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I. Fejezet 
 
 

Az önkormányzat gazdálkodási jellemzői 
 

 
A szerv megnevezése, azonosító adatai 

 
 

Az önkormányzat megnevezése: 
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
 
Az önkormányzat székhelye (címe):  
 

6033 Nyárlőrinc, Felszabadulás útja 35. 
 
 
A szerv jelzőszámai: 

- adószám: 15338253-2-03 
- KSH statisztikai kód: 15338253-7511-32103 

 
A szerv bankszámlavezetőjének neve, címe és számlaszáma: 

- neve: Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt., Dél-Alföldi Régió 
- címe: Kecskemét, Széchenyi tér 12-14. 
- számlaszáma: 11732002 

 
Az önkormányzat költségvetési szervének besorolása: 
 
a)  Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint (gazdálkodási jogkör) 
 
Az önkormányzat Polgármesteri Hivatala gazdálkodási jogkör szerint önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv.  
 
b) Tevékenységi jelleg szerinti  
 
Az önkormányzat Polgármesteri Hivatala közhatalmi költségvetési szerv. 
 
Az önkormányzat bankszámláinak nevét és számát melléklet tartalmazza. 
 
 

Az önkormányzat költségvetési szervének gazdálkodási jogköre, érdekeltsége 
 
Az önkormányzat Polgármesteri Hivatala gazdálkodási jogkör szerint önállóan gazdálkodó költségve-
tési szerv.  
Az önkormányzat költségvetését az önkormányzat képviselő-testülete állapítja meg a jogszabálynak 
megfelelő szerkezetben és időpontig. 
 
Az önkormányzat, illetve az önkormányzat által létrehozott Polgármesteri Hivatal alaptevékenysége 
alapján maradványérdekeltségi rendszerű; vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
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Az önkormányzat gazdálkodása 
 
Az önkormányzat jellemző bevételeinek és kiadásainak megnevezését melléklet tartalmazza. 
 
Az önkormányzat a mellékletben szereplő szakfeladatokhoz sorolt tevékenységeket látja el. 
 
Az önkormányzat gazdasági programját és az adott évi fejlesztési elképzeléseit melléklet tartalmaz-
za. 
 
Az önkormányzatnál a költségvetéssel és a beszámolással kapcsolatos feladatokat a Számviteli 
Rendhez csatolt, külön szabályzatokban rögzítettek szerint kell ellátni. 

 
 

Az önkormányzat és a hozzá kapcsolódó intézmények 
 
Az önkormányzathoz kapcsolódó önállóan gazdálkodó intézmény - a Polgármesteri Hivatalon kívül - 
nincs. 
 
Részben önállóan kapcsolódó intézmény az önkormányzathoz nem kapcsolódik. 
 
Az önkormányzat a hozzá korábban kapcsolódott részben önállóan gazdálkodó intézményeket – 
Buzás János Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda – önkormányzati társulás keretében tartja 
fenn 2007. augusztus 1.-től. 

 
A számviteli rend hatálya 

 
A Számviteli Rend hatálya kiterjed az önkormányzatra (a Polgármesteri Hivatalra), valamint az ön-
kormányzathoz kapcsolódó - részben önállóan gazdálkodó - intézményekre. 
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SZAKFELADATOK 2008. ÉVBEN 
 
 

