596 Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
4215K508 Technikai számla - K508 2022 Áll. igen
42161 Immateriális javak beszerzése miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
42162 Ingatlanok beszerzése miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
42163 Informatikai eszközök beszerzése miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
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42164 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
42167 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
42171 Ingatlanok felújítása miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
42173 Egyéb tárgyi eszközök felújítása miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
42174 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
4218431 Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatás miatti költségvetési évi kötelezettségek2022 Áll. igen
421846 Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatás miatti költségvetési évi kötelezettségek kölcsönök2022 Áll. igen
421859 Egyéb felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421893 Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421896 Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
4218K86 Technikai számla - K86 2022 Áll. igen
4223 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 2022 Áll. igen
422311 Szakmai anyagok beszerzése miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
422312 Üzemeltetési anyagok beszerzése miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
422313 Árubeszerzés miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
422319 Készletbeszerzés miatti költségvetési évet követően esedékes váltókötelezettségek 2022 Áll. igen
422321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
422322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek2022 Áll. igen
422329 Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele miatti költségvetési évet követően esedékes váltókötelezettségek2022 Áll. igen
422331 Közüzemi díjak miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
422332 Vásárolt élelmezés miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
422333 Bérleti és lízing díjak miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
422334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
422335 Közvetített szolgáltatások miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
422336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek2022 Áll. igen
422337 Egyéb szolgáltatások miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
422339 Szolgáltatási kiadások miatti költségvetési évet követően esedékes váltókötelezettségek 2022 Áll. igen
422341 Kiküldetés kiadásai miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
422342 Reklám- és propagandakiadások miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
422351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek2022 Áll. igen
422352 Fizetendő általános forgalmi adó miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
422353 Kamatkiadások miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
422354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
422355 Egyéb dologi kiadások miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
42258 Európai Uniónak egyéb működési célú támogatások miatti költségvetési éve követően esedékes kötelezettségek2022 Áll. igen
44112 Eszközök, szolgáltatások értékesítés nettó e/bevételeinek passzív időbeli elhatárolása 2022 Áll. igen
441131 Tulajdonosi bevételek (kivéve kapott osztalékok) nettó e/bevételeinek passzív időbeli elhatárolása 2022 Áll. igen
441132 Tevékenység egyéb különféle nettó e/bevételeinek passzív időbeli elhatárolása 2022 Áll. igen
4421 Anyagköltség passzív időbeli elhatárolása 2022 Áll. igen
4422 Igénybe vett szolgáltatások költségeinek passzív időbeli elhatárolása 2022 Áll. igen
4423 Bérköltség passzív időbeli elhatárolása 2022 Áll. igen
4424 Személyi jellegű egyéb kifizetések költségeinek passzív időbeli elhatárolása 2022 Áll. igen
4425 Bérjárulékok passzív időbeli elhatárolása 2022 Áll. igen
442611 Ellátottak pénzbeli juttatások ráfordításainak passzív időbeli elhatárolása 2022 Áll. igen
44311 Államháztartáson belülről egyéb végleges felhalmozási célú támogatások e/bevételeinek passzív időbeli elhatárolása2022 Áll. igen
44312 Államháztartáson kívülről egyéb végleges felhalmozási célú átvett pénzeszközök e/bevételeinek passzív időbeli elhatárolása2022 Áll. igen
443211 Térítés nélkül államháztartáson belülről átadott eszközök forgalmi, piaci értékének passzív időbeli elhatárolása2022 Áll. igen
491 Nyitómérleg számla 2022 Áll. igen
492 Mérleg szerinti eredmény elszámolása 2022 Áll. igen
493 Zárómérleg számla 2022 Áll. igen
494 Árfolyam-különbözet elszámolási számla 2022 Áll. igen
4951 Év eleji mérlegrendezési számla 2022 Áll. igen
4952 Átszervezéshez kapcsolódó mérlegrendezési számla 2022 Áll. igen
49521 Átszervezéshez kapcsolódó mérlegrendezési számla - beolvadás 2022 Áll. igen
49522 Átszervezéshez kapcsolódó mérlegrendezési számla - jogutód nélküli megszűnés miatt 2022 Áll. igen
49523 Átszervezéshez kapcsolódó mérlegrendezési számla - egyéb okok miatt 2022 Áll. igen
4953 Mérlegrendezési számla - záráshoz 2022 Áll. igen
4959 Követelés és kötelezettség beszámítással való rendezésének elszámolási számla 2022 Áll. igen
5111 Gyógyszerek költségei 2022 Telj. igen
5112 Vegyszerek költségei 2022 Telj. igen
5113 Könyvbeszerzés költségei 2022 Telj. igen
5114 Folyóirat-beszerzés költségei 2022 Telj. igen
5115 Egyéb információhordozó-beszerzés költségei 2022 Telj. igen
5116 Szakmai nyomtatványbeszerzés költsége 2022 Telj. igen
5118 Egy éven belül elhasználódó szakmai anyagi eszközök költségei 2022 Telj. igen
5119 Egyéb szakmai anyagok költségei 2022 Telj. igen
5121 Élelmiszerek költségei 2022 Telj. igen
5122 Irodaszerek, nyomtatványok költségei 2022 Telj. igen
5123 Tüzelőanyagok költségei 2022 Telj. igen
5124 Üzemanyag, hajtó- és kenőanyagok költségei 2022 Telj. igen
5127 Egy éven belül elhasználódó munkaruhák, védőruhák, formaruhák, egyenruhák költségei 2022 Telj. igen
5128 Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési anyagi eszközök költségei 2022 Telj. igen
5129 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok költségei 2022 Telj. igen
521 Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások költségei 2022 Telj. igen
5221 Villamosenergia-szolgáltatási díjak költségei 2022 Telj. igen
5222 Gázenergia-szolgáltatási díjak költségei 2022 Telj. igen
5223 Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak költségei 2022 Telj. igen
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5224 Víz- és csatornadíjak költségei 2022 Telj. igen
523 Vásárolt élelmezés költségei 2022 Telj. igen
524 Bérleti és lízing díjak költségei 2022 Telj. igen
525 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások költségei 2022 Telj. igen
526 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások költségei 2022 Telj. igen
5271 Biztosítási szolgáltatási díjak költségei 2022 Telj. igen
5272 Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak költségei 2022 Telj. igen
5273 Szállítási szolgáltatási díjak költségei 2022 Telj. igen
5274 Postai szolgáltatási díjak költségei 2022 Telj. igen
5275 Takarítás szolgáltatási díj költségei 2022 Telj. igen
5276 Mosás, vegytisztítás szolgáltatási díj költségei 2022 Telj. igen
5277 Közigazgatási vizsgáért, kötelező közigazgatási továbbképzésért fizetett szolgáltatási díj költségei 2022 Telj. igen
5279 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások költségei 2022 Telj. igen
528 Kiküldetések (napidíj nélküli) költségei 2022 Telj. igen
529 Reklám- és propaganda költségei 2022 Telj. igen
531 Törvény szerinti illetmények, munkabérek költségei 2022 Telj. igen
532 Normatív jutalmak költségei 2022 Telj. igen
533 Céljuttatás, projektprémium költségei 2022 Telj. igen
534 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat költségei 2022 Telj. igen
541 Végkielégítés költségei 2022 Telj. igen
542 Jubileumi jutalom költségei 2022 Telj. igen
543 Béren kívüli juttatások költségei 2022 Telj. igen
545 Közlekedési költségtérítés költségei 2022 Telj. igen
548 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak költségei 2022 Telj. igen
5491 Választott tisztségviselők juttatásainak költségei 2022 Telj. igen
5492 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások költségei 2022 Telj. igen
5493 Egyéb külső személyi juttatások költségei 2022 Telj. igen
551 Szociális hozzájárulási adó költségei 2022 Telj. igen
553 Egészségügyi hozzájárulás költségei 2022 Telj. igen
554 Táppénz hozzájárulás költségei 2022 Telj. igen
556 Rehabilitációs hozzájárulás költségei 2022 Telj. igen
557 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó költségei 2022 Telj. igen
5611 Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenési leírása 2022 Telj. igen
5612 Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenési leírása 2022 Telj. igen
5613 Informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása 2022 Telj. igen
5614 Egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenési leírása 2022 Telj. igen
5615 Járművek terv szerinti értékcsökkenési leírása 2022 Telj. igen
5617 Kisértékű immateriális javak használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírása 2022 Telj. igen
5618 Kisértékű tárgyi eszközök használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírása 2022 Telj. igen
59151 Anyagköltség átvezetési számla 2022 Telj. igen
59152 Igénybe vett szolgáltatások költségei átvezetési számla 2022 Telj. igen
59153 Bérköltség átvezetési számla 2022 Telj. igen
59154 Személyi jellegű egyéb kifizetések átvezetési számla 2022 Telj. igen
59155 Bérjárulékok átvezetési számla 2022 Telj. igen
59156 Értékcsökkenési leírás átvezetési számla 2022 Telj. igen
621 Konyha költségei 2022 Telj. igen
7 Tevékenységek költségei 2022 Telj. igen
811 Anyagköltség 2022 Telj. igen
812 Igénybe vett szolgáltatások értéke 2022 Telj. igen
813 Eladott áruk beszerzési értéke 2022 Telj. igen
8141 Államháztartáson belüli eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 2022 Telj. igen
8142 Államháztartáson kívüli eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 2022 Telj. igen
821 Bérköltség 2022 Telj. igen
822 Személyi jellegű egyéb kifizetések 2022 Telj. igen
823 Bérjárulékok 2022 Telj. igen
83 Értékcsökkenési leírás 2022 Telj. igen
8413 Informatikai eszközök értékesítésekor, cseréjekor az értékesítésből, átadásból származó bevétel és a könyv szerinti érték ráfordítás jellegű különbözete2022 Telj. igen
8414 Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítésekor, cseréjekor az értékesítésből, átadásból származó bevétel és a könyv szerinti érték ráfordítás jellegű különbözete2022 Telj. igen
84212 Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett ingatlanok és ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok könyv szerinti értéke2022 Telj. igen
84213 Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett informatikai eszközök könyv szerinti értéke 2022 Telj. igen
84214 Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett egyéb gép, berendezés és felszerelés könyv szerinti értéke2022 Telj. igen
8424 Készpénz hiány 2022 Telj. igen
84322 Behajthatatlan egyéb követelés leírt összege, ha a partner, a másik fél megszűnt 2022 Telj. igen
84332 Behajthatatlan egyéb követelés leírt összege, ha a partner, a másik fél nem szűnt meg 2022 Telj. igen
8434 Térítés nélkül átadott részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök nyilvántartás szerinti értéke2022 Telj. igen
843422 Térítés nélkül államháztartáson kívülre átadott ingatlanok és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok nyilvántartás szerinti értéke2022 Telj. igen
843521 Ellátottak pénzbeli juttatások ráfordításai 2022 Telj. igen
8435221 Államháztartáson belülre egyéb végleges működési célú támogatások folyósításának ráfordításai 2022 Telj. igen
8435222 Államháztartáson belülre egyéb végleges felhalmozási célú támogatások folyósításának ráfordításai 2022 Telj. igen
8435241 Államháztartáson kívülre egyéb végleges működési célú támogatások folyósításának ráfordításai 2022 Telj. igen
8435242 Államháztartáson kívülre egyéb végleges felhalmozási célú támogatások folyósításának ráfordításai 2022 Telj. igen
843525 Árkiegészítések, ártámogatások folyósításának ráfordításai 2022 Telj. igen
8435282 Államháztartáson kívülre felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ráfordításai2022 Telj. igen
843531 Le nem vonható általános forgalmi adó miatti ráfordítások 2022 Telj. igen
8435311 Működési előzetesen felszámított, le nem vonható egyenes adózású általános forgalmi adó miatti ráfordítások2022 Telj. igen
8435312 Működési előzetesen felszámított, le nem vonható fordított adózású általános forgalmi adó miatti ráfordítások2022 Telj. igen
8435313 Felhalmozási előzetesen felszámított, le nem vonható egyenes adózású általános forgalmi adó miatti ráfordítások2022 Telj. igen
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843533 Elvonások és befizetések ráfordításai 2022 Telj. igen
843534 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések, díjak, egyéb befizetések ráfordításai 2022 Telj. igen
843535 Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó ráfordítások2022 Telj. igen
843539 Egyéb különféle dologi kiadások ráfordításai 2022 Telj. igen
843542 Követelések (kivéve adott előlegek) elszámolt értékvesztése 2022 Telj. igen
843599 Egyéb különféle ráfordítások 2022 Telj. igen
853 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 2022 Telj. igen
85312 Államháztartáson belülről kapott kölcsönökhöz, visszatérítendő támogatásokhoz, egyéb adósságot keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások2022 Telj. igen
85319 Államháztartáson belüli egyéb fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 2022 Telj. igen
85321 Államháztartáson kívüli vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vételárban felhalmozott kamatok ráfordításai2022 Telj. igen
85322 Államháztartáson kívüli kapott kölcsönökhöz, visszatérítendő támogatásokhoz, felvett hitelekhez, kötvénykibocsátáshoz, egyéb adósságot keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó fizetendő kamatok és kamatjel2022 Telj. igen
85329 Államháztartáson kívüli egyéb fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 2022 Telj. igen
855 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 2022 Telj. igen
855322 Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek pénzügyileg realizált árfolyamvesztesége 2022 Telj. igen
911611 Igazgatási szolgáltatási díjak e/bevételei 2022 Telj. igen
91211 Vásárolt anyagok értékesítésének nettó e/bevételei 2022 Telj. igen
91212 Saját termelésű készletek értékesítésének nettó e/bevételei 2022 Telj. igen
91213 Áruértékesítés nettó e/bevételei 2022 Telj. igen
91221 Étkeztetés - kivéve ellátottak, hallgatók - térítési díj nettó e/bevételei 2022 Telj. igen
91222 Bérleti és lízingdíj nettó e/bevételei 2022 Telj. igen
912254 Szakmai szolgáltatások nyújtása miatti nettó e/bevételek 2022 Telj. igen
912256 Szállítási szolgáltatások nyújtása miatti nettó e/bevételek 2022 Telj. igen
91229 Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása miatti nettó e/bevételek 2022 Telj. igen
91231 Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások nyújtásának nettó e/bevételei 2022 Telj. igen
91232 Államháztartáson kívülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások nyújtásának nettó e/bevételei 2022 Telj. igen
91251 Intézményi ellátási díjak e/bevételei 2022 Telj. igen
91252 Nem intézményi ellátottak térítési díjainak e/bevételei 2022 Telj. igen
91253 Tanulók, hallgatók étkeztetési díj e/bevételei 2022 Telj. igen
91254 Tanulók, hallgatók által fizetett egyéb költségtérítés, térítési díj e/bevételei 2022 Telj. igen
91255 Szociális étkeztetés e/bevételei 2022 Telj. igen
913245 Önkormányzati piaci alapú lakóingatlan bérbeadás miatti nettó e/bevételei 2022 Telj. igen
913246 Önkormányzati piaci alapú nem lakóingatlan bérbeadás nettó e/bevételei 2022 Telj. igen
913247 Egyéb önkormányzati tárgyi eszköz kölcsönzési, bérleti és lízing díj nettó e/bevételei 2022 Telj. igen
91329 Egyéb önkormányzati tulajdonosi nettó e/bevételek 2022 Telj. igen
9212 Központi, irányító szervi kapott működési célú támogatás e/bevételei 2022 Telj. igen
9221 Államháztartáson belülről egyéb működési célú végleges támogatások e/bevételei 2022 Telj. igen
9222 Államháztartáson kívülről egyéb működési célú végleges átvett pénzeszközök e/bevételei 2022 Telj. igen
9231 Felhalmozási célú kapott önkormányzati támogatások e/bevételei 2022 Telj. igen
9232 Központi, irányító szervi kapott felhalmozási célú támogatás e/bevételei 2022 Telj. igen
9233 Államháztartáson belülről egyéb végleges felhalmozási célú támogatások e/bevételei 2022 Telj. igen
9234 Államháztartáson kívülről egyéb végleges felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2022 Telj. igen
9242 Térítés nélkül átvett, részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök 2022 Telj. igen
924214 Térítés nélkül államháztartáson belülről átvett egyéb gép, berendezés és felszerelés forgalmi, piaci értéke2022 Telj. igen
9244 Más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 2022 Telj. igen
9244132 Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítés nettó e/bevételei 2022 Telj. igen
924426 Egyéb költség-visszatérítések, utólagos egyéb térítések e/bevételei 2022 Telj. igen
924433 Követelések (kivéve adott előlegek) visszaírt értékvesztése 2022 Telj. igen
924442 Biztosító által visszaigazolt kártérítés e/bevételei 2022 Telj. igen
924443 Egyéb kártérítési e/bevételek 2022 Telj. igen
924452 Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz e/bevételei 2022 Telj. igen
924455 Egyéb biztosítékok, óvadék (kaució) e/bevételei 2022 Telj. igen
924459 Egyéb különféle működési e/bevételek 2022 Telj. igen
924499 Más különféle egyéb sajátos eredményszemléletű bevételek 2022 Telj. igen
934 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 2022 Telj. igen
93421 Államháztartáson kívüli betétek után kapott (járó) kamat 2022 Telj. igen
93425 Államháztartáson kívüli adott kölcsön, visszatérítendő támogatás, egyéb követelés jellegű tételek után kapott (járó) kamat (kivéve késedelmi kamatok)2022 Telj. igen
93429 Államháztartáson kívüli egyéb kamat-, kamatjellegű e/bevételek 2022 Telj. igen
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Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ - Számlatükör
Főkönyvi számMegnevezés Évszám Tipus Kapcsolt?
001111 Alaptevékenység eredeti kiadási előirányzatainak nyilvántartási ellenszámlája 2022 Áll. igen
001112 Vállalkozási tevékenység eredeti kiadási előirányzatainak nyilvántartási ellenszámlája 2022 Áll. igen
001121 Alaptevékenység évközi kiadási előirányzat módosítás nyilvántartási ellenszámlája 2022 Áll. igen
001122 Vállalkozási tevékenység évközi kiadási előirányzat módosítás nyilvántartási ellenszámlája 2022 Áll. igen
00113 Kiadási előirányzatok zárási nyilvántartási ellenszámlája 2022 Áll. igen
001211 Alaptevékenység eredeti bevételi előirányzatainak nyilvántartási ellenszámlája 2022 Áll. igen
001212 Vállalkozási tevékenység eredeti bevételi előirányzatainak nyilvántartási ellenszámlája 2022 Áll. igen
001221 Alaptevékenység évközi bevételi előirányzat módosítás nyilvántartási ellenszámlája 2022 Áll. igen
001222 Vállalkozási tevékenység évközi bevételi előirányzat módosítás nyilvántartási ellenszámlája 2022 Áll. igen
00123 Bevételi előirányzatok zárási nyilvántartási ellenszámlája 2022 Áll. igen
0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla 2022 Áll. igen
0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla 2022 Áll. igen
0023 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla 2022 Áll. igen
0024 Költségvetési évet követően esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla2022 Áll. igen
003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 2022 Áll. igen
0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 2022 Áll. igen
0042 Költségvetési évet követően esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 2022 Áll. igen
005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 2022 Áll. igen
0061 Egyéb pénzügyi számvitel miatti nyilvántartási ellenszámla 2022 Áll. igen
0062 Egyéb költségvetési számvitel miatti nyilvántartási ellenszámla 2022 Áll. igen
042 Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek 2022 Áll. igen
043 El nem ismert tartozások 2022 Áll. igen
044 Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek 2022 Áll. igen
0511011 Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata 2022 Ei. igen
0511012 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség törvény szerinti illetményekre, munkabérekre 2022 Kö. igen
0511013 Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése 2022 Telj. igen
0511021 Normatív jutalmak előirányzata 2022 Ei. igen
0511022 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség normatív jutalmakra 2022 Kö. igen
0511023 Normatív jutalmak teljesítése 2022 Telj. igen
0511031 Céljuttatás, projektprémium előirányzata 2022 Ei. igen
0511032 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség céljuttatásra, projektprémiumra 2022 Kö. igen
0511033 Céljuttatás, projektprémium teljesítése 2022 Telj. igen
0511041 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata 2022 Ei. igen
0511042 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjra, túlórára, túlszolgálatra 2022 Kö. igen
0511043 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése 2022 Telj. igen
0511051 Végkielégítés előirányzata 2022 Ei. igen
0511052 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség végkielégítésre 2022 Kö. igen
0511053 Végkielégítés teljesítése 2022 Telj. igen
0511061 Jubileumi jutalom előirányzata 2022 Ei. igen
0511062 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség jubileumi jutalomra 2022 Kö. igen
0511063 Jubileumi jutalom teljesítése 2022 Telj. igen
0511071 Béren kívüli juttatások előirányzata 2022 Ei. igen
0511072 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség béren kívüli juttatásokra 2022 Kö. igen
0511073 Béren kívüli juttatások teljesítése 2022 Telj. igen
0511091 Közlekedési költségtérítés előirányzata 2022 Ei. igen
0511092 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség közlekedési költségtérítésre 2022 Kö. igen
0511093 Közlekedési költségtérítés teljesítése 2022 Telj. igen
0511101 Egyéb költségtérítések előirányzata 2022 Ei. igen
0511102 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb költségtérítésekre 2022 Kö. igen
0511103 Egyéb költségtérítések teljesítése 2022 Telj. igen
0511111 Lakhatási támogatások előirányzata 2022 Ei. igen
0511112 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség lakhatási támogatásokra 2022 Kö. igen
0511113 Lakhatási támogatások teljesítése 2022 Telj. igen
0511121 Szociális támogatások előirányzata 2022 Ei. igen
0511122 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szociális támogatásokra 2022 Kö. igen
0511123 Szociális támogatások teljesítése 2022 Telj. igen
0511131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata 2022 Ei. igen
0511132 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaira 2022 Kö. igen
0511133 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése 2022 Telj. igen
05111331 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai - biztosítási díjak kiadásai 2022 Telj. igen
051221 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata 2022 Ei. igen
051222 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatásokra2022 Kö. igen
051223 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése 2022 Telj. igen
051231 Egyéb külső személyi juttatások előirányzata 2022 Ei. igen
051232 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb külső személyi juttatásokra 2022 Kö. igen
051233 Egyéb külső személyi juttatások teljesítése 2022 Telj. igen
0521 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 2022 Ei. igen
0522 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 2022 Kö. igen
05231 Szociális hozzájárulási adó kiadásai 2022 Telj. igen
05232 Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai 2022 Telj. igen
05234 Egészségügyi hozzájárulás kiadásai 2022 Telj. igen
05235 Táppénz hozzájárulás kiadásai 2022 Telj. igen
05236 Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek kiadásai2022 Telj. igen
05237 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai 2022 Telj. igen
053111 Szakmai anyagok beszerzése előirányzata 2022 Ei. igen
053112 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szakmai anyagok beszerzésére 2022 Kö. igen
053113 Szakmai anyagok beszerzése teljesítése 2022 Telj. igen
053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata 2022 Ei. igen
053122 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség üzemeltetési anyagok beszerzésére 2022 Kö. igen

