Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
5/2020. számú szabályzat

SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (1.11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 51. §-ában foglalt
előírás szerint az Áhsz. 16. mellékletét képező egységes számlakeret alapján számlarendet kell
készíteni.
Az Áhsz. 51. § (2) bekezdése alapján a számlarendet a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
(Szt.) 161. §-a alapján kell elkészíteni, azzal hogy annak (2) bekezdés b) pontjában
foglaltakat csak akkor lehet szabályozni, ha azokról az Áhsz. nem rendelkezik.
Az Áhsz. 51. § (3) alapján számlarendben szabályozni kell a részletező nyilvántartások
vezetésének módját, azoknak a kapcsolódó könyvviteli és nyilvántartási számlákkal való
egyeztetését, annak dokumentálását, valamint a részletező nyilvántartások és az egységes
rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlák adataiból a pénzügyi
könyvvezetéshez készült összesítő bizonylatok (feladások) elkészítésének rendjét. Az összesítő
bizonylat tartalmi és formai követelményeit a számlarendben kell szabályozni
A szabályzatot módosítani kell
- olyan jogszabályi előírás változása esetén, amely érinti a hatályos szabályzat előírásait,
valamint
- ha a szervezet sajátosságai, működésének változása alapján indokolttá vált.
A módosításokat az ok felmerülésétől számított 30 napon belül kell végrehajtani. A szabályzat
módosításáért a Jegyző a felelős. A szabályzatot a gazdasági vezető készíti.
Jelen szabályzat 2020. január 10-én lép hatályba és visszavonásig érvényes.
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Ezzel egyidejűleg a 13/2015. számú Polgármesteri és Jegyzői együttes utasítással 2015. január 1jén hatályosított szabályzat a hatályát veszti.
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SZÁMLAREND

Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) 161. §-a, valamint az államháztartás
számviteléről szóló 4/2013. (1.11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 51. §-ában rögzített előírások alapján.
A számlarend tartalmazza
-

a pénzügyi könyvvitel során alkalmazott könyvviteli számlákat
(a Számlatükör 1.-9. számlaosztályai),

-

a költségvetési könyvvitel során alkalmazott nyilvántartási számlákat,
(a Számlatükör 0. számlaosztálya),

-

a főkönyvi számlaösszefüggéseket,

-

az előirányzat és maradvány elszámolást,

-

a könyvviteli zárlatot és sajátos feladatait.
I.
SZÁMLAREND HATÁLYA

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Ávr.) 10. § (8) bekezdése alapján a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
gazdálkodási feladatait az általa létrehozott Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri
Hivatal gazdasági szervezete látja el. A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri
Hivatalhoz rendelt, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek Ávr. 7. § (2)
bekezdésében megjelölt feladatait szintén a Budavári Polgármesteri Hivatal látja el.
Fentiek alapján a Számlarend hatálya kiterjed:
-

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzatra,
(1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. sz.) a továbbiakban Budavári Önkormányzat,

-

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatalra,
(1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. sz.) a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal.

A szabályzat hatálya kiterjed továbbá
-

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXDÍ. törvény 80. § (3)-(5) bekezdése alapján
azokra a Nemzetiségi Önkormányzatokra, amelyek a Polgármesteri Hivatallal az Ávr.
10. § (4) bekezdése alapján munkamegosztási megállapodást kötöttek.
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II.
SZÁMLATÜKÖR
ESZKÖZÖK
I. SZÁMLAOSZTÁLY
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
II. Immateriális javak
111
Vagyoni értékű jogok
Vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke
mi
FKT vagyoni értékű jogok aktivált áll. ért.
mii
11112
KFK vagyoni értékű jogok aktivált áll. ért.
FKS vagyoni értékű jogok aktivált áll. ért.
11113
Kisértékű vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke
1112
Vagyoni
értékű jogok folyamatban lévő beruházás értéke
1115
FKT vagyoni értékű jogok folyamatban lévő beruházás ért.
11151
KFK vagyoni értékű jogok folyamatban lévő beruházás ért.
11152
FKS vagyoni értékű jogok folyamatban lévő beruházás ért.
11153
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke
1118
FKT üzemeltetésre, kezelésbe átadott vagyoni értékű jogok aktivált áll. ért.
11181
KFK üzemeltetésre, kezelésbe átadott vagyoni értékű jogok aktivált áll. ért.
11182
FKS üzemeltetésre, kezelésbe átadott vagyoni értékű jogok aktivált áll. ért.
11183
O-ra leírt vagyoni értékű jogok
1119
O-ra leírt vagyoni értékű jogok állományának értéke
11191
O-ra leírt FKT vagyoni értékű jogok áll. ért.
111911
111912
O-ra leírt KFK vagyoni értékű jogok áll. ért.
O-ra leírt FKS vagyoni értékű jogok áll. ért.
111913
O-ra leírt üzemeltetésre, kezelésbe átadott vagyoni értékű jogok állományának értéke
11198
O-ra leírt FKT üzemeltetésre, kezelésbe átadott vagyoni értékű jogok áll. ért.
111981
O-ra leírt KFK üzemeltetésre, kezelésbe átadott vagyoni értékű jogok áll. ért.
111982
O-ra leírt FKS üzemeltetésre, kezelésbe átadott vagyoni értékű jogok áll. ért.
111983
Szellemi termékek
112
Szellemi termékek aktivált állományának értéke
1121
FKT szellemi termékek aktivált áll. ért.
11211
KFK
szellemi termékek aktivált áll. ért.
11212
FKS szellemi termékek aktivált áll. ért.
11213
Kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke
1122
Szellemi termékek folyamatban lévő beruházás értéke
1125
FKT szellemi termékek folyamatban lévő beruházás ért.
11251
KFK szellemi termékek folyamatban lévő beruházás ért.
11252
FKS szellemi termékek folyamatban lévő beruházás ért.
11253
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott szellemi termékek aktivált állományának értéke
1128
11281
FKT üzemeltetésre, kezelésbe átadott szellemi termékek aktivált áll. ért.
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11282
11283
1129
11291
112911
112912
112913
11298
112981
112982
112983
116
1161
11612
11613
1162
11622
11623
118
1181
11811
118111
118112
118113
11818
118181
118182
118183
1182
11821
118211
118212
118213
11828
118281
118282
118283
119
1191

KFK üzemeltetésre, kezelésbe átadott szellemi termékek aktivált áll. ért.
FKS üzemeltetésre, kezelésbe átadott szellemi termékek aktivált áll. ért.
O-ra leírt szellemi termékek
O-ra leírt szellemi termékek állományának értéke
O-ra leírt FKT szellemi termékek áll. ért.
O-ra leírt KFK szellemi termékek áll. ért.
O-ra leírt FKS szellemi termékek áll. ért.
O-ra leírt üzemeltetésre, kezelésbe átadott szellemi termékek állományának értéke
O-ra leírt FKT üzemeltetésre, kezelésbe átadott szellemi termékek áll. ért.
O-ra leírt KFK üzemeltetésre, kezelésbe átadott szellemi termékek áll. ért.
O-ra leírt FKS üzemeltetésre, kezelésbe átadott szellemi termékek áll. ért.
Immateriális javak értékhelyesbítése
Vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése
KFK vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése
FKS vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése
Szellemi termékek értékhelyesbítése
KFK szellemi termékek értékhelyesbítése
FKS szellemi termékek értékhelyesbítése
Immateriális javak terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Vagyoni értékű jogok aktivált állományának terven felüli értékcsökkenése
FKT vagyoni értékű jogok aktivált áll. terven felüli ÉCS
KFK vagyoni értékű jogok aktivált áll. terven felüli ÉCS
FKS vagyoni értékű jogok aktivált áll. terven felüli ÉCS
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott vagyoni értékű jogok aktivált állományának terven
felüli értékcsökkenése
FKT üzemeltetésre, kezelésbe átadott vagyoni értékű jogok aktivált áll. terven felüli ÉCS
KFK üzemeltetésre, kezelésbe átadott vagyoni értékű jogok aktivált áll. terven felüli ÉCS
FKS üzemeltetésre, kezelésbe átadott vagyoni értékű jogok aktivált áll. terven felüli ÉCS
Szellemi termékek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Szellemi termékek aktivált állományának terven felüli értékcsökkenése
FKT szellemi termékek aktivált áll. terven felüli ÉCS
KFK szellemi termékek aktivált áll. terven felüli ÉCS
FKS szellemi termékek aktivált áll. terven felüli ÉCS
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott szellemi termékek aktivált állományának terven felüli
értékcsökkenése
FKT üzemeltetésre, kezelésbe átadott szellemi termékek aktivált áll. terven felüli ÉCS
KFK üzemeltetésre, kezelésbe átadott szellemi termékek aktivált áll. terven felüli ÉCS
FKS üzemeltetésre, kezelésbe átadott szellemi termékek aktivált áll. terven felüli ÉCS
Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése
Vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése
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12-15. Tárgyi eszközök
12. Ingatlanok és
121
1211
12111
121111
121112
121113
12112
121121
1211211
12112111
1211212
1211213
121122
1211221
1211222
1211223
12113
121131
1211311
12113111
1211312
1211313
121132
1211321
1211322
1211323
121133
1211331
12113311
1211332
1211333
12114
121144
1211441
1211442
1211443
121149
1211491
12114911
12114912

kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Ingatlanok
Ingatlanok aktivált állományának értéke
Termőföldek aktivált állományának értéke
FKT termőföldek aktivált áll. ért.
KFK termőföldek aktivált áll. ért.
FKS termőföldek aktivált áll. ért.
Telkek aktivált állományának értéke
Lakótelkek aktivált állományának értéke
FKT lakótelkek aktivált áll. ért.
FKT lakótelkek aktivált áll. ért. KNVT
KFK lakótelkek aktivált áll. ért.
FKS lakótelkek aktivált áll. ért.
Egyéb célú telkek aktivált állományának értéke
FKT egyéb célú telkek aktivált áll. ért.
KFK egyéb célú telkek aktivált áll. ért.
FKS egyéb célú telkek aktivált áll. ért.
Épületek aktivált állományának értéke
Lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke
FKT lakóépületek (ideértve lakások) aktivált áll. ért.
FKT lakóépületek (ideértve lakások) aktivált áll. ért.KNVT
KFK lakóépületek (ideértve lakások) aktivált áll. ért.
FKS lakóépületek (ideértve lakások) aktivált áll. ért.
Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek aktivált állományának értéke
FKT értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek aktivált áll. ért.
KFK értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek aktivált áll. ért.
FKS értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek aktivált áll. ért.
Egyéb épületek aktivált állományának értéke
FKT egyéb épületek aktivált áll. ért.
FKT egyéb épületek aktivált áll. ért. KNVT
KFK egyéb épületek aktivált áll. ért.
FKS egyéb épületek aktivált áll. ért.
Egyéb építmények aktivált állományának értéke
Értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke
FKT értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények áll. ért.
KFK értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények áll. ért.
FKS értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények áll. ért.
Különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke
FKT különféle egyéb építmények aktivált áll. ért.
FKT különféle egyéb építmények aktivált áll. ért. KNVT
FKT különféle egyéb építmények aktivált áll. ért. NGSZKJ
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1211492
1211493
1217
12171
121711
121712
121713
12172
121721
1217211
1217212
1217213
121722
1217221
1217222
1217223
12173
121731
1217311
1217312
1217313
121732
1217321
1217322
1217323
121733
1217331
1217332
1217333
12174
121741
121744
1217441
1217442
1217443
121749

KFK különféle egyéb építmények aktivált áll. ért.
FKS különféle egyéb építmények aktivált áll. ért.
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati ingatlanok állományának értéke
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati termőföld állományának értéke
FKT vagyonkezelésbe vett önkormányzati termőföld áll. ért.
KFK vagyonkezelésbe vett önkormányzati termőföld áll. ért.
FKS vagyonkezelésbe vett önkormányzati termőföld áll. ért.
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati telkek állományának értéke
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati lakótelkek állományának értéke
FKT vagyonkezelésbe vett önkormányzati lakótelkek áll. ért.
KFK vagyonkezelésbe vett önkormányzati lakótelkek áll. ért.
FKS vagyonkezelésbe vett önkormányzati lakótelkek áll. ért.
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati egyéb célú telkek állományának értéke
FKT vagyonkezelésbe vett önkormányzati egyéb célú telkek áll. ért.
KFK vagyonkezelésbe vett önkormányzati egyéb célú telkek áll. ért.
FKS vagyonkezelésbe vett önkormányzati egyéb célú telkek áll. ért.
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati épületek állományának értéke
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati lakóépületek (ideértve lakások) állományának
értéke
FKT vagyonkezelésbe vett önkormányzati lakóépületek (ideértve lakások) áll. ért.
KFK vagyonkezelésbe vett önkormányzati lakóépületek (ideértve lakások) áll. ért.
FKS vagyonkezelésbe vett önkormányzati lakóépületek (ideértve lakások) áll. ért.
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati értékét nem csökkentő, műemléki védettségű
épületek állományának értéke
FKT vagyonkezelésbe vett önkormányzati értékét nem csökkentő, műemléki
védettségű épületek áll. ért.
KFK vagyonkezelésbe vett önkormányzati értékét nem csökkentő, műemléki
védettségű épületek áll. ért.
FKS vagyonkezelésbe vett önkormányzati értékét nem csökkentő, műemléki
védettségű épületek áll. ért.
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati egyéb épületek állományának értéke
FKT vagyonkezelésbe vett önkormányzati egyéb épületek áll. ért.
KFK vagyonkezelésbe vett önkormányzati egyéb épületek áll. ért.
FKS vagyonkezelésbe vett önkormányzati egyéb épületek áll. ért.
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati egyéb építmények állományának értéke
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati ültetvények állományának értéke
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati értékét nem csökkentő műemléki védettségű
építmények állományának értéke
FKT vagyonkezelésbe vett önkormányzati értékét nem csökkentő, műemléki
védettségű építmények áll. ért.
KFK vagyonkezelésbe vett önkormányzati értékét nem csökkentő, műemléki
védettségű építmények áll. ért.
FKS vagyonkezelésbe vett önkormányzati értékét nem csökkentő, műemléki
védettségű építmények áll. ért.
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati különféle egyéb építmények állományának
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értéke
1217491
1217492
1217493
1218
12181
121811
121812
121813
12182
121821
1218211
1218212
1218213
121822
1218221
1218222
1218223
12183
121831
1218311
1218312
1218313
121832
1218321
1218322
1218323
121833
1218331
1218332
1218333
12184
121841
1218411
1218412
1218413
121842
1218421
1218422
1218423

FKT vagyonkezelésbe vett önkormányzati különféle egyéb építmények áll. ért.
KFK vagyonkezelésbe vett önkormányzati különféle egyéb építmények áll. ért.
FKS vagyonkezelésbe vett önkormányzati különféle egyéb építmények áll. ért.
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott ingatlanok állományának értéke
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott termőföld állományának értéke
FKT üzemeltetésre, kezelésbe adott termőföld áll. ért.
KFK üzemeltetésre, kezelésbe adott termőföld áll. ért.
FKS üzemeltetésre, kezelésbe adott termőföld áll. ért.
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott telkek állományának értéke
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott lakótelkek állományának értéke
FKT üzemeltetésre, kezelésbe adott lakótelkek áll. ért.
KFK üzemeltetésre, kezelésbe adott lakótelkek áll. ért.
FKS üzemeltetésre, kezelésbe adott lakótelkek áll. ért.
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott egyéb célú telkek állományának értéke
FKT üzemeltetésre, kezelésbe adott egyéb célú telkek áll. ért.
KFK üzemeltetésre, kezelésbe adott egyéb célú telkek áll. ért.
FKS üzemeltetésre, kezelésbe adott egyéb célú telkek áll. ért.
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott épületek állományának értéke
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott lakóépületek (ideértve lakások) állományának értéke
FKT üzemeltetésre, kezelésbe adott lakóépületek (ideértve lakások) áll. ért.
KFK üzemeltetésre, kezelésbe adott lakóépületek (ideértve lakások) áll. ért.
FKS üzemeltetésre, kezelésbe adott lakóépületek (ideértve lakások) áll. ért.
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott értékét nem csökkentő, műemléki védettségű
épületek állományának értéke
FKT üzemeltetésre, kezelésbe adott értékét nem csökkentő, műemléki védettségű
épületek áll. ért.
KFK üzemeltetésre, kezelésbe adott értékét nem csökkentő, műemléki védettségű
épületek áll. ért.
FKS üzemeltetésre, kezelésbe adott értékét nem csökkentő, műemléki védettségű
épületek áll. ért.
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott egyéb épületek állományának értéke
FKT üzemeltetésre, kezelésbe adott egyéb épületek áll. ért.
KFK üzemeltetésre, kezelésbe adott egyéb épületek áll. ért.
FKS üzemeltetésre, kezelésbe adott egyéb épületek áll. ért.
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott egyéb építmények állományának értéke
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott ültetvények állományának értéke
FKT üzemeltetésre, kezelésbe adott ültetvények áll. ért.
KFK üzemeltetésre, kezelésbe adott ültetvények áll. ért.
FKS üzemeltetésre, kezelésbe adott ültetvények áll. ért.
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott erdők állományának értéke
FKT üzemeltetésre, kezelésbe adott erdők áll. ért.
KFK üzemeltetésre, kezelésbe adott erdők áll. ért.
FKS üzemeltetésre, kezelésbe adott erdők áll. ért.
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121843
1218431
1218432
1218433
121844
1218441
1218442
1218443
121849
1218491
1218492
1218493
1219
12192
121923
1219231
12192311
121923111
12192312
12192313
1219232
12192321
12192322
12192323
1219233
12192331
121923312
12192332
12192333
121924
1219244
12192441
12192442
12192443
1219249
12192491
121924911
12192492

Üzemeltetésre, kezelésbe átadott halastó állományának értéke
FKT üzemeltetésre, kezelésbe adott halastó áll. ért.
KFK üzemeltetésre, kezelésbe adott halastó áll. ért.
FKS üzemeltetésre, kezelésbe adott halastó áll. ért.
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott értékét nem csökkentő műemléki védettségű
építmények állományának értéke
FKT üzemeltetésre, kezelésbe adott értékét nem csökkentő, műemléki védettségű
építmények áll. ért.
KFK üzemeltetésre, kezelésbe adott értékét nem csökkentő, műemléki védettségű
építmények áll. ért.
FKS üzemeltetésre, kezelésbe adott értékét nem csökkentő, műemléki védettségű
építmények áll. ért.
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott különféle egyéb építmények állományának értéke
FKT üzemeltetésre, kezelésbe adott különféle egyéb építmények áll. ért.
KFK üzemeltetésre, kezelésbe adott különféle egyéb építmények áll. ért.
FKS üzemeltetésre, kezelésbe adott különféle egyéb építmények áll. ért.
O-ra leírt ingatlanok állományának értéke
O-ra leírt ingatlanok aktivált állományának értéke
O-ra leírt épületek aktivált állományának értéke
O-ra leírt lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke
O-ra leírt FKT lakóépületek (ideértve lakások) aktivált áll. ért.
O-ra leírt FKT lakóépületek (ideértve lakások) aktivált áll. ért. KNVT
O-ra leírt KFK lakóépületek (ideértve lakások) aktivált áll. ért.
O-ra leírt FKS lakóépületek (ideértve lakások) aktivált áll. ért.
O-ra leírt értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek aktivált állományának
értéke
O-ra leírt FKT értékét nem csökkentő műemléki védettségű épületek áll. ért.
O-ra leírt KFK értékét nem csökkentő műemléki védettségű épületek áll. ért.
O-ra leírt FKS értékét nem csökkentő műemléki védettségű épületek áll. ért.
O-ra leírt egyéb épületek aktivált állományának értéke
O-ra leírt FKT egyéb épületek aktivált áll. ért.
O-ra leírt FKT egyéb épületek aktivált áll. ért.NGSZKJ
O-ra leírt KFK egyéb épületek aktivált áll. ért.
O-ra leírt FKS egyéb épületek aktivált áll. ért.
O-ra leírt építmények aktivált állományának értéke
O-ra leírt értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált
állományának értéke
O-ra leírt FKT értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények áll. ért.
O-ra leírt KFK értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények áll. ért.
O-ra leírt FKS értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények áll. ért.
O-ra leírt különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke
O-ra leírt FKT különféle egyéb építmények aktivált áll. ért.
O-ra leírt FKT különféle egyéb építmények aktivált áll. ért. KNVT
O-ra leírt KFK különféle egyéb építmények aktivált áll. ért.
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12192493
12197
121973
1219731
12197311
12197312
12197313
1219732
12197321
12197322
12197323
1219733
12197331
12197332
12197333
121974
1219744
12197441
12197442
12197443
1219749
12197491
12197492
12197493
12198
121983
1219831
12198311

O-ra leírt FKS különféle egyéb építmények aktivált áll. ért.
O-ra leírt vagyonkezelésbe vett önkormányzati ingatlanok aktivált állományának értéke
O-ra leírt vagyonkezelésbe vett önkormányzati épületek aktivált állományának értéke
O-ra leírt vagyonkezelésbe vett önkormányzati lakóépületek (ideértve lakások) aktivált
állományának értéke
O-ra leírt FKT vagyonkezelésbevett önkormányzati lakóépületek (ideértve lakások)
aktivált áll. ért.
O-ra leírt KFK vagyonkezelésbe vett önkormányzati lakóépületek (ideértve lakások)
aktivált áll. ért.
O-ra leírt FKS vagyonkezelésbe vett önkormányzati lakóépületek (ideértve lakások)
aktivált áll. ért.
O-ra leírt vagyonkezelésbe vett önkormányzati értékét nem csökkentő, műemléki
védettségű épületek aktivált állományának értéke
O-ra leírt FKT vagyonkezelésbe vett önkormányzati értékét nem csökkentő műemléki
védettségű épületek áll. ért.
O-ra leírt KFK vagyonkezelésbe vett önkormányzati értékét nem csökkentő műemléki
védettségű épületek áll. ért.
O-ra leírt FKS vagyonkezelésbe vett önkormányzati értékét nem csökkentő műemléki
védettségű épületek áll. ért.
O-ra leírt vagyonkezelésbe vett önkormányzati egyéb épületek aktivált állományának
értéke
O-ra leírt FKT vagyonkezelésbe vett önkormányzati egyéb épületek aktivált áll. ért.
O-ra leírt KFK vagyonkezelésbe vett önkormányzati egyéb épületek aktivált áll. ért.
O-ra leírt FKS vagyonkezelésbe vett önkormányzati egyéb épületek aktivált áll. ért.
O-ra leírt vagyonkezelésbe vett önkormányzati építmények aktivált állományának
értéke
O-ra leírt vagyonkezelésbevett önkormányzati értékét nem csökkentő műemléki
védettségű építmények aktivált állományának értéke
O-ra leírt FKT vagyonkezelésbe vett önkormányzati értékét nem csökkentő műemléki
védettségű építmények áll. ért.
O-ra leírt KFK vagyonkezelésbe vett önkormányzati értékét nem csökkentő műemléki
védettségű építmények áll. ért.
O-ra leírt FKS vagyonkezelésbe vett önkormányzati értékét nem csökkentő műemléki
védettségű építmények áll. ért.
O-ra leírt vagyonkezelésbe vett önkormányzati különféle egyéb építmények aktivált
állományának értéke
O-ra leírt FKT vagyonkezelésbe vett önkormányzati különféle egyéb építmények aktivált
áll. ért.
O-ra leírt KFK vagyonkezelésbe vett önkormányzati különféle egyéb építmények aktivált
áll. ért.
O-ra leírt FKS vagyonkezelésbe vett önkormányzati különféle egyéb építmények aktivált
áll. ért.
O-ra leírt üzemeltetésre, kezelésbe átadott ingatlanok állományának értéke
O-ra leírt üzemeltetésre, kezelésbe átadott épületek állományának értéke
O-ra leírt üzemeltetésre, kezelésbe átadott lakóépületek (ideértve lakások)
állományának értéke
O-ra leírt FKT üzemeltetésre, kezelésbe adott lakóépületek (ideértve lakások) áll. ért.
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12198312
12198313
1219832
12198321
12198322
12198323
1219833
12198331
12198332
12198333
121984
1219844
12198441
12198442
12198443
1219849
12198491
12198492
12198493
122
1221
1226
1227
1228
1229
12291
122911
122912
122913
12297
122971
122972