014023 Állattenyésztési szolgáltatás 
014034 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 
452025 Helyi közutak, hidak létesítése és felújítása 
552312 Óvodai intézményi közétkeztetés 
552323 Iskolai intézményi közétkeztetés 
552411 Munkahelyi vendéglátás 
631211 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása 
701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 
751153 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
751175 Országgyűlési képviselővál. kapcs. feladatok végrehajtása 
751186 Önkormányzati képviselővál. kapcs. feladatok végrehajtása 
751768/03 Intézményi vagyon működtetése (Iskola) 
751768/02 Intézményi vagyon működtetése (Óvoda) 
751845 Város és községgazdálkodási szolgáltatás 
751867 Köztemető fenntartási feladatok 
751878 Közvilágítási feladatok 
751922 Önkormányzatok elszámolásai 
751966 Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolása 
751999 Finanszírozási műveletek elszámolása 
851219 Háziorvosi szolgálat 
851286 Fogorvosi ellátás 
851297 Védőnői szolgálat 
851912 Anya-, gyermek-, és csecsemővédelem 
853233 Házi segítségnyújtás 
853244 Családsegítés 
853255 Szociális étkeztetés 
853311 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 
853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 
853333 Munkanélküli ellátások 
853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások 
853355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 
902113 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység 
921815 Művelődési központok, házak tevékenysége 
923127 Közművelődési könyvtári tevékenység 
924014 Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése 
924047 Sportcélok és feladatok 
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A SZERV BANKSZÁMLÁINAK NEVE ÉS SZÁMA 
 
 
1. Az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. által vezetett számlák: 
 

 Költségvetési elszámolási számla: 
11732002-15338253 

 Pénzforgalmi számla: 
11732002-23200029 

 Iparűzési adó beszedési számla: 
11732002-15338253-03540000 

 Magánszemélyek kommunális adója besz. szla: 
11732002-15338253-02820000 

 Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó beszedési számla 
11732002-15338253-08660000 

 Gépjárműadó beszedési számla: 
11732002-15338253-08970000 

 Egyéb bevételek beszedési számla: 
11732002-15338253-08800000 

 Késedelmi pótlék beszedési számla 
11732002-15338253-03780000 

 Birság beszedési számla 
11732002-15338253-03610000 

 Idegen bevételek elszámolási számla 
11732002-15338253-04400000 

 Letéti számla 
11732002-15338253-06530000 

 Lakásépítési Alap számla 
11732002-15338253-06910000 

 Állami hozzájárulás számla 
11732002-15338253-05120000 

 Eljárási illeték számla 
11732002-15338253-03470000 
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II. Fejezet 
 
 

A számviteli törvényben megfogalmazott alapelvek 
és azok érvényesülése a gazdálkodásban 

 
 

A Számviteli törvényben és a végrehajtására kiadott Kormányrendeletben megfogalmazott számvite-
li alapelvek: 
 

1. A vállalkozás folytatásának elve 
2. A teljesség elve 
3. A valódiság elve 
4. A világosság elve 
5. A következetesség elve 
6. A lényegesség elve 
7. A költséghaszon összevetésének elve 
8. A folytonosság elve 
9. Az összemérés elve 
10. Az óvatosság elve 
11. A bruttó elszámolás elve 
12. Az egyedi értékelés elve 
13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve 
14. Az időbeli elhatárolás elve 

 
Az alapelvek adaptációja, a sajátosságok érvényre juttatása a költségvetési gazdálkodás során: 
 
 

1. A vállalkozás folytatásának elve 
 
A beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során abból kell kiindulni, hogy a gazdálkodó a belát-
ható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés 
beszüntetése vagy bármilyen okból történő jelentős csökkenése (a vállalkozás folytatásának elve). 
 A vállalkozás folytatásának elve a gazdálkodásban oly módon érvényesül, hogy a költségvetési be-
számoló elkészítésénél figyelembe kell venni a költségvetési évben bekövetkezett szervezeti és fel-
adatváltozásokat (szerkezeti változásokat) is. A költségvetési beszámolóban a feladatok végrehajtá-
sának úgy kell megjelennie, hogy az biztos alapot adjon a jövőbeni pénzügyi tervezéshez. 
 
Az elv alkalmazása 
 - megalapozott, változásokat nyomon követő beszámolási tevékenységet.  
 - körültekintő tervezést,  
 - a gazdálkodás feltételeiben rejlő tartalékok és forrás lehetőségek felkutatását  
jelenti. 
Az elv érvényesülése mellett a szerv az eszközeit a számviteli törvényben valamint a végrehajtására 
kiadott kormányrendeletnek megfelelően értékeli. 
 