8. sz. melléklet
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053123 Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése 2022 Telj. igen
053131 Árubeszerzés előirányzata 2022 Ei. igen
053132 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség árubeszerzésre 2022 Kö. igen
053133 Árubeszerzés teljesítése 2022 Telj. igen
053211 Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata 2022 Ei. igen
053212 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Informatikai szolgáltatások igénybevételére 2022 Kö. igen
053213 Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése 2022 Telj. igen
053221 Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata 2022 Ei. igen
053222 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb kommunikációs szolgáltatások 2022 Kö. igen
053223 Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése 2022 Telj. igen
053311 Közüzemi díjak előirányzata 2022 Ei. igen
053312 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség közüzemi díjakra 2022 Kö. igen
053313 Közüzemi díjak teljesítése 2022 Telj. igen
053321 Vásárolt élelmezés előirányzata 2022 Ei. igen
053322 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség vásárolt élelmezésre 2022 Kö. igen
053323 Vásárolt élelmezés teljesítése 2022 Telj. igen
053331 Bérleti és lízingdíjak előirányzata 2022 Ei. igen
053332 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség bérleti és lízingdíjakra 2022 Kö. igen
053333 Bérleti és lízingdíjak teljesítése 2022 Telj. igen
053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata 2022 Ei. igen
053342 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra 2022 Kö. igen
053343 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése 2022 Telj. igen
053351 Közvetített szolgáltatások előirányzata 2022 Ei. igen
053352 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség közvetített szolgáltatásokra 2022 Kö. igen
053353 Közvetített szolgáltatások teljesítése 2022 Telj. igen
0533531 Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai 2022 Telj. igen
053361 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata 2022 Ei. igen
053362 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 2022 Kö. igen
053363 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése 2022 Telj. igen
053371 Egyéb szolgáltatások előirányzata 2022 Ei. igen
053372 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb szolgáltatásokra 2022 Kö. igen
053373 Egyéb szolgáltatások teljesítése 2022 Telj. igen
0533731 Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak 2022 Telj. igen
053411 Kiküldetések kiadásai előirányzata 2022 Ei. igen
053412 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kiküldetések kiadásaira 2022 Kö. igen
053413 Kiküldetések kiadásai teljesítése 2022 Telj. igen
053421 Reklám- és propagandakiadások előirányzata 2022 Ei. igen
053422 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség reklám- és propagandakiadásokra 2022 Kö. igen
053423 Reklám- és propagandakiadások teljesítése 2022 Telj. igen
053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata 2022 Ei. igen
053512 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóra 2022 Kö. igen
053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése 2022 Telj. igen
053521 Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata 2022 Ei. igen
053522 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség fizetendő általános forgalmi adóra 2022 Kö. igen
053523 Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése 2022 Telj. igen
053531 Kamatkiadások előirányzata 2022 Ei. igen
053532 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kamatkiadásokra 2022 Kö. igen
053533 Kamatkiadások teljesítése 2022 Telj. igen
0535331 Államháztartáson belüli kamatkiadások 2022 Telj. igen
053541 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai előirányzata 2022 Ei. igen
053542 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb pénzügyi műveletek kiadásaira 2022 Kö. igen
053543 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 2022 Telj. igen
0535431 Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége 2022 Telj. igen
0535433 Deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége 2022 Telj. igen
053551 Egyéb dologi kiadások előirányzata 2022 Ei. igen
053552 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb dologi kiadásokra 2022 Kö. igen
053553 Egyéb dologi kiadások teljesítése 2022 Telj. igen
0550231 Egyéb elvonások, befizetések előirányzata 2022 Ei. igen
0550232 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb elvonások, befizetésekre 2022 Kö. igen
0550233 Egyéb elvonások, befizetések teljesítése 2022 Telj. igen
055061 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata 2022 Ei. igen
055062 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb működési célú támogatásokra államháztartáson belülre 2022 Kö. igen
0550631 Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai 2022 Telj. igen
05506332 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai 2022 Telj. igen
0550634 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai 2022 Telj. igen
0550636 Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai 2022 Telj. igen
0550637 Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai 2022 Telj. igen
0550638 Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai 2022 Telj. igen
055081 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzata 2022 Ei. igen
055082 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtására államháztartáson kívülre2022 Kö. igen
0550833 Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai 2022 Telj. igen
055111 Működési célú támogatások az Európai Uniónak előirányzata 2022 Ei. igen
055112 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú támogatásokra az Európai Uniónak 2022 Kö. igen
055121 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata 2022 Ei. igen
055122 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb működési célú támogatásokra államháztartáson kívülre 2022 Kö. igen
05512322 Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai 2022 Telj. igen
05512323 Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai 2022 Telj. igen
0551233 Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások kiadásai 2022 Telj. igen
0551234 Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai 2022 Telj. igen
0551235 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai 2022 Telj. igen
0551236 Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások kiadásai 2022 Telj. igen
05611 Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata 2022 Ei. igen
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05612 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség immateriális javak beszerzésére, létesítésére 2022 Kö. igen
05613 Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése 2022 Telj. igen
05621 Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata 2022 Ei. igen
05622 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ingatlanok beszerzésére, létesítésére 2022 Kö. igen
05623 Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai 2022 Telj. igen
05631 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata 2022 Ei. igen
05632 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség informatikai eszközök beszerzésére, létesítésére 2022 Kö. igen
05633 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése 2022 Telj. igen
05641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat 2022 Ei. igen
05642 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére 2022 Kö. igen
05643 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése 2022 Telj. igen
05651 Részesedések beszerzése előirányzata 2022 Ei. igen
05652 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség részesedések beszerzésére 2022 Kö. igen
05653 Részesedések beszerzése teljesítése 2022 Telj. igen
05671 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata 2022 Ei. igen
05672 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóra 2022 Kö. igen
05673 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése 2022 Telj. igen
05711 Ingatlanok felújítása előirányzata 2022 Ei. igen
05712 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ingatlanok felújítására 2022 Kö. igen
05713 Ingatlanok felújítása teljesítése 2022 Telj. igen
05731 Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata 2022 Ei. igen
05732 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb tárgyi eszközök felújítására 2022 Kö. igen
05733 Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése 2022 Telj. igen
05741 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata 2022 Ei. igen
05742 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóra 2022 Kö. igen
05743 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése 2022 Telj. igen
05841 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata 2022 Ei. igen
05842 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2022 Kö. igen
0584331 Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai2022 Telj. igen
05861 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzata 2022 Ei. igen
05862 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtására államháztartáson kívülre2022 Kö. igen
058633 Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai 2022 Telj. igen
0586344 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai 2022 Telj. igen
05891 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata 2022 Ei. igen
05892 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb felhalmozási célú támogatásokra államháztartáson kívülre 2022 Kö. igen
058936 Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai 2022 Telj. igen
09141 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről előirányzata 2022 Ei. igen
09142 Követelés működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 2022 Kö. igen
091437 Társulástól és költségvetési szervétől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2022 Telj. igen
09161 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata 2022 Ei. igen
09162 Követelés egyéb működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 2022 Kö. igen
091631 Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei 2022 Telj. igen
091632 Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei 2022 Telj. igen
0916331 Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei2022 Telj. igen
0916332 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei 2022 Telj. igen
091634 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei 2022 Telj. igen
091635 Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei 2022 Telj. igen
091636 Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei 2022 Telj. igen
09232 Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 2022 Kö. igen
09251 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata 2022 Ei. igen
09252 Követelés egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 2022 Kö. igen
092531 Központi költségvetési szervtől felhalmozási célú támogatások bevételei 2022 Telj. igen
0925331 Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei2022 Telj. igen
092535 Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevételei 2022 Telj. igen
094011 Készletértékesítés ellenértéke előirányzata 2022 Ei. igen
094012 Követelés készletértékesítés ellenértékére 2022 Kö. igen
094013 Készletértékesítés ellenértéke teljesítése 2022 Telj. igen
094021 Szolgáltatások ellenértéke előirányzata 2022 Ei. igen
094022 Követelés szolgáltatások ellenértékére 2022 Kö. igen
094023 Szolgáltatások ellenértéke teljesítése 2022 Telj. igen
0940231 Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek 2022 Telj. igen
094031 Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata 2022 Ei. igen
094032 Követelés közvetített szolgáltatások ellenértékére 2022 Kö. igen
094033 Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése 2022 Telj. igen
0940331 Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei 2022 Telj. igen
094041 Tulajdonosi bevételek előirányzata 2022 Ei. igen
094042 Követelés tulajdonosi bevételekre 2022 Kö. igen
094043 Tulajdonosi bevételek teljesítése 2022 Telj. igen
0940432 Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek 2022 Telj. igen
0940433 Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevételek 2022 Telj. igen
094051 Ellátási díjak előirányzata 2022 Ei. igen
094052 Követelés ellátási díjakra 2022 Kö. igen
094053 Ellátási díjak teljesítése 2022 Telj. igen
094061 Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata 2022 Ei. igen
094062 Követelés kiszámlázott általános forgalmi adóra 2022 Kö. igen
094063 Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése 2022 Telj. igen
094071 Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata 2022 Ei. igen
094072 Követelés általános forgalmi adó visszatérítésére 2022 Kö. igen
094073 Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése 2022 Telj. igen
0940811 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata 2022 Ei. igen
0940812 Követelés befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételekre 2022 Kö. igen
0940813 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek teljesítése 2022 Telj. igen
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0940821 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata 2022 Ei. igen
0940822 Követelés egyéb kapott (járó) kamatokra és kamatjellegű bevételekre 2022 Kö. igen
0940823 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése 2022 Telj. igen
09408232 Kamat swap ügyletek kamatbevételei teljesítése 2022 Telj. igen
0940912 Követelés részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételeire 2022 Kö. igen
0940921 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata 2022 Ei. igen
0940922 Követelés más egyéb pénzügyi műveletek bevételeire 2022 Kö. igen
09409235 Valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyereségének teljesítése 2022 Telj. igen
094101 Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata 2022 Ei. igen
094102 Követelés biztosító által fizetett kártérítésre 2022 Kö. igen
094103 Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése 2022 Telj. igen
094111 Egyéb működési bevételek előirányzata 2022 Ei. igen
094112 Követelés egyéb működési bevételekre 2022 Kö. igen
094113 Egyéb működési bevételek teljesítése 2022 Telj. igen
0941131 Szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért2022 Telj. igen
0941132 Kiadások visszatérítései 2022 Telj. igen
09531 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése előirányzata 2022 Ei. igen
09532 Követelés egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből 2022 Kö. igen
09533 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése 2022 Telj. igen
09641 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata 2022 Ei. igen
09642 Követelés működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 2022 Kö. igen
096431 Pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2022 Telj. igen
096433 Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2022 Telj. igen
0964344 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2022 Telj. igen
09651 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 2022 Ei. igen
09652 Követelés egyéb működési célú átvett pénzeszközökre 2022 Kö. igen
0965322 Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei 2022 Telj. igen
0965323 Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei 2022 Telj. igen
096533 Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei 2022 Telj. igen
096534 Nonprofit gazdasági társaságtól működési célú átvett pénzeszközök bevételei 2022 Telj. igen
096538 Egyéb külföldiektől működési célú átvett pénzeszközök bevételei 2022 Telj. igen
09741 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata 2022 Ei. igen
09742 Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 2022 Kö. igen
097433 Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2022 Telj. igen
09751 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 2022 Ei. igen
09752 Követelés egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökre 2022 Kö. igen
097531 Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei 2022 Telj. igen
0975322 Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei 2022 Telj. igen
097533 Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei 2022 Telj. igen
0975344 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei 2022 Telj. igen
0981311 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata 2022 Ei. igen
0981312 Követelés előző év költségvetési maradványának igénybevételére 2022 Kö. igen
0981313 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése 2022 Telj. igen
0981321 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele előirányzata 2022 Ei. igen
0981322 Követelés előző év vállalkozási maradványának igénybevételére 2022 Kö. igen
0981323 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése 2022 Telj. igen
098161 Központi, irányító szervi támogatás előirányzata 2022 Ei. igen
098162 Követelés központi, irányító szervi támogatásra 2022 Kö. igen
098163 Központi, irányító szervi támogatás teljesítése 2022 Telj. igen
11112 Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
11113 Üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
111141 Korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
111912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke 2022 Áll. igen
111913 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok állományának értéke 2022 Áll. igen
1119141 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke2022 Áll. igen
11212 Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
11213 Üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
112141 Korlátozottan forgalomképes kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
112912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
112913 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1129141 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke2022 Áll. igen
119112 Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
119113 Üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok aktivált állományának terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
1191141 Korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok aktivált állományának terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
119212 Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
119213 Üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
1192141 Korlátozottan forgalomképes kisértékű szellemi termékek aktivált állományának terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
1211111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1211112 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföldek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
121112 Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
121113 Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1211222 Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
12113112 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1211312 Korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1211313 Üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