O-ra leírt KFK üzemeltetésre, kezelésbe adott lakóépületek (ideértve lakások) áll. ért.
O-ra leírt FKS üzemeltetésre, kezelésbe adott lakóépületek (ideértve lakások) áll. ért.
O-ra leírt üzemeltetésre, kezelésbe átadott értékét nem csökkentő, műemléki
védettségű épületek állományának értéke
O-ra leírt FKT üzemeltetésre, kezelésbe adott értékét nem csökkentő műemléki
védettségű épületek áll. ért.
O-ra leírt KFK üzemeltetésre, kezelésbe adott értékét nem csökkentő műemléki
védettségű épületek áll. ért.
O-ra leírt FKS üzemeltetésre, kezelésbe adott értékét nem csökkentő műemléki
védettségű épületek áll. ért.
O-ra leírt üzemeltetésre, kezelésbe átadott egyéb épületek állományának értéke
O-ra leírt FKT üzemeltetésre, kezelésbe adott egyéb épületek áll. ért.
O-ra leírt KFK üzemeltetésre, kezelésbe adott egyéb épületek áll. ért.
O-ra leírt FKS üzemeltetésre, kezelésbe adott egyéb épületek áll. ért.
O-ra leírt üzemeltetésre, kezelésbe átadott építmények állományának értéke
O-ra leírt üzemeltetésre, kezelésbe átadott értékét nem csökkentő műemléki
védettségű építmények állományának értéke
O-ra leírt FKT üzemeltetésre, kezelésbe adott értékét nem csökkentő műemléki
védettségű építmények áll. ért.
O-ra leírt KFK üzemeltetésre, kezelésbe adott értékét nem csökkentő műemléki
védettségű építmények áll. ért.
O-ra leírt FKS üzemeltetésre, kezelésbe adott értékét nem csökkentő műemléki
védettségű építmények áll. ért.
O-ra leírt üzemeltetésre, kezelésbe átadott különféle egyéb építmények állományának
értéke
O-ra leírt FKT üzemeltetésre, kezelésbe adott különféle egyéb építmények áll. ért.
O-ra leírt KFK üzemeltetésre, kezelésbe adott különféle egyéb építmények áll. ért.
O-ra leírt FKS üzemeltetésre, kezelésbe adott különféle egyéb építmények áll. ért.
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke
Vagyonkezelésbe vett kincstári ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált
állományának értéke
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok
aktivált állományának értéke
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok
aktivált állományának értéke
O-ra leírt ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok
O-ra leírt ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke
O-ra leírt FKT ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált áll. ért.
O-ra leírt KFK ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált áll. ért.
O-ra leírt FKS ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált áll. ért.
O-ra leírt vagyonkezelésbe vett önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni
értékű jogok aktivált állományának értéke
O-ra leírt FKT vagyonkezelésbe vett önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni
értékű jogok aktivált áll. ért.
O-ra leírt KFK vagyonkezelésbe vett önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni
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122973
12298
122981
122982
122983
126
1261
12612
12613
1262
12622

értékű jogok aktivált áll. ért.
O-ra leírt FKS vagyonkezelésbe vett önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó vagyon
értékű jogok aktivált áll. ért.
O-ra leírt üzemeltetésre, kezelésbe átadott ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű
jogok aktivált állományának értéke
O-ra leírt FKT üzemeltetésre, kezelésbe átadott ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni
értékű jogok aktivált áll. ért.
O-ra leírt KFK üzemeltetésre, kezelésbe átadott ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni
értékű jogok aktivált áll. ért.
O-ra leírt FKS üzemeltetésre, kezelésbe átadott ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni
értékű jogok aktivált áll. ért.
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése
Termőföldek értékhelyesbítése
KFK termőföldek értékhelyesbítése
FKS termőföldek értékhelyesbítése
Telkek értékhelyesbítése
KFK telkek értékhelyesbítése

13. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
131
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek aktivált állományának értéke
1311
13111
Informatikai eszközök aktivált állományának értéke
131111
Informatikai gép, berendezés, felszerelés aktivált állományának értéke
FKT informatikai gép, berendezés, felszerelés aktivált áll. ért.
1311111
1311112
KFK informatikai gép, berendezés, felszerelés aktivált áll. ért.
FKS informatikai gép, berendezés, felszerelés aktivált áll. ért.
1311113
FKS kisértékű informatikai gép, berendezés, felszerelés aktivált áll. ért.
1311114
Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek aktivált állományának értéke
131112
1311121
FKT nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek aktivált áll. ért.
1311122
KFK nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek aktivált áll. ért.
1311123
FKS nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek aktivált áll. ért.
1311124
FKS kisértékű nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek aktivált áll. ért.
FKS Informatikai eszközök aktivált állományának értéke
131113
131114
Kisértékű Informatikai eszközök aktivált állományának értéke
13112
Egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke
FKT egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált áll. ért.
131121
1311211
FKT egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált áll. ért. KNVT
131122
KFK egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált áll. ért.
FKS egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált áll. ért.
131123
131124
FKS egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés aktivált áll. ért.
Kulturális javak aktivált állományának értéke
13113
FKT kulturális javak aktivált áll. ért.
131131
FKT képzőművészeti aíkotások aktivált áil. ért.
1311311
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1311312
131132
131133
131134
13114
131141
131142
131143
131144
13115
131151
131152
131153
13116
131162
131163
1317
13171
131711
131712
13172
131721
131722
131723
131724
13173
131731
131732
131733
131734
13174
131741
131742
131743
131744
13175
131751

FKT szobrok, emléktáblák aktivált áll. ért.
KFK kulturális javak aktivált áll. ért.
FKS kulturális javak aktivált áll. ért.
FKS kisértékű kulturális javak aktivált áll. ért.
Hangszerek aktivált állományának értéke
FKT hangszerek aktivált áll. ért.
KFK hangszerek aktivált áll. ért.
FKS hangszerek aktivált áll. ért.
FKS kisértékű hangszerek aktivált áll. ért.
Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz aktivált állományának értéke
FKT egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz aktivált áll. ért.
KFK egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz aktivált áll. ért.
FKS egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz aktivált áll. ért.
Járművek aktivált állományának értéke
KFK járművek aktivált áll. ért.
FKS járművek aktivált áll. ért.
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati gépek, berendezések, felszerelések, járművek
értéke
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati informatikai eszközök értéke
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati informatikai gép, berendezés, felszerelés értéke
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati nem egyedi megrendelésre készült
szoftvertermékek értéke
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke
FKT vagyonkezelésbe vett önkormányzati egyéb gép, berendezés és felszerelés ért.
KFK vagyonkezelésbe vett önkormányzati egyéb gép, berendezés és felszerelés ért.
FKS vagyonkezelésbe vett önkormányzati egyéb gép, berendezés és felszerelés ért.
FKS vagyonkezelésbe vett önkormányzati egyéb kisér tékű gép, berendezés és felszerelés
ért.
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati kulturális javak értéke
FKT vagyonkezelésbe vett önkormányzati kulturális javak ért.
KFK vagyonkezelésbevett önkormányzati kulturális javak ért.
FKS vagyonkezelésbe vett önkormányzati kulturális javak ért.
FKS vagyonkezelésbe vett önkormányzati kisértékű kulturális javak ért.
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati hangszerek értéke
FKT vagyonkezelésbe vett önkormányzati hangszerekért.
KFK vagyonkezelésbe vett önkormányzati hangszerek ért.
FKS vagyonkezelésbe vett önkormányzati hangszerek ért.
FKS vagyonkezelésbe vett önkormányzati kisértékű hangszerek ért.
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő
eszköz értéke
FKT vagyonkezelésbe vett önkormányzati egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő
eszköz ért.
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131752
131753
13176
131762
131763
1318
13181
131811
1318111
1318112
1318113
1318114
131812
1318121
1318122
1318123
1318124
131813
13182
131821
131822
131823
131824
13183
131831
1318311
1318312
131832
131833
131834
13184
131841
131842

KFK vagyonkezelésbe vett önkormányzati egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő
eszköz ért.
FKS vagyonkezelésbe vett önkormányzati egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő
eszköz ért.
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati járművek értéke
KFK vagyonkezelésbe vett önkormányzati járművek ért.
FKS vagyonkezelésbe vett önkormányzati járművek ért.
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott gépek, berendezések, felszerelések, járművek értéke
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott informatikai eszközök értéke
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott informatikai gép, berendezés, felszerelés értéke
FKT üzemeltetésre, kezelésbe adott informatikai gép, berendezés, felszerelés aktivált áll.
ért.
KFK üzemeltetésre, kezelésbe adott informatikai gép, berendezés, felszerelés aktivált áll.
ért.
FKS üzemeltetésre, kezelésbe adott informatikai gép, berendezés, felszerelés aktivált áll.
ért.
FKS üzemeltetésre, kezelésbe adott kisértékű informatikai gép, berendezés, felszerelés
aktivált áll. ért.
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek
értéke
FKT üzemeltetésre, kezelésbe adott nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek
ért.
KFK üzemeltetésre, kezelésbe adott nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek
ért.
FKS üzemeltetésre, kezelésbe adott nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek
ért.
FKS üzemeltetésre, kezelésbe adott kisértékű nem egyedi megrendelésre készült
szoftvertermékek ért.
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott informatikai eszközök értéke FKS
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke
FKT üzemeltetésre, kezelésbe adott egyéb gép, berendezés és felszerelés ért.
KFK üzemeltetésre, kezelésbe adott egyéb gép, berendezés és felszerelés ért.
FKS üzemeltetésre, kezelésbe adott egyéb gép, berendezés és felszerelés ért.
FKS üzemeltetésre, kezelésbe adott egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés ért.
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott kulturális javak értéke
FKT üzemeltetésre, kezelésbe adott kulturális javak ért.
FKT üzemeltetésre, kezelésbe adott képzőművészeti alkotások aktivált áll. ért.
FKT üzemeltetésre, kezelésbe adott szobrok, emléktáblák aktivált áll. ért.
KFK üzemeltetésre, kezelésbe adott kulturális javak ért.
FKS üzemeltetésre, kezelésbe adott kulturális javak ért.
FKS üzemeltetésre, kezelésbe adott kisértékű kulturális javak ért.
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott hangszerek értéke
FKT üzemeltetésre, kezelésbe adott hangszerek ért.
KFK üzemeltetésre, kezelésbe adott hangszerek ért.
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131843
131844
13185
131851
131852
131853
13186
131862
131863
1319
13191
131911
1319111
13191111
13191112
13191113
13191114
1319112
13191121
13191122
13191123
13191124
1319113
131912
1319121
1319122
1319123
1319124
131913
1319131
13191311
13191312
1319132
1319133
1319134
131914
1319141

FKS üzemeltetésre, kezelésbe adott hangszerek ért.
FKS üzemeltetésre, kezelésbe adott kisértékű hangszerek ért.
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz
értéke
FKT üzemeltetésre, kezelésbe adott egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő
eszköz ért.
KFK üzemeltetésre, kezelésbe adott egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő
eszköz ért.
FKS üzemeltetésre, kezelésbe adott egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő
eszköz ért.
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott járművek értéke
KFK üzemeltetésre, kezelésbe adott járművekért.
FKS üzemeltetésre, kezelésbe adott járművek ért.
O-ra leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek értéke
O-ra leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek aktivált állományának értéke
O-ra leírt informatikai eszközök értéke
O-ra leírt informatikai gép, berendezés, felszerelés értéke
O-ra leírt FKT informatikai gép, berendezés, felszerelés aktivált áll. ért.
O-ra leírt KFK informatikai gép, berendezés, felszerelés aktivált áll. ért.
O-ra leírt FKS informatikai gép, berendezés, felszerelés aktivált áll. ért.
O-ra leírt FKS kisértékű informatikai gép, berendezés, felszerelés aktivált áll. ért.
O-ra leírt nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek értéke
O-ra leírt FKT nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek aktivált áll. ért.
O-ra leírt KFK nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek aktivált áll. ért.
O-ra leírt FKS nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek aktivált áll. ért.
O-ra leírt FKS kisértékű nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek aktivált áll.
ért.
FKS O-ra leírt informatikai eszközök értéke
O-ra leírt egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke
O-ra leírt FKT egyéb gép, berendezés és felszerelés ért.
O-ra leírt KFK egyéb gép, berendezés és felszerelés ért.
O-ra leírt FKS egyéb gép, berendezés és felszerelés ért.
O-ra leírt FKS kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés ért.
O-ra leírt kulturális javak értéke
O-ra leírt FKT kulturális javak ért.
O-ra leírt FKT képzőművészeti alkotások aktivált áll. ért.
O-ra leírt FKT szobrok, emléktáblák aktivált áll. ért.
O-ra leírt KFK kulturális javak ért.
O-ra leírt FKS kulturális javak ért.
O-ra leírt FKS kisértékű kulturális javak ért.
O-ra leírt hangszerek értéke
O-ra leírt FKT hangszerek ért.
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1319142
1319143
1319144
131915
1319151
1319152
1319153
131916
1319162
1319163
13197
131971
1319711
13197111
13197112
13197113
13197114
1319712
13197121
13197122
13197123
13197124
131972
1319721
1319722
1319723
1319724
131973
1319731

O-ra leírt KFK hangszerek ért.
O-ra leírt FKS hangszerek ért.
O-ra leírt FKS kisértékű hangszerek ért.
O-ra leírt egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke
O-ra leírt FKT egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz ért.
O-ra leírt KFK egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz ért.
O-ra leírt FKS egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz ért.
O-ra leírt járművek értéke
O-ra leírt KFK járművek ért.
O-ra leírt FKS járművek ért.
O-ra leírt, vagyonkezelésbe átvett önkormányzati gépek, berendezések, felszerelések,
járművek állományának értéke
O-ra leírt, vagyonkezelésbe átvett önkormányzati informatikai eszközök értéke
O-ra leírt vagyonkezelésbe átvett önkormányzati informatikai gép, berendezés, felszerelés
értéke
O-ra leírt FKT vagyonkezelésbe átvett önkormányzati informatikai gép, berendezés,
felszerelés ért.
O-ra leírt KFK vagyonkezelésbe átvett önkormányzati informatikai gép, berendezés,
felszerelés ért.
O-ra leírt FKS vagyonkezelésbe átvett önkormányzati informatikai gép, berendezés,
felszerelés ért.
O-ra leírt FKS vagyonkezelésbe átvett önkormányzati kisértékű informatikai gép,
berendezés, felszerelés ért.
O-ra leírt vagyonkezelésbe átvett önkormányzati nem egyedi megrendelésre készült
szoftvertermékek értéke
O-ra leírt FKT vagyonkezelésbe átvett önkormányzati nem egyedi megrendelésre készült
szoftvertermékek ért.
O-ra leírt KFK vagyonkezelésbe átvett önkormányzati nem egyedi megrendelésre készült
szoftvertermékek ért.
O-ra leírt FKS vagyonkezelésbe átvett önkormányzati nem egyedi megrendelésre készült
szoftvertermékek ért.
O-ra leírt FKS vagyonkezelésbe átvett önkormányzati kisértékű nem egyedi megrendelésre
készült szoftvertermékek ért.
O-ra leírt, vagyonkezelésbe átvett önkormányzati egyéb gép, berendezés és felszerelés
értéke
O-ra leírt FKT vagyonkezelésbe vett önkormányzati egyéb gép, berendezés és felszerelés
ért.
O-ra leírt KFK vagyonkezelésbe vett önkormányzati egyéb gép, berendezés és felszerelés
ért.
O-ra leírt FKS vagyonkezelésbe vett önkormányzati egyéb gép, berendezés és felszerelés
ért.
O-ra leírt FKS vagyonkezelésbe vett önkormányzati egyéb kisértékű gép, berendezés és
felszerelés ért.
O-ra leírt, vagyonkezelésbe átvett önkormányzati kulturális javak értéke
O-ra leírt FKT vagyonkezelésbe vett önkormányzati kulturális javak ért.
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1319732
1319733
1319734
131974
1319741
1319742
1319743
1319744

O-ra
O-ra
O-ra
O-ra
O-ra
O-ra
O-ra
O-ra

leírt KFK vagyonkezelésbe vett önkormányzati kulturális javak ért.
leírt FKS vagyonkezelésbe vett önkormányzati kulturális javak ért.
leírt FKS vagyonkezelésbe vett önkormányzati kisértékű kulturális javak ért.
leírt, vagyonkezelésbe átvett önkormányzati hangszerek értéke
leírt FKT vagyonkezelésbe vett önkormányzati hangszerek ért.
leírt KFK vagyonkezelésbe vett önkormányzati hangszerek ért.
leírt FKS vagyonkezelésbe vett önkormányzati hangszerek ért.
leírt FKS vagyonkezelésbe vett önkormányzati kisértékű hangszerek ért.

15. Beruházások, felújítások

151
1511
1512
15121
151212
1512121
1512122
151213
1512131
1512132
1512133
151214
151215
15122
151221
151222
15123
15124

Befejezetlen beruházások
Befejezetlen vásárolt beruházások előző évi állománya
Befejezetlen vásárolt beruházások tárgyévi állománya
Bef. vásárolt ing. és kapcs. vagyoni ért. jogok bér. tárgyé
Befejezetlen vásárolt telkek beruházásának tárgyévi áll.
Befejezetlen vásárolt lakótelkek beruházásának tárgyévi áll.
Befejezetlen vásárolt egyéb célú telkek beruházásának tárgyé
Befejezetlen vásárolt épületek beruházásának tárgyévi áll.
Befejezetlen vásárolt lakóépületek beruházásának tárgyévi ál
Befejezetlen vásárolt ért. nem csökk., műemlék ép. bér. tárg
Befejezetlen vásárolt egyéb épületek bér. tárgyévi áll.
Befejezetlen vásárolt egyéb építmények bér. tárgyévi áll.
Bef. vásárolt ing. kapcs. vagyoni ért. jogok bér. tárgyévi á
Befejezetlen vásárolt inf. eszk. bér. tárgyévi áll.
Befejezetlen vásárolt inf. gép, bér. és félsz. bér. tárgyévi
Befejezetlen vásárolt nem egyedi megr. készült szolt. bér. t
Befejezetlen vásárolt egyéb gép, bér. és félsz. bér. tárgyév
Befejezetlen vásárolt jármű. bér. tárgyévi áll.

152
1521
15213

Befejezetlen felújítások
Befejezetlen vásárolt felújítások előző évi áll.
Befejezetlen vásárolt épület felújít, tárgyévi áll.

1522
15221
1522131
1522132
1522133
152214
15222
152221

Befejezetlen vásárolt felújítások tárgyévi áll.
Befejezetlen vásárolt ing. felújít, tárgyévi áll.
Befejezetlen vásárolt lakóépület felújít, tárgyévi áll.
Befejezetlen vásárolt ért. nem csökk., müem. épület felújít, tárgy
Befejezetlen vásárolt egyéb épület felújít, tárgyévi áll.
Befejezetlen vásárolt egyéb építmény felújít, tárgyévi áll.
Befejezetlen vásárolt inf. eszk. felújít, tárgyévi áll.
Befejezetlen vásárolt inf. gép, bér. és telsz, felújít, tárgyévi
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152222
15223
15224

Befejezetlen vásárolt nem egyedi megr. készült szoft. felújítások
Befejezetlen vásárolt egyéb gép, bér. és félsz, felújít, tárgyévi
Befejezetlen vásárolt járművek felújít, tárgyévi áll.