 

2. A teljesség elve 
 
A gazdálkodónak könyvelnie kell mindazon gazdasági eseményeket, amelyeknek az eszközökre és a 
forrásokra, illetve a tárgyévi eredményre gyakorolt hatását a beszámolóban ki kell mutatni, ideértve 
azokat a gazdasági eseményeket is, amelyek az adott költségvetési évre vonatkoznak, amelyek egy-
részt a mérleg fordulónapját követően, de még a mérleg elkészítését megelőzően váltak ismertté, 
másrészt azokat is, amelyek a mérleg fordulónapjával lezárt költségvetési év gazdasági eseményei-
ből erednek, a mérleg fordulónapja előtt még nem következtek be, de a mérleg elkészítését megelő-
zően ismertté váltak (a teljesség elve). 
A teljesség elvének érvényesítésénél figyelembe kell venni, hogy a költségvetés naptári évre készül. 
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Az elv alkalmazása értelmében: 
a) a gazdálkodás során 
 - adott év során minden gazdasági eseményt fel kell jegyezni,  
 - adott évben nyilvántartásokat kell vezetni,  

- a gazdasági események könyvelésének alapját képező, a költségvetési évre vonatkozó bizonyla-
toknak hiánytalanul, hézagmentesen feldolgozottaknak kell lenniük; 

b) a költségvetés során 
- a költségvetést naptári évre kell készíteni, (melynek tartalmaznia kell minden előrelátható bevé-
teli összeget,  és a bevételi főösszeg alapján kell meghatározni az adott tervévre vonatkozó ki-
adásokat); 

c) a beszámolás során 
 - a beszámolóban szerepeltetni kell valamennyi bevételt és kiadást, ami a költségvetési évben 
(január 1. és december 31. között) keletkezett.  
 
 

3. A valódiság elve 
 

A könyvvitelben rögzített és a beszámolóban szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatóknak, 
bizonyíthatóknak, kívülállók által is megállapíthatóknak kell lenniük. Értékelésük meg kell, hogy felel-
jen a számviteli törvényben előírt értékelési elveknek és az azokhoz kapcsolódó értékelési eljárások-
nak (a valódiság elve). 
 
Ez az elv azt jelenti, hogy a beszámolóban (bele értve a zárszámadási rendeletet és előterjesztését, 
az államháztartási mérlegeket, valamint az információs garnitúrát)  
 -  a kimutatott vagyon és eredmény valós,  
 - a mérleg adataival, illetve a könyvelésben szereplő összegekkel egyezőek,  
 - az adatok leltárral alátámasztottak. 
 
Az elv alkalmazása során ügyelni kell arra, hogy  
 - a leltározásnak szabályszerű legyen,  
 - a leltározás előtt megtörténjen a selejtezés,  
 - valamennyi vagyon szerepeljen a könyvekben, 
 - a leltározási tevékenység az előírt értékelési elvek figyelembe vételével történjen. 
 
 

4. A világosság elve 
 

A könyvvezetést és a beszámolót áttekinthető, érthető, a számviteli törvénynek megfelelően rende-
zett formában kell elkészíteni (a világosság elve). 
 
Ez az elv azt foglalja magában, hogy: 
 - a költségvetési szerv könyvvezetése, az általa készített beszámoló,   
  - áttekinthető,  
  - bármely hozzáértő szakember számára értelmezhető legyen,  
 - az  áttekinthetőséget, értelmezhetőséget elő kell segíteni 
  -  a beszámolók mellé készített szöveges résznek,  
  -  mellékleteknek, tábláknak, 
  - a beszámoló megfelelő szerkesztettségének,  
  - az adatok összevontsága megfelelőségének. 
Külön figyelni kell arra, hogy a beszámoló rendelet tervezet tagoltsága megfeleljen a jogszabályi 
követelményeknek. 
Olyan tételeket, amelyek az érthetőséget segítik vagy a sorok megbontásával, vagy a kiegészítő 
mellékletben kell bemutatni. 
 