12113211 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1211322 Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
12113311 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1211332 Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1211333 Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1211412 Korlátozottan forgalomképes ültetvények aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1211413 Üzleti (forgalomképes) ültetvények aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
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12114211 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó erdők aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1211423 Üzleti (forgalomképes) erdők aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1211442 Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
12114811 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
12114812 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1211482 Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1211483 Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1219222 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
12192313 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke2022 Áll. igen
121923311 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke2022 Áll. igen
121923312 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb épületek aktivált állományának értéke2022 Áll. igen
12192332 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
12192333 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
12192413 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) ültetvények aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
12192442 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke2022 Áll. igen
121924811 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke2022 Áll. igen
12192482 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke2022 Áll. igen
12192483 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke2022 Áll. igen
12213 Üzleti (forgalomképes) ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
12811332 Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek terven felüli értékcsökkenése 2022 Áll. igen
12811482 Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenése 2022 Áll. igen
1291111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
12913111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó lakóépületek (ideértve lakások) terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
1291312 Korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
1291313 Üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
12913211 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
1291322 Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
12913311 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
12913312 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
1291332 Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
1291333 Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
1291412 Korlátozottan forgalomképes ültetvények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
1291413 Üzleti (forgalomképes) ültetvények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
1291442 Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
12914811 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
12914812 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
1291482 Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
1291483 Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
129153 Üzleti (forgalomképes) ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
1311111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó informatikai eszközök aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
131112 Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
131113 Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
13111411 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1311142 Korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1311143 Üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1311211 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
131122 Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
131123 Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1311242 Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1311243 Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1311311 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kulturális javak aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
131132 Korlátozottan forgalomképes kulturális javak aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
131133 Üzleti (forgalomképes) kulturális javak aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
131142 Korlátozottan forgalomképes hangszerek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
131143 Üzleti (forgalomképes) hangszerek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
131152 Korlátozottan forgalomképes egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
131153 Üzleti (forgalomképes) egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
131162 Korlátozottan forgalomképes járművek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
131163 Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke 2022 Áll. igen
1317142 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati kisértékű informatikai eszközök értéke 2022 Áll. igen
1319112 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke 2022 Áll. igen
1319113 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke 2022 Áll. igen
131911411 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű informatikai eszközök értéke 2022 Áll. igen
13191142 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke 2022 Áll. igen
13191143 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke 2022 Áll. igen
13191211 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke2022 Áll. igen
1319122 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Áll. igen
1319123 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Áll. igen
131912411 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke2022 Áll. igen
13191242 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke2022 Áll. igen
13191243 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Áll. igen
1319142 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes hangszerek értéke 2022 Áll. igen
1319152 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke2022 Áll. igen
1319162 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek értéke 2022 Áll. igen
1319163 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke 2022 Áll. igen
13197142 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett korlátozottan forgalomképes önkormányzati kisértékű informatikai eszközök értéke2022 Áll. igen
1381122 Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés terven felüli értékcsökkenése 2022 Áll. igen
1391111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
1391112 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
139112 Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
139113 Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
13911411 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
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1391142 Korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
1391143 Üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
1391211 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
139122 Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
139123 Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
13912411 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
1391242 Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
1391243 Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
139142 Korlátozottan forgalomképes hangszerek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
139152 Korlátozottan forgalomképes egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
139162 Korlátozottan forgalomképes járművek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
139163 Üzleti (forgalomképes) járművek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Áll. igen
1397142 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati kisértékű informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése2022 Áll. igen
151111 Befejezetlen vásárolt termőföld beruházás állománya 2022 Áll. igen
1511131 Befejezetlen vásárolt lakóépületek (ideértve lakások) beruházásának állománya 2022 Áll. igen
1511133 Befejezetlen vásárolt egyéb épületek beruházásának állománya 2022 Áll. igen
151114 Befejezetlen vásárolt egyéb építmények beruházásának állománya 2022 Áll. igen
15112 Befejezetlen vásárolt informatikai eszközök beruházásának állománya 2022 Áll. igen
15113 Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés beruházásának állománya 2022 Áll. igen
15114 Befejezetlen vásárolt jármű beruházásának állománya 2022 Áll. igen
1512133 Befejezetlen saját kivitelezésben végzett egyéb épület beruházások állománya 2022 Áll. igen
15123 Befejezetlen saját kivitelezésben végzett egyéb gép, berendezés és felszerelés beruházásának állománya 2022 Áll. igen
1521131 Befejezetlen vásárolt lakóépület (ideértve lakás) felújítások állománya 2022 Áll. igen
1521132 Befejezetlen vásárolt értékét nem csökkentő épület felújítások állománya 2022 Áll. igen
1521133 Befejezetlen vásárolt egyéb épület felújítások állománya 2022 Áll. igen
152114 Befejezetlen vásárolt egyéb építmények felújításának állománya 2022 Áll. igen
15213 Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés felújításának állománya 2022 Áll. igen
158111 Vásárolt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok beruházásának terven felüli értékcsökkenése 2022 Áll. igen
21113 Egy éven belül elhasználódó szakmai anyagi eszközök 2022 Áll. igen
21119 Egyéb szakmai anyagok 2022 Áll. igen
21121 Élelmiszerek 2022 Áll. igen
21122 Irodaszerek, nyomtatványok 2022 Áll. igen
21124 Hajtó- és kenőanyagok 2022 Áll. igen
21126 Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési, fenntartási anyagi eszközök 2022 Áll. igen
21129 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok 2022 Áll. igen
212 Áruk 2022 Áll. igen
2331 Növendékállatok 2022 Áll. igen
2332 Hízóállatok 2022 Áll. igen
3211 Forintpénztár-számla 2022 Áll. igen
3233 Elektronikus pénzeszközök 2022 Áll. igen
331111 Önálló költségvetési elszámolási számla 2022 Áll. igen
331112 Nem önálló költségvetési elszámolási számla 2022 Áll. igen
3311121 Nem önálló költségvetési elszámolási számla 2022 Áll. igen
3311399 Egyéb különféle beszedési számlák 2022 Áll. igen
331155 Társadalombiztosítási pénzeszközök elosztási számla 2022 Áll. igen
331159 Egyéb különféle lebonyolítási számla 2022 Áll. igen
3312133 Pályázati költségvetési lebonyolítási számla 2022 Áll. igen
3312231 Intézményi kártyafedezeti számla 2022 Áll. igen
33211 Kincstáron kívüli deviza(betét) számla 2022 Áll. igen
35111 Önkormányzatok működési támogatások költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351116 Elszámolásból származó bevételek költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
35116 Államháztartáson belüli véglegesen kapott működési célú támogatások költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351161 Központi költségvetési szervtől véglegesen kapott működési célú támogatások költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351162 Központi kezelésű előirányzattól véglegesen kapott működési célú támogatások költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
3511631 Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt véglegesen kapott működési célú támogatások költségvetési évi követelése2022 Áll. igen
3511632 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól véglegesen kapott működési célú támogatások költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351164 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól véglegesen kapott működési célú támogatások költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351165 Elkülönített állami pénzalaptól véglegesen kapott működési célú támogatások költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
35121 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
35125 Államháztartáson belüli véglegesen kapott felhalmozási célú támogatások költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
3512531 Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt véglegesen kapott felhalmozási célú támogatások, kölcsönök költségvetési évi követelése2022 Áll. igen
351255 Elkülönített állami pénzalaptól véglegesen kapott felhalmozási célú támogatások, kölcsönök költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351363 Igazgatási szolgáltatási díjak költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
35141 Készletértékesítés miatti költségvetési évi követelés 2022 Áll. igen
351411 Általános készletértékesítés miatti költségvetési évi követelés 2022 Áll. igen
351414 Egyéb készletek - állami készletek, tartalékok - értékesítésének költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
35142 Szolgáltatások nyújtása miatti költségvetési évi követelés 2022 Áll. igen
351422 Bérleti és lízing díjbevétel költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351429 Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása miatti költségvetési évi követelés 2022 Áll. igen
35143 Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351431 Államháztartáson belüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351432 Államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351461 Kiszámlázott általános forgalmi adó miatti költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351462 Általános forgalmi adó visszatérítése miatti költségvetési évi követelés 2022 Áll. igen
351472 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
3514745 Valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyereségének költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
35148 Biztosítók által fizetett kártérítés költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
35149 Költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 2022 Áll. igen
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351491 Foglalkoztatott, ellátott, hallgató, tanuló kártérítésének költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351492 Egyéb kártérítés költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351495 Egyéb költség-visszatérítések, utólagos egyéb térítések költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351497 Következő év(ek)ben személyi juttatások, azok közterheinek, dologi kiadások visszatérülésének, visszatérítésének költségvetési évi követelése2022 Áll. igen
3514991 Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
3514994 Egyéb biztosítékok, óvadék (kaució) költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
3514999 Egyéb különféle működési bevételek költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351521 Termőföldek értékesítése miatti költségvetési évi követelés 2022 Áll. igen
3515231 Lakóépületek (ideértve lakások) értékesítése költségvetési évi követelés 2022 Áll. igen
3515233 Egyéb épületek értékesítése miatti költségvetési évi követelés 2022 Áll. igen
351532 Egyéb gép, berendezés, felszerelés értékesítése miatti költségvetési évi követelés 2022 Áll. igen
351536 Járművek értékesítése miatti költségvetési évi követelés 2022 Áll. igen
351538 Egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből származó költségvetési évi váltókövetelés 2022 Áll. igen
3516 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 2022 Áll. igen
35164 Államháztartáson kívüli működési célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
3516422 Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évi követelése2022 Áll. igen
351643 Háztartásoktól működési célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351646 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől működési célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évi követelése2022 Áll. igen
3516522 Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól egyéb működési célú véglegesen kapott (járó) pénzeszközök miatti költségvetési évi követelése2022 Áll. igen
3516523 Egyéb (profitorientált) vállalkozástól egyéb működési célú véglegesen kapott (járó) pénzeszközök miatti költségvetési évi követelése2022 Áll. igen
351653 Háztartásoktól egyéb működési célú véglegesen kapott (járó) pénzeszközök miatti költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351658 Egyéb külföldiektől egyéb működési célú véglegesen kapott (járó) pénzeszközök miatti költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
3517 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 2022 Áll. igen
351741 Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
351743 Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
3517441 Állami többségi tulajdonú nonprofit gazdasági társaságtól felhalmozási célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évi követelése2022 Áll. igen
3517449 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől felhalmozási célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évi követelése2022 Áll. igen
35175 Államháztartáson kívüli felhalmozási célú véglegesen kapott pénzeszközök miatti költségvetési évi követelés 2022 Áll. igen
351751 Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú véglegesen kapott pénzeszközök miatti költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
3517522 Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú véglegesen kapott pénzeszközök miatti költségvetési évi követelése2022 Áll. igen
351753 Háztartásoktól felhalmozási célú véglegesen kapott pénzeszközök miatti költségvetési évi követelése 2022 Áll. igen
3517549 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől felhalmozási célú véglegesen kapott pénzeszközök miatti költségvetési évi követelése2022 Áll. igen
3518162 Kapott központi, irányító szervi működési célú támogatás miatti költségvetési évi követelések 2022 Áll. igen
3521 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 2022 Áll. igen
3522 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 2022 Áll. igen
3523612 Egyéb bírság költségvetési évet követően esedékes követelése 2022 Áll. igen
35242 Szolgáltatások nyújtása miatti költségvetési évet követően esedékes követelés 2022 Áll. igen
352422 Bérleti és lízing díjbevétel költségvetési évet követően esedékes követelése 2022 Áll. igen
35243 Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások költségvetési évet követő követelése 2022 Áll. igen
352451 Intézményi ellátási díjak költségvetési évet követően esedékes követelések 2022 Áll. igen
352461 Kiszámlázott általános forgalmi adó miatti költségvetési évet követően esedékes követelése 2022 Áll. igen
352462 Általános forgalmi adó visszatérítése miatti költségvetési évet követően esedékes követelés 2022 Áll. igen
3524999 Egyéb különféle működési bevételek költségvetési évet követően esedékes követelése 2022 Áll. igen
352641 Pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évet követően esedékes követelése2022 Áll. igen