158

Beruházások terven felüli ÉCS

16-17. Befektetett pénzügyi eszközök
16. Tartós részesedések
161

Tartós részesedések jegybankban

162

Tartós részesedések vállalkozásban

163

Tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban

164

Tartós részesedések társulásban

165

Egyéb tartós részesedések

166

Tartós részesedések értékhelyesbítése

168

Tartós részesedések értékvesztése és visszaírása

17. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
171

Államkötvények

172

Helyi önkormányzatok kötvényei

173

Egyéb tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

178

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése és visszaírása

18. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
181
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott immateriális javak
181112
KFK vagyoni értékű jogok aktiv.állom.terven felüli écs
1811282 KFK üzemelt.,kezel.adott szellemi term.terven felüli écs
1811283 FKS üzemelt.,kezel.adott szellemi term.terven felüli écs
182

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott ingatlanok

183

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott gépek, berendezések, felszerelések, járművek

184

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott tenyészállatok

185

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott tartós részesedések, hitelvisz. m. értékpapírok

17

186

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

187

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékvesztése és annak visszaírása

188

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök terven felüli écs és annak visszaírása

189

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök terv szerinti écs

2. SZÁMLAOSZTÁLY
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORFGÓESZKÖZÖK
21-23. Készletek
21. Vásárolt készletek
211

Anyagok

212

Áruk

218

Vásárolt készletek értékvesztése és visszaírása

22. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek, egyéb készletek
221

Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

222

Egyéb készletek

228

Átsorolt, követeléás fejében átvett készletek értékvesztése és annak visszaírása

23. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek, állatok
231

Befejezetlen termelés, félkész termékek

232

Késztermékek

233

Növendék-, hízó- és egyéb állatok

238

Befejezetlen termelés, félkész és késztermékek, állatok értékvesztése és visszaírása

24. Értékpapírok
241

Nem tartós részesedések

242

Kárpótlási jegyek

243

Kincstárjegyek

244

Államkötvények
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245

Helyi önkormányzatok kötvényei

246

Befektetési jegyek

247

Egyéb forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

248

Értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása
2481 Nem tartós részesedések értékvesztése és annak visszaírása
2482 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése és visszaírása

3. SZÁMLAOSZTÁLY
PÉNZESZKÖZÖK, KÖVETELÉSEK, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
31-34. Pénzeszközök
31. Hosszú lejáratú betétek
311

Hosszú lej áratú forintbetétek

312

Hosszú lejáratú devizabetétek

318

Hosszú lejáratú betétek értékvesztése és annak visszaírása

32. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
321
3211
3212
3213

F orintpénztár
Forintpénztár-számla
Betétkönyvek
Elektronikus pénzeszközök

322

Valutapénztár

323

Csekkek

33. Fizetési számlák

331
3311
33110
331101
3311010
33110101
33110102
33110103
33110104
33110105

Forintszámlák
Kincstáron kívüli forintszámlák
Kincstáron kívüli forintszámlákl
Kincstáron kívüli forintszámlák 0
Kincstáron kívüli forintszámlákl 11
Önk.fiz.szlához - Költségvetési főszámla (B01)
Önk.fiz.szlához - Közterület használati díj (B04)
Önk.fiz.szlához - Halászbástya belépő számla (B02)
Önk.fiz.szlához - Munkabér (B10)
Önk.fiz.szlához - Dolgozók lakép.,-vás.munkált, támog.-

19

33110106
33110107
33110108
33110109
3311011
33110110
33110111
33110112
33110113
33110114
33110115
33110116
33110117
33110118
33110119
3311012
33110120
33110121
33110122
33110123
33110124
331101241
331101242
33110125
33110126
33110127
33110128
33110129
3311013
33110130
33110131
33110132
33110133
33110134
33110135
33110136
33110137
33110138
33110139
3311014
33110141
33110142
33110143

Önk.fíz.szlához - Kömyezetvéd. (B12)
Önk.fiz.szlához - Kisebbségi önk. (B13)
Önk.fíz.szlához - Budavár illeték (B27)
Önk.fíz.szlához - Budavár idegen (B31)
Kincstáron kívüli forintszámlák 1
Önk.fiz.szlához - parkolás - Parkolási alszla. (B14)
Önk.fíz.szlához - parkolás - Parkolási elsődleges (B15)
Önk.fiz.szlához - parkolás - Parkolási másodlagos (B16)
Önk.fiz.szlához - parkolás - Parkolási behajt. (B17)
Önk.fiz.szlához - KÖZOP-5-5-0-09- (B18)
Önk.fíz.szlához - közhat. bev - Helyszíni bírság (B20)
Önk.fíz.szlához - közhat. bev - Közig.bírság (B21)
Önk.fiz.szlához - közhat. bev - Kerékbilincs bef. (B22)
Önk.fiz.szlához - közhat. bev - Bírság önk.rend.a. (B23)
Önk.fíz.szlához - parkolás - II. Parkolási bef. (B24)
Kincstáron kívüli forintszámlák 2
Önk.fiz.szlához - adó - Építményadó (B36)
Önk.fiz.szlához - adó - Telekadó (B33)
Önk.fíz.szlához - Kés.pótlék (B35)
Önk.fiz.szlához - Bérlakások ért. (B25)
Önk.fiz.szlához - Letéti számla (B26)
Önk.fiz.szlához - leköt. Letéti számla (B26)???
Önk.fiz.szlához - ???
Önk.fiz.szlához - adó - Egyéb bevételek (B30) adó
Önk.fiz.szlához - Bírságok (B29)
Önk.fíz.szlához - adó - Gépjárműadó (B34)
Önk.fíz.szlához - adó - Idegenforgalmi (B32)
Önk.fiz.szlához - parkolás - Parkolási engedélyek (B03)
Kincstáron kívüli forintszámlák 3
Önk.fiz.szlához - adó - Jövedéki adóbevétel számla (B48)
Önk.fíz.szlához - Közfogl.tám.szla (B05)
Önk.fiz.szlához - Kölcsönszámla (B11)
Önk.fiz.szlához - Hatósági eljárási illeték (B57)
Önk.fiz.szlához - parkolás - Főv.utak.m.park (B06)
Önk.fiz.szlához - KEOP-5.5.0-0049 (B07)
Önk.fiz.szlához - Bankkártyás (B53)
Önk.fíz.szlához - Buda Vár forgalomirányítás (B54)
Önk.fíz.szlához - Technikai új ktg. (B50)
Önk.fíz.szlához - Talajterhelési díj (B56)
Kincstáron kívüli forintszámlák 4
Önk.fíz.szlához - Bankkártya 2 (B58)
Önk.fíz.szlához - Társ.óvad.alap (B09)
Önk.fiz.sziához - 43
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33110144
331102
3311020
33110201
33111
331111
331112
33112
3311213
3311218
33112191
33112192
33112193
33112199
33112211
33112212
33112213
33112214
33112215
33112217
331122171
3311222
33112226
33112227
3311223
3311224
3311225
3311226
3311227
33113
33114
33115
3312

Önk.fíz.szlahoz - Bankkártya Katasztrófavéd. felad. (B59)
Kincstáron kívüli forintszámlákl2
Kincstáron kívüli forintszámlákl 22
Önk.fiz.szlához - Budavári (munkáltatói kölcsön) (B28) OTP
Önkormányzatok fizetési számlái
Kvi.elsz.szla.l.
Kvi.elsz.szla.2.
Önkormányzatok fizetési számláihoz kapcsolódó alszámlák
Rövid lejáratú betétek
Állami hozzájárulások elszámolási számla
Víziközmű számla
Önkormányzati környezetvédelmi alap elszámolási számla
Támogatási program előlegének céléi számolási számla
Egyéb meghatározott célú pénzeszközök célelszámolási számla
Építményadó beszedési számla
Telekadó beszedési számla
Vállalkozások kommunális adója beszedési számla
Magánszemélyek kommunális adója beszedési számla
Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszedési számla
Iparűzési adó beszedési számla
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység utáni iparűzési adó beszedési számla
Gépjárműadó beszedési számla
Talajterhelési díj beszedési számla
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó beszedési számla
Pótlék beszedési számla
Bírság beszedési számla
Egyéb közhatalmi bevételek elszámolási számlája
Talajterhelési díj beszedési számla
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó beszedési számla
Államháztartás önkormányzati alrendszerébe sorolt költségvetési szervek fizetési számlái
Dolgozók lakásépítésének, lakásvásárlásának munkáltatói támogatására vezetett fizetési számlák
Egyéb kincstáron kívüli forintszámlák
Kincstárban vezetett forintszámlák
Kincstári egységes számla

33121
Központi és köztestületi költségvetési szervek fizetési számlái
33122
33123
33124
33125
33126
33127
33128
3318

Fejezeti kezelésű előirányzatok fizetési számlái
Központi kezelésű előirányzatok fizetési számlái
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai fizetési számlái
Elkülönített állami pénzalapok fizetési számlái
Kincstári technikai, lebonyolítási, beszedési számlák
Kincstári finanszírozási számlák
Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszaírása
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Devizaszámlák
332
3321
33211
33212
3322
3328

Kincstáron kívüli devizaszámlák
Önk.fíz.devizaszlához - parkolás - Fővárosi utak m. euro (B08)
Önk.fiz.devizaszlához - parkolás - Zsákos befizetés euro (B19)
Kincstárban vezetett devizaszámlák
Kincstáron kívüli devizaszámlák értékvesztése és annak visszaírása

35. Követelések
351
3511
35111
351111
351112
351113
351114
351115
351116
35116
35121
35122
35123
35125
3513
35131
35132
351321
351322
351323
351324
351329
35133
35134
351341
3513411
3513412
351343
351345
35135
351351
35135121
35135122
35135129

Költségvetési évben esedékes követelések
Költésgvetési évi követelések működési célú támogatások bevételeire ÁH belülről
Önkormányzati működési támogatások költgvetési évi követelése
Helyi önkormányzati működési általános támogatások költgvetési évi követelése
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása ktgv. évi követelése
Települési önk. szociális és gyemekj óléti feladatok támogatása ktgv. évi követelése
Települési, önk. kulturális feladatok támogatása ktgv. évi követelése
Működési célú központosított előirányzatok ktgv. évi követelése
Helyi önkormányzati kiegészítő támogatások ktgv. évi követelése
Államháztartáson belüli véglegesen kapott működési célú támogatások ktgv. évi követelése
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ktgv. évi követelése
Államháztartáson belüli felhalmozási célú garancia- és kezességv. megtér, ktgv. évi követelése
Államháztartáson belüli felhalmozási célú visszatér, adott támogatás, kölcsön ktgv. évi köv.
Államháztartáson belüli véglegesen kapott felhalmozási célú támogatások ktgv. évi követelése
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre
Jövedelemadók költgvetési évben esedékes követelése
Szociális hozzájárulási adók és járulékok költgvetési évben esedékes követelése
Munkavállalókat terhelő adók és járulékok költgvetési évben esedékes követelése
Munkavállalókat terhelő adók és járulékok költgvetési évben esedékes követelése
Bizosítottak egyéb járulékai költgvetési évben esedékes követelése
Biztosítottak helyett fizetett egyéb járulékok költgvetési évben esedékes követelése
Egyéb adók és járulékok költgvetési évben esedékes követelése
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók költgvetési évben esedékes követelése
Vagyoni típusú adók költgvetési évben esdékes követelése
Vagyoni típusú helyi adók költgvetési évben esedékes követelése
Építményadó költgvetési évben esedékes követelése
Telekadó költgvetési évben esedékes követelése
Cégautóadó költgvetési évben esedékes követelése
Vagyoni típusú illetékek költgvetési évben esedékes követelése
Termelés, értékesítésítés, forgalmi és fogyasztási adókkal kapcs. ktgv. évben esedékes köv.
Értékesítési és forgalmi adók költgvetési évben esedékes követelése
Állandó jelleggel végzett tevékenységek miatti iparűzési adó költgvetési évben esedékes köv.
Ideiglenes jelleggel végzett tevékenységek miatti iparűzési adó ktgv. évben esedékes köv.
Egyéb helyi értékesítések és forgalmi adók költgvetési évben esdékes követelése
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351352
351354
3513541
3513542
351355
35135521
35136
351361
3513611
3513612
3513614
3513617
351362
3513625
3513626
3513627
3513628
3513629
3514
35141
3514111
351412
35141211
35141212
351412121
35141213
35141214
351413
3514131
3514132
351414
35141421
3514143
35141431
35141434
351414341
351414342
351414343
351414349
351416
3514161
3514162
351417

Fogyasztási adók költgvetési évben esdékes követelése
Gépjárműadók költgvetési évben esedékes követelése
Központi gépjárműadók költgvetési évben esedékes követelése
Helyi gépjárműadók költgvetési évben esedékes követelése
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adókkal kapcs. költgvetési évben esedékes követelése
Idegenforgalmi adó (időtartam alapján) költgvetési évben esedékes követelése
Egyéb közhatalmi bevételekkel kapcsolatos költgvetési évben esedékes követelés
Egyéb központi közhatalmi bevételek költgvetési évben esedékes követelése
Igazgatási szolgáltatási díjak költgvetési évben esedékes követelése
Felügyeleti díjak költgvetési évben esedékes követelése
Eljárási illetékek költgvetési évben esedékes követelése
Központi adópótlék, adó- és járulékbírság költgvetési évi követelése
Egyéb helyi közhatalmi bevételek költgvetési évben esedékes követelése
Építésügyi bírság költgvetési évben esedékes követelése
Önkormányzatot megillető helyszíni és szabálysér. bírság - ADÓ ktgv. évben esedékes köv.
Egyéb bírságok költgvetési évben esedékes követelése
Helyi adópótlék, adóbírság költgvetési évben esedékes követelése
Egyéb helyi közhatalmi bevételek költgvetési évben esedékes követelése
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre
Működési bevételek költgvetési évben esedékes forintalapú követelése
Áru- és készletértékesítés miatti költgvetési évben esedékes forintalapú követelés
Szolgáltatások nyújtása miatti költgvetési évben esedékes forintalapú követelés
Alkalmazottak miatti térítési díjbevételek költgvetési évben követelése
Bérleti és lízing díjbevételek költgvetési évben esedékes követelése
Központi tárgyi eszközök bérbeadásának költgvetési évben esedékes forintalapú követelése
Út használati díjak és pótdíjak költgvetési évben esedékes követelése
Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti költgvetési évben esedékes forintalapú követelés
Kiszámlázott közvetített szolgáltatások nyújtása m.költgvetési évben esedékes követelés
Államháztartáson belüli továbbszámlázott közvetített.szolg. m. ktgv. évben esedékes köv.
Államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetített szóig. m. ktgv. évben esedékes köv.
Tulajdonosi bevételek miatti költgvetési évben esedékes forintalapú követelés
Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalékbev. ktgv. évben esedékes köv.
Önkormányzati alrendsz. túl. bevételeinek, ktgv. évben esedékes forintalapú követelése
Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe, kéz. adásból származó ktgv. évi köv. - parkolás
Önkormányzati bérleti és lízing díjbevételek költgvetési évben esedékes követelése
Önkormányzati lakások bérleti díjának költgvetési évben esedékes forintalapú követelése
Önkormányzati egyéb helyiségek bérleti díjainak költgvetési évben esedékes forintalapú köv.
Egyéb önkormányzati tárgyi eszközök bérleti díjainak költgvetési évben es. forintalapú köv.
Egyéb önkormányzati vagyon bérleti díjainak költgvetési évben esedékes forintalapú köv.
Általános forgalmi adó miatti költgvetési évben esedékes forintalapú követelések
Kiszámlázott ÁFA miatti költgvetési évben esedékes követelések
ÁFA visszatérítése miatti költgvetési évben esedékes forintalapú követelések
Kapott kamatok miatti költgvetési évben esedékes forintalapú követelések
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3514171
3514172
351418
351419
3514191
3514192
3514193
3514194
3514195
3514199
35141991
35141992
35141993
35141994
35141999
35142129
3514431
3515
35151
351511
351512
351513
3516
35161
351611
351612
3516123
3517
3517123
3518
3518116
35181161
35181162
3518123
35181231

Államháztartáson belülről kapott kamatbevételek költgvetési évben esedékes követelése.
Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek költgvetési évben esedékes forintalapú köv.
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei miatti költgvetési évben esedékes forintalapú köv.
Egyéb működési bevételek miatti költgvetési évben esedékes forintalapú követelések.
Foglalkoztatott, ellátott kártérítésének költgvetési évben esedékes forintalapú követelése
Biztosítók által fizetett kártérítések költgvetési évben esedékes forintalapú követelése
Egyéb kártérítések költgvetési évben esedékes forintalapú követelése
Európai Unió felé költgvetésből teljesített költség-visszatér. utólagos követelése
Adók módjára behajtandó köztartozás végrehajtása visszatérítésének követelése, önrevízió
Egyéb különféle működési bevételek költgvetési évben esedékes követelése
Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz költgvetési évben esedékes forintalapú követelése
Kezességhez, garanciához kapcsolódó díjak költgvetési évben esedékes forintalapú köv.
Közbeszerzési ajánlati biztosítékok, pályázati díjakra, ktgv. évben esedékes forintalapú köv.
Egyéb biztosíték, óvadék (kaució) miatti költgvetési évben esedékes forintalapú követelések
Egyéb különféle működési bevételek miatti költgvetési évben esedékes forintalapú követelés
Egyéb bérleti és lízing díjbevételek miatti költgvetési évben esedékes forintalapú követelés.
Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe, kezelésbe adásából származó követelések.
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre
Felhalmozási bevétel miatti ktgv. évi köv.
Immateriális javak ért. miatti ktgv. évi köv.
Ingatlanik értékesítése miatti ktgv. évi köv.
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése miatti ktgv. évi köv.
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre
Működési célú átvett pénzeszköz miatti költgv. évben esedékes forintalapú köv.
Államháztart. kivüli működési célú garancia és kezességv. megtér, köv.
Államházt. kivüli műk. célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök köv.
Háztartásoktól működési célú visszatér adott támogatások, kölcsönök köv.
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre
Háztartásoktól felhalmozási célú visszatér, adott támogatások, kölcsönök köv.
Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre
Kapott központi, irányító szervi támog. m. ktgv. évi köv.
Kapott központi, irányító szervi felhalm.célú támog. ktgv. évi köv.
Kapott központi, irányító szervi működési célú támog. ktgv.évi köv.
Maradvány igénybevétele miati ktgv. évi köv.
Előző évi ktgv. maradv. igénybevétele miatti ktgv. évi köv.

352
3521
352111
352112
352113
352114
352115

Költségvetési evet követően esedékes követelések
Költségvetési évet követően esedékes köv. műk. célú támogatások bevételeire ÁH belülről
Helyi önk. működ. ált. támog. ktgv. évet követő évi követelése
Önkormányzati egyes köznevelési fel. tám. ktgv. évet köv. követe
Önkormányzati szoc. és gyemekjól. felad. tám. költgv. évet köv.
Önkormányzati kulturális felad, támog. költgv. évet köv. évi köv.
Működési célú központosított előír. ktg/. évet köv. évi köv.
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352116
35216
3522
35221
35225
3523
3523411
3523412
35235121
3523541
3523542
35235521
3523611
3523612
3523625
3523626
3523627
3523628
3523629
3524
352412121
35241214
3524131
3524132
35241421
35241431
3524161
3524162
3524172
35241999
3525
35251
352511
352512
352513
3526
3527
3527123
3528
35281161
35281162
3528123
35281231

Helyi önkorai, kiegészítő támog. ktgv. évet köv. évi köv.
Államháztartáson belülről véglegesen kapott műk. célú tám. költgv. évet köv.
Költségvetési évet követően esedékes köv. felh. célú támogatások bevételeire ÁH belülről
Felhalmozási célú önkorai, támog. ktgv. évet köv. esedékes követelés
ÁH belüli véglegesen kapott felhalm. c. tám. ktgv. évet köv. esedékes követelés
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre
Építményadó költgv. évet köv. követelése
Telekadó költgv. évet köv. követelése
Állandó jeli. végzett tev.miatti iparűzési adó költgv. évet köv. követelése
Központi gépjárműadók ktgv. évet köv. követelése
Helyi gépjárműadók ktgv. évet köv. követelése
Idegenforgalmi adótart. alapján költgv.évet köv. követelése
Igazgatási szolgáltatási díjak költgv. évet köv. követelése
Felügyeleti díjak költgv. évet köv. követelése
Építésügyi bírság költgv. évet köv. követelése
Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírság ktgv. évet köv. követelése
Egyéb bírság költgv. évet köv. követelése
Helyi adópotlék, adóbírság költgv. évet köv. követelése
Egyéb helyi közhatalmi bevételek költgv. évet köv. követelése
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre
Központi tárgyi eszk. bérbeadásának költgv. évet köv köv.
Egyéb szóig, nyújtása miatti költgv. évet köv köv.
ÁH belüli továbbszámlázott közvet. szóig. ktgv. évet köv köv.
ÁH kivüli továbbszámlázott közvet. szóig. ktgv. évet köv. köv.
Állami többségi tulajdonú váll. kapott osztalékbev. ktgv. évet köv. követelése
Önk. vagy. üzemeltetésbe, kéz. adásból szárai, ktgv. évet követő köv.
Kiszámlázott ÁFA miatti költgv. évet köv. köv.
ÁFA visszatérítése miatti költgv. évet köv. köv.
ÁH kívülről kapott kamatbev. költgv. évet köv. köv.
Egyéb különféle működési bevételek költgv. évet köv. köv.
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre
Felhalmozási bevétel miatti ktgv. évet köv. köv.
Immateriális javak ért. miatti ktgv. évet köv. köv.
Ingatlanok értékesítése miatti ktgv. évet köv. köv.
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése miatti ktgv. évet köv. köv.
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre
Háztartásoktól felh. célú visszatér, adott tám., köles. ktgv. évet követő köv.
Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre
Kapott központi, irányító szervi felhalm.célú támog. ktgv. évet követő köv.
Kapott központi, irányító szervi működési célú tám. ktgv. évet követő köv.
Maradvány igénybevétele miati ktgv. évet követő köv.
Előző évi ktgv. maradv. igénybevétele miatti ktgv. évet követő köv.
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358
3581
3582
3583
3584
3585
3586

Követelések értékvesztése
Követelések közhatalmi bevételre értékvesztéseés annak visszaírása
Követelések működési bevételre értékvesztése és annak visszaírása
Követelések felhalmozási bevételre értékvesztése és annak visszaírása
Követelések műk. c. átvett pénzeszközre értékvesztése és annak visszaírása
Követelések felh. c. átvett pénzeszközre értékvesztése és annak visszaírása
Követelések finanszírozási bevételekre értékvesztése és annak visszaírása

36. Sajátos
361
3611
3612
362

Pénzeszközök átvezetési számla
Elszámolási és fizetési szlák közötti kiegy. átv.
Helyiadó-besz. számlák közötti kiegy. átv.
Foglalt

363
3631
36311
36312
36313
3632
36321
36322
36323

Azonosítás alatt álló tételek
Függő kiadások elszámolása - azon.alatt álló tételek
Azon.alatt álló tételek - függő kiad.- egyéb
Azon.alatt álló tételek - függő kiad. - KÖZOP
Azomalatt álló tételek - függő kiad.- átv. hiv.
Függő bevételek elszámolása - azon.alatt álló tételek - adó, segély
Függő bev. elszám.- azon. alatt álló tét. - egyéb
Függő bev. elszám.- azon. alatt álló tét. - KÖZOP
Függő bev. elszám.- azon. alatt álló tét. - átv. hiv.

364
3641
364111
364112
364113
3642
364121
364122
364123
364211
364212
36423

Általános forgalmi adó elszámolása
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Műk. c. előz. félsz, egyenes adóz. levonható ÁFA elszámolása
Beruh. c. előz. félsz, egyenes adóz. levonható ÁFA elszámolása
Felúj. c. előz. félsz, egyenes adóz. levonható ÁFA elszámolása
Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása
Műk. c. előz. félsz, egyenes adóz. levonható FAD elszám.
Beruh. c. előz. félsz, egyenes adóz. levonható FAD elszám.
Felúj. c. előz. félsz, egyenes adóz. levonható FAD elszám.
Kiszámlázott egyenes adóz. ért. termelés, szolgáltatás elszám.
Kiszámlázott egyenes adóz. ért. tárgyi eszközök, immateriális javak elszám.
ÁFA befizetés elszámolása

365
3651
36511
36512
365122

Követelés jellegű sajátos elszámolások
Adott előlegek
Immateriális javakra adott előlegek
Beruházásokra adott előlegek
Informatikai eszközökre adott előlegek
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365123
365131
365133
365141
365142
365143
365144
365146
365149
365151
3654
3655
3656
3657

Egyéb gépekre, berendezésekre, felszerelésekre adott előlegek
Készletekre adott előlegek
Szolgáltatásokra adott előlegek
Személyi juttaásokkal kapcs. átfutó tételek m. köv.
Foglalkoztatottaknak adott munkabérelőlegek
Belföldi kiküldetésre adott előlegek
Külföldi kiküldetésre adott előlegek
Utólagos elszámolásra kiadott előlegek
Foglalkoztatottaknak adott egyéb előlegek
Utólag finanszírozott nemzetközi tám. progr. átf. KÖZOP
Forgótőke elszámolása (követelés)
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszám.
Nem TB-alapokat terhelő kifizetett ellátások megtértítésének elszámolása
Folyósított, megelőlegezett TB és CSX ellátások elszámolása (követelés)

366

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

367
3671
36711
36712
36713
36714
36715
36716
36717
3672
3673
36731
36732
36733
36734
3674
3675
3676
3677

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
Kapott előlegek
Kapott előlegek ADÓ túlfiz. miatt kötelezettség - IPA
Kapott előlegek ADÓ túlfiz. miatt kötelezettség - Építményadó
Kapott előlegek ADÓ túlfiz. miatt kötelezettség - Telekadó
Kapott előlegek ADÓ túlfiz. miatt kötelezettég - Idegforgalmi adó
Kapott előlegek ADÓ túlfiz. miatt kötelezettség - Gépjárműadó
Kapott előlegek ADÓ túlfiz. miatt kötelezettség - Pótlék, Bírság
Kapott előlegek egyéb bevétel túlfiz. miatt kötelezettség
Továbbadás! célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (kötelezettség)
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (kötelezettség)
Mást megillető bevét, elszámol. - Iparűzési adó
Mást megillető bevét, elszámol. - Gépjárműadó
Mást megillető bevét, elszámol. - Illeték ADÓ
Mást megillető bevét, elszámol. - Idegen bevételek - ADÓ

368
3682121
3682122

Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
Idegen pénzeszközökkel - Illetékek besz.szla
Idegen pénzeszközökkel - Idegen bevétel besz.szla

Forgótőke elszámolása (Kincstár)
Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszám.
Nem TB-alapokat terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszám.
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37. Aktív időbeli elhatárolások
371

Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

372

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

373

Halasztott ráfordítások

FORRÁSOK
4. SZÁMLAOSZTÁLY
41. Saját tőke
411

Nemzeti vagyon induláskori értéke

412
4121
4122

Nemzeti vagyon változása
Államháztartáson belülről vagyonkez.vett eszköz, növ. tőkevált.
Államházt. belülre vagyonkez. adott eszk. nemzeti vagyon csökk.