 

5. A következetesség elve 
 
A beszámoló tartalma és formája, valamint az azt alátámasztó könyvvezetés tekintetében az állan-
dóságot és az összehasonlíthatóságot biztosítani kell (a következetesség elve). 
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A következetesség elvének megvalósítása érdekében az éves (féléves) költségvetési beszámoló ré-
szét képező pénzforgalmi jelentés (pénzforgalmi kimutatás) szerkezeti felépítése, formája azonos az 
elemi költségvetéssel. 
 
A következetesség elve azt jelenti, hogy: 
 -   következetesen kell alkalmazni a számviteli politikában megfogalmazott 
  -  elveket és célokat,  
  - a meghatározott követelményeket,  
 - biztosítani kell a fontosabb gazdálkodási adatok összehasonlíthatóságát, ennek érdekében 

az éves, féléves, illetve háromnegyed-éves beszámolók és az éves költségvetés felépítésének 
meg kell egyeznie, biztosítani kell továbbá az adattartalom egyezőségét; 
- a beszámolókat alátámasztó könyvvitel 
 - állandóságot mutasson,  
 - a számlára könyvelt események tartalma időszakon belül ne változzon. 

 
 

6. A lényegesség elve 
 
Lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása 
vagy téves bemutatása - az ésszerűség határain belül - befolyásolja a beszámoló adatait felhaszná-
lók döntéseit (a lényegesség elve). 
A lényegesség elvének érvényesítéséhez a számviteli politika keretében szabályozott, a számviteli 
elszámolás és az értékelés szempontjából lényegesnek és nem lényegesnek meghatározott szempon-
tokat kell figyelembe venni. 
 
A lényegesség elvének érvényesítésekor 

- be kell tartani a Számviteli rendben és annak mellékleteiben rögzített - a számviteli elszámolás 
szempontjából -, lényegesnek tartott követelményeket, elveket;  
- gondoskodni kell arról, hogy ne kerüljenek olyan információk elhagyásra, illetve téves bemuta-
tásra, melyek a döntéshozókat megtéveszthetik 

 
 

7. A költséghaszon elve 
 
A beszámolóban (a mérlegben, az eredmény-kimutatásban, a kiegészítő mellékletben) nyilvánosság-
ra hozott információk hasznosíthatósága (hasznossága) álljon arányban az információk előállításának 
költségeivel (a költség-haszon összevetésének elve). 
A költség-haszon összevetésének elve nem alkalmazható azon információk előállításának tekinteté-
ben, amelyeknek szolgáltatását törvények, illetve egyéb más jogszabályok szabályozzák. 
 
A költséghaszon elvének alkalmazásánál be kell tartani azt, hogy 

- nem lehet olyan információt kérni, melynek megszerzése több ráfordítással jár, mint a megszer-
zett többletinformáció,  
- az információ haszon és költség viszonyait folyamatosan, rendszeresen vizsgálatra kerülnek. 

 
Az elv alól kivétel azon információk előállításának költség kiadásainak és hasznának mérlegelése, 
amelyeknek szolgáltatását törvény,  kormányrendelet, illetve egyéb jogszabály írja elő. 
  
 

8. A folytonosság elve 
 
A költségvetési év nyitóadatainak meg kell egyezniük az előző költségvetési év megfelelő záró ada-
taival. Az egymást követő években az eszközök és a források értékelése, az eredmény számbavétele 
csak a számviteli törvényben meghatározott szabályok szerint változhat (a folytonosság elve). 
 