352643 Háztartásoktól működési célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évet követően esedékes követelés2022 Áll. igen
352646 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől működési célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évet követően esedékes követelése2022 Áll. igen
35271 Államháztartáson kívüli felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések miatti költségvetési évet követően esedékes követelése2022 Áll. igen
35274 Államháztartáson kívüli felhalmozási célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évet követően esedékes követelése2022 Áll. igen
352743 Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évet követően esedékes követelése2022 Áll. igen
35811126 Egyedileg értékelt egyéb közhatalmi bevételek miatti költségvetési évi kisösszegű követelés csoportos értékvesztésének állománya2022 Áll. igen
35811136 Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont egyéb közhatalmi bevételek miatti költségvetési évi követelés csoportos értékvesztésének állománya2022 Áll. igen
3581126 Egyedileg értékelt egyéb közhatalmi bevételek miatti költségvetési évi követelés tárgyévi értékvesztése 2022 Áll. igen
3581136 Egyedileg értékelt egyéb közhatalmi bevételek miatti költségvetés évi követelés értékvesztésének visszaírása 2022 Áll. igen
35821129 Egyedi értékelés alá tartozó egyéb működési bevételek miatti költségvetési évi kisösszegű követelés csoportos értékvesztésének állománya2022 Áll. igen
3582122 Egyedi értékelés alá tartozó szolgáltatások nyújtása miatti költségvetési évi követelés tárgyévi értékvesztése 2022 Áll. igen
3582123 Egyedi értékelés alá tartozó kiszámlázott közvetített szolgáltatások nyújtása miatti költségvetési évi követelés tárgyévi értékvesztése2022 Áll. igen
3582125 Egyedi értékelés alá tartozó ellátási díjak költségvetési évi követelés tárgyévi értékvesztése 2022 Áll. igen
3582126 Egyedi értékelés alá tartozó általános forgalmi adó költségvetési évi követelés tárgyévi értékvesztése 2022 Áll. igen
3582129 Egyedi értékelés alá tartozó egyéb működési bevételek miatti költségvetési évi követelés tárgyévi értékvesztése 2022 Áll. igen
3582139 Egyedi értékelés alá tartozó egyéb működési bevételek miatti költségvetés évi követelés értékvesztésének visszaírása 2022 Áll. igen
3582222 Egyedi értékelés alá tartozó szolgáltatások nyújtása miatti költségvetési évet követően esedékes követelés tárgyévi értékvesztése2022 Áll. igen
3582226 Egyedi értékelés alá tartozó általános forgalmi adó költségvetési évet követően esedékes követelés tárgyévi értékvesztése2022 Áll. igen
35831223 Egyedi értékelés alá tartozó költségvetési évi épületek értékesítése miatti követelés tárgyévi értékvesztése 2022 Áll. igen
3584124 Egyedi értékelés alá tartozó költségvetési évi államháztartáson kívüli működési célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök miatti követelés tárgyévi értékvesztése2022 Áll. igen
3611 Pénzeszközök átvezetési számla - kiadások 2022 Áll. igen
3612 Pénzeszközök átvezetési számla - bevételek 2022 Áll. igen
3631 Azonosítás alatt álló tételek - kiadások elszámolása 2022 Áll. igen
3632 Azonosítás alatt álló tételek - bevételek elszámolása 2022 Áll. igen
36321 IFA (Azonosítás alatt álló tételek - bevételek elszámolása) 2022 Áll. igen
3641111 Adott előleghez kapcsolódó, működési célú előzetesen felszámított egyenes adózású levonható általános forgalmi adó elszámolása2022 Áll. igen
3641112 Adott előleghez kapcsolódó, beruházási célú előzetesen felszámított egyenes adózású levonható általános forgalmi adó kiadásai2022 Áll. igen
3641113 Adott előleghez kapcsolódó, felújítási célú előzetesen felszámított levonható egyenes adózású általános forgalmi adó teljesítése2022 Áll. igen
36412 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 2022 Áll. igen
3641211 Más (nem előleg), működési célú előzetesen felszámított egyenes adózású levonható általános forgalmi adó elszámolása 2022 Áll. igen
3641212 Más (nem előleg), beruházási célú előzetesen felszámított egyenes adózású levonható általános forgalmi adó kiadásai 2022 Áll. igen
3641213 Más (nem előleg), felújítási célú előzetesen felszámított levonható egyenes adózású általános forgalmi adó teljesítése 2022 Áll. igen
3641221 Más (nem előleg), működési célú előzetesen felszámított fordított adózás alá tartozó levonható általános forgalmi adó elszámolása2022 Áll. igen
3641222 Más (nem előleg), beruházási célú előzetesen felszámított fordított adózás alá tartozó levonható általános forgalmi adó kiadásai2022 Áll. igen
3641311 Adott előleghez kapcsolódó, működési célú előzetesen felszámított egyenes adózású le nem vonható általános forgalmi adó elszámolása2022 Áll. igen
3641411 Más (nem előleg), működési célú előzetesen felszámított egyenes adózású le nem vonható általános forgalmi adó elszámolása2022 Áll. igen
3641412 Más (nem előleg), beruházási célú előzetesen felszámított egyenes adózású le nem vonható általános forgalmi adó kiadásai2022 Áll. igen
3641413 Más (nem előleg), felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható egyenes adózású általános forgalmi adó teljesítése2022 Áll. igen
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3641421 Más (nem előleg), működési célú előzetesen felszámított fordított adózás alá tartozó le nem vonható általános forgalmi adó elszámolása2022 Áll. igen
3642111 Kapott előleghez kapcsolódó, kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások fizetendő általános forgalmi adó elszámolása2022 Áll. igen
36422 Más fizetendő általános forgalmi adó 2022 Áll. igen
3642211 Más (nem előleg), kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások fizetendő általános forgalmi adó elszámolása2022 Áll. igen
3642212 Más (nem előleg), kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó elszámolása2022 Áll. igen
3642221 Más (nem előleg), fordított adózás alá tartozó vásárolt termékek szolgáltatások miatti fizetendő általános forgalmi adó elszámolása2022 Áll. igen
3642222 Más (nem előleg), fordított adózás alá tartozó immateriális javak vásárlása, tárgyi eszközök beruházása miatti fizetendő általános forgalmi adó elszámolása2022 Áll. igen
365121 Ingatlanokra és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékékű jogokra adott előlegek 2022 Áll. igen
365122 Informatikai eszközökre adott előlegek 2022 Áll. igen
365123 Egyéb gépre, berendezésre és felszerelésre adott előlegek 2022 Áll. igen
36513 Készletekre adott előlegek 2022 Áll. igen
365141 Szolgáltatásokra forintban adott előlegek 2022 Áll. igen
365151 Személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó tételek miatti követelések 2022 Áll. igen
365152 Foglalkoztatottaknak adott munkabérelőlegek 2022 Áll. igen
365156 Utólagos elszámolásra forintban kiadott előlegek 2022 Áll. igen
365158 Foglalkoztatottaknak adott egyéb előlegek 2022 Áll. igen
36516 Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 2022 Áll. igen
3651621 Utólag visszatérítendő, éven belül kifizetett személyi juttatások miatti követelések 2022 Áll. igen
3651633 Dologi kiadás kötelezettségének túlfizetése miatti követelések 2022 Áll. igen
3651634 Ellátotti kiadás kötelezettségének túlfizetése miatti követelések 2022 Áll. igen
3654 Forgótőke elszámolása 2022 Áll. igen
3657 Folyósított , megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 2022 Áll. igen
3661 Decemberben megelőlegezett következő évi illetmények elszámolása 2022 Áll. igen
3662 utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai 2022 Áll. igen
36711 Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések 2022 Áll. igen
3671113 Utólag visszatérítendő, éven belül, vagy éven túl kapott közhatalmi bevételek (kivéve jövedelemadó, áfa) miatti kötelezettségek2022 Áll. igen
3671118 Utólag visszatérítendő finanszírozási bevételek miatti kötelezettségek 2022 Áll. igen
3671132 Államháztartáson belülről kapott felhalmozási támogatási bevételek túlfizetése miatti kötelezettségek 2022 Áll. igen
3671136 Államháztartáson kívülről működésre átvett bevételek túlfizetése miatti kötelezettségek 2022 Áll. igen
36712 Egyéb kapott előlegek 2022 Áll. igen
3671221 Szolgáltatásnyújtás során vevőktől forintban kapott előlegek 2022 Áll. igen
3671299 Egyéb különféle kapott előlegek 2022 Áll. igen
367329 Mást megillető megosztott egyéb önkormányzati közhatalmi bevételének elszámolása 2022 Áll. igen
3673313 Eljárási illetékek bevételei 2022 Áll. igen
3673415 Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszedési bevételek elszámolása 2022 Áll. igen
36783 Letétek, biztosítékok elszámolási számla 2022 Áll. igen
367836 Óvadéki repóügylet számla 2022 Áll. igen
3679112899 Egyéb különféle sajátos nemzetközi támogatási program lebonyolítási számlája 2022 Áll. igen
37112 Eszközök, szolgáltatások értékesítés nettó e/bevételeinek aktív időbeli elhatárolása 2022 Áll. igen
3721 Anyagköltség aktív időbeli elhatárolása 2022 Áll. igen
3722 Igénybe vett szolgáltatások költségeinek aktív időbeli elhatárolása 2022 Áll. igen
37262 Elvonások, befizetések, adók, illetékek, díjak, hozzájárulások, visszatérítések ráfordításainak aktív időbeli elhatárolása 2022 Áll. igen
3739 A követelés-jellegű aktív időbeli elhatárolások értékvesztése és annak visszaírása 2022 Áll. igen
411 Nemzeti vagyon induláskori értéke 2022 Áll. igen
4111 2014.01.01-én a nemzeti vagyon induláskori értéke 2022 Áll. igen
4126 Nemzeti vagyon átértékelése miatti sajátos tőkeváltozás 2022 Áll. igen
414 Felhalmozott eredmény 2022 Áll. igen
4141 2014.01.01-én felhalmozott eredmény állománya 2022 Áll. igen
4142 Felhalmozott eredmény változása az átvezetett MSZE miatt 2022 Áll. igen
4143 Felhalmozott eredmény változása lezárt költségvetési év(ek)hez kapcsolódó mérlegszámlák miatti eltérések, hibák miatt 2022 Áll. igen
4149 Felhalmozott eredmény egyéb változása 2022 Áll. igen
416 Mérleg szerinti eredmény 2022 Áll. igen
421111 Törvény szerinti illetmények, munkabérek miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
421112 Normatív jutalmak miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
421113 Céljuttatás, projektprémium miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
421114 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
421115 Végkielégítés miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
421116 Jubileumi jutalom miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
421117 Béren kívüli juttatások miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
4211182 Közlekedési költségtérítés miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
4211183 Egyéb költségtérítések költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
4211184 Lakhatási támogatások miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
4211185 Szociális támogatások miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
421119 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
421121 Választott tisztségviselők juttatásai miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
421122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek2022 Áll. igen
421123 Egyéb külső személyi juttatások miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
4212 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 2022 Áll. igen
421311 Szakmai anyagok beszerzése miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421312 Üzemeltetési anyagok beszerzése miatti költségvetési évi forintalapú kötelezettségek 2022 Áll. igen
421313 Árubeszerzés miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421331 Közüzemi díjak miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421332 Vásárolt élelmezés miatti költségvetési évi forintalapú kötelezettségek 2022 Áll. igen
421333 Bérleti és lízing díjak miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421335 Közvetített szolgáltatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421337 Egyéb szolgáltatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421339 Szolgáltatási kiadások miatti költségvetési évi váltókötelezettségek 2022 Áll. igen
421341 Kiküldetés kiadásai miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
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421342 Reklám- és propagandakiadások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421352 Fizetendő általános forgalmi adó miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421353 Kamatkiadások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421355 Egyéb dologi kiadások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
42147 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
42148 Egyéb nem intézményi ellátások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421523 Egyéb elvonások, befizetések miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421561 Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú támogatás miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
4215632 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú támogatás miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421564 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak egyéb működési célú támogatás miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421566 Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatás miatti költségvetési évi kötelezettségek2022 Áll. igen
421567 Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatás miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421568 Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatás miatti költségvetési évi kötelezettségek2022 Áll. igen
42158 Európai Uniónak egyéb működési célú támogatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
4215922 Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások miatti költségvetési évi kötelezettségek2022 Áll. igen
4215923 Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421593 Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
4215942 Önkormányzati többségi tulajdonú nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások miatti költségvetési évi kötelezettségek2022 Áll. igen
4215943 Egyéb nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421595 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421596 Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
4215K508 Technikai számla - K508 2022 Áll. igen
42161 Immateriális javak beszerzése miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
42162 Ingatlanok beszerzése miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
42163 Informatikai eszközök beszerzése miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
42164 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
42167 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
42171 Ingatlanok felújítása miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
42173 Egyéb tárgyi eszközök felújítása miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
42174 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
4218431 Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatás miatti költségvetési évi kötelezettségek2022 Áll. igen
421846 Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatás miatti költségvetési évi kötelezettségek kölcsönök2022 Áll. igen
421859 Egyéb felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421893 Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
421896 Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Áll. igen
4218K86 Technikai számla - K86 2022 Áll. igen
4221184 Lakhatási támogatások miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
4221185 Szociális támogatások miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
422311 Szakmai anyagok beszerzése miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
422312 Üzemeltetési anyagok beszerzése miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
422313 Árubeszerzés miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
422319 Készletbeszerzés miatti költségvetési évet követően esedékes váltókötelezettségek 2022 Áll. igen
422321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
422322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
422329 Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele miatti költségvetési évet követően esedékes váltókötelezettségek 2022 Áll. igen
422331 Közüzemi díjak miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
422332 Vásárolt élelmezés miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
422333 Bérleti és lízing díjak miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
422334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
422335 Közvetített szolgáltatások miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
422336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
422337 Egyéb szolgáltatások miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
422339 Szolgáltatási kiadások miatti költségvetési évet követően esedékes váltókötelezettségek 2022 Áll. igen
422351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek2022 Áll. igen
422352 Fizetendő általános forgalmi adó miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
422355 Egyéb dologi kiadások miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
42258 Európai Uniónak egyéb működési célú támogatások miatti költségvetési éve követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
42263 Informatikai eszközök beszerzése miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Áll. igen
42267 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek2022 Áll. igen
44112 Eszközök, szolgáltatások értékesítés nettó e/bevételeinek passzív időbeli elhatárolása 2022 Áll. igen
441131 Tulajdonosi bevételek (kivéve kapott osztalékok) nettó e/bevételeinek passzív időbeli elhatárolása 2022 Áll. igen
441132 Tevékenység egyéb különféle nettó e/bevételeinek passzív időbeli elhatárolása 2022 Áll. igen
4421 Anyagköltség passzív időbeli elhatárolása 2022 Áll. igen
4422 Igénybe vett szolgáltatások költségeinek passzív időbeli elhatárolása 2022 Áll. igen
4423 Bérköltség passzív időbeli elhatárolása 2022 Áll. igen
4424 Személyi jellegű egyéb kifizetések költségeinek passzív időbeli elhatárolása 2022 Áll. igen
4425 Bérjárulékok passzív időbeli elhatárolása 2022 Áll. igen
442611 Ellátottak pénzbeli juttatások ráfordításainak passzív időbeli elhatárolása 2022 Áll. igen
44311 Államháztartáson belülről egyéb végleges felhalmozási célú támogatások e/bevételeinek passzív időbeli elhatárolása 2022 Áll. igen
44312 Államháztartáson kívülről egyéb végleges felhalmozási célú átvett pénzeszközök e/bevételeinek passzív időbeli elhatárolása2022 Áll. igen
443211 Térítés nélkül államháztartáson belülről átadott eszközök forgalmi, piaci értékének passzív időbeli elhatárolása 2022 Áll. igen
491 Nyitómérleg számla 2022 Áll. igen
492 Mérleg szerinti eredmény elszámolása 2022 Áll. igen
493 Zárómérleg számla 2022 Áll. igen
494 Árfolyam-különbözet elszámolási számla 2022 Áll. igen
4951 Év eleji mérlegrendezési számla 2022 Áll. igen
4952 Átszervezéshez kapcsolódó mérlegrendezési számla 2022 Áll. igen
49521 Átszervezéshez kapcsolódó mérlegrendezési számla - beolvadás 2022 Áll. igen
49522 Átszervezéshez kapcsolódó mérlegrendezési számla - jogutód nélküli megszűnés miatt 2022 Áll. igen
49523 Átszervezéshez kapcsolódó mérlegrendezési számla - egyéb okok miatt 2022 Áll. igen