413

Egyéb eszközök értéke (indulás és változásai)

414

Felhalmozott eredmény

415

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

416

Mérleg szerinti eredmény

42. Kötelezettségek
421
4211
42111
42119
4212
4213
42131
421311
4213111
4213112
4213121
4213122
421313
4213131
4213132
4213133

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
Illetményelszámolási számla
Fel nem vett járandóságok miatti kötelezettségek
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékra és SZOCHO-ra
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
Dologi kiadások miatti költgv. é. kötelezettségek
Készletbeszerz. miatti költgv. é. kötél.
Szakmai anyagok beszerzése miatti ktgv. évi kötél.
Üzemeltetési anyagok beszerzése m. ktgv. évi kötél.
Informatikai szolgáltatások igénybevétele m. ktgv. kötél.
Egyéb kommunikációsszolgáltatások igénybevét. m. ktgv. kötél.
Szolgáltatási kiadások m. ktgv. évi kötél.
Közüzemi díjak m. ktgv. évi kötél.
Vásárolt élelmezés m. ktgv. évi kötél
Bérleti és lizing díjak m. ktgv. évi kötél.
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4213134
4213135
4213136
4213137
421314
4213141
4213142
421315
4213151
4213152
4213153
4213154
4213155
4214
4215
42151
421512
421515
421518
42159
4216
42161
421611
421612
421613
421614
421617
4217
42171
421711
421712
421713
421714
4218
42181
421814
421817
421818
4219
42191
421911
4219112
42191121

Karbantartási, kisjavítási szolgált, m. ktgv. évi kötél.
Közvetített szolgáltat, m. ktgv. évi kötél.
Szakmai tevékenységet segítő szolgált, m. ktgv. évi kötél.
Egyéb szolgáltat, m. ktgv. évi kötél.
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások m. ktgv. kötél.
Kiküldetés kiadásai m. ktgv. évi kötél.
Reklám- és propaganda kiadások m. ktgv. évi kötél.
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások m. ktgv. évi kötél.
Működési célú előzetesen felszám. ÁFA m. ktgv. évi kötél.
Fizetendő ÁFA miatti ktgv. évi kötél.
Kamatkiadások miatti ktgv. évi kötél.
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai m. ktgv. évi kötél.
Egyéb dologi kiadások m. ktgv. évi kötél.
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
Egyéb működési célú kiadások m. ktgv. évi kötél.
Elvonások és befizetések m. ktgv. évi kötél.
ÁH-n belüli véglegesen adott működ, célú támogatások, m. ktgv. évi kötél.
ÁH-n kívüli véglegesen adott működ, célú támogatások ktgv. évi kötél.
Tartalékok miatti ktgv. évi kötelezettségek
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
Beruházások miatti ktgv. évi kötél.
Immateriális javak beszerzése m. ktgv. évi kötél.
Ingatlanok beszerzése m. ktgv. évi kötél.
Informatikai eszközök beszerzése m. ktgv. évi kötél.
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése m. ktgv. évi kötél.
Beruházási célú előzetesen felszám. ÁFA m. ktgv. évi kötél.
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra
Felújítások miatti ktgv. évi kötél.
Ingatlanok felújítása m. ktgv. évi kötél.
Informatikai eszközök felújítása m. ktgv. évi kötél.
Egyéb tárgyi eszközök felújítása m. ktgv. évi kötél.
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA m. ktgv. évi kötél
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
Egyéb felhalmozási célú kiadások m. ktgv. évi kötél.
ÁH belülre véglegesen adott felhalmozási célú tám. miatti ktgv. évi kötél.
Lakástámogatás miatti ktgv. évi kötél.
ÁH kívülre véglegesen adott felhalmozási célú tám. miatti ktgv. évi kötél.
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
Belföldi finanszírozás miatti ktgv. é. kötél.
Belföldi finanszírozás m. ktgv. é. kötél.
Belföldi értékpapírokkal kapcsolatos ktgv. é. kötél.
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása m. költgv. é. kötél
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42191124
421911241
4219115
42191151
42191152

Befektetési célú belföldi kötvénykibocsátás miatti ktgv. é. kötél.
Befektetési célú felhalmoz, belföldi kötvénykib. m. ktgv. é. kötél.
Központi, irányitó szervi tám. nyújtása miatti ktgv. évi kötél.
Központi, irányitó szervi működési célú tám. nyújtása miatti ktgv. évi kötél.
Központi, irányitó szervi felh. célú tám. nyújtása miatti ktgv. évi kötél.

422
4221
42211
42219
4222
4223
42231
422311
4223111
4223112
422312
4223121
4223122
422313
4223131
4223132
4223133
4223134
4223135
4223136
4223137
4223141
4223142
4223151
4223152
4223153
4223155
4224
4225
42251
422515
422518
42259
4226
42261
422611
422612

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
K. évet követően esedékes kötelezettségek illetményelszámolási számla
K. évet követően esedékes kötelezettségek fel nem vett járandóságok miatt
Költségvetési évet köv. esedékes kötél, munkaadói járulékokra és SZOCHO-ra
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
Ktgv. évet követően esedékes kötelez, dologi kiadásokra
Készletbeszerzés miatti kötél. ktgv. évet követő esedékességgel
Szakmai anyagok beszerz.miatti ktgv. évet köv. esedékes kötél.
Üzemeletetési anyagok beszerzése m. ktgv. évet köv. kötél.
Kommunikációs szolgáltatatások miatti ktgv. évet köv. kötél.
Informatikai szolgáltatatások igénybevétele m. ktgv. évet köv. kötél.
Egyéb komm. szóig, igénybevét. m. ktgv. évet köv. évi kötél.
Szolgáltatási kiadások miatti ktgv. é. köv. kötél.
Közüzemi díjak miatti ktgv. évet köv. kötél.
Vásárolt élelmezés miatti ktgv. évet köv. kötél.
Bérleti és lizing díjak miatti ktgv. évet köv. kötél.
Karbantartási, kisjavítási szolgáltat, m. ktgv. évet köv. kötél.
Közvetített szolgáltatások m. ktgv. évet köv. kötél.
Szakmai tevékenységet segítő szolgált, m. ktgv. évet köv. kötél.
Egyéb szolgáltatások m. ktgv. évet köv. kötél.
Kiküldetés kiadásai m. ktgv. évet köv. kötél.
Reklám- és propagandakiadások m. ktgv. évet köv. kötél.
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA m. ktgv. évet köv. kötél.
Fizetendő ÁFA miatti ktgv. évet köv. kötél.
Kamatkiadások miatti ktgv. évet köv. kötél.
Egyéb dologi kiadások m. ktgv. évet köv. kötél.
Költségvetési évet követően esedékes köt. ellátottak pénzbeli juttatásaira
Költségvetési évet követően esedékes köt. egyéb működési célú kiadásokra
Ktgv. évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
ÁH-n belüli végleg, adott működési célú támog. m. ktgv. évet köv. kötél.
ÁH-n kívüli végleg, adott működési célű támog. m. ktgv. évet köv. kötél.
Tartalékok miatti ktgv. évet köv. kötelezettségek
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra
Költségvetési évet követ, esedékes kötelez, beruházásokra
Immateriális javak beszerz. m. ktgv. évet követően esedékes kötél.
Ingatlanok beszerzése m. ktgv évet köv. esedékes kötél.
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422613
422614
422617
4227
42271
422711
422712
422713
422714
4228
42281
422814
422817
422818
4229
422911241
4229115
42291151
42291152

Informatikai eszközök beszerzése m. ktgv. évet köv. esedékes kötelez.
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése m. ktgv. évet. köv. esedékes kötelez.
Beruházási célú előzetesen felszám. ÁFA m. ktgv. évet köv. esedékes kötelez.
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
Költgvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
Ingatlanok felújítása m. ktgv. évet köv. kötelez.
Informatikai eszközök felújítása m. ktgv. évet köv. köt.
Egyéb tárgyi eszköz felújítása m. ktgv. évet köv. kötél.
Felújítási célú előzetesen felszám. ÁFA m. ktgv. évet köv. köt.
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felh. célú kiadásokra
Költgvetési évet követően esedékes kötelez, egyéb felhalmozási célú kiadásokra
ÁH belülre véglegesen adott felhalmozási célú támogatások miatti ktgv. évet köv. köt.
Lakástámogatás m. költgvetési évet köv. esedékes kötelez.
ÁH-n kívülre végleg, felhalm. célú támog. m. ktgv. évet köv. köt.
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
Befektetési célú, felhalmoz, belföldi kötvénykib. m. ktgv. évet köv. köt.
Központi, irányitó szervi tám. nyújtása miatti ktgv. évet köv. köt.
Központi, irányitó szervi műk. c. tám. nyújtása miatti ktgv. évet köv. köt.
Központi, irányitó szervi felh. c. tám. nyújtása miatti ktgv. évet köv. köt.

43. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
44. Passzív időbeli elhatárolások
441

Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

442

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

443
4433

Halasztott eredményszemléletű bevételek
Térítés nélkül átvett eszközök értékének elhatárolása

49. Évi mérlegszámlák
491

Nyitómérleg számla

492

Mérleg szerinti eredmény elszámolása

493

Zárómérleg számla

494

Árfolyam-különbözet elszámolási számla

495
4951
4952
4993

Mérlegrendezési számla
Év elejei mérlegrendezési számla
Átszervezéshez kapcsolódó mérlegrendezési számla
Technikai számla kompenzáló banki ellenszámla
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5. SZÁMLAOSZTÁLY
KÖLTSÉGNEMEK
51. Anyagköltség
511
5111
5112
5119

Vásárolt szakmai anyagok költsége
Gyógyszerek költségei
V egyszerek költségei
Egyéb szakmai anyagok költsége

512
5121
5122
5124
5125
5129

Vásárolt üzemeltetési anyagok költsége
Élelmiszerek költsége
Irodaszerek, nyomtatványok költségei
H aj tó és kenőanyagok költségei
Munkaruhák, védőruhák,formaruh.,egyenruh.költségei
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok költségei

52. Igénybe vett szolgáltatások költségei
521
5211
5212
5213
5214
5215
5216
5217
5218
5219

Igénybevett szolgáltatások költségei
Informatikai és egyéb kommunikációs szolgált, költségei
Közüzemi díjak költségeilgénybe vett szolgáltatások költsége
Vásárolt élelmezés költségei
Bérleti és lizing díjak költségei
Karbantartási, kisj avítási szolgáltatások költségei
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatsok költségei
Egyéb szolgáltatások költségei
Kiküldetések (napidíj nélkül) költsédge
Reklám- és propaganda kiadások költségei

522

Közvetített szolgálatások költségei

53. Bérköltség
531

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

532

Normatív j utalmak költségei

533

Céljuttatás, projekt prémium költségei

534

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj

54. Személyi jellegű egyéb kifizetések
542

Jubileumi jutalom költségei
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543

Béren kívüli juttatások költségei

544

Ruházati költségtérítés költségei

545

Közlekedési költségtérítés költségei

546

Lakhatási támogatások költsége

547

Szociális támogatások költségei

548

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak költségei

549

Külső személyi juttatások költségei

55. Bérjárulékok
551

Szociális hozzájárulási adó költségai

553

Egészségügyi hozzájárulás költségei

554

Táppénz hozzájárulás költségei

556

Rehabüitációs hozzájárulás költségei

557

Munkáltatót terhelő személyi jöv.adó költségei

56. Értékcsökkenési leírás
5611
Immateriásis javak terv szerinti értékcsök. leírása
5612
Ingatlanok terv szerinti értécsök.leírása
5613
Informatikai eszközök terv szerinti értékcsök.leírása
5614
Egyéb gép, berend. és felszer.terv szerinti értékcsök.
5615
Jármüvek terv szerinti értékcsökk.leírása
5617
Kisért.immat.javak haszálatba vételkor egyösszegben elsz.Écs
5618
Kisért. tárgyi eszk. használatba vételkor egyösszeg. elsz.Écs
57. Aktivált saját teljesítmények értéke
59. Költségnem átvezetési számla
591
5951
5952
5953
5954
5955
5956

Költségnem átvezetési számla
51 költségnemek záró átvezetési számla
52 költségnemek záró átvezetési számla
53 költségnemek záró átvezetési számla
54 költségnemek záró átvezetési számla
55 költségnemek záró átvezetési számla
56 költségnemek záró átvezetési számla
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7. SZÁMLAOSZTÁLY
SZAKFELADATOK KÖLTSÉGEI
SZAKFELADATONKÉNT TAGOLVA,
MEGNEVEZÉSÉVEL
79990001

7+SZAKFELADAT

SZÁMA

ÉS

A

SZAKFELADAT

Technika szakfeladatok költségei

8. SZÁMLAOSZTÁLY
ELSZÁMOLT KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK
81. Anyagjellegű ráfordítások
811

Anyagköltség

812

Igénybe vett szolgáltatások értéke

813

Eladott áruk beszerzési értéke

814

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

82. Személyi jellegű ráfordítások
821

Bérköltség

822

Személyi jellegű egyéb kifizetések

823

Bérjárulékok

83. Értékcsökkenési leírás
84. Egyéb ráfordítások
841

Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke

842

Hiányzó, selejtezett, megsemmisült, állományból kivez. eszközök könyv szerinti értéke

843
8431
84311
84312

Különféle egyéb ráfordítások
Előzetesen felszámított, le nem vonható ÁFA miatti ráfordítások
Műk. c. előzetesen felszámított, le nem vonható ÁFA miatti r
Felh. c. előzetesen felszámított, le nem vonható ÁFA miatti

8435
84352
8439
84391
84392
84393

Különféle egyéb ráfordítások
Különf. egyéb ráford.-Kövelet.-ekre értékveszt
Egyéb különféle dologi kiadások
Egyéb különféle dologi kiadások
Egyéb különféle ráfordítások- segélyek
Egyéb különféle ráfordítások - átadott pénzeszközök
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84394

Egyéb különféle ráfordítások - intézmény finanszírozás

85. Pénzügyi műveletek ráfordításai
851
8512
85129

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
ÁH kívüli fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
ÁH kívüli egyéb fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítás

852
8521
8522
8523

Részesedések, értékpapírok értékvesztése/visszaírása
Részesedések értékvesztése/visszaírása
Értékpapírok értékvesztése/visszaírása
Kötvény értékvesztése/visszaírása (CHF)

853

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (devizás éwégi értékelés)

86. Rendkívüli ráfordítások
8611
Egyéb ÁH belüli végleges télh. c. tám. folyósításának ráford
8621
ÁH kívülre egyéb végleges felh. c. tám. foly. ráfordításai
8622
Lakástámogatások ráfordításai
9. SZÁMLAOSZTÁLY
EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEK
91. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei
911
9111
9112
91121
91122
9113
9114
91141
911411
911412
91145
91149
9115
911512
9115121
91154
911541
911542
911552
9115521

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek
Jövedelemadók bevételei
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Munkavállalókat terhelő adók és járulékok bev.
Munkáltatókat relhelő adók és járulékok
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók bevételei
Vagyoni típusú adók /bevételei
Vagyoni típusú helyi adók bev.
Építményadó
Telekadó
Vagyoni típusú illetékek bev.
Egyéb vagyoni típusú adók bev.
Termékek és szolgáltatások adói bev.
Helyi értékesítési és forgami adók bevételei
Állandó jelleggel végzett iparűzési adóbevétel
Gépj árműadók bev.
Központi gépjárműadók bev.
Helyi gépj árműadók bev.
Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei
Idegenforgalmi adó bevétel
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9116
91161
911611
911612
911614
911616
911617
911619
91162
911623
911624
911625
911626
911627
911628
911629

Egyéb közhatalmi bevételek
Egyéb közhatalmi bevételek
Igazgatási szolgáltatási díjak bev.
Felügyeleti díj bev.
Élj árársi illetékek bev.
Központi költgvetési szerveket megillető bírságok bev.
Központi adópótlék, adó- és j árulékbírság bev.
Egyéb központi közhatalmi bev.
Egyéb helyi közhatalmi bevételek
Illeték bevételek beszedése - adósok
Idegen bevételek beszedése - adósok
Építésügyi bírtság bev.
Önkormányzatot megillető helyszíni és szabálysért. bírság bev. - ADÓ
Egyéb bírság bev.
Helyi adópótlék, adóbírság bev.
Egyéb helyi közhatalmi bev.

912
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei
SZAKFELADATONKÉNT TAGOLVA, 912+SZAKFELADAT SZÁMA SZÁMOZÁSSAL ÉS A
SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSÉVEL
913
9131
91314
9132
91321

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei
Központi alrendszer tulajdonosi nettó bev.
Értékesített egyéb gép, berendezés és félsz, nettó bevételei
Önkormányzati alrendszer tulajdonosi nettó bev.
Önkonnányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból nettó bev.

92. Egyéb eredményszemléletű bevételek
921
9211
9212
9213

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
Önkormányzatoktól kapott működési támogatások bev.
Központi, irányító szervtől kapott működési célú támogatások bev.
Központi, irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatási bev.

922
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
SZAKFELADATONKÉNT TAGOLVA, 922+SZAKFELADA T SZÁMA SZÁMOZÁSSAL ÉS A
KÖNYVVITELI SZÁMLA + SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSÉVEL
923
9231
92311
92312
92313
9234
92341

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek
Értékesített immat.javak, tárgyi eszk. nettó bev.
Értékesített immateriális javak bevételei
Értékesített ingatlanok nettó bevételei
Értékesített informatikai eszközök nettó bevételei
Kártérítések bevételei
Foglalkoztatott, ellátott kártérítési bev.
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92342
92343
9235
92352
92354
92355
92359

Biztosító által visszaizazolt kártérítési összeg.
Egyéb kártérítési bevételek
Adók, illetékek,díjak hozzájár.,visszatérítések bevételei
Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bev.
Közbeszerzési biztosítékok, pályázati díjak bev.
Egyéb biztosítékok, óvadék (kaució) bev.
Egyéb különféle működési bev.

93. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei
931
93111

Kapott (járó) osztalék és részesedés
Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék

932
9321
9322
93221
93225
93229

Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek
Államháztart. belülről kapott kamatok és kamatjellegű bev.
Államháztart. kívülről kapott kamatok és kamatjellegű bev.
Államháztart. kivüli betétek után kapott kamat
Államháztart. kivüli adott kölcsön, vtér. támogatás, egyéb köv.utáni kamat
Államháztart. kivüli egyéb kamat- és kamatjellegű bev.

933
9331

Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei
Árfolyamnyereség - devizás éwégi értékelés

94. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek
941
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei
SZAKFELADATONKÉNT TAGOLVA, 941+SZAKFELADAT SZÁMA SZÁMOZÁSSAL ÉS A
KÖNYVVITELI SZÁMLA + SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSÉVEL
942
9421
9422
9423
94231
942311
942312

Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek
Térítés nélkül átvett eszközök értéke
Ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt eszközök értéke
Különféle egyéb rendkívüli erdeményszemléletű bevételek
Előző évi ktgv. maradv. igényb. m. különféle rendkívüli bevételek
Előző évi működési célú ktgv. maradv. igényb. m. klf. rendkívüli bev.
Előző évi felhalmozási c. ktgv. maradv. igényb. m. klf. rendkívüli bev.
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0. SZÁMLAOSZTÁLY
NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK
01. Befektetett eszközök
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök
012. Bérbe vett befektetett eszközök
013. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök
014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök
02. Készletek
021. Bérbe vett készletek
022. Letétbe, bizományba átvett készletek
023. Intervenciós készletek

03. Függő és biztos (jövőbeni) követelések
031. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések
032. Egyéb függő követelések
033. Biztos (jövőbeni) követelések
04. Függő kötelezettségek
041. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek
042. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek
043. El nem ismert tartozások
044. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek
045. Egyéb függő kötelezettségek
05. Kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, teljesítés
051. Személyi juttatások
0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
051101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek
0511011. Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata
0511012. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség törvény szerinti illetményekre,
munkabérekre
0511013. Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése
051102. Normatív jutalmak
0511021. Normatív jutalmak előirányzata
0511022. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség normatív jutalmakra
0511023. Normatív jutalmak teljesítése
051103. Céljuttatás, projektprémium
0511031. Céljuttatás, projektprémium előirányzata
0511032. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség céljuttatásra, projektprémiumra
0511033. Céljuttatás, projektprémium teljesítése
051104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
0511041. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata
0511042. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség készenléti, ügyeleti, helyettesítési
díjra, túlórára, túlszoigálatra
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0511043. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése
051105. Végkielégítés
0511051. Végkielégítés előirányzata
0511052. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség végkielégítésre
0511053. Végkielégítés teljesítése
051106. Jubileumi jutalom
0511061. Jubileumi jutalom előirányzata
0511062. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség jubileumi jutalomra
0511063. Jubileumi jutalom teljesítése
051107. Béren kívüli juttatások
0511071. Béren kívüli juttatások előirányzata
0511072. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség béren kívüli juttatásokra
0511073. Béren kívüli juttatások teljesítése
051108. Ruházati költségtérítés
0511081. Ruházati költségtérítés előirányzata
0511082. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ruházati költségtérítésre
0511083. Ruházati költségtérítés teljesítése
051109. Közlekedési költségtérítés
0511091. Közlekedési költségtérítés előirányzata
0511092. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség közlekedési költségtérítésre
0511093. Közlekedési költségtérítés teljesítése
051110. Egyéb költségtérítések
0511101. Egyéb költségtérítések előirányzata
0511102. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb költségtérítésekre
0511103. Egyéb költségtérítések teljesítése
051111. Lakhatási támogatások
0511111. Lakhatási támogatások előirányzata
0511112. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség lakhatási támogatásokra
0511113. Lakhatási támogatások teljesítése
051112. Szociális támogatások
0511121. Szociális támogatások előirányzata
0511122. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szociális támogatásokra
0511123. Szociális támogatások teljesítése
051113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata
0511132. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség foglalkoztatottak egyéb személyi
juttatásaira
0511133. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése
05111313. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése biztosítási díjak
0512. Külső személyi juttatások
05121. Választott tisztségviselők juttatásai
051211. Választott tisztségviselők juttatásai előirányzata
051212. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség választott tisztségviselők juttatásaira
051213. Választott tisztségviselők juttatásai teljesítése
05122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett
juttatások
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051221. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett
juttatások előirányzata
051222. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásokra
051223. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett
juttatások teljesítése
05123. Egyéb külső személyi juttatások
051231. Egyéb külső személyi juttatások előirányzata
051232. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb külső személyi juttatásokra
051233. Egyéb külső személyi juttatások teljesítése
052. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
0521. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata
0522. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adóra
0523. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése
05213. Szociális hozzájárulási adó teljesítése
05223. Rehabilitációs hozzájárulás teljesítése
05233. Korkedvezmény-biztosítási járulék teljesítése
05243. Egészségügyi hozzájárulás teljesítése
05253. Táppénz hozzájárulás teljesítése
05263. Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetéssel kapcsolatban terhelő más
járulékjellegű kötelezettségek teljesítése
05273. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó teljesítése
053. Dologi kiadások
0531. Készletbeszerzés
05311. Szakmai anyagok beszerzése
053111. Szakmai anyagok beszerzése előirányzata
053112. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szakmai anyagok beszerzésére
053113. Szakmai anyagok beszerzése teljesítése
05312. Üzemeltetési anyagok beszerzése
053121. Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata
053122. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség üzemeltetési anyagok beszerzésére
053123. Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése
05313. Árubeszerzés
053131. Árubeszerzés előirányzata
053132. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség árubeszerzésre
053133. Árubeszerzés teljesítése
0532. Kommunikációs szolgáltatások
05321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele
053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata
053212. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség informatikai szolgáltatások
igénybevételére
053213. Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése
05322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások
053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatások előiranyzaia
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053222.