A folytonosság elvének érvényesítésekor: 
 - a  folytonosságot biztosítani kell a vagyon, (az eszközök, a források tekintetében,);   
 - biztosítani kell azt, hogy az egymást követő években  
  - az értékelés,  
  - a számbavétel formája és módja  
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 ne változzon, illetve csak  magas szintű jogszabály szerint változhat. 
 - naptári év nyitóadatainak meg kell egyezniük az előző év záróállomány adataival.  
 
 

9. Az összemérés elve 
 
Az adott időszak eredményének meghatározásakor a tevékenységek adott időszaki teljesítéseinek 
elismert bevételeit és a bevételeknek megfelelő költségeit (ráfordításait) kell számításba venni, füg-
getlenül a pénzügyi teljesítéstől. A bevételeknek és a költségeknek ahhoz az időszakhoz kell kapcso-
lódniuk, amikor azok gazdaságilag felmerültek (az összemérés elve). 
Az összemérés elvének alkalmazásához minden tevékenységnél a maradvány (előirányzat-
maradvány, pénzmaradvány, eredmény) megállapításakor a ténylegesen befolyt (beszedett) bevéte-
leket, a pénzforgalom nélküli bevételeket és a tárgyévben ténylegesen teljesített kiadásokat kell figye-
lembe venni. Ennek megfelelően az időszak ráfordításaként a tényleges kiadásokat, bevételként a 
ténylegesen befolyt (beszedett) bevételeket és a pénzforgalom nélküli bevételeket kell a könyvvitelben 
elszámolni. 
 
 

10. Az óvatosság elve 
 
Nem lehet eredményt kimutatni akkor, ha az árbevétel, a bevétel pénzügyi realizálása bizonytalan. A 
tárgyévi eredmény meghatározása során az értékvesztés elszámolásával, a céltartalék képzésével 
kell figyelembe venni az előrelátható kockázatot és feltételezhető veszteséget akkor is, ha az a költ-
ségvetési év mérlegének fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között vált ismertté. Az érték-
csökkenéseket, az értékvesztéseket és a céltartalékokat el kell számolni, függetlenül attól, hogy a 
költségvetési év eredménye nyereség vagy veszteség (az óvatosság elve). 
Az óvatosság elve a vállalkozási tevékenység eredményének meghatározásánál oly módon érvénye-
sül, hogy a tevékenységhez kapcsolódó értékcsökkenést abban az esetben is el kell számolni, ha 
emiatt a központi költségvetést illető befizetés számítási alapja negatív előjelű összeget mutat. 
 
Csak akkor érvényesül az alaptevékenység pénzforgalmi szemlélete miatt, ha vállalkozási tevékeny-
ség is van. Akkor azonban figyelni kell azt, hogy a realizált eredmény fedezetet nyújt-e az értékcsök-
kenési leírásra, azaz ebből adódóan nem következik-e be vagyonvesztés. 
Értékvesztés esetén foglalkozni kell a különböző értékpapírok és befektetések értékvesztésével, va-
lamint a készletek értékvesztésével, ezeket a tényleges vagyoni értékükön kell szerepeltetni. 
 
 

11. A bruttó elszámolás elve 
 
A bevételek és a költségek (ráfordítások), illetve a követelések és a kötelezettségek egymással 
szemben – a számviteli törvényben szabályozott esetek kivételével - nem számolhatók el (a bruttó 
elszámolás elve). 
A bruttó elszámolás elvét a szerv által folytatott valamennyi tevékenység könyvviteli elszámolásánál 
alkalmazni kell. 
 
Ezen elv érvényesítése során 

 -  azt kell figyelembe venni, hogy a tartozások és a követelések mindenkor egymástól jól le-
gyenek elhatárolva, függetlenül attól, hogy az adott tartozás és követelés tartalmilag egy dologhoz 
kötődik-e vagy az esemény vonzata. 

 - nem lehet tartozást és követelést összevonni. 
-  gondoskodni kell arról, hogy a bruttó elszámolás elve betartásra kerüljön az alap-, és  a vállal-
kozási tevékenység esetében. 