oldal: 9/11
exportálva: 2022-08-23 15:26 (223, 576701-CSERKESZŐLŐ FÜRDŐ ÉS GYÓGYÁSZATI KÖZPONT MP)



Főkönyvi számok intézményhez rendelése

Főkönyvi számMegnevezés Évszám Tipus Kapcsolt?
4953 Mérlegrendezési számla - záráshoz 2022 Áll. igen
4959 Követelés és kötelezettség beszámítással való rendezésének elszámolási számla 2022 Áll. igen
5111 Gyógyszerek költségei 2022 Telj. igen
5112 Vegyszerek költségei 2022 Telj. igen
5113 Könyvbeszerzés költségei 2022 Telj. igen
5114 Folyóirat-beszerzés költségei 2022 Telj. igen
5115 Egyéb információhordozó-beszerzés költségei 2022 Telj. igen
5116 Szakmai nyomtatványbeszerzés költsége 2022 Telj. igen
5118 Egy éven belül elhasználódó szakmai anyagi eszközök költségei 2022 Telj. igen
5119 Egyéb szakmai anyagok költségei 2022 Telj. igen
5121 Élelmiszerek költségei 2022 Telj. igen
5122 Irodaszerek, nyomtatványok költségei 2022 Telj. igen
5124 Üzemanyag, hajtó- és kenőanyagok költségei 2022 Telj. igen
5127 Egy éven belül elhasználódó munkaruhák, védőruhák, formaruhák, egyenruhák költségei 2022 Telj. igen
5128 Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési anyagi eszközök költségei 2022 Telj. igen
5129 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok költségei 2022 Telj. igen
521 Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások költségei 2022 Telj. igen
5221 Villamosenergia-szolgáltatási díjak költségei 2022 Telj. igen
5222 Gázenergia-szolgáltatási díjak költségei 2022 Telj. igen
5223 Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak költségei 2022 Telj. igen
5224 Víz- és csatornadíjak költségei 2022 Telj. igen
523 Vásárolt élelmezés költségei 2022 Telj. igen
524 Bérleti és lízing díjak költségei 2022 Telj. igen
525 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások költségei 2022 Telj. igen
526 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások költségei 2022 Telj. igen
5271 Biztosítási szolgáltatási díjak költségei 2022 Telj. igen
5272 Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak költségei 2022 Telj. igen
5273 Szállítási szolgáltatási díjak költségei 2022 Telj. igen
5274 Postai szolgáltatási díjak költségei 2022 Telj. igen
5275 Takarítás szolgáltatási díj költségei 2022 Telj. igen
5276 Mosás, vegytisztítás szolgáltatási díj költségei 2022 Telj. igen
5277 Közigazgatási vizsgáért, kötelező közigazgatási továbbképzésért fizetett szolgáltatási díj költségei 2022 Telj. igen
5279 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások költségei 2022 Telj. igen
528 Kiküldetések (napidíj nélküli) költségei 2022 Telj. igen
529 Reklám- és propaganda költségei 2022 Telj. igen
531 Törvény szerinti illetmények, munkabérek költségei 2022 Telj. igen
532 Normatív jutalmak költségei 2022 Telj. igen
533 Céljuttatás, projektprémium költségei 2022 Telj. igen
534 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat költségei 2022 Telj. igen
541 Végkielégítés költségei 2022 Telj. igen
542 Jubileumi jutalom költségei 2022 Telj. igen
543 Béren kívüli juttatások költségei 2022 Telj. igen
545 Közlekedési költségtérítés költségei 2022 Telj. igen
546 Lakhatási támogatások költségei 2022 Telj. igen
547 Szociális támogatások költségei 2022 Telj. igen
548 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak költségei 2022 Telj. igen
5491 Választott tisztségviselők juttatásainak költségei 2022 Telj. igen
5492 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások költségei 2022 Telj. igen
5493 Egyéb külső személyi juttatások költségei 2022 Telj. igen
551 Szociális hozzájárulási adó költségei 2022 Telj. igen
553 Egészségügyi hozzájárulás költségei 2022 Telj. igen
554 Táppénz hozzájárulás költségei 2022 Telj. igen
555 Korkedvezmény-biztosítási járulék költségei 2022 Telj. igen
556 Rehabilitációs hozzájárulás költségei 2022 Telj. igen
557 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó költségei 2022 Telj. igen
559 Egyéb munkaadókat terhelő járulékok költségei 2022 Telj. igen
5611 Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenési leírása 2022 Telj. igen
5612 Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenési leírása 2022 Telj. igen
5613 Informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása 2022 Telj. igen
5614 Egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenési leírása 2022 Telj. igen
5615 Járművek terv szerinti értékcsökkenési leírása 2022 Telj. igen
5617 Kisértékű immateriális javak használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírása 2022 Telj. igen
5618 Kisértékű tárgyi eszközök használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírása 2022 Telj. igen
59151 Anyagköltség átvezetési számla 2022 Telj. igen
59152 Igénybe vett szolgáltatások költségei átvezetési számla 2022 Telj. igen
59153 Bérköltség átvezetési számla 2022 Telj. igen
59154 Személyi jellegű egyéb kifizetések átvezetési számla 2022 Telj. igen
59155 Bérjárulékok átvezetési számla 2022 Telj. igen
59156 Értékcsökkenési leírás átvezetési számla 2022 Telj. igen
7 Tevékenységek költségei 2022 Telj. igen
811 Anyagköltség 2022 Telj. igen
812 Igénybe vett szolgáltatások értéke 2022 Telj. igen
813 Eladott áruk beszerzési értéke 2022 Telj. igen
81321 Értékesített áruk könyv szerinti értéke 2022 Telj. igen
8141 Államháztartáson belüli eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 2022 Telj. igen
8142 Államháztartáson kívüli eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 2022 Telj. igen
821 Bérköltség 2022 Telj. igen
822 Személyi jellegű egyéb kifizetések 2022 Telj. igen
823 Bérjárulékok 2022 Telj. igen
83 Értékcsökkenési leírás 2022 Telj. igen
8413 Informatikai eszközök értékesítésekor, cseréjekor az értékesítésből, átadásból származó bevétel és a könyv szerinti érték ráfordítás jellegű különbözete2022 Telj. igen
8414 Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítésekor, cseréjekor az értékesítésből, átadásból származó bevétel és a könyv szerinti érték ráfordítás jellegű különbözete2022 Telj. igen
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84212 Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett ingatlanok és ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok könyv szerinti értéke2022 Telj. igen
84213 Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett informatikai eszközök könyv szerinti értéke 2022 Telj. igen
84214 Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett egyéb gép, berendezés és felszerelés könyv szerinti értéke 2022 Telj. igen
84217 Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett beruházások könyv szerinti értéke 2022 Telj. igen
84221 Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett szakmai anyagok könyv szerinti értéke 2022 Telj. igen
84222 Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett üzemeltetési anyagok könyv szerinti értéke 2022 Telj. igen
84223 Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett áruk könyv szerinti értéke 2022 Telj. igen
84228 Hiányzó, elhullott, állományból kivezetett növendék-, hízó és egyéb állatok könyv szerinti értéke 2022 Telj. igen
8424 Készpénz hiány 2022 Telj. igen
84322 Behajthatatlan egyéb követelés leírt összege, ha a partner, a másik fél megszűnt 2022 Telj. igen
84332 Behajthatatlan egyéb követelés leírt összege, ha a partner, a másik fél nem szűnt meg 2022 Telj. igen
8434 Térítés nélkül átadott részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök nyilvántartás szerinti értéke 2022 Telj. igen
843422 Térítés nélkül államháztartáson kívülre átadott ingatlanok és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok nyilvántartás szerinti értéke2022 Telj. igen
8435 Más különféle egyéb ráfordítások 2022 Telj. igen
843521 Ellátottak pénzbeli juttatások ráfordításai 2022 Telj. igen
8435221 Államháztartáson belülre egyéb végleges működési célú támogatások folyósításának ráfordításai 2022 Telj. igen
8435222 Államháztartáson belülre egyéb végleges felhalmozási célú támogatások folyósításának ráfordításai 2022 Telj. igen
8435241 Államháztartáson kívülre egyéb végleges működési célú támogatások folyósításának ráfordításai 2022 Telj. igen
8435242 Államháztartáson kívülre egyéb végleges felhalmozási célú támogatások folyósításának ráfordításai 2022 Telj. igen
843525 Árkiegészítések, ártámogatások folyósításának ráfordításai 2022 Telj. igen
8435282 Államháztartáson kívülre felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ráfordításai 2022 Telj. igen
843531 Le nem vonható általános forgalmi adó miatti ráfordítások 2022 Telj. igen
8435311 Működési előzetesen felszámított, le nem vonható egyenes adózású általános forgalmi adó miatti ráfordítások 2022 Telj. igen
8435312 Működési előzetesen felszámított, le nem vonható fordított adózású általános forgalmi adó miatti ráfordítások 2022 Telj. igen
8435313 Felhalmozási előzetesen felszámított, le nem vonható egyenes adózású általános forgalmi adó miatti ráfordítások 2022 Telj. igen
843533 Elvonások és befizetések ráfordításai 2022 Telj. igen
843534 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések, díjak, egyéb befizetések ráfordításai 2022 Telj. igen
843535 Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó ráfordítások 2022 Telj. igen
843539 Egyéb különféle dologi kiadások ráfordításai 2022 Telj. igen
843542 Követelések (kivéve adott előlegek) elszámolt értékvesztése 2022 Telj. igen
843599 Egyéb különféle ráfordítások 2022 Telj. igen
853 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 2022 Telj. igen
85312 Államháztartáson belülről kapott kölcsönökhöz, visszatérítendő támogatásokhoz, egyéb adósságot keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások2022 Telj. igen
85319 Államháztartáson belüli egyéb fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 2022 Telj. igen
85321 Államháztartáson kívüli vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vételárban felhalmozott kamatok ráfordításai 2022 Telj. igen
85322 Államháztartáson kívüli kapott kölcsönökhöz, visszatérítendő támogatásokhoz, felvett hitelekhez, kötvénykibocsátáshoz, egyéb adósságot keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó fizetendő kamatok és kamatjel2022 Telj. igen
85329 Államháztartáson kívüli egyéb fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 2022 Telj. igen
855 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 2022 Telj. igen
855322 Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek pénzügyileg realizált árfolyamvesztesége 2022 Telj. igen
911611 Igazgatási szolgáltatási díjak e/bevételei 2022 Telj. igen
91211 Vásárolt anyagok értékesítésének nettó e/bevételei 2022 Telj. igen
91213 Áruértékesítés nettó e/bevételei 2022 Telj. igen
91222 Bérleti és lízingdíj nettó e/bevételei 2022 Telj. igen
912251 Szállodai szolgáltatások nyújtása miatti nettó e/bevételek 2022 Telj. igen
912252 Üdülőhelyi szolgáltatások nyújtása miatti nettó e/bevételek 2022 Telj. igen
912254 Szakmai szolgáltatások nyújtása miatti nettó e/bevételek 2022 Telj. igen
91229 Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása miatti nettó e/bevételek 2022 Telj. igen
91231 Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások nyújtásának nettó e/bevételei 2022 Telj. igen
91232 Államháztartáson kívülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások nyújtásának nettó e/bevételei 2022 Telj. igen
913245 Önkormányzati piaci alapú lakóingatlan bérbeadás miatti nettó e/bevételei 2022 Telj. igen
913246 Önkormányzati piaci alapú nem lakóingatlan bérbeadás nettó e/bevételei 2022 Telj. igen
913247 Egyéb önkormányzati tárgyi eszköz kölcsönzési, bérleti és lízing díj nettó e/bevételei 2022 Telj. igen
91329 Egyéb önkormányzati tulajdonosi nettó e/bevételek 2022 Telj. igen
9212 Központi, irányító szervi kapott működési célú támogatás e/bevételei 2022 Telj. igen
9221 Államháztartáson belülről egyéb működési célú végleges támogatások e/bevételei 2022 Telj. igen
9222 Államháztartáson kívülről egyéb működési célú végleges átvett pénzeszközök e/bevételei 2022 Telj. igen
9231 Felhalmozási célú kapott önkormányzati támogatások e/bevételei 2022 Telj. igen
9232 Központi, irányító szervi kapott felhalmozási célú támogatás e/bevételei 2022 Telj. igen
9233 Államháztartáson belülről egyéb végleges felhalmozási célú támogatások e/bevételei 2022 Telj. igen
9234 Államháztartáson kívülről egyéb végleges felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2022 Telj. igen
9242 Térítés nélkül átvett, részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök 2022 Telj. igen
924213 Térítés nélkül államháztartáson belülről átvett informatikai eszközök forgalmi, piaci értéke 2022 Telj. igen
924214 Térítés nélkül államháztartáson belülről átvett egyéb gép, berendezés és felszerelés forgalmi, piaci értéke 2022 Telj. igen
9244 Más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 2022 Telj. igen
9244132 Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítés nettó e/bevételei 2022 Telj. igen
924426 Egyéb költség-visszatérítések, utólagos egyéb térítések e/bevételei 2022 Telj. igen
924433 Követelések (kivéve adott előlegek) visszaírt értékvesztése 2022 Telj. igen
924442 Biztosító által visszaigazolt kártérítés e/bevételei 2022 Telj. igen
924443 Egyéb kártérítési e/bevételek 2022 Telj. igen
924455 Egyéb biztosítékok, óvadék (kaució) e/bevételei 2022 Telj. igen
924459 Egyéb különféle működési e/bevételek 2022 Telj. igen
924499 Más különféle egyéb sajátos eredményszemléletű bevételek 2022 Telj. igen
934 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 2022 Telj. igen
93421 Államháztartáson kívüli betétek után kapott (járó) kamat 2022 Telj. igen
93425 Államháztartáson kívüli adott kölcsön, visszatérítendő támogatás, egyéb követelés jellegű tételek után kapott (járó) kamat (kivéve késedelmi kamatok)2022 Telj. igen
93429 Államháztartáson kívüli egyéb kamat-, kamatjellegű e/bevételek 2022 Telj. igen
935322 Külföldi pénzértékre szóló egyéb eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamnyereségei 2022 Telj. igen
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Főkönyvi számok intézményhez rendelése

Főkönyvi szám Megnevezés
003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla
003011130 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
003013320 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Köztemető-fenntartás és -működtetés
003013350 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
003016010 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
003016080 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
003018010 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
003018020 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Központi költségvetési befizetések
003018030 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Támogatási célú finanszírozási műveletek
003031030 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Közterület rendjének fenntartása
003041233 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
003042120 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Mezőgazdasági támogatások
003042130 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
003045120 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Út, autópálya építése
003045150 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Egyéb szárazföldi személyszállítás
003045160 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
003045170 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
003047320 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
003049010 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Máshova nem sorolt gazdasági ügyek
003052080 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
003064010 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Közvilágítás
003066010 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Zöldterület-kezelés
003066020 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
003072111 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Háziorvosi alapellátás
003072112 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Háziorvosi ügyeleti ellátás
003072210 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Járóbetegek gyógyító szakellátása
003072311 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Fogorvosi alapellátás
003072460 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások
003074031 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
003074032 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Ifjúság-egészségügyi gondozás
003081030 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
003081061 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
003082042 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
003082044 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Könyvtári szolgáltatások
003082070 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
003082092 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
003091110 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
003091120 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
003091140 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
003096015 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
003096025 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
003104031 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
003104035 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
003104036 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben
003104037 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
003104042 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
003107051 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Szociális étkeztetés szociális konyhán
003107052 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Házi segítségnyújtás
003107055 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
003107060 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
003107070 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása
00361 Javító-karbantartó műhelyek kiadásai
003611 Karbantartó műhely kiadásai
003612 Gépjármű műhely kiadásai
00362 Egyéb kisegítő részlegek kiadásai
003621 Konyha költségei
003622 Kazánház költségei
003623 Kertészet költségei
003624 Nyomda költségei
003631 Egészségügyi egységek kiadásai
003632 Oktatási egységek kiadásai
003633 Kulturális egységek kiadásai
003634 Múzeumi egységek kiadásai
003635 Kutatási egységek kiadásai
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Főkönyvi számok intézményhez rendelése

Főkönyvi szám Megnevezés
00364 Szakágazatok általános költségei
00365 Vállalkozói részlegek költségei
00366 Központi irányítás költségei
003900060 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
003900090 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
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Főkönyvi számok intézményhez rendelése

Főkönyvi szám Megnevezés
005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla
005011130 Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
005013210 Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
005013320 Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Köztemető-fenntartás és -működtetés
005013350 Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
005016010 Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
005016080 Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
005018010 Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
005018030 Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Támogatási célú finanszírozási műveletek
005041233 Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
005042120 Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Mezőgazdasági támogatások
005045150 Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Egyéb szárazföldi személyszállítás
005045160 Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
005045170 Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
005049010 Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Máshova nem sorolt gazdasági ügyek
005062020 Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Településfejlesztési projektek és támogatásuk
005064010 Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Közvilágítás
005066010 Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Zöldterület-kezelés
005066020 Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
005072111 Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Háziorvosi alapellátás
005072210 Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Járóbetegek gyógyító szakellátása
005072311 Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Fogorvosi alapellátás
005072460 Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások
005074031 Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
005074032 Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Ifjúság-egészségügyi gondozás
005081030 Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
005081061 Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
005082044 Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Könyvtári szolgáltatások
005082070 Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
005091140 Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
005096015 Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
005096025 Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
005104035 Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
005107051 Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Szociális étkeztetés szociális konyhán
005107055 Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
005107070 Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása
005900020 Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
005900060 Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
005900090 Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
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Rovatrend lista