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb kommunikációs
szolgáltatásokra
053223. Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése
0533. Szolgáltatási kiadások
05331. Közüzemi díjak
053311. Közüzemi díjak előirányzata
053312. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség közüzemi díjakra
053313. Közüzemi díjak teljesítése
05332. Vásárolt élelmezés
053321. Vásárolt élelmezés előirányzata
053322. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség vásárolt élelmezésre
053323. Vásárolt élelmezés teljesítése
05333. Bérleti és lízing díjak
053331. Bérleti és lízing díjak előirányzata
053332. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség bérleti és lízing díjakra
053333. Bérleti és lízing díjak teljesítése
0533313. Bérleti és lízing díjak teljesítése a közszféra és a magánszféra együttműködésén
(PPP) alapuló szerződéses konstrukció
05334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
053341. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata
053342. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség karbantartási, kisjavítási
szolgáltatásokra
053343. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése
05335. Közvetített szolgáltatások
053351. Közvetített szolgáltatások előirányzata
053352. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség közvetített szolgáltatásokra
053353. Közvetített szolgáltatások teljesítése
0533513. Közvetített szolgáltatások államháztartáson belül teljesítése
05336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata
053362. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szakmai tevékenységet segítő
szolgáltatásokra
053363. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése
05337. Egyéb szolgáltatások
053371. Egyéb szolgáltatások előirányzata
053372. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb szolgáltatásokra
053373. Egyéb szolgáltatások teljesítése
0534. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások
05341. Kiküldetések kiadásai
053411. Kiküldetések kiadásai előirányzata
053412. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kiküldetések kiadásaira
053413. Kiküldetések kiadásai teljesítése
05342. Reklám- és propagandakiadások
053421. Reklám- és propagandakiadások előirányzata
053422. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség reklám- és propagandakiadásokra
053423. Reklám- és propagandakiadások teljesítése
0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
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05351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
053511. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata
053512. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú előzetesen
felszámított általános forgalmi adóra
053513. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése
05352. Fizetendő általános forgalmi adó
053521. Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata
053522. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség fizetendő általános forgalmi adóra
053523. Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése
05353. Kamatkiadások
053531. Kamatkiadások előirányzata
053532. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kamatkiadásokra
053533. Kamatkiadások teljesítése
0535313. Kamatkiadások teljesítése államháztartáson belül
0535323. Fedezeti ügyletek kamatkiadásai
05354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai előirányzata
053542. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb pénzügyi műveletek
kiadásaira
053543. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai teljesítése
0535413. Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége teljesítése
0535423. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyam különbözeié teljesítése
0535433. Deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége teljesítése
05355. Egyéb dologi kiadások
053551. Egyéb dologi kiadások előirányzata
053552. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb dologi kiadásokra
053553. Egyéb dologi kiadások teljesítése
054. Ellátottak pénzbeli juttatásai
0541
Társadalombiztosítási ellátások
05411
Társadalombiztosítási ellátások előirányzata
05412
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség társadalombiztosítási ellátásokra
05413
Társadalombiztosítási ellátások teljesítése
0542
Családi támogatások
05421
Családi támogatások előirányzata
0542111
Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Kiadási előirányzat
0542121
Születési támogatás - Kiadási előirányzat
0542131
Beiskolázási segély - Kiadási előirányzat
0542141
Szociális tanulmányi ösztöndíj - Kiadási előirányzat
0542151
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Kiadási előirányzat
05422
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség családi támogatásokra
0542212
Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi tám. - Kötelezettségvállalás
0542222
Születési támogatás - Kötelezettségvállalás
0542232
Beiskolázási segély - Kötelezettségvállalás
0542242
Szociális tanulmányi ösztöndíj - Kötelezettségvállalás
0542252
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Kötelezettségvállalás

42

05423
0542313
0542323
0542333
0542343
0542353
0544
05441
0544111
0544121
05442
0544212
0544222
05443
0544313
0544323
0545
05451
0545111
0545121
05452
0545212
0545222
05453
0545313
0545323
0546
05461
0546131
0546141
05462
0546232
0546242
05463
0546333
0546343
0547
05471
05472
05473
0548
05481
0548101
0548151
0548161

Családi támogatások teljesítése
Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Teljesítés
Születési támogatás - Teljesítés
Beiskolázási segély - Teljesítés.
Szociális tanulmányi ösztöndíj - Teljesítés.
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Teljesítés.
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
Betegséggel kapcsolatos nem TB ellátások előirányzata
Helyi megállapítású közgyógyellátás - Kiadási előirányzat
Gyógyszertámogatás - Kiadási előirányzat
Kötelezettségvállalás, más fizetési köt. betegséggel kapcsolatos nem TB ellátások
Helyi megállapítású közgyógyellátás - Kötelezettségvállalás
Gyógyszertámogatás - Kötelezettségvállalás
Betegséggel kapcsolatos nem TB ellátások teljesítése
Helyi megllapítású közgyógyellátás - Teljesítés
Gyógyszertámogatás - Teljesítés
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások előirányzata
Közfoglalkoztatás - Kiadási előirányzat
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás - Kiadási előirányzat
Kötelezettségvállalás, más fiz. köt. foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ell.
Közfoglalkoztatás - Kötelezettségvállalás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás - Kötelezettségvállalás
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások teljesítése
Közfoglalkoztatás - Teljesítés
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás - Teljesítés
Lakhatással kapcsolatos ellátások
Lakhatással kapcsolatos ellátások előirányzata
Lakásfenntartási támogatás előirányzata [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]
Adósságcsökkentési támogatás előirányzata [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség lakhatással kapcsolatos ellátásokra
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség lakásfenntartási támogatásra
[Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség adósságcsökkentési támogatásra
[Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]
Lakhatással kapcsolatos ellátások teljesítése
Lakásfenntartási támogatás teljesítése [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]
Adósságcsökkentési támogatás teljesítése [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata
Kötelezettségvállalás intézményi ellátottak pénzbeli juttatásaira
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése
Egyéb nem intézményi ellátások
Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások
alapján) adott természetbeni ellátás előirányzata
Rendszeres szociális segély (Szoctv. 37. § (1) bek. a)-d) pontok) előirányzata
Átmeneti penzbem segély (Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont) előirányzata
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0548171
0548181
0548191
05482
0548202

0548253
0548263
0548273
0548283
0548293

Temelési segély előirányzata
Átmeneti természetbeni segély előirányzata
Köztemetés (Szoctv. 48. §) előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb nem intézményi ellátásokra
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szocális és gyermekvédelmi előírások
alapján)
adott természetbeni ellátás kötelezettségvállalása
Rendszeres szociális segély (Szoctv. 37. § (1) bek. a)-d) pontok) kötelezettségvállalása
Átmeneti pénzbeni segély (Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont) kötelezettségvállalása
Temetési segély kötelezettségvállalása
Átmeneti természetbeni segély kötelezettségvállalása
Köztemetés (Szoctv. 48.) kötelezettségvállalása
Egyéb nem intézményi ellátások teljesítése
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások
alapján) adott természetbeni ellátás teljesítése
Rendszeres szociális segély (Szoctv. 37. § (1) bek. a)-d) pontok) teljesítése
Átmeneti pénzbeni segély (Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont) teljesítése
Temetési segély teljesítése
Átmeneti természetbeni segély teljesítése
Köztemetés (Szoctv. 48. §) teljesítése

055. Egyéb
05501
05502
05503
05504
05505
05506
055061
055062
055063
05507
05508
05509
05510
05511
055111
05511111
05511121
05511131
055112
05511212
05511222
05511232
055113
05511313
05511323
05511343

működési célú kiadások
Nemzetközi kötelezettségek
Elvonások és befizetések
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH belülre
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belülre
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH belülre
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési köt. egyéb működési célú tám. államházt. belülre
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre teljesítése
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH belülre
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívülre
Árkiegészítések, ártámogatások
Kamattámogatások
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata
Egyéb műk. c. támogatás nyújtása egyháznak ÁH kívülre előirányzata
Egyéb műk. c. támogatás nyújtása egyéb civil szervezetnek ÁH kívülre előirányzata
Egyéb műk. c. támogatás nyújtása háztartásnak ÁH kívülre előirányzata
Kötelezettsévállalás, egyéb működési c. támogatások államháztartáson kívülre
Egyéb műk. c. támogatás nyújtása egyháznak ÁH kívülrekötelezettségvállalása
Egyéb műk. c. támogatás nyújtása egyéb civil szervezetnek ÁH kívülre kötelezettségvállalása
Egyéb műk. c. támogatás nyújtása háztartásnak ÁH kívülre kötelezettségvállalása
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre teljesítése
Egyéb műk. c. támogatás nyújtása egyháznak ÁH kívülre teljesítése
Egyéb műk. c. támogatás nyújtása egyéb civil szervezetnek ÁH kívülre teljesítése
Egyéb műk. c. támogatás nyújtása háztartásnak ÁH kívülre teljesítése

0548252
0548262
0548272
0548282
0548292
05483
0548303

44

05512
055121
05512111
05512121
05512131
055122
05512212
05512222
05512232
055123
05512313
05512323
05512333

Tartalékok
Tartalékok előirányzata
Működési célú tartalékok előirányzata
Fejlesztési céltartalékok előirányzata
Általános tartalékok előirányzata
Tartalékok kötelezettségvállalása
Működési célú tartalékok kötelezettségvállalása
Fejlesztési céltartalékok kötelezettségvállalása
Általános tartalékok kötelezettségvállalása
Tartalékok teljesítése
Működési célú tartalékok teljesítése
Fejlesztési céltartalékok teljesítése
Általános tartalékok teljesítése

056. Beruházások
0561
Immateriális javak beszerzése, létesítése
05611
Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzat
05612
Kötelezettségvállalás, más fizetési köt. immateriális javak beszerzésére, létesítésére
05613
Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítés
0562
Ingatlanok beszerzése, létesítése
05621
Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzat
05622
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ingatlanok beszerzésére, létesítésére
05623
Ingatlanok beszerzése, létesítése teljesítés
0563
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
05631
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzat
05632
Kötelezettségvállalás, más fizetési köt. informatikai eszközök beszerzésére, létesítésére
05633
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítés
0564
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
05641
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat
05642
Kötelezettségvállalás, más fizetési köt. egyéb tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére
05643
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítés
0565
Részesedések beszerzése
05651
Részesedések beszerzése előirányzat
05652
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség részesedések beszerzésére
05653
Részesedések beszerzése teljesítés
0567
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
05671
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata
05672
Kötelezettségvállalás, más fizetési köt. beruházási célú előzetesen felszámított
05673
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése
057. Felújítások
0571
Ingatlanok felújítása
05711
Ingatlanok felújítása előirányzata
05712
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ingatlanok felújítására
05713
Ingatlanok felújítása teljesítése
0572
Informatikai eszközök felújítása
05721
Informatikai eszközök felújítása előirányzata
05722
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség informatikai eszközök felújítására
05723
Informatikai eszközök felújítása teljesítése
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0573
05731
05732
05733
0574
05741
05742
05743

Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb tárgyi eszközök felújítására
Egyéb tárgyi eszközök felújítása teljesítése
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fiz. köt. felújítási célú előzetesen félsz. ált. forgalmi adóra
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése

058. Egyéb felhalmozási célú kiadások
0581
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH belülre
0582
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belülre
0583
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH belülre
0584
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
05841
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat
0584111
Egyéb felhalmozási célú támogatás nyújtása központi költségvetési szervnek előrányzat
058411111 Adósságkonszolidációval kapcsolatos befizetések előirányzata
0584131
Egyéb felhalmozási célú támogatás nyújtása ktgv. fejezetnek (EU Programok) előirányzat
058413131 KÖZOP Beruházás vezetékkiváltás, átadás a Fővárosnak előirányzat
0584171
Egyéb felhalmozási célú támogatás nyújtása helyi önkormányzatnak előirányzat
05842
Kötelezettségvállalás, egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülre
0584212
Kötelezettségvállalás, egyéb felhalmozási c. tám. nyújtása központi költségvetési szervnek
058421212 Kötelezettségvállalás, adósságkonszolidációval kapcsolatos befizetések
0584232
Kötelezettségvállalás, egyéb felhalmozási c. tám. nyújtása fejezetnek (EU Programok)
058423232 Kötelezettségvállalás, KÖZOP Beruházás vezetékkiváltás, átadás a Fővárosnak
0584272
Kötelezettségvállalás, egyéb felhalmozási célú támogatás nyújtása helyi önkormányzatnak
05843
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre teljesítés
0584313
Egyéb felhalmozási célú támogatás nyújtása központi költségvetési szervnek teljesítés
058431313 Adósságkonszolidációval kapcsolatos befizetések teljesítése
0584333
Egyéb felhalmozási célú támogatás nyújtása ktgv. fejezetnek (EU Programok) teljesítés
058433333 KÖZOP Beruházás vezetékkiváltás, átadás a Fővárosnak teljesítés
0584373
Egyéb felhalmozási célú támogatás nyújtása helyi önkormányzatnak teljesítés
0585
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH kívülre
05851
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból sz. kifizetés ÁH kívülre előirányzat
05852
Kötelezettségvállalás, felhalmozási c. garancia- és kezességváll. sz. kifizetés ÁH kívülre
05853
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH kívülre teljesítés
0586
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívülre
05861
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívülre előirányzat
05862
Kötelezettségvállalás, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH kívülre
05863
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívülre teljesítés
0587
Lakástámogatás
05871
Lakástámogatás előirányzata
05872
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség lakástámogatásra
05873
Lakástámogatás teljesítése
0588
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
05881
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat

46

058811111
058814111
058814641
058814651
058814661
058818111
058818211
058818221
058818231
05882
058821112
058824112
058824642
058824652
058824662
058828112
058828212
058828222
058828232
05883
058831113
058834113
058834643
058834653
058834663
058838113
058838213
058838223
058838233

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre egyházaknak előirányzat
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre háztartásoknak előirányzat
Egyéb felhalmozási c. tám. ÁH kívülre társasházak felújítási kerete előirányzat
Egyéb felhalmozási c. tám. ÁH kívülre társasházak kölcsönszerz. kamata előirányzat
Egyéb felhalmozási c. tám. ÁH kívülre lakásbérleti szerződések megszűnése előirányzat
Egyéb felhalmozási c. tám. ÁH kívülre felhalm. c. támogatás vállalkozásnak előirányzat
Egyéb felh. c. tám. ÁH kívülre közvilágítás korszerűsítés Logodi u (Mikó u - Alagút u)
Egyéb felh. c. tám. ÁH kívülre közvilágítás korszerűsítés Gellérthegy utca I. ütem előír.
Egyéb felh. c. tám. ÁH kívülre közvilágítás korszerűsítés Gellérthegy utca II. ütem előir.
Kötelezettségvállalás, más fizetési köt. egyéb felhalmozási célú támogatásokra ÁH
kívülre
Kötelezettségvállalás, egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre egyházaknak
Kötelezettségvállalás, egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre háztartásoknak
Kötelezettségvállalás, egyéb felh. célú tám. társasházak felújítási kerete ÁH kívülre
Kötelezettségvállalás, társasházak kölcsönszerződéseinek kamata ÁH kívülre
Kötelezettségvállalás, lakásbérleti szerződések megszűnése ÁH kívülre
Kötelezettságvállalás, felhalmozási célú támogatás nyújtása vállalkozásoknak ÁH kívülre
Kötelezettségvállalás, közvilágítás korszerűsítés Logodi u (Mikó u - Alagút u)
Kötelezettségvállalás, közvilágítás korszerűsítés Gellérthegy utca I. ütem
Kötelezettségvállalás, közvilágítás korszerűsítés Gellérthegy utca II. ütem
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre teljesítés
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre egyházaknak teljesítés
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre háztartásoknak teljesítés
Egyéb felhalmozási c. tám. államháztartáson kívülre társasházak felújítási kerete teljesítés
Egyéb felhalmozási c. tám. ÁH kívülre társasházak kölcsönszerz. kamatai teljesítés
Egyéb felhalmozási c. tám. ÁH kívülre lakásbérleti szerződések megszűnése teljesítés
Egyéb felhalmozási c. tám. ÁH kívülre felhalm. c. támogatás vállalkozásnak teljesítés
Egyéb felh. c. tám. ÁH kívülre közvilágítás korszerűsítés Logodi u (Mikó u - Alagút u)
Egyéb felh. c. tám. ÁH kívülre közvilágítás korszerűsítés Gellérthegy utca I. ütem teljesítés
Egyéb felh. c. tám. ÁH kívülre közvilágítás korszerűsítés Gellérthegy utca II. ütem teljesítés

059. Finanszírozási kiadások
0591
Belföldi finanszírozás kiadásai
05911
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
059111
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
0591111
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzat
0591112
Kötelezettségvállalás, hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
0591113
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése teljesítés
059112
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
0591121
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak előirányzat
0591122
Kötelezettségvállalás, likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi
vállalkozásnak
0591123
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítés
059113
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
0591131
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzat
0591132
Kötelezettségvállalás, rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
0591133
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése teljesítés
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05912
059121
0591211
0591212
0591213
059122
0591221
0591222
0591223
059123
0591231
0591232
0591233
059124
0591241
0591242
0591243
05913
059131
059132
059133
05914
059141
059142
059143
05915
059151
059151011
059151021
059151031
059151041
059151051
059151061
059151071
059151081
059152
059152012
059152022
059152032
059152042
059152052
059152062
059152072
059152082
059153
059153013
059153023

Belföldi értékpapírok kiadásai
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzat
Kötelezettségvállalás, forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása teljesítés
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása előirányzat
Kötelezettségvállalás, forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása teljesítés
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzat
Kötelezettségvállalás, befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása teljesítés
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata
Kötelezettségvállalás, befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása teljesítése
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzat
Kötelezettségvállalás, államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
Kötelezettségvállalás, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítés
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzat
GAMESZ működési támogatás folyósítása előirányzat
Egyesített Bölcsőde működési támogatás folyósítása előirányzat
Művelődési Ház működési támogatás folyósítása előirányzat
Sport- és Szabadidőközpont működési támogatás folyósítása előirányzat
Budavári Brunszvik Teréz Óvoda működési támogatás folyósítása előirányzat
Polgármesteri Hivatal működési támogatás folyósítása előirányzat
Szociális és Gyermekvédelmi Szolgálat működési támogatás folyósítása előirányzat
Egészségügyi Szolgálat működési támogatás folyósítása előirányzat
Kötelezettségvállalás, központi, irányító szervi támogatás folyósítása
Kötelezettségvállalás, GAMESZ működési támogatás folyósítása
Kötelezettségvállalás, Egyesített Bölcsőde működési támogatás folyósítása
Kötelezettségvállalás, Művelődési Ház működési támogatás folyósítása
Kötelezettségvállalás, Sport- és Szabadidőközpont működési támogatás folyósítása
Kötelezettségvállalás, Budavári Brunszvik Teréz Óvoda működési támogatás foly.
Kötelezettségvállalás, Polgármesteri Hivatal működési támogatás folyósítása
Kötelezettségvállalás, Szociális és Gyermekvédelmi Szolgálat működési tám. foly.
Kötelezettségvállalás, Egészségügyi Szolgálat működési támogatás folyósítása
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítés
GAMESZ működési támogatás folyósítása teljesítés
Egyesített Bölcsőde működési támogatás folyósítása teljesítés
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059153033
059153043
059153053
059153063
059153073
059153083
05916
059161
059162
059163
05917
059171
059172
059173
05918
059181
059182
059183
0592
05921
059211
059212
059213
05922
059221
059222
059223
05923
059231
059232
059233
05924
059241
059242
059243
0593
05931
05932
05933

Művelődési Ház működési támogatás folyósítása teljesítés
Sport- és Szabadidőközpont működési támogatás folyósítása teljesítés
Budavári Brunszvik Teréz Óvoda működési támogatás folyósítása teljesítés
Polgármesteri Hivatal működési támogatás folyósítása teljesítés
Szociális és Gyermekvédelmi Szolgálat működési támogatás folyósítása teljesítés
Egészségügyi Szolgálat működési támogatás folyósítása teljesítés
Pénzeszközök betétként elhelyezése
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzat
Kötelezettségvállalás, pénzeszközök betétként elhelyezése
Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítés
Pénzügyi lízing kiadásai
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzat
Kötelezettségvállalás, pénzügyi lízing kiadásai
Pénzügyi lízing kiadásai teljesítés
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai előirányzat
Kötelezettségvállalás, központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai teljesítés
Külföldi finanszírozás kiadásai
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzat
Kötelezettségvállalás, forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása teljesítés
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzat
Kötelezettségvállalás, befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása teljesítés
Külföldi értékpapírok beváltása
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzat
Kötelezettségvállalás, külföldi értékpapírok beváltása
Külföldi értékpapírok beváltása teljesítés
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzat
Kötelezettségvállalás, külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése teljesítés
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzat
Kötelezettségvállalás, adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai teljesítés

09. Bevételi előirányzatok, követelések, teljesítés
091
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
0911
Önkormányzat működési támogatásai
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09111
091111
091112
091113
09112
091121
091122
091123
09113
091131
091132
091133
09114
091141
091142
091143
09115
091151
091151011
091151021
091151031
091151041
091151051
091151061
091152
091152012
091152022
091152032
091152042
091152052
091152062
091153
091153013
091153023
091153033
091153043
091153053
091153063
09116
091161
091162
091163