 
 
A bruttó elszámolás elve alóli kivétel:  
 - a függő, átfutó és kiegyenlítő tételek, ahol a halmozódás elkerülése érdekében nettó módon kell 
rendezni az eseményeket. 
 
 

12. Az egyedi értékelés elve 
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Az eszközöket és a kötelezettségeket a könyvvezetés és a beszámoló elkészítése során egyedileg 
kell rögzíteni és értékelni (az egyedi értékelés elve). A beszámoló elkészítése során az egyedi értéke-
lés elve a számviteli törvény szerinti esetekben sajátosan érvényesülhet. 
 
Az elv azt jelenti, hogy 

- az egyedi értékelést folyamatosan, a beszámoló alátámasztására leltárral kell végezni, illetve az 
értékelést nagy körültekintéssel kell végezni,  

 -  az egyedi értékelés elvének dominálnia kell a könyvvezetésben, illetve a beszámoló  ké-
szítésekor,  
 
Az egyedi értékelés elve sajátos érvényesülésére figyelmet kell szentelni – a számviteli törvény vég-
rehajtási rendeletének 31/A. §-a szerinti – egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések ese-
tében. 
 
 

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve 
 
A beszámolóban és az azt alátámasztó könyvvezetés során a gazdasági eseményeket, ügyleteket a 
tényleges gazdasági tartalmuknak megfelelően – a számviteli törvény alapelveihez, vonatkozó elő-
írásaihoz igazodóan - kell bemutatni, illetve annak megfelelően kell elszámolni (a tartalom 
elsődlegessége a formával szemben elve). 
 
Az elv gyakorlati érvényesítése azt jelenti, hogy a számviteli tevékenység során a tartalom a fonto-
sabb, lényegibb elem. 
 
 

14. Az időbeli elhatárolás elve 
 
Az időbeli elhatárolás elvét a költségvetési szervek nem alkalmazhatják. 
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III. Fejezet 
 
 

 Számviteli politika 
 
 

A számviteli politika kialakításának és írásban szabályozásának követelményét a 249/2000. (XII. 24.) 
Korm. rendelet határozza meg. 
A fenti jogszabály előírja, hogy az államháztartás szervezetének szakmai feladatai és sajátosságai 
figyelembevételével ki kell alakítania és írásban szabályoznia kell a számviteli politikáját. Ennek 
alapján a Polgármesteri Hivatal az alábbiak szerint határozza meg saját, valamint a Polgármesteri 
Hivatalhoz kapcsolódó intézmények számviteli politikáját. 
 
 

1. A számviteli politika elemei 
 
  

A Polgármesteri Hivatal a továbbiakban a számviteli politikája keretében - a fent hivatkozott jogsza-
bály 8. § (4)-(11) bekezdése alapján - az alábbiakról rendelkezik: 

- az eszközök és a források leltározási és leltárkészítési szabályzatáról, 
- az eszközök és a források értékelésének szabályozásáról, 
- az önköltség-számítás rendjére vonatkozó belső szabályzatáról, 
- a pénzkezelési szabályzatról, 
- arról, hogy a számviteli elszámolás szerint mit tekint lényegesnek, nem lényegesnek, továbbá 
jelentős összegnek, nem jelentős összegnek, 
- a várható használati idő alapján elszámolt értékcsökkenéssel kapcsolatos előírásokról, 
- a beszerzett, illetve előállított immateriális jószág, tárgyi eszköz üzembe helyezése dokumen-
tálásának rendjéről, 
- mi a mérlegkészítés időpontja,  
- a számviteli politika kiterjesztéséről. 

 
 
Konkrét szabályozás, illetve szabályzási hely megjelölése 
 
1. Az eszközök és a források leltározási és leltárkészítési szabályait részletesen, külön szabályzat 
formájában a Számviteli rend melléklete tartalmazza. 
  