11.sz.melléklet

Kód Megnevezés B/K Év Aktív Alap
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásaBevételi 2022 Igen Igen
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásaBevételi 2022 Igen Igen
B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaBevételi 2022 Igen Igen
B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatásaBevételi 2022 Igen Igen
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásaBevételi 2022 Igen Igen
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásokBevételi 2022 Igen Igen
B116 Elszámolásból származó bevételekBevételi 2022 Igen Igen
B12 Elvonások és befizetések bevételeiBevételi 2022 Igen Igen
B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrőlBevételi 2022 Igen Igen
B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrőlBevételi 2022 Igen Igen
B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrőlBevételi 2022 Igen Igen
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlBevételi 2022 Igen Igen
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatásokBevételi 2022 Igen Igen
B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrőlBevételi 2022 Igen Igen
B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrőlBevételi 2022 Igen Igen
B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrőlBevételi 2022 Igen Igen
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlBevételi 2022 Igen Igen
B311 Magánszemélyek jövedelemadóiBevételi 2022 Igen Igen
B312 Társaságok jövedelemadóiBevételi 2022 Igen Igen
B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékokBevételi 2022 Igen Igen
B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókBevételi 2022 Igen Igen
B34 Vagyoni típusú adókBevételi 2022 Igen Igen
B351 Értékesítési és forgalmi adókBevételi 2022 Igen Igen
B352 Fogyasztási adókBevételi 2022 Igen Igen
B353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adókBevételi 2022 Igen Igen
B354 GépjárműadókBevételi 2022 Igen Igen
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adókBevételi 2022 Igen Igen
B36 Egyéb közhatalmi bevételekBevételi 2022 Igen Igen
B401 Készletértékesítés ellenértékeBevételi 2022 Igen Igen
B402 Szolgáltatások ellenértékeBevételi 2022 Igen Igen
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértékeBevételi 2022 Igen Igen
B404 Tulajdonosi bevételekBevételi 2022 Igen Igen
B405 Ellátási díjak Bevételi 2022 Igen Igen
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adóBevételi 2022 Igen Igen
B407 Általános forgalmi adó visszatérítéseBevételi 2022 Igen Igen
B4081 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételekBevételi 2022 Igen Igen
B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételekBevételi 2022 Igen Igen
B4091 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételeiBevételi 2022 Igen Igen
B4092 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételeiBevételi 2022 Igen Igen
B410 Biztosító által fizetett kártérítésBevételi 2022 Igen Igen
B411 Egyéb működési bevételekBevételi 2022 Igen Igen
B51 Immateriális javak értékesítéseBevételi 2022 Igen Igen
B52 Ingatlanok értékesítéseBevételi 2022 Igen Igen
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítéseBevételi 2022 Igen Igen
B54 Részesedések értékesítéseBevételi 2022 Igen Igen
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekBevételi 2022 Igen Igen
B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrőlBevételi 2022 Igen Igen
B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai UniótólBevételi 2022 Igen Igen
B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektőlBevételi 2022 Igen Igen
B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrőlBevételi 2022 Igen Igen
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközökBevételi 2022 Igen Igen
B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrőlBevételi 2022 Igen Igen
B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai UniótólBevételi 2022 Igen Igen
B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektőlBevételi 2022 Igen Igen
B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrőlBevételi 2022 Igen Igen
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökBevételi 2022 Igen Igen
B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástólBevételi 2022 Igen Igen
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Kód Megnevezés B/K Év Aktív Alap
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástólBevételi 2022 Igen Igen
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástólBevételi 2022 Igen Igen
B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítéseBevételi 2022 Igen Igen
B8122 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátásaBevételi 2022 Igen Igen
B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítéseBevételi 2022 Igen Igen
B8124 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátásaBevételi 2022 Igen Igen
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevételeBevételi 2022 Igen Igen
B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevételeBevételi 2022 Igen Igen
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezésekBevételi 2022 Igen Igen
B815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztéseBevételi 2022 Igen Igen
B816 Központi, irányító szervi támogatásBevételi 2022 Igen Igen
B817 Lekötött bankbetétek megszüntetéseBevételi 2022 Igen Igen
B818 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételeiBevételi 2022 Igen Igen
B8191 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeiBevételi 2022 Igen Igen
B8192 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeiBevételi 2022 Igen Igen
B821 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítéseBevételi 2022 Igen Igen
B822 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítéseBevételi 2022 Igen Igen
B823 Külföldi értékpapírok kibocsátásaBevételi 2022 Igen Igen
B824 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektőlBevételi 2022 Igen Igen
B825 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektőlBevételi 2022 Igen Igen
B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételeiBevételi 2022 Igen Igen
B84 VáltóbevételekBevételi 2022 Igen Igen
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérekKiadási 2022 Igen Igen
K1102 Normatív jutalmakKiadási 2022 Igen Igen
K1103 Céljuttatás, projektprémiumKiadási 2022 Igen Igen
K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálatKiadási 2022 Igen Igen
K1105 Végkielégítés Kiadási 2022 Igen Igen
K1106 Jubileumi jutalomKiadási 2022 Igen Igen
K1107 Béren kívüli juttatásokKiadási 2022 Igen Igen
K1108 Ruházati költségtérítésKiadási 2022 Igen Igen
K1109 Közlekedési költségtérítésKiadási 2022 Igen Igen
K1110 Egyéb költségtérítésekKiadási 2022 Igen Igen
K1111 Lakhatási támogatásokKiadási 2022 Igen Igen
K1112 Szociális támogatásokKiadási 2022 Igen Igen
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaiKiadási 2022 Igen Igen
K121 Választott tisztségviselők juttatásaiKiadási 2022 Igen Igen
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásokKiadási 2022 Igen Igen
K123 Egyéb külső személyi juttatásokKiadási 2022 Igen Igen
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóKiadási 2022 Igen Igen
K311 Szakmai anyagok beszerzéseKiadási 2022 Igen Igen
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzéseKiadási 2022 Igen Igen
K313 Árubeszerzés Kiadási 2022 Igen Igen
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevételeKiadási 2022 Igen Igen
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatásokKiadási 2022 Igen Igen
K331 Közüzemi díjakKiadási 2022 Igen Igen
K332 Vásárolt élelmezésKiadási 2022 Igen Igen
K333 Bérleti és lízing díjakKiadási 2022 Igen Igen
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokKiadási 2022 Igen Igen
K335 Közvetített szolgáltatásokKiadási 2022 Igen Igen
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokKiadási 2022 Igen Igen
K337 Egyéb szolgáltatásokKiadási 2022 Igen Igen
K341 Kiküldetések kiadásaiKiadási 2022 Igen Igen
K342 Reklám- és propagandakiadásokKiadási 2022 Igen Igen
K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóKiadási 2022 Igen Igen
K352 Fizetendő általános forgalmi adóKiadási 2022 Igen Igen
K353 KamatkiadásokKiadási 2022 Igen Igen
K354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásaiKiadási 2022 Igen Igen
K355 Egyéb dologi kiadásokKiadási 2022 Igen Igen
K41 Társadalombiztosítási ellátásokKiadási 2022 Igen Igen
K42 Családi támogatásokKiadási 2022 Igen Igen
K43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítésekKiadási 2022 Igen Igen
K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátásokKiadási 2022 Igen Igen
K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátásokKiadási 2022 Igen Igen
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K46 Lakhatással kapcsolatos ellátásokKiadási 2022 Igen Igen
K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásaiKiadási 2022 Igen Igen
K48 Egyéb nem intézményi ellátásokKiadási 2022 Igen Igen
K501 Nemzetközi kötelezettségekKiadási 2022 Igen Igen
K5021 helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásokKiadási 2022 Igen Igen
K5022 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetéseiKiadási 2022 Igen Igen
K5023 Egyéb elvonások és befizetésekKiadási 2022 Igen Igen
K503 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülreKiadási 2022 Igen Igen
K504 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülreKiadási 2022 Igen Igen
K505 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülreKiadási 2022 Igen Igen
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülreKiadási 2022 Igen Igen
K507 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülreKiadási 2022 Igen Igen
K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülreKiadási 2022 Igen Igen
K509 Árkiegészítések, ártámogatásokKiadási 2022 Igen Igen
K510 KamattámogatásokKiadási 2022 Igen Igen
K511 Egyéb működési célú támogatások az Európai UniónakKiadási 2022 Igen Igen
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülreKiadási 2022 Igen Igen
K513 Tartalékok Kiadási 2022 Igen Igen
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítéseKiadási 2022 Igen Igen
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítéseKiadási 2022 Igen Igen
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítéseKiadási 2022 Igen Igen
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítéseKiadási 2022 Igen Igen
K65 Részesedések beszerzéseKiadási 2022 Igen Igen
K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadásokKiadási 2022 Igen Igen
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóKiadási 2022 Igen Igen
K71 Ingatlanok felújításaKiadási 2022 Igen Igen
K72 Informatikai eszközök felújításaKiadási 2022 Igen Igen
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújításaKiadási 2022 Igen Igen
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóKiadási 2022 Igen Igen
K81 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülreKiadási 2022 Igen Igen
K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülreKiadási 2022 Igen Igen
K83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülreKiadási 2022 Igen Igen
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülreKiadási 2022 Igen Igen
K85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülreKiadási 2022 Igen Igen
K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülreKiadási 2022 Igen Igen
K87 LakástámogatásKiadási 2022 Igen Igen
K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai UniónakKiadási 2022 Igen Igen
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülreKiadási 2022 Igen Igen
K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnakKiadási 2022 Igen Igen
K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnakKiadási 2022 Igen Igen
K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnakKiadási 2022 Igen Igen
K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlásaKiadási 2022 Igen Igen
K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlásaKiadási 2022 Igen Igen
K9123 Kincstárjegyek beváltásaKiadási 2022 Igen Igen
K9124 Éven belüli belföldi értékpapírok beváltásaKiadási 2022 Igen Igen
K9125 Belföldi kötvények beváltásaKiadási 2022 Igen Igen
K9126 Éven tűli lejáratú belföldi értékpapírok beváltásaKiadási 2022 Igen Igen
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósításaKiadási 2022 Igen Igen
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetéseKiadási 2022 Igen Igen
K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósításaKiadási 2022 Igen Igen
K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezéseKiadási 2022 Igen Igen
K917 Pénzügyi lízing kiadásaiKiadási 2022 Igen Igen
K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásaiKiadási 2022 Igen Igen
K9191 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásaiKiadási 2022 Igen Igen
K9192 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásaiKiadási 2022 Igen Igen
K921 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlásaKiadási 2022 Igen Igen
K922 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlásaKiadási 2022 Igen Igen
K923 Külföldi értékpapírok beváltásaKiadási 2022 Igen Igen
K924 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknekKiadási 2022 Igen Igen
K925 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknekKiadási 2022 Igen Igen
K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásaiKiadási 2022 Igen Igen
K94 VáltókiadásokKiadási 2022 Igen Igen
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      12. sz. melléklet 
 

Megismerési záradék 

 
 
Alulírottak aláírásunkkal elismerjük, hogy a Számlarendben foglaltakat megismertük, 
megértettük és munkavégzésünk során betartjuk: 
 

Név Munkakör Kelt Aláírás 

Czeczonné Kiss Nóra gazdasági vezető 2022.  

Varga Éva gazdasági vezető 
helyettes 

2022.  

Szokolai Magdolna pénzügyi ügyintéző 2022.  

Birgés Nikolett pénzügyi ügyintéző 2022.  

Rabb Anikó pénzügyi ügyintéző 2022.  

Mészárosné Nagy 
Anikó 

pénztáros 2022.  

Hajdú Szilvia pénzügyi ügyintéző 2022.  

Bődi Edit pénzügyi ügyintéző 2022.  

Bagdán Anita pénzügyi ügyintéző 2022.  

Palotainé Holló 
Bernadett 

pénztáros 2022.  

Papp-Molnár 
Zsuzsanna 

gazdasági ügyintéző 2022.  

Somogyi Magdolna irodai és ügyviteli 
ügyintéző 

2022.  
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Készítés ideje:   
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Készítette:   
Varga Éva gazdaságvezető-helyettes 
 
Ellenőrizte: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
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Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 



Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 

5465Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

telefon: (56) 568-451  fax: (56) 568-462 

   
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Beszerzési szabályzat módosítására 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat és intézményei Beszerzési szabályzatának 1.3.1. pontjában 
szereplő felsorolás 2. pontját javaslom módosítani a készpénzes kisértékű vásárlások miatt. 
 
Az eddigi szabályozást 
 
„1.3.A Beszerzési Szabályzat hatálya alóli kivételek: 

1.3.1 A Beszerzési Szabályzat rendelkezéseit nem kell alkalmazni: 

 amennyiben a beszerzésre előre nem látható okból előállt sürgősség miatt kerül sor” 

 

az alábbiak szerint javaslom módosítani 

 
„1.3.A Beszerzési Szabályzat hatálya alóli kivételek: 

1.3.1 A Beszerzési Szabályzat rendelkezéseit nem kell alkalmazni: 

 amennyiben a beszerzésre előre nem látható ok, illetve előállt sürgősség miatt kerül 

sor” 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el a szabályzat 
módosítását.  
 
Cserkeszőlő, 2022. szeptember 5. 
  

 Tisztelettel: 

 

                                                                                                             dr. Tóth Dániel sk. 
 jegyző 
 

 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
 
 
…./2022.(IX….) sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 

 Cserkeszőlő Községi Önkormányzat és intézményei Beszerzési szabályzatának 
módosításáról. 

 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Beszerzési szabályzat 
módosításáról szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 
és intézményei Beszerzési Szabályzatát a melléklet szerint elfogadja. 
 
 
Erről értesül:  - Képviselő-testület tagjai – helyben 
 - dr. Tóth Dániel jegyző – helyben 
 - Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – helyben 
 - Varga Éva gazdaságvezető-helyettes – helyben 
 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 Varga Attila sk. dr. Tóth Dániel sk. 
 polgármester jegyző 
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1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1.1 A Beszerzési Szabályzat célja 
 
1.1.1 A beszerzési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) hatálya alá nem eső beszerzések 
tekintetében szabályozza Cserkeszőlő Községi Önkormányzat, Cserkeszőlői 
Polgármesteri Hivatal, Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ, Petőfi Sándor 
Általános Művelődési Központ beszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, 
belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont 
személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét és a beszerzési eljárások 
dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. A Szabályzat célja 
továbbá, hogy rögzítse az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, 
személyeket, illetőleg testületeket. 

1.1.2 A Szabályzat további célja, hogy egységes eljárásrendet határozzon meg a Cserkeszőlő 
Községi Önkormányzat intézményei (a továbbiakban: Önkormányzat) működéséhez 
szükséges beszerzésekre. 

1.1.3 A beszerzések alatt érteni kell a számviteli törvény szerinti - a készlet és szolgáltatások 
vásárlását is. 

1.1.4 Szabályzat hatálya kiterjed az 1.1.1 pontban megjelölt szervezetek közbeszerzési 
értékhatárt meg nem haladó árubeszerzésre, építési beruházásra, építési koncesszióra, 
szolgáltatás megrendelésére és szolgáltatási koncesszióra függetlenül a finanszírozás 
módjáról és forrásától. 

1.1.5 A Szabályzat biztosítja a közpénzek hatékony felhasználását, annak átláthatóságát és 
nyilvános ellenőrizhetőségét, továbbá a beszerzések során a tisztességes verseny 
feltételeinek megteremtését. 

1.1.6 A beszerzési eljárásban - ideértve a szerződés megkötését is - az ajánlatkérő köteles 
biztosítani, az ajánlattevő pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát és 
nyilvánosságát. 

1.1.7 Az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania az 
ajánlattevők számára. 

1.1.8 A Szabályzat biztosítja a helyi kis- és közepes vállalkozások beszerzési eljárásokba való 
bekapcsolódását. 

1.1.9 Az Európai Unióban letelepedett ajánlattevők és a közösségi áruk számára nemzeti 
elbánást kell nyújtani a beszerzési eljárásban. Az Európai Unión kívül letelepedett 
ajánlattevők és a nem közösségi áruk számára nemzeti elbánást a beszerzési eljárásban 
a Magyar Köztársaságnak és az Európai Közösségnek a közbeszerzések terén fennálló 
nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani. 

1.1.10 Az ajánlatkérőnek beszerzése megvalósítása során törekednie kell a környezetvédelmi 
szempontok figyelembevételére. 
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1.2 A Beszerzési Szabályzat személyi és tárgyi hatálya 
 
1.2.1 Jelen szabályzat hatálya az olyan beszerzésekre terjed ki, amelyekre a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai nem terjednek ki: 

 közbeszerzési értékhatár alatti értékű beszerzések, 

 közbeszerzési kivételi körökbe tartozó beszerzések. 

1.2.2 A Szabályzat személyi hatálya kiterjed valamennyi, a Cserkeszőlő Községi 
Önkormányzat és intézményei: Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal, Fürdő és 
Gyógyászati Központ Cserkeszőlő, Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ 
Cserkeszőlő beszerzéseit előkészítő, a beszerzési eljárásokba bevont személyekre, 
illetve szervezetekre, az Önkormányzat által megbízott beszerzést lebonyolító 
személyre vagy szervezetre, az eljárásba bevont Bíráló Bizottságra, valamint a 
Beszerzési Döntéshozó Testületre. 

1.2.3 A Szabályzat személyi hatálya kiterjed az Önkormányzattal, a helyi önkormányzati 
költségvetési szervekkel közszolgálati és közalkalmazotti jogviszonyban és 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre. 