Helyi önkormányzat működésének általános támogatása
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzat
Követelés helyi önkormányzatok működésének általános támogatására
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítés
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzat
Követelés települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítés
Települési önkor, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak
támogatása
Települési önkor, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.
előirányzat
Követelés települési önkor, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak
tám.
Települési önkor, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.
teljesítés
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása előirányzat
Követelés települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatására
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítés
Működési célú központosított előirányzatok
Működési célú központosított előirányzatok előirányzata
Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása előirányzat
Idegenforgalmi adó állami kiegészítő támogatása előirányzat
Bérkompenzáció előirányzata
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék előirányzata
Segélyekkel összefüggő támogatások előirányzata
Prémiumévek program támogatása előirányzat
Követelés működési célú központosított előirányzatokra
Követelés települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatására
Kötvetelés idegenforgalmi adó állami kiegészítő támogatására
Követelés bérkompenzációra
Követelés szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlékra
Követelés segélyekkel összefüggő támogatásokra
Kötvetelés prémiumévek program támogatására
Működési célú központosított előirányzatok teljesítése
Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása teljesítés
Idegenforgalmi adó állami kiegészítő támogatása teljesítés
Bérkompenzáció teljesítése
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék teljesítése
Segélyekkel összefüggő támogatások teljesítése
Prémiumévek program támogatása teljesítése
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai előirányzat
Követelés helyi önkormányzat kiegészítő támogatásaira
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai teljesítés
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0912
09121
09122
09123
0913
09131
09132
09133
0914
09141
09142
9143
0915
09151
09152
09153
0916
09161
0916111
091611111
091611121
091611131
0916121
09162
0916212
091621212
091621222
091621232
0916222
09163
0916313
091631313
091631323
091631333
0916323

Elvonások és befizetések bevételei
Elvonások és befizetések bevételei előirányzat
Követelés elvonások és befizetések bevételeire
Elvonások és befizetések bevételei teljesítés
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
Működési célú garancia- és kezességvállalásból szár. megtérülések ÁH belülről előirányzat
Követelés működési célú garancia- és kezességvállalásból szár. megtérülésekre ÁH belülről
Működési célú garancia- és kezességvállalásból szár. megtérülések ÁH belülről teljesítése
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről előirányzat
Követelés működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére ÁH belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről teljesítés
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről előirányzat
Követelés működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételére
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről előirányzat
Egyéb műk. célútám. bevételei ÁH belülről központi ktgv. szervtől előirányzat
Egyéb műk.célú tám. bev. ÁH belülről központi ktgv. szervtől OGY választásra előirányzat
Egyéb műk. célútám. bev. ÁH belülről központi ktgv.szervtől EU-Parlamenti választásra előír.
Egyéb műk.célú tám. bev. ÁH belülről központi ktgv. szervtől önkormányzati választásra előír.
Egyéb mükösdési célú támogatások bevételei ÁH belülről helyi önkormányzattól előirányzat
Követelés egyéb működési célú támogatások bevételeire ÁH belülről
Követelés egyéb műk. célú tám. bevételeire ÁH belülről központi ktgv. szervtől
Követelés egyéb műk. célú tám. bev. ÁH belülről központi ktgv. szervtől OGY választásra
Követelés egyéb műk. célú tám. bev. ÁH belülről központi ktgv. szervtől EU választásra
Követelés egyéb műk. célú tám. bev. ÁH belülről központi ktgv. szervtől önkor, választásra
Követelés egyéb működési célú támogatások bevételeire ÁH belülről helyi önkormányzattól
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről teljesítés
Egyéb műk. célú tám. bevételei ÁH belülről központi ktgv. szervtől teljesítés
Egyéb műk. célú tám. bev. ÁH belülről központi ktgv. szervtől OGY választásra teljesítés
Egyéb műk. célú tám. bev. ÁH belülről központi ktgv. szervtől EU-Parlamenti választásra telj.
Egyéb műk. célú tám. bev. ÁH belülről központi ktgv. szervtől önkormányzati választásra telj.
Egyéb mükösdési célú támogatások bevételei ÁH belülről helyi önkormányzattól teljesítés

092
0921
09211
0921111
09212
0921212
09213

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Szentháromság tér rendezése előirányzat
Követelés felhalmozási célú önkormányzati támogatásokra
Követelés felhalmozási célú önkormányzati támogatásra Szentháromság tér rendezése
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése
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0921313
0922
09221
09222
09223
0923
09231
09232
09233
0924
09241
09242
09243
0925
09251
0925111
0925121
09252
0925212
0925222
09253
0925313
0925323

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Szentháromság tér rendezése teljesítés
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁH belülről előirányzat
Követelés felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó ÁH belülről
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁH belülről teljesítés
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről előirányzat
Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről teljesítés
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről előirányzat
Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételére ÁH belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről teljesítés
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről előirányzat
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele ÁH belülről központi ktgv. szervtől előirányzat
Egyéb felhalmozási célú tám. bevétele ÁH belülről fejezettől (EU Programok) előirányzat
Követelés egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeire ÁH belülről
Követelés egyéb felhalmozási célú támogatások bevételére ÁH belülről központi ktgv. szervtől
Követelés egyéb felhalmozási célú tám. bevétele ÁH belülről fejezettől (EU Programok)
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről teljesítés
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele ÁH belülről központi ktgv. szervtől teljesítés
Egyéb felhalmozási célú tám. bevétele ÁH belülről fejezettől (EU Programok) teljesítés

093
0931
09311
093111
093112
093113
09312
093121
093122
093123
0932
09321
09322
09323
0933
09331
09332
09333
0934
09341
0934111
0934121

Közhatalmi bevételek
Jövedelemadók
Magánszemélyek j övedelemadói
Magánszemélyek jövedelemadói előirányzat
Követelés magánszemélyek jövedelemadóira
Magánszemélyek jövedelemadói teljesítés
Társaságok j övedelemadói
Társaságok jövedelemadói előirányzat
Követelés társaságok jövedelemadóira
Társaságok jövedelemadói teljesítés
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Szociális hozzájárulási adó és járulékok előirányzat
Követelés szociális hozzájárulási adóra és járulékokra
Szociális hozzájárulási adó és járulékok teljesítés
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók előirányzat
Követelés bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók teljesítés
Vagyoni típusú adók
Vagyoni típusú adók bevétele előirányzat
Építményadó bevétele előirányzat
Telekadó bevétele előirányzat
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09342
0934212
0934222
09343
0934313
0934323
0935
09351
093511
093512
093513
09352
093521
093522
093523
09353
093531
093532
093533
09354
093541
09354111
09354121
093542
09354212
09354222
093543
09354313
09354323
09355
093551
09355181
093552
09355282
093553
09355383
0936
09361
09361031
09361041
09361101
09361111
09361121

Követelés vagyoni típusú adók bevételére
Követelés építményadó bevételére
Követelés telekadó bevételére
Vagyoni típusú adók bevétele teljesítés
Építményadó bevétele teljesítés
Telekadó bevétele teljesítés
Termékek és szolgáltatások adói
Értékesítési és forgalmi adók
Értékesítési és forgalmi adók bevételei előirányzat
Követelés értékesítési és forgalmi adók bevételére
Értékesítési és forgalmi adók bevételei teljesítés
Fogyasztási adók
Fogyasztási adók előirányzata
Követelés fogyasztási adókra
Fogyasztási adók teljesítése
Pénzügyi monopóliumok nyerségét terhelő adók
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók előirányzata
Követelés pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adókra
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók teljesítése
Gépjárműadók
Gépjárműadók előirányzata
Belföldi gépjármüvek adójának a helyi önkormányzatot megillető része előirányzat
Belföldi gépjármüvek adójának a központi költségvetést megillető része előirányzat
Követelés gépjárműadókra
Követelés belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető részére
Követelés belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető részére
Gépjárműadók teljesítése
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része teljesítés
Belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része teljesítés
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adók bevétele előirányzat
Követelés egyéb áruhasználati és szolgáltatási adókra
Követelés tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adók bevételére
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók teljesítése
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adók bevétele teljesítés
Egyéb közhatalmi bevételek
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata
igazgatási szolgáltatási díjak bevétele előirányzat
Felügyeleti díjak bevétele előirányzat
Építésügyi bírságok bevétele előirányzat
Szabálysértési, helyszíni és közigazagtási bírságok önkormányzatot megillető összege előirányzat
Közterületi helyszíni és szabálysértési bírságok bevétele előirányzat
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09361131
09361141
09361151
09362
09362032
09362042
09362102
09362112
09362122
09362132
09362142
09362152
09363
09363033
09363043
09363103
09363113
09363123
09363133
09363143
09363153

Közterületi szolgáltatási díjak bevétele előirányzat
Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék bevétele előirányzat
Egyéb bírságok bevételei előirányzat
Követelés egyéb közhatalmi bevételekre
Követelés igazgatási szolgáltatási díjak bevételére
Követelés felügyeleti díjak bevételére
Követelés építésügyi bírságok bevételére
Követelés szabálysértési, helyszíni és közigazagtási bírságok önkormányzatot megillető összegére
Követelés közterületi helyszíni és szabálysértési bírságok bevételére
Követelés közterületi szolgáltatási díjak bevételére
Követelés pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék bevételére
Követelés egyéb bírságok bevételeire
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése
Igazgatási szolgáltatási díjak bevétele teljesítés
Felügyeleti díjak bevétele teljesítés
Építésügyi bírságok bevétele teljesítés
Szabálysértési, helyszíni és közigazagtási bírságok önkormányzatot megillető összege teljesítés
Közterületi helyszíni és szabálysértési bírságok bevétele teljesítés
Közterületi szolgáltatási díjak bevétele teljesítés
Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék bevétele teljesítés
Egyéb bírságok bevételei teljesítés

094
09401
094011
094012
094013
09402
094021
094022
094023
09403
094031
09403111
094032
09403212
094033
09403313
09404
094041
09404121
0940412111
0940412121

Működési bevételek
Készletértékesítés ellenértéke
Készletértékesítés ellenértéke előirányzat
Követelés észletértékesítés ellenértékére
Készletértékesítés ellenértéke teljesítés
Szolgáltatások ellenértéke
Szolgáltatások bevételei előirányzat
Követelés szolgáltatások bevételeire
Szolgáltatások bevételei teljesítés
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzat
Közvetített szolgáltatás bevétele ÁH belülről előirányzat
Követelés közvetített szolgáltatások ellenértékére
Követelés közvetített szolgáltatás bevételére AH belülről
Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítés
Közvetített szolgáltatás bevétele ÁH belülről teljesítés
Tulajdonosi bevételek
Tulajdonosi bevételek előirányzata
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó tulajdonosi bevétel előirányzat
Parkolás Váron kívül tulajdonosi bevétele előirányzat
Parkolás Váron belül és üzemeltetési hozzájárulás tulajdonosi bevétele előirányzat
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0940412131
09404161
094042
09404222
0940422212
0940422222
0940422232
09404262
094043
09404323
0940432313
0940432323
0940432333
09404363
09405
094051
094052
094053
09406
094061
09406111
09406121
094062
09406212
09406222
094063
09406313
09406323
09407
094071
094072
094073
09408
094081
094082
094083
09409
094091
094092
094093
09410
094101
094102

Parkolási rendszer kapcsolódó tulajdonosi bevétele előirányzat
Egyéb részesedések után kapott osztalék bevételek előirányzat
Követelés tulajdonosi bevételekre
Követelés önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó tulajdonosi bevételre
Követelés parkolás Váron kívül tulajdonosi bevételére
Követelés parkolás Váron belül és üzemeltetési hozzájárulás tulajdonosi bevételére
Követelés parkolási rendszer kapcsolódó tulajdonosi bevételére
Követelés egyéb részesedések után kapott osztalék bevételekre
Tulajdonosi bevételek teljesítése
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó tulajdonosi bevétel teljesítése
Parkolás Váron kívül tulajdonosi bevétele teljesítés
Parkolás Váron belül és üzemeltetési hozzájárulás tulajdonosi bevétele teljesítés
Parkolási rendszer kapcsolódó tulajdonosi bevétele teljesítés
Egyéb részesedések után kapott osztalék bevételek teljesítés
Ellátási díjak
Ellátási díjak előirányzata
Követelés ellátási díjakra
Ellátási díjak teljesítése
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételek előirányzat
Kiszámlázott ÁFA működési bevételek után előirányzat
Kiszámlázott ÁFA tárgyi eszköz értékesítés után előirányzat
Követelés kiszámlázott általános forgalmi adó bevételekre
Követelés kiszámlázott áfára működési bevételek után
Követelés kiszámlázott áfára tárgyi eszköz értékesítés után
Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételek teljesítés
Kiszámlázott ÁFA működési bevételek után teljesítés
Kiszámlázott ÁFA tárgyi eszköz értékesítés után teljesítés
Általános forgalmi adó visszatérítése
Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele előirányzat
Követelés általános forgalmi adó visszatérítés bevételére
Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele teljesítés
Kamatbevételek
Kamatbevételek előirányzata
Követelés kamatbevételekre
Kamatbevételek teljesítése
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzat
Követelés egyéb pénzügyi műveletek bevételeire
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei teljesítés
Egyéb működési bevételek
Egyéb működési bevételek előirányzata
Követelés egyéb működési bevételekre
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094103

Egyéb működési bevételek teljesítése

095
0951
09511
09512
09513
0952
09521
0952111
0952121
0952131
0952141
09522
0952212
0952222
0952232
0952242
09523
0952313
0952323
0952333
0952343
0953
09531
09532
09533
0954
09541
09542
09543
0955
09551
09552
09553

Felhalmozási bevételek
Immateriáiis javak értékesítése
Immateriális javak értékesítése előirányzat
Követelés immateriális javak értékesítéséből
Immateriális javak értékesítése teljesítés
Ingatlanok értékesítése
Ingatlanok értékesítése előirányzat
Telekértékesítés bevétele előirányzat
Nem piaci alapú lakásértékesítés bevétele előirányzat
Piaci alapú lakásértékesítés bevétele előirányzat
Egyéb helyiségek értékesítési bevétele előirányzat
Követelés ingatlanok értékesítéséből
Követelés telekértékesítés bevételére
Követelés nem piaci alapú lakásértékesítés bevételére
Követelés piaci alapú lakásértékesítés bevételére
Követelés egyéb helyiségek értékesítési bevételére
Ingatlanok értékesítése teljesítés
Telekértékesítés bevétele teljesítés
Nem piaci alapú lakásértékesítés bevétele teljesítés
Piaci alapú lakásértékesítés bevétele teljesítés
Egyéb helyiségek értékesítési bevétele teljesítés
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése előirányzat
Követelés egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítés
Részesedések értékesítése
Részesedések értékesítése előirányzat
Követelés részesedések értékesítéséből
Részesedések értékesítése teljesítés
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek előirányzata
Követelés részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek teljesítése

096
0961
09611
09612
09613
0962
09621

Működési célú átvett pénzeszközök
Működési célű garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
Működési célú grancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről előirányzat
Követelés működési célú grancia- és kezességvállalásból származó megtérülésekre ÁH kívülről
Működési célú grancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről teljesítés
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről előirányzat
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09622
09623
0963
09631
09632
09633

Követelés működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére ÁH kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről teljesítés
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata
Követelés egyéb működési célú átvett pénzeszközökre
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök teljesítése

097
0971
09711
09712
09713
0972
09721
0972111
0972121
09722
0972212
0972222
09723
0972313
0972323

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szár. megtérülések ÁH kívülről előirányzat
Követelés felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szár. megtérülésekre AH kívülről
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről teljesítés
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről előirányzat
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése háztartásoktól ÁH kívülről előirányzat
Felhalmozási célú munkáltatói kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről előirányzat
Követelés felhalmozási célú visszatér, támogatások, kölcsönök visszatérülésére ÁH kívülről
Követelés felhalmozási célú kölcsönök visszatérülésére háztartásoktól ÁH kívülről
Követelés felhalmozási célú munkáltatói kölcsönök visszatérülésére ÁH kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről teljesítés
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése háztartásoktól ÁH kívülről teljesítés
Felhalmozási célú munkáltatói kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről teljesítés

098
0981
09811
098111
0981111
0981112
0981113
098112
0981121
0981122
0981123
098113
0981131
0981132
0981133
09812
098121
0981211
0981212
0981213

Finanszírozási bevételek
Belföldi finanszírozás bevételei
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele előirányzat
Követelés hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele teljesítés
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzat
Követelés Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozástól
Likviditási célú hitelek, kölvsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítés
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele előirányzat
Követelés rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele teljesítés
Belföldi értékpapírok bevételei
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzat
Követelés forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése teljesítés
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098122
0981221
0981222
0981223
098123
0981231
0981232
0981233
098124
0981241
0981242
0981243
09813
098131
0981311
098131111
098131121
0981312
098131211
098131222
0981313
098131313
098131323
098132
0981321
0981322
0981323
09814
098141
098142
098143
09815
098151
098152
098153
09816
098161
098162
098163
09817
098171
098172
098173

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása előirányzat
Követelés forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátásából
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása teljesítés
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzat
Követelés befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése teljesítés
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása előirányzat
Követelés befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátásából
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása teljesítés
Maradvány igénybevétele
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzat
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra előirányzat
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra előirányzat
Követelés előző év költségvetési maradványának igénybevételére
Követelés előző év költségvetési maradványának igénybevételére működési célra
Követelés előző év költségvetési maradványának igénybevételére felhalmozási célra
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra teljesítés
Előző év vállalkozási maradványának igényvevétele
Előző év vállalkozási maradványának igényvevétele előirányzat
Követelés előző év vállalkozási maradványának igényvevételére
Előző év vállalkozási maradványának igényvevétele teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata
Követelés államháztartáson belüli megelőlegezésekre
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzat
Követelés államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése teljesítés
Központi, irányító szervi támogatás
Központi, irányító szervi támogatás előirányzata
Követelés központi, irányító szervi támogatásra
Központi, irányító szervi támogatás teljesítése
Betétek megszüntetése
Betétek megszüntetése előirányzat
Követelés betétek megszüntetésére
Betétek megszüntetése teljesítés
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09818
098181
098182
098183
0982
09821
098211
098212
098213
09822
098221
098222
098223
09823
098231
098232
098233
09824
098241
098242
098243
0983
09831
09832
09833

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei előirányzat
Követelés központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételeire
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei teljesítés
Külföldi finanszírozás bevételei
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzat
Követelés forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése teljesítés
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzat
Követelés befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése teljesítés
Külföldi értékpapírok kibocsátása
Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzat
Követelés külföldi értékpapírok kibocsátásából
Külföldi értékpapírok kibocsátása teljesítés
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele előirányzat
Követelés külföldi hitelek, kölcsönök felvételére
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele teljesítés
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzat
Követelés adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei teljesítés

00. Nyilvántartási ellenszámlák
001
Előirányzat nyilvántartási ellenszámla
0011
Kiadási előirányzat nyilvántartási ellenszámla
0012
Bevételi előirányzat nyilvántartási ellenszámla
002
0021
0022
0023
0024

003
0031

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla
Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési köt. nyilvántartási
ellenszámla
Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségváll., más fizetési köt. nyilv.
ellenszámla
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségváll., más fizetési köt. nyilv.
ellenszámla
Költségvetési évet követően esedékes végleges kötelezettségváll., más fiz. köt. ny.
ellenszámla
Kiadások nyüvántartási ellenszámla
Alaptevékenység kiadásai ellenszámla
KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT TAGOLVA, 0031 + KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZÁMA
SZÁMOZÁSSAL ÉS A NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLA + KORMÁNYZATI FUNKCIÓ
MEGNEVEZÉSSEL
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0031011130
0031013350
0031016080
0031018020
0031018030
0031031060
0031041231
0031044310
0031045110
0031045120
0031045160
0031045170
0031047210
0031047320
0031061020
0031061030
0031062020
0031064010
0031066010
0031066020
0031081041
0031081045
0031082030
0031082063
0031082070
0031082092
0031083030
0031086030
0031091140
0031094260
0031101143
0031101150
0031104012
0031104030
0031104051
0031104052
0031105010
0031106020
0031107015
0031107053
0031107060
032
0033

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Központi költségvetési befizetések
Támogatási célú finanszírozási műveletek
Bűnmegelőzés
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Építésügy igazgatása
Közúti közlekedés igazgatása és támogatása
Út, autópálya építése
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
Szálloda- és vendéglátóipar igazgatása és támogatása
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
Lakóépület építése
Lakáshoz jutást segítő támogatások
Területfejlesztési projektek és támogatásuk
Közvilágítás
Zöldterület-kezelés
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatás
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatás
Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
Múzeumi kiállítási tevékenység
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és
Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Egyéb kiadói tevékenység
Nemzetközi kulturális együttműködés
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
Gyermekek átmeneti ellátása
Gyermekek napközbeni ellátása
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
Családtámogatások
Munkanélküli aktív korúak ellátásai
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
Hajléktalanok nappali ellátása
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
Vállalkozási tevékenység kiadásai ellenszámla
Általános kiadások ellenszámla
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004
0041
0042

Követelés nyilvántartási ellenszámla
Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla
Költségvetési évet követően esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla

005
0051

Bevételek nyilvántartási ellenszámla
Alaptevékenység bevételei ellenszámla
KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT TAGOLVA, 0051 + KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZÁMA
SZÁMOZÁSSAL ÉS A NYÍL VÁNTARTÁSI SZÁMLA + KORMÁNYZATI FUNKCIÓ
MEGNEVEZÉSSEL
0051011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
0051013350
Önkonnányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
0051016080
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
0051018020
Központi költségvetési befizetések
0051018030
Támogatási célú finanszírozási műveletek
0051031060
Bűnmegelőzés
0051041231
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
0051044310
Építésügy igazgatása
0051045110
Közúti közlekedés igazgatása és támogatása
0051045120
Út, autópálya építése
0051045160
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
0051045170
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
0051047210
Szálloda- és vendéglátóipar igazgatása és támogatása
0051047320
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
0051061020
Lakóépület építése
0051061030
Lakáshoz jutást segítő támogatások
0051062020
Területfejlesztési projektek és támogatásuk
0051064010
Közvilágítás
0051066010
Zöldterület-kezelés
0051066020
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
0051081041
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatás
0051081045
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatás
0051082030
Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
0051082063
Múzeumi kiállítási tevékenység
0051082070
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és
0051082092
Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
0051083030
Egyéb kiadói tevékenység
0051086030
Nemzetközi kulturális együttműködés
0051091140
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
0051094260
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások
0051101143
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása
0051101150
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
0051104012
Gyermekek átmeneti ellátása
0051104030
Gyermekek napközbeni ellátása
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0051104051
0051104052
0051105010
0051106020
0051107015
0051107053
0051107060

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
Családtámogatások
Munkanélküli aktív korúak ellátásai
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
Hajléktalanok nappali ellátása
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

006

Egyéb nyilvántartási ellenszámla

ni.
FŐKÖNYVI SZÁMLÁK TARTALMA, SZÁMLAÖSSZEFÜGGÉSEK,
FŐKÖNYVI SZÁMLÁK ÉS AZ ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁS
KAPCSOLATA
I. SZÁMLAOSZTÁLY
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközként olyan eszközt kell kimutatni, amelynek az a
rendeltetése, hogy a tevékenységet tartósan, legalább egy éven - a hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok esetén a mérleg fordulónapját követő költségvetési éven - túl szolgálja.
A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök közé
- az immateriális javakat,
- a tárgyi eszközöket,
- a befektetett pénzügyi eszközöket, valamint
- a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöket
kell besorolni.
II. IMMATERIÁLIS JAVAK
Az immateriális javak, olyan értékkel bíró, nem anyagi javak, amelyek tartósan szolgálják
szervezetünk tevékenységet.
Főkönyvi számlák és a részletező (analitikus) nyilvántartás kapcsolata:
A könyvelés alapja a részletező analitikus nyilvántartás, amit a főkönyvi számlákhoz
kapcsolódóan fel kell fektetni, illetve folyamatosan vezetni az alapbizonylatok (szerződések,
számlák, megállapodások, stb.) alapján, valamint az Áhsz. 14. melléklet VI. pontjában leírtak
figyelembevétel ével.
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A Polgármesteri Hivatalban a részletező analitikus nyilvántartás vezetése számítógépen történik
az EPER integrált gazdálkodási rendszer alkalmazásával. A részletező analitikus nyilvántartás
vezetéséért a Gazdasági Iroda tárgyi eszköznyilvántartást vezető ügyintézője felelős.
A könyvviteli számlákon, a költségvetési számvitel során vezetett nyilvántartási számlákon
szereplő adatok, valamint a részletező analitikus nyilvántartás adatainak egyeztetésért a főkönyvi
könyvelést és az analitikus nyilvántartást vezető ügyintézők felelősek.
111. Vagyoni értékű jogok
A Szt. 25. § (6) bekezdése alapján az immateriális javak között vagyoni értékű jogként azokat a
megszerzett jogokat tartjuk nyilván ezen a számlán, amelyek nem kapcsolódnak ingatlanhoz.
Ilyenek különösen:
-

a bérleti jog,
a használati jog,
a vagyonkezelői jog,
a szellemi termékek felhasználási joga,
a licencek, továbbá
a koncessziós jog,
a játékjog, valamint
az ingatlanhoz nem kapcsolódó egyéb jogok.