2. Az eszközök és a források értékelésének szabályozását azoknál az eszköz-, illetve forrásféle-
ségeknél, ahol a Számvitelről szóló - többször módosított - 2000. évi C. törvény és a 249/2000. (XII. 
24.) Korm. rendelet választási lehetőséget ad, továbbá ahol az államháztartás szervezetének sajátos 
eszközei, illetve forrásai indokolják, külön szabályzat - a Számviteli rend melléklete - tartalmazza. 
 
 
3. A rendszeresen végzett termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás tekintetében az önköltség-
számítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot a Polgármesteri Hivatal:  
 
- készített, a szabályzat a Számviteli rend mellékleteként került csatolásra. 
 
4. A pénzkezelési szabályzatot a Számviteli rend melléklete külön szabályzat formájában tar-
talmazza. 
 
5. A Polgármesteri Hivatal a számviteli elszámolás és értékelés szempontjából lényegesnek, 
nem lényegesnek, továbbá jelentős összegnek, nem jelentős összegnek az alábbi figyelembe 
veendő szempontokat tekinti: 
 
Az egyes alpontoknál figyelembe kell venni a következő előírásokat: 
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- Jelentős összegű eltérés: ha az eszközök év végi értékelése során a könyv szerinti érték és a piaci 
érték közötti különbözet összege meghaladja az e pontban szabályozott mértéket. 
a) Minden esetben jelentős összegűnek kell tekinteni a különbözetet, ha az immateriális javak, a tárgyi 
eszközök, az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök 
Tv. 53. § (1) bekezdés a) pontja szerinti terven felüli értékcsökkenése meghaladja a 30. § (2)-(6) be-
kezdése alapján meghatározott éves terv szerinti értékcsökkenést vagy a 100 000 forintot, 
b) Minden esetben jelentős összegűnek kell tekinteni a különbözetet, ha a tulajdoni részesedést jelen-
tő befektetéseknél, valamint a hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapíroknál 
- függetlenül attól, hogy azok a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel-
nek -, továbbá a készleteknél az értékvesztés összege meghaladja a bekerülési érték (a nyilvántartás-
ba vételi érték) 20%-át vagy a 100 000 forintot, 
c) Minden esetben jelentős összegűnek kell tekinteni a különbözetet, ha a követeléseknél (ideértve a 
vevőkkel, adósokkal, a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a köl-
csönként, az előlegként adott összegeket) az értékvesztés összege meghaladja a bekerülési érték (a 
nyilvántartásba vételi érték) 20%-át vagy a 2. pont szerinti értéket. 
 
- Jelentős összegű hiba: ha a hiba megállapításának évében, a különböző ellenőrzések során, egy 
adott költségvetési évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - a saját tőkét és 
a tartalékokat növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az e 
pontban meghatározott értékhatárt. 
 Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba megállapításának évében az ellenőrzések során - 
ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások saját tőkét és tartalékokat növelő-
csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött költségvetési év 
mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka meghaladja a 100 millió 
forintot, akkor a 100 millió forint. 
 
- Nem jelentős összegű hiba: ha a hiba megállapításának évében, a különböző ellenőrzések során, 
egy adott költségvetési évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - saját tőkét 
és a tartalékokat növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja 
meg a jelentős összegű hibánál meghatározott értékhatárát. 
 
- Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba: ha a jelentős összegű hibák és hibaha-
tások összevont értéke a saját tőke és a tartalékok együttes értékét lényegesen - az e pontban meg-
határozottak szerint - megváltoztatja, és emiatt a már közzétett - a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi 
helyzetre vonatkozó - adatok megtévesztőek.  
Minden esetben a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának kell tekinteni, ha a 
megállapítások következtében a hiba megállapításának évét megelőző költségvetési év mérlegében 
kimutatott saját tőke és tartalékok együttes értéke legalább 10 százalékkal változik (nő vagy csökken). 
 