1.2.4 A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed mindazon beszerzési eljárásra, amelyet Ajánlatkérő 
visszterhes szerződés megkötése céljából köteles lefolytatni a Kbt -ben megadott értéket 
el nem érő beszerzések megvalósítása érdekében. Az adott évre vonatkozó 
közbeszerzési értékhatárokat Magyarország adott éves központi költségvetéséről szóló 
törvény, illetve az Európai Unió vonatkozó jogszabályai tartalmazzák. 

1.2.5 A beszerzés tárgya lehet árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, 
szolgáltatás megrendelése és szolgáltatási koncesszió. 

1.2.6 A Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
tervpályázati eljárások esetén is. 

1.2.7 Amennyiben a beszerzésre pályázati támogatás keretében kerül sor, a jelen 
szabályzatban foglaltak mellett a pályázati felhívásban és az ahhoz kapcsolódó 
dokumentációban foglaltakra is figyelemmel kell lenni. 

 

1.3 A Beszerzési Szabályzat hatálya alóli kivételek: 

1.3.1 A Beszerzési Szabályzat rendelkezéseit nem kell alkalmazni: 

 amennyiben műszaki-technikai sajátosságok, művészeti szempontok vagy 
kizárólagos jogok védelme miatt a beszerzést kizárólag egy meghatározott személy, 
szervezet képes teljesíteni, 

 amennyiben a beszerzésre előre nem látható ok, illetve előállt sürgősség miatt kerül 
sor, 

 a korábban beszerzett dolog kicserélése vagy kibővítése során a korábbi nyertes 
ajánlattevőnek másikkal történő helyettesítése azzal a következménnyel járna, hogy 
műszaki-technikai szempontból eltérő és nem illeszkedő dolgokat kellene beszerezni, 
vagy az ilyen beszerzés aránytalan műszaki-technikai nehézséget eredményezne a 
működtetésben és a fenntartásban, 

 a költségvetésben a hibaelhárítási keret előirányzata terhére elvégzendő munkák 
esetében, 

 a készletbeszerzések esetén, (csak megrendelő kell) 
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 egyedi termék előállítására csak egy piaci szereplő alkalmas, 

 az élet-, a balesetveszély, illetve a katasztrófa elhárítása, rendkívüli esemény, 
valamint a vagyonvédelem érdekében szükségessé váló haladéktalan intézkedést 
igénylő beszerzésekre. 

 

1.4 Összeférhetetlenség 
 
1.4.1 A beszerzések előkészítésében és az ajánlatok elbírálásában részt vevő személy, 

illetőleg szakértő 

 nem lehet az ajánlattevő, illetve ajánlattevőnek, vagy az ajánlattevő képviselőjének 
hozzátartozója, vagy közeli rokona; 

 nem állhat az ajánlattevővel munkaviszonyban, vagy egyéb szerződéses 
jogviszonyban; 

 nem lehet az ajánlattevő tulajdonosa vagy résztulajdonosa. 

1.4.2 A beszerzések előkészítésében és az elbírálásban részt vevő, a vele szemben fennálló 
összeférhetetlenségi okot köteles haladéktalanul bejelenteni. 

1.4.3 Összeférhetetlenségi ügyben vita esetén a Képviselő-testület dönt. 
 

1.5 A Beszerzés alapelvei 
 
1.5.1 A beszerzési eljárásban – ideértve a szerződés megkötését is – az Ajánlatkérő köteles 

biztosítani a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználását és nyilvános 

ellenőrizhetőségének megteremtését, továbbá a közbeszerzések során a verseny 
tisztaságát. 

1.5.2 Ajánlatkérő az általa lefolytatott beszerzési eljárások során köteles elősegíteni a mikro- 
, kis- és középvállalkozások közbeszerzési eljárásban való részvételét, a fenntartható 
fejlődést, az állam szociális célkitűzéseit és a jogszerű foglalkoztatás elősegítését. 

1.5.3 Az Ajánlatkérő köteles biztosítani, a gazdasági szereplő pedig tiszteletben tartani a 
verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát. 

1.5.4 Az Ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania a 
gazdasági szereplők számára. 

1.5.5 Az Ajánlatkérő és a gazdasági szereplők a beszerzési eljárásban a jóhiszeműség és 
tisztesség, valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelően 
kötelesek eljárni. 

1.5.6 Az Ajánlatkérőnek a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás 
elvét szem előtt tartva kell eljárnia. 

1.5.7 Az Európai Unióban letelepedett gazdasági szereplők és a közösségi áruk számára 
nemzeti elbánást kell nyújtani a közbeszerzési eljárásban. Az Európai Unión kívül 
letelepedett gazdasági szereplők és a nem közösségi áruk számára nemzeti elbánást a 
beszerzési eljárásban Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén 
fennálló nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani. 

1.5.8 A beszerzés alapelveinek és tisztaságának betartása érdekében a beszerzési eljárás 
előkészítésébe, illetve lefolytatásába bármilyen módon bevont személyek, illetve 
szervezetek haladéktalanul kötelesek írásban, részletesen tájékoztatni a Jegyzőt, ha egy 
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adott beszerzési eljárás tekintetében bárki részéről bármilyen, az eljárás tisztaságát 
veszélyeztető és/vagy a Kbt. alapelveit sértő cselekményt észlelnek. 

1.5.9 A beszerzési eljárás nyelve a magyar, az Ajánlatkérő a beszerzési eljárásban lehetővé 
teheti – de nem követelheti meg – a magyar helyett más nyelv használatát is. 

 

1.6 Jogforrások 
 
1.6.1 Magyarország Alaptörvénye, 

1.6.2 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: Ptk.), 

1.6.3 a mindenkori költségvetési törvény, 

1.6.4 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), 

1.6.5 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány 
rendelet (a továbbiakban: Ávr.). 

1.6.6 a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, 

1.6.7 Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormány rendelet, 

1.6.8 a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény. 

1.6.9 a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V.18.) Kormány rendelet 

1.6.10 a helyi önkormányzati vagyonrendelete és költségvetési rendelete. 

 

1.7 A beszerzés értékének meghatározása, közbeszerzési kötelezettség vizsgálata 
 
1.7.1 A beszerzések becsült értékének kiszámításakor a Kbt. 16-19.§-ait figyelembe kell 

venni. 

1.7.2 A beszerzés becsült értékén a beszerzés megkezdésekor annak tárgyáért az adott piacon 
általában kért vagy kínált - általános forgalmi adó nélkül számított, a Kbt. 17-20. §-ban 
foglaltakra tekintettel megállapított - teljes ellenszolgáltatást kell érteni. Opcionális 
részt tartalmazó ajánlatkérés esetén a teljes ellenszolgáltatásba az opcionális rész értékét 
is bele kell érteni. 

1.7.3 Az Ajánlatkérőnek egybe kell számítania azon építési beruházás, szolgáltatás- 
megrendelés, vagy hasonló áruk beszerzésére irányuló beszerzések becsült értékét, 
amelyek részekre bontva, több szerződés útján valósulnak meg és egy műszaki- 
gazdasági funkcionális egységet képeznek. 

1.7.4 Építési beruházások esetén egy több szakaszra tagolódó projekt elemei akkor 
értékelhetőek külön építési beruházásként, amennyiben teljes értékű és önálló műszaki- 
gazdasági funkció betöltésére önmagukban alkalmasak, önállóan is teljes mértékben, 
egymásra utaltság nélkül betöltik funkciójukat. 

1.7.5 Árubeszerzés esetén az azonos áruk becsült értékét összevontan kell kezelni. 

1.7.6 Szolgáltatások megrendelése esetén a műszaki-gazdasági funkció egysége körében 
vizsgálva, ha a szolgáltatások egy cél megvalósítását szolgálják, azok becsült értékét 
összevontan kell kezelni. 

1.7.7 A műszaki és gazdasági funkció egysége az adott beszerzés tárgyával és feltételeivel 
összefüggésben minden esetben megvizsgálandó. Mindig a konkrét beszerzés a döntő. 
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1.7.8 A közbeszerzési értékhatárokat a Közbeszerzési Hatóság a Közbeszerzési Értesítőben 
minden év elején közzéteszi. A közbeszerzési értékhatárok folyamatos figyelemmel 
kíséréséért a Jegyző a felelős. 

1.8 A beszerzési eljárás fajtái 
 
1.8.1 A bruttó 200 000 Ft-ot el nem érő beszerzések esetében nem szükséges beszerzési eljárás 

alkalmazása, de a piaci árnak való megfelelőséget igazolni kell. Ezt történhet 
árajánlatokkal, (online) katalógusokkal. 

1.8.2 A beszerzési eljárás lehet meghívásos eljárás és meghívásos tárgyalásos eljárás. 

1.8.3 A beszerzési eljárás során nem lehet áttérni egyik eljárási fajtáról a másikra. 

1.8.4 Ajánlatkérő önálló eljárási szabályokat is alakíthat ki. Az önálló eljárási szabályok 
kialakításáról a Képviselő-testület dönt. 

 

1.9 In House beszerzés 
 
1.9.1 Nem szükséges beszerzési eljárást lefolytatni abban az esetben, ha Cserkeszőlő Községi 

Önkormányzat, Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal, Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati 
Központ, Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ egymással köt szerződést. 

 

1.10 A beszerzési eljárások dokumentálásának rendje 
 
1.10.1 Az Ajánlatkérő az iratkezelési szabályzatának előírásai szerint gondoskodik a 

beszerzésekkel kapcsolatos iratok kezeléséről és megőrzéséről. 

1.10.2 A beszerzési eljárások dokumentálása szabályainak betartásáról a jegyző gondoskodik. 
 
 
2. A BESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK ÉS LEFOLYTATÁSÁNAK 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 
 

2.1 A beszerzések tervezése 
 
2.1.1 a beszerzésekkel kapcsolatban vizsgálni kell a beszerzés és az Önkormányzat és 

intézményei feladatellátásával való összefüggést, 

2.1.2 előzetesen vizsgálni kell a beszerzés szükségességét, gazdaságosságát, célszerűségét, 

2.1.3 gondoskodni kell a beszerzések költségvetési koncepcióban, majd pedig a költségvetési 
rendeletben való szerepeltetéséről, 

2.1.4 a beszerzések tekintetében vizsgálni kell, hogy a döntés képviselő-testületi döntést 
igényel-e, 

2.1.5 előzetesen vizsgálni kell, hogy a beszerzés közbeszerzési körbe tartozik-e, 

2.1.6 a beszerzéseknél be kell tartani a pénzgazdálkodási jogkör gyakorlását meghatározó, 
belső szabályzatban rögzített kötelezettségvállalási és kötelezettségvállalás 
ellenjegyzési szabályokat, 

2.1.7 gondoskodni kell a beszerzés tényleges megvalósításáról, 

2.1.8 el kell végezni a beszerzéssel kapcsolatos nyilvántartásba vételi feladatokat, 
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2.1.9 a beszerzési tevékenységről a vezetői döntésnek megfelelően be kell számolni, 

2.1.10 utólag is vizsgálni kell a beszerzés szükségességét, gazdaságosságát, célszerűségét. 

 

2.2 A készlet és szolgáltatás beszerzések tervezése 
 
2.2.1 A készlet és szolgáltatás beszerzések tervezése a tapasztalati adatokon és a várható 

változások figyelembevételével történik. 

2.2.2 A korábbi évektől való 20 %-nál nagyobb eltérést a költségvetési koncepcióban, illetve 
a költségvetési terv előterjesztésében is indokolni kell. 

2.2.3 A tárgyi eszköz és immateriális jószág beszerzési igényt az érintetteknek a költségvetési 
koncepció elkészítése előtt jelezniük kell. 

 

2.3 A beszerzés és a költségvetési szerv feladatellátásának kapcsolata 
 
2.3.1 Az adott beszerzések költségvetési tervben való szerepeltetése, illetve a tényleges 

beszerzések előtt előzetesen vizsgálni kell, hogy a beszerzés mennyiben szolgálja az 
Önkormányzat és intézményeinek feladatellátását. 

2.3.2 A feladatellátás vizsgálatánál először az önkormányzat gazdasági programjából kell 
kiindulni. 

2.3.3 Vizsgálni kell ezt követően a beszerzéssel érintett feladat, tevékenység szerepét, 
jelentőségét, hatását az Önkormányzat és intézményeinek működése során. 

2.3.4 Több beszerzési javaslat esetében a beszerzéseket rangsorolni kell. 
 

2.4 A beszerzés szükségessége, gazdaságossága, célszerűsége 
 
2.4.1 A beszerzések tekintetében vizsgálni kell azok 

 szükségességét, 

 gazdaságosságát, 

 célszerűségét, illetve 

 a további évekre történő gazdasági kihatását. 

2.4.2 A 10 000 000 Ft-ot, vagy az éves költségvetés főösszegének 2%-át Ft-ot meghaladó 
beszerzés kezdeményezésekor vizsgálni kell, hogy adott beszerzés mennyire illeszkedik 
az önkormányzat gazdasági programjába. 

 
 

2.5 A beszerzési eljárások előkészítésének általános szabályai I. - A beszerzéssel 
kapcsolatos döntés 

 
2.5.1 A beszerzés döntés előkészítése során vizsgálni kell, hogy 

 a beszerzés az előirányzat-felhasználási ütemtervben mikor szerepel, 

 a beszerzésre a pénzügyi forrás valóban rendelkezésre áll-e, 

 a tervezett előirányzat nagysága elegendő-e a várható beszerzési ár 
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figyelembevételével. 

2.5.2 Amennyiben a beszerzés lehetőségét idegen forrás bevonása teszi lehetővé, 
gondoskodni kell a beszerzés megfelelő indoklásáról, valamint az idegen forrás 
ismertetéséről, feltételeiről. 

2.5.3 Az év közben benyújtott beszerzési javaslat alapján gondoskodni kell az előirányzat 
átcsoportosításról, illetve a költségvetési rendelet módosításról. 

 

2.6 A beszerzési eljárások előkészítésének általános szabályai II. - A beszerzési 
tevékenység irányításáért való felelősség 

 
2.6.1 Az Önkormányzatnál a beszerzésekkel kapcsolatos feladatok ellátására önálló 

szervezeti egység nincs, ezen feladatok ellátásának megszervezéséért Cserkeszőlő 
Községi Önkormányzat vonatkozásában a polgármester, Cserkeszőlői Polgármesteri 
Hivatal vonatkozásában a jegyző, illetve aljegyző, Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati 
Központ, Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ vonatkozásában annak vezetői 
felelősek. 

2.6.2 A beszerzési tevékenységének irányításáért Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 
vonatkozásában a polgármester, Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a 
jegyző, Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ, Petőfi Sándor Általános 
Művelődési Központ vonatkozásában annak vezetői felelősek. 

2.6.3 Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a jegyző, Cserkeszőlő Fürdő és 
Gyógyászati Központ, Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ vonatkozásában 
annak vezetői a beszerzési tevékenységének irányításáról, a közben szerzett 
tapasztalatokról beszámol a polgármesternek. 

 

2.7 A beszerzési eljárások előkészítésének általános szabályai III. – A Beszerzési 
Bírálóbizottság 

 
2.7.1 A nettó 1 millió forintot elérő beszerzések esetében az ajánlatok elbírálása az öttagú 

Beszerzési Bíráló Bizottság által történik. 

2.7.2 A Bíráló Bizottság négy állandó és egy eseti taggal rendelkezik. 

2.7.3 A Bíráló Bizottság állandó tagjainak mindenkor képviselniük kell a beszerzési eljárás 
lebonyolításához szükséges szakértelmet. A Bíráló Bizottság egyik állandó tagja a 
gazdasági vezető, mint pénzügyi szakértelemmel rendelkező személy. A Bíráló 
Bizottság másik állandó tagja jogi végzettséggel rendelkező személy. A Bíráló Bizottság 
állandó tagjai továbbá az alpolgármester és a jegyző. 

2.7.4 A Bíráló Bizottság eseti tagja azon intézmény szervezeti egységének vezetője, amelyet 
a beszerzés érint. 

2.7.5 A Bíráló Bizottság elnöke az alpolgármester. 

2.7.6 A Képviselő-testület jelen szabályzat elfogadásával felhatalmazza a polgármestert, a 
polgármester akadályoztatása esetén az alpolgármestert a Bíráló Bizottság 
összetételének fentiektől eltérő megállapítására, valamint szükség szerint a további 
tagok kijelölésére. 

2.7.7 A Bizottság feladatai: 

a. véleményezi az alkalmassági és az értékelési szempontokat, 
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b. tagjai jogosultak részt venni az ajánlatok bontásán, 
c. tárgyalásos eljárás választása esetén részt vesz a tárgyaláson, 
d. a Bizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az ajánlatkérő 

nevében a beszerzési eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy testület részére, 
e. a bírálóbizottsági munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni. 

2.7.8 A Bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít. 

2.7.9 A Bizottság a jelen Szabályzat által meghatározott eljárási cselekményekhez 
kapcsolódóan, illetve szükség szerint ülésezik. A Bizottság üléseiről jelenléti ív és 
jegyzőkönyv készül. 