112. Szellemi termékek
A Szt. 25. (7) bekezdése alapján szellemi termékek közé sorolandók:
a) az iparjogvédelemben részesülő alkotások (különösen: szabadalom, használati
minta, formatervezési minta, know-how, védjegy, földrajzi árujelző, kereskedelmi
név),
b) a szerzői jogvédelemben részesülő szerzői művek és szomszédos jogok (különösen:
szoftvertermékek, műszaki tervek),
c) a jogvédelemben nem részesülő, de titkosságuk révén monopolizált szellemi javak,
függetlenül attól, hogy használatba vették-e azokat vagy sem.
116. Immateriális javak értékhelyesbítése
A Szt. 25. § (10) bekezdése alapján értékhelyesbítést kell elszámolni a vagyoni értékű jogok,
valamint a szellemi termékek után ha az értékelésbe bevont egyedi eszköz piaci értéke több, mint
a könyv szerinti nettó érték.
A könyv szerint nettó érték és a piaci érték különbözeiét az eszközök között „értékhelyesbítés”ként, a források között a saját tőkén belül „Eszközök értékhelyesbítésének forrása”-ként kell
kimutatni.
Az értékhelyesbítés összegét és annak változásait egyedi eszközönként elkülönítetten kell
nyilvántartani.
118. Immateriális javak terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni a számlán az immateriális javak után - az egyéb
ráfordításokkal szemben - akkor, ha
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-

az immateriális javak értéke tartósan lecsökken, mert az immateriális javak a tevékenység
változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány
következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán
nem érvényesíthető.
A terven felüli értékcsökkenés elszámolásának keretében az érték csökkentését olyan mértékig
kell végrehajtani, hogy az immateriális javak használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor
érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben.
Amennyiben az immateriális javak rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve
használhatatlan, megsemmisült, vagy hiányzik, azt az immateriális javak közül - a terven felüli
értékcsökkenés elszámolás után - ki kell vezetni.
A piaci érték alapján meghatározott terven felüli értékcsökkenést a mérleg fordulónapjával, az
eszközök állományából történő kivezetése esetén meghatározott terven felüli értékcsökkenést a
kivezetés időpontjával kell elszámolni.
Amennyiben az immateriális javaknál a piaci érték alapján meghatározott terven felüli
értékcsökkenés elszámolásának okai már nem vagy csak részben állnak fenn, az elszámolt terven
felüli értékcsökkenést meg kell szüntetni, az immateriális jószágot piaci értékre (legfeljebb a terv
szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értékre) vissza kell értékelni.
119. Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése
Az immateriális javak aktivált értéke után értékcsökkenést kell elszámolni és nyilvántartani a
számlán.
Az immateriális javak értékcsökkenési leírásának összegét az Áhsz. 17. § (2a) bekezdésében
leírtak szerint kell elszámolni.
A kisértékű immateriális javak bekerülési értéke a beszerzést követően, legkésőbb a Áhsz.
53. § (6) bekezdés d) pontja szerinti elszámolások során tervszerinti értékcsökkenésként egy
összegben elszámolandó.
All. számlacsoport számlái értéke növekedésének, csökkenésének jogcímei, a számlákat
érintő gazdasági események, azok más számlákkal való kapcsolata:
I. IMMATERIÁLIS JAVAK BESZERZÉSÉVEL, ELŐÁLLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS
ELSZÁMOLÁSOK
A) Vásárlás elszámolása
Gazdasági esemény
1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint
a) Nettó érték
b) Általános forgalmi adó
2. Előleg a pénzügyi számvitel szerint
a) Nettó előleg a kifizetés alapján
b) Levonható előzetesen felszámított ált. forgalmi adó
c) Le nem vonható előzetesen felszám. ált. forgalmi
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Könyvviteli számla vagy
nyilvántartási számla száma

T0021
T0021

-

K05612
K05672

T36511
T36411
T36413

-

K32/33
K32/33
K32/33

adó
d) Le nem vonható előzetesen felszám. ált. forgalmi
T8435
adó átvezetése
3. Szállítói számla a költségvetési számvitel szerint
T05612
a) Nettó érték (Végleges kötelezettségvállalás
T0022
elszámolása)
b) Általános forgalmi adó
T05672
T0022
(Végleges kötelezettségvállalás elszámolása)
T05613
c) Nettó előleg teljesítésként
d) Előleg utáni általános forgalmi adó teljesítésként
T05673
4. Szállítói számla a pénzügyi számvitel szerint
TI 1
a) Nettó összeg (előleggel együtt)
b) Előleg rendezése
T4216
T36412
c) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi
adó (előleg utáni általános forgalmi adóval)
d) Előleg utáni levonható előzetesen felszámított
T4216
általános forgalmi adó rendezése
T36414
e) Le nem vonható előzetesen felszámított általános
forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adóval)
f) Előleg utáni le nem vonható előzetesen felszámított
T4216
általános forgalmi adó rendezése
g) Le nem vonható előzetesen felszámított általános
T8435
forgalmi adó átvezetése (előleg utáni általános forgalmi
adó nélkül)
5. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint
a) Nettó összeg (előleg nélkül)
T05613
b) Általános forgalmi adó (előleg utáni általános
T05673
forgalmi adó nélkül)
6. A számla bruttó összege kiegyenlítése a pénzügyi
T4216
számvitel szerint (előleg nélkül)

-

K36414

-

-

K0021
K05612
K0021
K05672
K003
K003

-

K4216
K36511
K4216

-

K36411

-

K4216

-

K36413

-

K36414

-

K003
K003
K32/33

7. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamveszteség a költségvetési számvitel szerint
a) Kötelezettségvállalásként, más fizetési
T0022
K053542
kötelezettségként
b) Teljesítésként
T053543
K003
8. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamveszteség a pénzügyi számvitel szerint
a) Kötelezettségként
T8553
K4213
T4213
K32/33
b) Teljesítésként
9. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamnyereség a költségvetési számvitel szerint:
T0021
a) Nettó érték (Végleges kötelezettségvállalás
K05612
T05612
elszámolása)
K0022
T003
K05613
b) Nettó előleg teljesítésként
T4216
10. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamnyereség
K9353
a pénzügyi számvitel szerint
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B) Saját előállítás elszámolása
Könyvviteli számla vagy
Gazdasági esemény
nyilvántartási számla száma
1. Költségek a pénzügyi számvitel szerint
T5
Kl-4
Kapcsolódó tétel: kiadásként elszámolandó
T6/7
K591
pénzforgalom esetén a költségvetési számvitelben
történő könyvelés
TI 1
K572
2. Előállított eszköz a pénzügyi számvitel szerint
T591
K6/7
T36412
K36422
3. Saját előállításhoz kapcsolódó általános forgalmi adó
elszámolása a pénzügyi számvitel szerint
II. IMMATERIÁLIS JAVAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB ELSZÁMOLÁSOK
Növekedések
Térítés nélkül, ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt immateriális javak
elszámolása
Könyvviteli számla vagy
Gazdasági esemény
nyilvántartási számla száma
TI 1
K9242/ 9243
1. Az eszköz átvétele a pénzügyi számvitel szerint
T9242/
K443
2. Időbeli elhatárolás a pénzügyi számvitel szerint
9243
(a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
(továbbiakban: Szt.) 45. § (1) bekezdés c) pontja és az
Áhsz. 25. § (10) bekezdése szerint)
3. Térítés nélküli átvételhez kapcsolódó általános forgalmi adó átvevőre történő áthárítása a
költségvetési számvitel szerint
a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési
T0022
K053512
kötelezettségként
(^Teljesítésként
T053513
K003
4. Térítés nélküli átvételhez kapcsolódó ált. forgalmi adó átvevőre történő áthárítása a
pénzügyi számvitel szerint
a) Kötelezettségként
T36412
K4213
b) Teljesítésként
T4213
K32/33
Értékhelyesbítés
Könyvviteli számla vagy nyilvántartási
számla száma
TI 16
K415

Gazdasági esemény
Értékhelyesbítés a pénzügyi számvitel szerint

Vagyonkezelésbe vett immateriális javak elszámolása
Gazdasági esemény
Könyvviteli számla vagy
nyilvántartási számla száma
1. Vagyonkezelésbe vétel bruttó értéken a pénzügyi
Til
K412
számvitel szerint
2. Átadónál elszámolt terv szerinti értékcsökkenés a
T412
KI 19
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pénzügyi számvitel szerint
3. Átadónál elszámolt terven felüli értékcsökkenés a
pénzügyi számvitel szerint
4. Az eszközhöz kapcsolódó időbeli elhatárolás
átvétele a pénzügyi számvitel szerint
5. A vagyonkezelésbe vett immateriális javakkal
kapcsolatos sajátos visszapótlási kötelezettség
elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T412

-

K118

T412

-

K443

T412

-

K36751

Immateriális javak bérbe vétele, operatív lízingelése elszámolása
Gazdasági esemény
Könyvviteli számla vagy
nyilvántartási számla száma
1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint
T0021
K053332
a) Nettó érték
b) Általános forgalmi adó
T0021
K053512
TO 12
2. Bérbe vett eszköz bruttó értékének nyilvántartásba
vétele a pénzügyi számvitel szerint
3. Számlázott bérleti díj a költségvetési számvitel szerint
T053332
a) Nettó érték
T0022
b) Általános forgalmi adó
T053512
T0022
4. Számlázott bérleti díj a pénzügyi számvitel szerint
T52
a) Nettó összeg
T6/7
T36412
b) Levonható előzetesen felszámított általános
forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adóval)
T4216
c) Előleg utáni levonható előzetesen felszámított
általános forgalmi adó rendezése
T36414
d) Le nem vonható előzetesen felszámított általános
forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adóval)
T4216
e) Előleg utáni le nem vonható előzetesen felszámított
általános forgalmi adó rendezése
T8435
J) Le nem vonható előzetesen felszámított általános
forgalmi adó átvezetése (előleg utáni általános
forgalmi adó nélkül)
5. Számlázott bérleti díj kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint
T053333
a) Nettó érték
b) Általános forgalmi adó
T053513
T4213
6. Számlázott bérleti díj kiegyenlítése a pénzügyi
számvitel szerint
7. Bérlet megszűnésekor az eszköz kivezetése a
T006
pénzügyi számvitel szerint
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-

K006

-

K0021
K053332
K0021
K053512

-

-

K4213
K591
K4216

-

K36411

-

K4216

-

K36413

-

K36414

-

K003
K003
K32/33

-

K012

Pénzügyi lízing során átvett immateriális javak elszámolása
Gazdasági esemény
Könyvviteli számla vagy
nyilvántartási számla száma
1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint
T0021
K059172
a) Tőkeösszeg (eladási ár)
b) Általános forgalmi adó
T0021
K053512
T0021
K053532
c) Kamatrész
2. Szállítói számla a költségvetési számvitel szerint
T059172
K0021
a) Tőkeösszeg (eladási ár)
T0022
K059172
b) Általános forgalmi adó
T053512
K0021
T0022
K053512
T053532
K0021
c) Kamatrész
T0022
~
K053532
3. Szállítói számla a pénzügyi számvitel szerint
TI 1
K4219
a) Tőkeösszeg (eladási ár)
T36412
b) Levonható előzetesen felszámított ált. forgalmi adó
K4213
T36414
c) Le nem vonható előzetesen felszámított általános
K4213
forgalmi adó
T8435
K36414
d) Le nem vonható előzetesen felszámított általános
forgalmi adó átvezetése
T853
K4213
e) Kamatrész
T372
f) Kamatrész elhatárolása
K853
T053513
K003
4. Teljes összegre eső, kiszámlázott általános forgalmi
adó teljesítése a szállítói számlával egyidejűleg a
költségvetési számvitel szerint
T4213
5. Teljes összegre eső, kiszámlázott általános forgalmi
K32/33
adó teljesítése a szállítói számlával egyidejűleg a
pénzügyi számvitel szerint
6. Tárgyévi kamat az év elején a pénzügyi számvitel
T853
K372
szerint
7. Törlesztések a költségvetési számvitel szerint
a) Tőkeösszegre jutó törlesztés
T059173
K003
T053533
b) Fizetett kamatrész
K003
8. Törlesztések a pénzügyi számvitel szerint
a) Tőkeösszegre jutó törlesztés
T4219
K32/33
b) Fizetett kamatrész
T4213
K32/33
Követelés fejében átvett immateriális javak elszámolása
Könyvviteli számla vagy nyilvántartási
Gazdasági esemény
számla száma
T0041
1. Követelés kivezetése az átvett immateriális javak,
K09(2)
tárgyi eszközök bekerülési értékéig a költségvetési
számvitel szerint
2. Követelés kivezetése az átvett immateriális javak,
TI 1
K35
tárgyi eszközök bekerülési értékéig a pénzügyi
számvitel szerint
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3. Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök
bekerülési értéke és a követelés értéke közötti
veszteségjellegű különbözet a költségvetési és a
pénzügyi számvitel szerint:

T843

K35

Csökkenések
Értékhelyesbítés kivezetésének elszámolása
_ , , .
,
Könyvviteli számla vagy nyilvántartási
Gazdasági esemeny
,,
7
szarnia szama
Értékhelyesbítés kivezet, a pénzügyi számvitel szerint
T415
K116
Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása
Könyvviteli számla vagy
Gazdasági esemény
nyilvántartási számla száma
K119
1. Terv szerinti értékcsökkenés a pénzügyi számvitel
T56
K591
szerint
T6/7
K9242/9243
2. Passzív időbeli elhatárolás - leírással egyező T 443
visszavezetése, ha az immateriális jószágot korábban
térítés nélkül kaptuk, vagy többlet, ajándék, hagyaték
volt a pénzügyi számvitel szerint
K 923
3. Passzív időbeli elhatárolásból a leírással arányos
T443
összeg visszavezetése, ha az immateriális jószág
beszerzéséhez kapcsolódóan elengedtek kötelezettséget,
vagy a beszerzéshez vissza nem térítendő támogatást
folyósítottak a pénzügyi számvitel szerint
Terven felüli értékcsökkenés elszámolása
Könyvviteli számla vagy
Gazdasági esemény
nyilvántartási számla száma
K118
1. Terven felüli értékcsökkenés a pénzügyi számvitel
T8435
szerint
K9242/9243
2. Passzív időbeli elhatárolás - leírással egyező T 443
visszavezetése, ha az immateriális jószágot korábban
térítés nélkül kaptuk, vagy többlet, ajándék, hagyaték
volt a pénzügyi számvitel szerint
K923
3. Passzív időbeli elhatárolásból a leírásnak a
T443
támogatással arányos összegének visszavezetése, ha az
immateriális jószág beszerzéséhez kapcsolódóan
elengedtek kötelezettséget, vagy a beszerzéshez vissza
nem térítendő támogatást folyósítottak a pénzügyi
számvitel szerint
Értékesítés elszámolása, ha az immateriális jószágot előtte nem sorolják át a készletek közé
Könyvviteli számla vagy nyilvántartási
Gazdasági esemény
számla száma
Kll
1. Bruttó érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint
T841
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2. Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli
T118
T119
értékcsökkenés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint
3. Az immateriális jószághoz kapcsolódóan elszámolt és
T443
még fel nem oldott passzív időbeli elhatárolás feloldása a
pénzügyi számvitelben
4. Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi számvitel
T415
szerint
5. Számlázott eladási ár a költségvetési számvitel szerint
T09512
a) Nettó érték
b) Általános forgalmi adó
T094062
6. Számlázott eladási ár a pénzügyi számvitel szerint
T3515
a) Nettó érték
b) Általános forgalmi adó
T3514
7. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint
T005
a) Nettó érték
b) Általános forgalmi adó
T005
8. A számla kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint
T32/33

-

K841
-

K9421/
9422/941

-

K116

-

K0041
K0041

-

K9244
K36422
-

K09513
K094063
K3514/3515

Apportba adás elszámolása
Gazdasági esemény

Könyvviteli számla vagy
nyilvántartási számla száma
T36582/36584
Kll
T118
K36582/
T119
36584

1. Bruttó érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint
2. Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli
értékcsökkenés kivezetése a pénzügyi számvitel
szerint
T443
- K923/9242/
3. Az apportált immateriális jószághoz kapcsolódóan
9243
elszámolt és még fel nem oldott passzív időbeli
elhatárolás feloldása a pénzügyi számvitelben
4. Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi számvitel
T415
K116
szerint
5. A gazdasági társaságba bevitt vagyon nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékének és a
létesítő okiratban meghatározott értékének a különbözete
K9244
a) Nyereség jellegű különbözet esetén
T36582/
36584
T8435
- K3 65 82/36584
b) Veszteségjellegű különbözet esetén
K36582/36584
T161-163
6. Cégbírósági bejegyzéskor
TI 64
K36582/36584
7. Társulási szerződés aláírásakor
Térítés nélküli átadás elszámolása
Gazdasági esemény
Könyvviteli számla vagy
nyilvántartási számla száma
8434
Kll
1. Bruttó érték kivezetése a pénzügyi számvitel
szerint
T118
K8434
2. Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli
TI 19
értékcsökkenés kivezetése a pénzügyi számvitel
szerint
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3. Az immateriális jószághoz kapcsolódóan elszámolt
T443
K923/9242/
és még fel nem oldott passzív időbeli elhatárolás
9243
feloldása a pénzügyi számvitelben
4. Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi számvitel
T415
Kilő
szerint
5. Általános forgalmi adó elszámolásaa pénzügyi
T8435
K36422
számvitel szerint, ha nem hárítja át az átvevőre
6. Általános forgalmi adó elszámolása a költségvetési számvitel szerint, ha áthárítja az átvevőre
a) Követelésként
T094062
K004
b) Teljesítésként
T005
K094063
7. Általános forgalmi adó elszámolása a pénzügyi számvitel szerint, ha az átadó áthárítja az
átvevőre
a) Követelésként
T3514
K36422
b) Teljesítésként
T32/33
K3514

Hiányzó, elveszett, eltulajdonított, megsemmisült, kiselejtezett immateriális javak
elszámolása
Gazdasági esemény
Könyvviteli számla vagy
nyilvántartási számla száma
T842
KI 18
1. Terven felüli értékcsökkenés (a visszanyert értékkel
csökkentett könyv szerinti értékben) elszámolása a
pénzügyi számvitel szerint
- K923/9242/
2. Az immateriális jószághoz kapcsolódóan elszámolt
T443
9243
és még fel nem oldott passzív időbeli elhatárolás
feloldása a pénzügyi számvitelben
T21-22
Kll
3. Visszanyert érték elszámolása a pénzügyi
számvitel szerint
4. Eszköz kivezetése a pénzügyi számvitel szerint
TI 18/119
Kll
5. Értékhelyesbítés kivezet, a pénzügyi számvitel
T415
Kiló
szerint
6. Járó, kapott kártérítések (biztosító térítése) elszámolása ;a költségvetési számvitelben
K004
T094102
a) Követelésként
T005
K094103
b) Teljesítésként
7. Járó, kapott kártérítések (biztosító térítése) elszámolása a pénzügyi számvitelben
K9244
T3514
a) Követelésként
K3514
T32/33
b) Teljesítésként
Használatba nem vett eszköz átminősítése készletté elszámolása
Könyvviteli számla vagy nyilvántartási
Gazdasági esemény
számla száma
Átminősítés a pénzügyi számvitel szerint
T21-22
Kll
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Koncesszióba, vagyonkezelésbe adás elszámolása államháztartáson kívüli szervezetnek,
személynek
Könyvviteli számla vagy
Gazdasági esemény
nyilvántartási számla száma
Kll
1. Bruttó érték átvezetése a pénzügyi számvitel
T181-185
szerint
_
TI 18
K188
2. Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli
TI 19
K189
értékcsökkenés átvezetése a pénzügyi számvitel
szerint
_
3. Értékhely. átvezetése a pénzügyi számvitel szerint
TI 86
Kilő
T3655
K412
4. A vagyonkezelésbe adott immateriális javakkal,
tárgyi eszközökkel kapcsolatos sajátos visszapótlási
követelés elszámolása a pénzügyi számvitel szerint
-

-

Vagyonkezelésbe adás elszámolása államháztartáson belüli szervezetnek (tulajdonosnál,
tulajdonosi joggyakorló szervezetnél)
Gazdasági esemény
1. Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsök
kenés visszavezetése a pénzügyi számvitel szerint
2. Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi számvitel
szerint
3. Bruttó érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint
4. Az eszközhöz kapcsolódó időbeli elhatárolás
kivezetése a pénzügyi számvitel szerint
5. Bruttó érték nyilvántartásba vétele a pénzügyi
számvitel szerint
6. Vagyonkezelésbe adott immateriális javakkal, tárgyi
eszközökkel kapcsolatos sajátos visszapótlási követelés
elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

Könyvviteli számla vagy nyilvántartási
szarnia szama
T118
K412
T119
T415
Kiló
T412
T443

-

Kll
K412

T011

-

K006

T3655

-

K412

Vagyonkezelői jog átruházása (vagyonkezelő másik vagyonkezelőnek)
Könyvviteli számla vagy nyilvántartási
számla száma
1. Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökke T118
K412
nés visszavezetése a pénzügyi számvitel szerint
TI 19
2. Értékhelyesbítés kivezet, a pénzügyi számvitel szerint T415
K116
T412
Kll
3. Bruttó érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint
K412
4. Az eszközhöz kapcsolódó időbeli elhatárolás
T443
kivezetése a pénzügyi számvitel szerint
Gazdasági esemény