2.7.10 A Bírálóbizottság üléseit a Bírálóbizottság elnöke hívja össze. A Bírálóbizottság akkor 
határozatképes, ha tagjainak több mint fele, de legalább három tag az ülésen jelen van. 
A Bírálóbizottság üléseit az elnök vezeti. A Bírálóbizottság minden tagja egy 
szavazattal rendelkezik. A Bírálóbizottság ülésein annak tagjain kívül Cserkeszőlő 
Község Önkormányzata vonatkozásában a polgármester, Cserkeszőlői Polgármesteri 
Hivatal vonatkozásában a jegyző, illetve aljegyző, Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati 
Központ, Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ vonatkozásában annak vezetői, 
vehet részt. 

2.7.11 A Bírálóbizottság az eljárást lezáró határozatot előkészítő döntését (javaslatát) egyszerű 
szótöbbséggel hozza. Amennyiben bármely bizottsági tagnak a döntéssel kapcsolatosan 
különvéleménye van, azt a döntéshez mellékletként kell csatolni. Szavazategyenlőség 
esetén a különvélemények áttekintése és a bírálati lapok ismételt felülvizsgálata után a 
Bizottság elnöke újabb szavazást rendel el. Ismételt szavazategyenlőség esetén a 
Bizottság elnökének szavazata a döntő. Ebben az esetben azonban az ismételt szavazás 
tényéről és a vitatott kérdésekről, illetve valamennyi bizottsági tag véleményéről az 
eljárást lezáró személyt, vagy a Képviselő testületet írásban tájékoztatni kell. 

2.7.12 A szavazási jegyzőkönyv, különvélemények és a tájékoztatás egy eredeti példányát az 
eljárás iratanyagához csatolni kell. 

 
 
3 A BESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEFOLYTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

 

3.1 A beszerzési eljárások megindítása 
 
3.1.1 A bruttó 200 000 Ft-ot el nem érő beszerzések esetében nem szükséges beszerzési eljárás 

alkalmazása, de a piaci árnak való megfelelőséget igazolni kell. Ezt történhet 
árajánlatokkal, (online) katalógusokkal. Az adott intézmény vezetője a beszerzést saját 
hatáskörben folytatja le, a döntést a polgármester jóváhagyásával hozza meg.  
 

3.1.2 A beszerzési eljárás megindításáról, az ajánlatok bírálatáról szóló döntés történhet: 

 Cserkeszőlő Községi Önkormányzat vonatkozásában a polgármester, Cserkeszőlői 
Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a jegyző, Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati 
Központ, Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ vonatkozásában annak 
vezetői hatáskörében a tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott 
összeghatárig. 

 a polgármester hatáskörében a nettó 5 millió forintot el nem érő esetben. 

 képviselő-testületi hatáskörben a nettó 5 millió forintot elérő, de a közbeszerzési 
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értékhatárokat el nem érő esetben 
 

3.2 Ajánlatkérés menete 

 Beszerzési kezdeményezés az intézményvezetők által a polgármester felé jelzett írásos 
beszerzési igény leadásával indul. A beszerzési igényen fel kell tüntetni a becsült 
értéket, valamint indokolni kell a beszerzés szükségességét. Értékhatártól függően a 
megrendelés, illetve az ajánlatkérés kizárólag a polgármester által jóváhagyott, 
alírásával hitelesített beszerzési igény birtokában kezdeményezhető.     

 
3.2.1 Bruttó 200 000 Ft-ot el nem érő beszerzés esetében (online) katalógus árak 

összehasonlítása elegendő (internetről kinyomtatni és a beszerzési igény mögé csatolni). 
Az intézményvezetők írásban jelzik a beszerzési igényt a polgármester felé, a becsült 
érték és a szükségesség feltüntetésével, melyet a polgármester megfelelő indokoltság 
esetén aláírásával jóváhagy. A jóváhagyott beszerzési igény birtokában Cserkeszőlő 
Községi Önkormányzat vonatkozásában a polgármester, Cserkeszőlői Polgármesteri 
Hivatal vonatkozásában a jegyző, Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ és a 
Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ vonatkozásában annak vezetői, illetve a 
beszerzésekért felelős munkatárs megrendelőt küld a lehetséges szállító részére vagy az 
intézményvezető a beszerzést személyesen bonyolítja le, ebben az esetben nem 
szükséges megrendelő.  (ennek ellenőrizhetőségét biztosítani kell). 

3.2.2 A bruttó 200 000 Ft-ot elérő, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő építési beruházás, 
árú beszerzés, vagy szolgáltatás esetében az eljárás megindítója az adott intézmény 
vezetője, aki a beszerzés megindítása előtt köteles értesíteni a polgármestert, akinek 
egyetértésével indulhat az eljárás. Az eljárás során legalább három árajánlatot kell kérni 
és a legkedvezőbb feltételeket tartalmazó ajánlattevővel szerződést kell kötni. Az eljárás 
lezárásáról szóló döntést az adott intézmény vezetője a polgármester egyetértésével 
hozza meg.  

3.2.3 A bruttó 200 000 Ft-ot elérő, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő építési beruházás, 
árubeszerzés, vagy szolgáltatás esetében a beszerzéssel érintett intézmény szervezeti 
egységének vezetője az eljárás lefolytatása céljából megkeresi a Cserkeszőlő Községi 
Önkormányzat beszerzésekért felelős munkatársát. 

3.2.4 Bruttó 200 000 Ft-ot elérő, de nettó 1 millió Ft-ot el nem érő beszerzés esetében: 

 Az ajánlatkérés elsősorban e-mailben történhet; vagy a Szabályzat 3.2.5 pontja 
szerint. 

 Az ajánlatot elektronikus formában, szkennelve, e-mailen elegendő benyújtani. 

 Az ajánlatkérésnek, beszerzési felhívásnak a Szabályzat 3.3.1 pontja szerinti adatokat 
kell tartalmaznia. 

 A pályázatot akként kell kiírni, hogy vagy a legalacsonyabb árajánlat vagy 
meghatározott szempontrendszer alapján kerül kiválasztásra az eljárás nyertese. A 
kiírás fenti két módjáról, azt megelőzően az intézményvezető javaslatára az 
alpolgármester dönt.  

3.2.5 A nettó 1 millió Ft-ot elérő beszerzés esetében: 

 Az ajánlatkérés történhet: elektronikus úton, papír alapon levélben (iktatva, eredeti 
aláírással ellátva, tértivevénnyel postázva), vagy személyes átvétellel.  

 Az ajánlatokat elektronikus formában és papír alapon egy eredeti példányban is be 
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lehet kérni.  

 Az ajánlatkérésnek, beszerzési felhívásnak a Szabályzat 3.3.1 pontja szerinti adatokat 
kell tartalmaznia. 

3.2.6 Az ajánlattételre rendelkezésre álló határidőt úgy kell meghatározni, hogy az 
ajánlattételre felkért cégek egyenlő eséllyel adhassanak ajánlatot, és megfelelő idő 
álljon rendelkezésükre a műszaki-szakmai tartalom megismerésére, szükség esetén 
kiegészítő tájékoztatás, kérdések feltevésére. 

3.2.7 Az eljárás során indokolt esetben a jegyző javaslatára a Polgármester jogosult a 
beszerzési dokumentumokat módosítani, vagy visszavonni, illetve az ajánlattételi 
határidőt módosítani. 

3.2.8 Ajánlatot csak ajánlattételre felkért ajánlattevő nyújthat be. 
 

3.3 Az ajánlatkérés, beszerzési felhívás tartalma 
 
3.3.1 Az ajánlatkérésnek, beszerzési felhívásnak a tartalma, illetve adott esetben a mellékletét 

képező műszaki szakmai leírásnak különösen az alábbi adatokat kell tartalmaznia: 

 a feladat meghatározása olyan részletezettséggel, amely alapján szakmailag és 
pénzügyileg megalapozott kereskedelmi ajánlat nyújtható be; 

 annak ismertetését, hogy mely feltételek fennállása esetén alkalmas az ajánlattevő a 
szerződés teljesítésére; 

 az ajánlatok értékelésének szempontjai és módszere; 

 lehetőség biztosítását a szakmai-műszaki tartalom pontosítására, azzal kapcsolatban 
kérdés feltevésére; 

 építési tárgykörben helyszíni szemle biztosítását, 

 igény esetén a tárgyalásra vonatkozó adatokat, a tárgyalás szabályait. 

3.3.2 Építési beruházás beszerzésének mellékletei 

 Műszaki leírás 

 Műszaki rajz vagy tervrajz 

 Munkanemeket és tételszámokat tartalmazó árazatlan költségvetés 

3.3.3 Árubeszerzés mellékletei 

 Részletes műszaki specifikáció 

 Adott típus, márka megjelölésekor a vele egyenértékű műszaki tartalmú, más 
márkájú vagy típusú áru is elfogadott. 

3.3.4 Szolgáltatásmegrendelésnek tartalmaznia kell: 

 az elvégzendő feladatok szakmai tartalmát, 

 ráfordított időt (pl.: emberhónap/szakértői napszámot, képzési óraszámot, stb.) 

 az anyagköltség elszámolhatóságát, amennyiben releváns 

 amennyiben a szolgáltatás egyéb költségeket is magába foglal, azok megnevezését 
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3.4 Döntés az eljárásban, tájékoztatás a döntésről 
 
3.4.1 Az eljárást lezáró döntés meghozatala hatásköröktől függően Cserkeszőlő Községi 

Önkormányzat vonatkozásában a polgármester, Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 
vonatkozásában a jegyző, illetve aljegyző, Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ, 
Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ vonatkozásában annak vezetői, vagy az 
Önkormányzat Képviselő-testületének feladat és hatásköre. 

3.4.2 Érvénytelen az ajánlat, ha: 

 azt az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották 
be; 

 az ajánlattevőt az eljárásból kizárták, vagy nem felel meg a szerződés teljesítéséhez 
szükséges alkalmassági követelményeknek; 

 amennyiben a felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményeknek nem felel 
meg; 

 amennyiben az ajánlati kötöttség beálltát követően módosítja az ajánlattevő; 

 amennyiben a hiánypótlás során módosítja az ajánlattevő az ajánlatát, 

 amennyiben az ajánlattevő ajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri 
a Kbt. szerinti közbeszerzési értékhatárt, 

 amennyiben a Szabályzat 1.3 pontjában meghatározott összeférhetetlenségi ok áll 
fenn ajánlattevővel szemben. 

3.4.3 Eredménytelen az eljárás, ha: 

 nem érkezett ajánlat, 

 kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek, 

 egyik ajánlattevő sem tett az ajánlatételi felhívásnak megfelelő ajánlatot, 

 valamelyik ajánlattevőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit 
súlyosan sértő cselekménye miatt az ajánlatkérő az eljárás érvénytelenítéséről dönt. 

3.4.4 Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt tájékoztatni az eljárás eredményéről, az eljárás 
eredménytelenségéről, az ajánlattevő kizárásáról, a szerződés teljesítésére való 
alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának egyéb okból történt érvénytelenné 
nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a 
lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. 

3.4.5 A beszerzési eljárás az eljárás eredményéről szóló tájékoztató kiküldésével, illetőleg 
szerződéskötéssel zárul le. 

 
 
4 A SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÁLTALÁNOS 

SZABÁLYAI 
 

4.1 A szerződéskötés 
 
4.1.1 A szerződés megkötése a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat vonatkozásában a 

polgármester, Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ, Petőfi Sándor Általános 
Művelődési Központ vonatkozásában annak vezetőinek, valamint a polgármesternek a 
feladat- és hatásköre. A szerződést a gazdaságvezető és a jegyző minden esetben 
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ellenjegyzi. A Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a jegyző, illetve az 
aljegyző. az ellenjegyző.  

4.1.2 Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes 
visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot 
tevőnek minősített szervezettel (személlyel). 

  4.13 A szerződéseket bruttó 200 000,- Ft felett a szerződő felek, valamint a jogi és pénzügyi         
ellenjegyzés mellett a polgármester (távolléte esetén az alpolgármester) is ellátja 
aláírásával ellenjegyzés céljából. Az Önkormányzat részéről szerződő fél 
(intézményvezető) a szerződés minden oldalát köteles szignózni.  

  4.14 A szerződéseket aláírás előtt az intézményvezető köteles eljuttatni a gazdasági vezető, 
illetve helyettese részére pénzügyi ellenjegyzés, valamint a jegyző, illetve aljegyző 
részére jogi ellenjegyzés céljából. 

 

4.2 A beszerzés szakmai teljesítésének igazolása 
 
4.2.1 A beszerzésekkel kapcsolatban biztosítani kell a szakmai teljesítés igazolási, valamint 

az érvényesítési, majd az utalványozási és utalvány ellenjegyzési feladatokat. 

4.2.2 A szakmai teljesítés igazolását végző személyt úgy kell kijelölni, hogy az érintett 
személy valóban kellő szakmai rálátással rendelkezzen annak eldöntésére, hogy a 
teljesítés szakmailag a kötelezettségvállalás dokumentumának és a szakmai jellegű 
jogszabályoknak, normáknak, elvárásoknak megfelel-e. 

4.2.3 A vonatkozó pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlásának rendjét külön belső szabályzat 
tartalmazza. 

 

4.3 Beszámolás a beszerzésekről 
 
4.3.1 A beszerzési tevékenységről a képviselő-testületi, polgármester hivatali döntésnek 

megfelelően be kell számolni. Különösen indokolt a beszerzésekről való beszámoltatás, 
ha azok beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódnak, vagy olyan egyéb készlet és 
szolgáltatás beszerzések, melynek során az ár-érték kapcsolata a korábbiakhoz képest 
változott, vagy ha előirányzat túllépés tapasztalható. Összegzőt kell készíteni, amit a 
testület elé kell terjeszteni. 

4.3.2 A beszerzésekről való beszámoltatás megtörténhet a beszerzés lebonyolítását követően, 
illetve a féléves, illetve az éves beszámolási tevékenységhez kapcsolódva is. 

 

4.4 A beszerzések utólagos ellenőrzése 
 
4.4.1 A beszerzések szükségességét, gazdaságosságát, célszerűségét utólag is vizsgálni kell. 

Különösen igaz ez az adott év viszonylatában jelentős összegűnek minősül (az 
Önkormányzat tényleges készlet és szolgáltatás költségvetési kiadásának 10 %-át vagy 
beruházásainak 20%-át) meghaladó értékű tételek esetében. 
 
 
 

5 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
5.1.1 Amennyiben a beszerzés az Európai Unió által nyújtott pénzügyi forrásból valósul meg, 

jelen Szabályzatot a 2021-2027 programozási időszakban a releváns rendeletekkel, 
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valamint az adott projekthez kapcsolódó pályázati útmutatóval összhangban kell 
alkalmazni. 

5.1.2 Az Önkormányzatra háruló feladatok végrehajtásának rendjét a jegyző, a polgármester, 
az intézmények vezetői, valamint a belső utasítás határozza meg. 

5.1.3 Jelen Szabályzat az elfogadás napját követő napon lép hatályba. 

5.1.4 Jelen Szabályzat rendelkezéseit a hatályba lépése után megkezdett beszerzési 
eljárásokra kell alkalmazni. Jelen Szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg a korábbi 
Szabályzat hatályát veszíti. 

5.1.5 A jegyző gondoskodik arról, hogy az érintett munkatársak megismerjék. 

5.1.6 Jelen szabályzatot Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
…………………  számú határozatával elfogadta. 

 
 
 
Cserkeszőlő, 2022 szeptember 12.  

 
 

 
Varga Attila  dr. Tóth Dániel  
polgármester   jegyző 
  
 
 

                        Tóth Krisztina     Gazsi József 

   intézményvezető               mb. intézményvezető 

         PS ÁMK            Fürdő és Gyógyászati Központ  
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ELŐTERJESZTÉS 
Medicopter Alapítvány támogatási kérelmére 

 

Tisztelt Képviselő-Testület!  

 

A Medicopter Alapítvány támogatási kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz.  

A kérelmükben előadták, hogy 5 csomag vérmelegítő szereléket kívánnak vásárolni, melynek értéke 
bruttó 1.600.000, - Ft.  

Fentieket az ellátásuk igénybevétele során kívánják felhasználni. Kérelmük alapján bármekkora 
anyagi segítséget elfogadnak. A Medicopter Alapítvány kérelmét jelen előterjesztéshez mellékelem.  

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és döntsön abban a kérdésben, 
hogy támogatni kívánja-e a Medicopter Alapítványt és ha igen mekkora összegben.  

 

Cserkeszőlő, 2022. szeptember 01. 

          Varga Attila sk. 
         polgármester 
 
 

 

 

 

  




















