-

-

-

12 -15. TÁRGYI ESZKÖZÖK
A tárgyi eszközök között azokat a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett anyagi
eszközöket (földterület, telek, telkesítés, erdő, ültetvény, épület, egyéb építmény, műszaki
berendezés, gép, jármű, üzemi felszerelés, egyéb berendezés, ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni
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értékű jogok), tenyészállatokat kell kimutatni, amelyek tartósan - közvetlenül vagy közvetett
módon - szolgálják tevékenységünket, valamint a tárgyi eszközök értékhelyesbítését.
A mérlegben a beruházások között kell kimutatni a rendeltetésszerűen használatba nem vett,
üzembe nem helyezett ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések, járművek és a
tenyészállatok bekerülési értékét, továbbá a már használatba vett, valamint a mérlegben nem
szerepeltethető tárgyi eszközök bővítésével, rendeltetésének megváltoztatásával, átalakításával,
élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelésével összefüggő munkák - még nem
aktivált - bekerülési értékét.
A raktáron levő új, még használatra ki nem adott, rendeltetésszerűen használatba nem vett
200.000 Ft egyedi értékhatár alatti tárgyi eszközt (un. kis értékű tárgyi eszköz) is
beruházásként kell elszámolni (nyilvántartani).
A már használatba vett és egy összegben értékcsökkenési leírásként elszámolt 200.000 Ft egyedi
értékhatár alatti tárgyi eszköz (un. kis értékű tárgyi eszköz) újbóli raktárra vétele (visszavétele)
esetén az nem vehető fel értékkel az eszközök közé.
12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK
Főkönyvi számlák és a részletező (analitikus) nyilvántartás kapcsolata:
A könyvelés alapja a részletező analitikus nyilvántartás, amit a főkönyvi számlákhoz
kapcsolódóan fel kell fektetni, illetve folyamatosan vezetni az alapbizonylatok (szerződések,
számlák, megállapodások, stb.) alapján, valamint az Áhsz. 14. melléklet VII. pontjában leírtak
figyelembevételével.
A számlarend hatálya alá tartozó államháztartási szerveknél a részletező (analitikus) nyilvántartás
vezetése az EPER integrált számítógépes rendszer keretében történik.
A részletező (analitikus) nyilvántartás vezetéséért a főkönyvi könyvelők a felelősök.
121. Ingatlanok
Ingatlannak minősülnek a rendeltetésszerűen használatba vett földterületet és minden olyan
anyagi eszközt, amelyet a földdel tartós kapcsoltban létesített társaságunk.
Az ingatlanok közé sorolandó:
- a földterület,
- a telek, telkesítés,
- az épület, az épületrész,
- az egyéb építmény,
- az üzemkörön kívüli ingatlan, továbbá
- az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok.
Az ingatlanok között kell kimutatni a bérbe vett ingatlanokon végzett és aktivált beruházások és
felújítások értékét is.
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122. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok nem a tulajdonból származó jogokat testesítik
meg. Az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok különösen: a földhasználat, haszonélvezet
és használat, a bérleti jog, a szolgalmi jog, az ingatlanok rendeltetésszerű használatához
kapcsolódó - a jogszabályban nevesített - hozzájárulások, díjak (víziközmű-fejlesztési
hozzájárulás, villamos energia hálózati csatlakozási díj, gázhálózati csatlakozási díj) megfizetése
alapján szerzett használati jog, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó egyéb jogok.
127. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése
A Szt. 26. § (9) bekezdése alapján értékhelyesbítést kell elszámolni a számlán az ingatlanok és a
ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok után ha az értékelésbe bevont egyedi eszköz
piaci értéke több, mint a könyv szerinti nettó érték.
A könyv szerint nettó érték és a piaci érték különbözetét az eszközök között „értékhelyesbítés”ként, a források között saját tőkén belül „Eszközök értékhelyesbítésének forrása”-ként kell
kimutatni.
Az értékhelyesbítés összegét és annak változásait egyedi eszközönként elkülönítetten kell
nyilvántartani.
128. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése és
visszaírása
Az Áhsz 17. §, valamint a Szt. 53. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerint terven felüli
értékcsökkenést kell elszámolni a számlán az ingatlanok után - az egyéb ráfordításokkal szemben
- akkor, ha
- az ingatlanok értéke tartósan lecsökken, mert az ingatlan a vállalkozási tevékenység
változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány
következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan,
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán
nem érvényesíthető.
A terven felüli értékcsökkenés elszámolásának keretében az érték csökkentését olyan mértékig
kell végrehajtani, hogy az ingatlan, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni éretékű jog
használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a
mérlegben. Amennyiben az ingatlan, az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog
rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült, vagy
hiányzik, azt az ingatlanok közül - a terven felüli értékcsökkenés elszámolás után - ki kell
vezetni.
A piaci érték alapján meghatározott terven felüli értékcsökkenést a mérleg fordulónapjával, az
eszközök állományából történő kivezetése esetén meghatározott terven felüli értékcsökkenést a
kivezetés időpontjával kell elszámolni.
Amennyiben az ingatlanok a piaci érték alapján meghatározott terven felüli értékcsökkenés
elszámolásának okai már nem vagy csak részben állnak fenn, az elszámolt terven felüli
értékcsökkenést meg kell szüntetni, az ingatlanokat piaci értékre (legfeljebb a terv szerinti
értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értékre) vissza kell értékelni.
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129. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése
Az ingatlanok aktivált értéke után értékcsökkenést kell elszámolni és nyilvántartani a számlán.
Nem számolható el tervszerinti értékcsökkenés a földterület, a telek (a bányaművelésre, veszélyes
hulladék tárolására igénybe vett földterület, telek kivételével), az erdő bekerülési (beszerzési)
értéke után, és az üzembe nem helyezett beruházásnál!
Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenésének összegét
az Áhsz. 17. § (3) bekezdésében foglaltak alapján kell elszámolni.
A kisértékű tárgyi eszközök bekerülési értéke az üzembe helyezést, használatba vételt
követően, legkésőbb a Áhsz. 53. § (6) bekezdés d) pontja szerinti elszámolások során
tervszerinti értékcsökkenésként egy összegben elszámolandó.
13. GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK
A számlacsoportban a gépek, berendezések, felszerelések, járművek között kell kimutatni
a) a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett, a tevékenységet szolgáló
- így különösen egészségügyi, oktatási, híradás-technikai, környezetvédelmi,
kutatási célú számítás- és ügyvitel-technikai - eszközöket,
b) a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett forgalmi rendszámmal
ellátott közúti járműveket, a vízi és légi személy- és áruszállító eszközöket, és
c) az a) és b) pont szerinti eszközökön végzett és aktivált beruházásokat,
felújításokat.
Főkönyvi számlák és a részletező (analitikus) nyilvántartás kapcsolata:
A könyvelés alapja a részletező analitikus nyilvántartás, amit a főkönyvi számlákhoz
kapcsolódóan kell felfektetni, illetve folyamatosan vezetni az alapbizonylatok (szerződések,
számlák, megállapodások, stb.) alapján, valamint az Áhsz. 14. melléklet VII. pontjában leírtak
figyelembevételével.
A számlarend hatálya alá tartozó államháztartási szerveknél a részletező (analitikus) nyilvántartás
vezetése az EPER integrált számítógépes rendszer keretében történik.
A részletező (analitikus) nyilvántartás vezetéséért a főkönyvi könyvelők a felelősök.
131. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
A tevékenységet szolgáló gépeket, berendezéseket, felszereléseket és járműveket tartjuk nyilván
ezen a főkönyvi számlán.
136. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékhelyesbítése
Értékhelyesbítést kell elszámolni a számlán a műszaki berendezések, gépek, járművek után ha az
értékelésbe bevont egyedi eszköz piaci értéke több, mint a könyv szerinti nettó érték.
A könyv szerinti nettó érték és a piaci érték különbözetét az eszközök között „értékhelyesbítés”ként, a saját tőkén belül „Eszközök értékhelyesbítésének forrása”-ként kell kimutatni.
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Az értékhelyesbítés összegét és annak változásait egyedi eszközönként elkülönítetten kell
nyilvántartani.
(A főkönyvi számla alkalmazására csak akkor kerülhet sor, ha a költségvetési szerv a számviteli
politikájában úgy döntött, hogy él a Szt.-ben /26.§ (9)/ meghatározott eszközök piaci értéken
történő értékelésének lehetőségével. Ellenkező esetben az értékhelyesbítést nem kell elszámolni,
illetve a könyvekben nyilvántartani!)
138. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek terven felüli értékcsökkenése és
visszaírása
Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni a számlán a gépek, berendezések, felszerelések,
járművek után - az egyéb ráfordításokkal szemben - akkor, ha
- a gépek, berendezések, felszerelések járművek értéke tartósan lecsökken, mert azok a
tevékenység változása miatt feleslegessé váltak, vagy megrongálódás, megsemmisülés,
illetve hiány következtében rendeltetésüknek megfelelően nem használhatók, illetve
használhatatlanok.
A terven felüli értékcsökkenés elszámolásának keretében az érték csökkentését olyan mértékig
kell végrehajtani, hogy a műszaki berendezések, felszerelések, járművek használhatóságuknak
megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljenek a mérlegben.
Amennyiben a gépek, berendezések, felszerelések, járművek rendeltetésüknek megfelelően nem
használhatók, illetve használhatatlanok, megsemmisültek, vagy hiányoznak, azokat a tárgyi
eszközök közül - a terven felüli értékcsökkenés elszámolás után - ki kell vezetni.
A piaci érték alapján meghatározott terven felüli értékcsökkenést a mérleg fordulónapjával, az
eszközök állományából történő kivezetése esetén meghatározott terven felüli értékcsökkenést a
kivezetés időpontjával kell elszámolni.
139. Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése
A gépek, berendezések, felszerelések, járművek aktivált értéke után terv szerinti értékcsökkenést
kell elszámolni és nyilvántartani a számlán.
A műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenésének összegét az
Áhsz. 17. § (3) bekezdésében foglaltak alapján kell elszámolni.
A kisértékű tárgyi eszközök bekerülési értéke az üzembe helyezést, használatba vételt
követően, legkésőbb a Áhsz. 53. § (6) bekezdés d) pontja szerinti elszámolások során
tervszerinti értékcsökkenésként egy összegben elszámolandó.
14. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK
Az Áhsz. 11. § (5) bekezdése alapján a mérlegben a beruházások között kell kimutatni a
rendeltetésszerűen használatba nem vett, üzembe nem helyezett tárgyi eszközök (ingatlanok,
gépek, berendezések, felszerelések, járművek és a tenyészállatok) bekerülési értékét, továbbá a
már használatba vett, valamint a mérlegben nem szerepeltethető tárgyi eszközök bővítésével,
rendeltetésének megváltoztatásával, átalakításával, élettartamának, teljesítőképességének
közvetlen növelésével összefüggő munkák - még nem aktivált bekerülési értékét.
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Az Áhsz. 11. § (6) bekezdése alapján a mérlegben a felújítások között kell kimutatni a
mérlegben szereplő és a mérlegben nem szerepeltethető tárgyi eszközökön végzett a Szt. 3. § (4)
bekezdés 8. pontja szerinti felújítások bekerülési értékét.
A Szt. 3. § (4) bekezdés 8. pontja alapján felújítás: az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga
(kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység,
amely mindenképpen azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki
állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, az előállított termékek
minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul és így a felújítás pótlólagos
ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak; felújítás a korszerűsítés is, ha az a
korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő
megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét,
használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli; a tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a
folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben
elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszerű
használatot veszélyezteti; nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egyidőben való
elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától;
Az immateriális javak esetében nem szabad beruházást könyvelni, ezen eszközök
növekedését közvetlenül a megfelelő immateriális javak számlán kell elszámolni.
A beruházásokat, felújításokat a rendszeres használatbavétel napjával aktiválni kell.
A rendszeres használatbavételt, az üzembe helyezést hitelt érdemlő módon dokumentálni
kell, üzembe helyezési okmányt, valamint állományba vételi bizonylatot kell kiállítani.
A 12.-15. számlacsoport számlái értéke növekedésének, csökkenésének jogcímei, a
számlákat érintő gazdasági események, azok más számlákkal való kapcsolatai:
I. TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁSSAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
Vásárlás elszámolása
Gazdasági esemény
1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel
szerint
a) Nettó érték
b) Általános forgalmi adó
2. Előleg a pénzügyi számvitel szerint
a) Nettó előleg a kifizetés alapján
b) Levonható előzetesen felszámított általános
forgalmi adó
c) Le nem vonható előzetesen felszámított általános
forgalmi adó
d) Le nem vonható előzetesen felszámított általános
forgalmi adó átvezetése
3. Szállítói számla a költségvetési számvitel szerint
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Könyvviteli számla vagy
nyilvántartási számla száma

T0021

-

T0021

-

K05622/
05632/05642
K05672

T36512
T36411

-

K32/33
K32/33

T36413

-

K32/33

T8435

-

K36414

a) Nettó érték

T05622/
05632/05642
T0022
T05672
T0022
T/05623/
05633/05643
T05673

b) Általános forgalmi adó
c) Nettó előleg teljesítésként

-

-

K0021
K/05622/
05632/05642
K0021
K05672
K003

d) Előleg utáni általános forgalmi adó teljesítésként
K003
4. Szállítói számla a pénzügyi számvitel szerint
a) Nettó összeg (előleggel együtt)
TI 52
K4216
b) Előleg rendezése
T4216
K36512
c) Levonható előzetesen felszámított általános
T36412
K4216
forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adóval)
d) Előleg utáni levonható előzetesen felszámított
T4216
K36411
általános forgalmi adó rendezése
e) Le nem vonható előzetesen felszámított általános
T36414
K4216
forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adóval)
j) Előleg utáni le nem vonható előzetesen felszámított
T4216
K36413
általános forgalmi adó rendezése
g) Le nem vonható előzetesen felszámított általános
T8435
K36414
forgalmi adó átvezetése (előleg utáni általános forgalmi
adó nélkül)
5. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint
a) Nettó összeg (előleg nélkül)
T05623/
K003
05633/05643
b) Általános forgalmi adó (előleg utáni általános
T05673
K003
forgalmi adó nélkül)
6. A számla bruttó összege kiegyenlítése a pénzügyi
T4216
K32/33
számvitel szerint (előleg nélkül)
7. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamveszteség a költségvetési számvitel szerint
a) Kötelezettségvállalásként, más fizetési
T0022
K053542
kötelezettségként
b) Teljesítésként
T053543
K003
8. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamveszteség a pénzügyi számvitel szerint
a) Kötelezettségként
T8553
K4213
b) Teljesítésként
T4213
K32/33
9. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamnyereség a költségvetési számvitel szerint:
a) Nettó érték
T0021
K05622/
T05622/
05632/05642
05632/05642
T0022
10. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett
T4216
K9353
árfolyamnyereség a pénzügyi számvitel szerint
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Saját előállítás elszámolása
„ j , .
,
Könyvviteli számla vagy nyilvántartási
Gazdasági esemeny
, .
7
szarnia szama
1. Költségek a pénzügyi számvitel szerint
Kapcsolódó tétel: kiadásként elszámolandó
T5
KI-4
pénzforgalom esetén a költségvetési számvitelben történő T6/7
K591
könyvelés
2. Előállított eszköz a pénzügyi számvitel szerint
T151
K572
T591
K6/7
3. Saját előállításhoz kapcsolódó általános forgalmi adó
T36412
K36422
elszámolása a pénzügyi számvitel szerint
-

-

_

-

-

Idegen eszközön végzett beruházások átadásának elszámolása
Könyvviteli számla vagy nyilvántartási
Gazdasági esemény
számla száma
Beruházás átadás a pénzügyi számvitel szerint
T8434
K151
Beruházások aktiválása/kisértékű tárgyi eszköz használatba vétele
Könyvviteli számla vagy nyilvántartási
Gazdasági esemény
számla száma
1. Aktiválás a használatbavételkor a pénzügyi számvitel T121-141
K151
szerint
2. Használatba vételkor egy összegben elszámolt (200 eFt T121-141
- K151
egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszköz,
T562
- KI 19-149
vagyoni értékű jog, és szellemi termékek) értékcsökkenési
leírás könyvelése a pénzügyi számvitel szerint
II. TÁRGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS EGYEB ELSZÁMOLÁSOK
Növekedések
Térítés nélkül, ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt tárgyi eszközök
elszámolása
Könyvviteli számla vagy nyilvántartási
Gazdasági esemény
számla száma
1. Az eszköz átvétele a pénzügyi számvitel szerint
T121-141
K9242/9243
2. Időbeli elhatárolás a pénzügyi számvitel szerint (a
T9242/9243
K443
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban:
Szt.) 45. § (1) bekezdés c) pontja és az Áhsz. 25. § (10)
bekezdése szerint)
3. Térítés nélküli átvételhez kapcsolódó általános forgalmi adó átvevőre történő áthárítása a
költségvetési számvitel szerint
a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési
T0022
K053512
kötelezettségként
b) Teljesítésként
T053513
K003
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4. Térítés nélküli átvételhez kapcsolódó általános forgalmi adó átvevőre történő áthárítása a
pénzügyi számvitel szerint
a) Kötelezettségként
T36412
K4213
b) Teljesítésként
T4213
K32/33
Új készlet átminősítése tárgyi eszközzé elszámolása
„ , , .
,
Könyvviteli számla vagy nyilvántartási
Gazdasági esemeny
, ,
f
szarnia szama
Átminősítés a pénzügyi számvitel szerint
T151
K211/212
Tárgyévben használatba vett vásárolt készlet átminősítése tárgyi eszközzé elszámolása
^
.
,
Könyvviteli számla vagy nyilvántartási
Gazdasági esemeny
, ,
7
szarnia szama
Átminősítés bekerülési értéken a pénzügyi számvitel
T121-141
K51
szerint
T591
K6/7
Értékhelyesbítés
Könyvviteli számla vagy nyilvántartási
Gazdasági esemény
számla száma
Értékhelyesbítés a pénzügyi számvitel szerint
T126-146
K415
Vagyonkezelésbe vett tárgyi eszközök elszámolása
Könyvviteli számla vagy nyilvántartási
Gazdasági esemény
számla száma
1. Vagyonkezelésbe vétel bruttó értéken a pénzügyi
T121-151
K412
számvitel szerint
2. Átadónál elszámolt terv szerinti értékcsökkenés a
T412
K129-149
pénzügyi számvitel szerint
3. Átadónál elszámolt terven felüli értékcsökkenés a
T412
K128-148
pénzügyi számvitel szerint
4. Az eszközhöz kapcsolódó időbeli elhatárolás átvétele T412
K443
a pénzügyi számvitel szerint
5. A vagyonkezelésbe vett tárgyi eszközökkel
T412
K36751
kapcsolatos sajátos visszapótlási kötelezettség
elszámolása a pénzügyi számvitel szerint
Tárgyi eszközök bérbe vétele, operatív lízingelése elszámolása
Gazdasági esemény
Könyvviteli számla vagy
nyilvántartási számla száma
1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel
szerint
a) Nettó érték
T0021
K053332
b) Általános forgalmi adó
T0021
K053512
2. Bérbe vett eszköz bruttó értékének nyilvántartásba
T012
K006
vétele a pénzügyi számvitel szerint
3. Számlázott bérleti díj a költségvetési számvitel szerint
a) Nettó érték
T053332
K0021
T0022
K053332
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b) Általános forgalmi adó
4. Számlázott bérleti díj a pénzügyi számvitel szerint
a) Nettó összeg
b) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi
adó (előleg utáni általános forgalmi adóval)

T053512
T0022

-

K0021
K053512

T52
T6/7
T36412

-

K4213
K591
K4216

-

K36411

-

K4216

-

K36413

-

K36414

-

K003
K003
K32/33

-

K012

c) Előleg utáni levonható előzetesen felszámított
T4216
általános forgalmi adó rendezése
d) Le nem vonható előzetesen felszámított általános
T36414
forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adóval)
e) Előleg utáni le nem vonható előzetesen felszámított
T4216
általános forgalmi adó rendezése
f) Le nem vonható előzetesen felszámított általános
T8435
forgalmi adó átvezetése (előleg utáni áfa nélkül)
5. Számlázott bérleti díj kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint
a) Nettó érték
T053333
b) Általános forgalmi adó
T053513
6. Számlázott bérleti díj kiegyenlítése a pénzügyi
T4213
számvitel szerint
7. Bérlet megszűnésekor az eszköz kivezetése a
T006
pénzügyi számvitel szerint

Pénzügyi lízing során átvett tárgyi eszközök elszámolása
Gazdasági esemény
Könyvviteli számla vagy
nyilvántartási számla száma
1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel
szerint
a) Tőkeösszeg (eladási ár)
T0021
K059172
b) Általános forgalmi adó
T0021
K053512
c) Kamatrész
T0021
K053532
2. Szállítói számla a költségvetési számvitel szerint
a) Tőkeösszeg (eladási ár)
T059172
K0021
T0022
K059172
b) Általános forgalmi adó
T053512
K0021
T0022
K053512
c) Kamatrész
T053532
K0021
T0022
K053532
3. Szállítói számla a pénzügyi számvitel szerint
a) Tőkeösszeg (eladási ár)
T151
K4219
b) Levonható előzetesen felszámított általános
T36412
K4213
forgalmi adó
c) Le nem vonható előzetesen felszámított általános
T36414
K4213
forgalmi adó
d) Le nem vonható előzetesen felszámított általános
T8435
k36414
forgalmi adó átvezetése
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e) Kamatrész
f) Kamatrész elhatárolása
4. Teljes összegre eső, kiszámlázott általános forgalmi
adó teljesítése a szállítói számlával egyidejűleg a
költségvetési számvitel szerint
5. Teljes összegre eső, kiszámlázott általános forgalmi
adó teljesítése a szállítói számlával egyidejűleg a
pénzügyi számvitel szerint
6. Tárgyévi kamat az év elején a pénzügyi számvitel
szerint
7. Törlesztések a költségvetési számvitel szerint
a) Tőkeösszegre jutó törlesztés
b) Fizetett kamatrész
8. Törlesztések a pénzügyi számvitel szerint
a) Tőkeösszegre jutó törlesztés
b) Fizetett kamatrész

T853
T372
T053513

-

K4213
K853
K003

T4213

-

K32/33

T853

-

K372

T059173
T053533

-

K003
K003

T4219
T4213

-

K32/33
K32/33

Tárgyi eszközök idegen kivitelezővel végzett felújítása elszámolása
Gazdasági esemény
Könyvviteli számla vagy
nyilvántartási számla száma
1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel
szerint
a) Nettó érték
T0021
K05712
K05722
K05732
b) Általános forgalmi adó
T0021
K05742
2. Előleg a pénzügyi számvitel szerint
a) Nettó előleg a kifizetés alapján
T36512
K32/33
b) Levonható előzetesen felszámított ált. forgalmi adó
T36411
K32/33
c) Le nem vonható előzetesen felszámít, ált. forg. adó
T36413
K32/33
d) Le nem vonható előzetesen felszámított általános
T8435
K36414
forgalmi adó átvezetése
3. Szállítói számla a költségvetési számvitel szerint
T05712
a) Nettó érték
K0021
T05722
T05732
T0022
K05712
K05722
K05732
b) Általános forgalmi adó
T05742
K 0021
T0022
K05742
c) Nettó előleg teljesítésként
T05713
K003
T05723
T05733
d) Előleg utáni általános forgalmi adó teljesítésként
T05743
K003
4. Szállítói számla a pénzügyi számvitel szerint
a) Nettó összeg (előleggel együtt)
T152
K4217
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