5/a. A megbízható és valós összkép kialakítását befolyásoló lényeges információk tekinteté-
ben figyelembe veendő szempontok: 
a) A számviteli elszámolás szempontjából lényegesnek tekintendő az az információ, melynek össze-
ge az adott évi mérleg főösszegének 0,5 %-át eléri, illetve meghaladja. 
b) A vagyoni, pénzügyi jövedelmi helyzetre vonatkozó megbízható és valós képet lényegesen befo-
lyásolónak kell tekintetni azt a tévedést, hibát, mely az adott mérleg főösszegének 0,8 %-át eléri, 
illetve meghaladja. 
c) A számviteli elszámolás szempontjából jelentős összegnek kell tekintetni az a) pontban meghatá-
rozott összeget. (Ezt az összeget kell figyelembe venni az értékelési szabályzatban szereplő valuta, 
deviza, egyéb külföldi pénzértékre szóló követelés, befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír, kötele-
zettség mérleg fordulónapjára vonatkozó értékelési mód meghatározásakor.) 
d) A számviteli elszámolás szempontjából nem jelentős összegű az a) pontban meghatározott ösz-
szeghatárt el nem érő összeg. 

 
5/b. A kis értékű tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok és szellemi termékek minősítésénél 
lényeges: 

- hogy értéke ne haladja meg a 100.000 forint egyedi beszerzési értéket. 
A beszerzési érték tekintetében lényeges szempont, hogy az  általános szabályok szerint általános 
forgalmi adót is tartalmazhat. 
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A kis értékű tárgyi eszközökről - a költség-haszon összevetése számviteli alapelv érvényre juttatása 
érdekében - csak mennyiségi nyilvántartást kell vezetni. 
(A nyilvántartásba nem kell bevezetni az 1.000,- Ft - általános forgalmi adó nélkül számított - beszer-
zési érték alatti tárgyi eszközöket. Ezen eszközök átvételét a számlán az átvevőnek aláírásával kell 
igazolnia.) 

 
A fenti egyszerűsített eljárást minden e kategóriába tartozó (1.000-100.000,- Ft értékhatárok közé 
eső) tárgyi eszköznél, vagyoni értékű jognál, illetve szellemi terméknél alkalmazni kell. 
 
A 100 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti beszerzéseknél adott beszerzés kis értékű tárgyi esz-
közzé történő besorolásáért a mellékletben megjelölt személy tartozik felelősséggel.  
A besorolásnál azt kell figyelembe venni, hogy az eszköz 1 éven túl szolgálja-e, vagy képes-e 1 éven 
túl szolgálni adott feladatellátást. Tekintettel kell lenni arra, hogy milyenek az eszköz jelenlegi (minő-
ségi), illetve várható használati jellemzői. (Pl.: adott eszköz milyen anyagból készült, milyen gyakran 
fogják majd használni stb.) 

 
5/c. Az értékcsökkenés összegének alap- és vállalkozási tevékenység közötti megosztásánál:  

- a szerv nem határoz meg lényeges szempontokat, mivel csak alaptevékenységet folytat. 
 

5/d. Az alap- és vállalkozási tevékenységet terhelő előzetesen felszámított általános forgalmi 
adó megosztásánál: 

- a szerv nem határoz meg lényeges szempontokat, mivel csak alaptevékenységet folytat. 
 
 

5/e. Az általános kiadások megosztási módszerének kiválasztásánál:  
- a külön mellékletben meghatározottak szerint határozza meg a lényeges szempontokat. 

 
 

5/f. A terven felüli értékcsökkenés elszámolása tekintetében a következőket határozza meg: 
 
A Polgármesteri Hivatal az immateriális jószág, illetve tárgyi eszköz könyv szerinti étéke és 

piaci értéke megítélésekor a „tartósan” és „jelentősen” fogalma alatt a következőket kell érte-
ni: 

- tartós, ha adott állapot legalább 1 naptári évet meghaladóan fennáll; 
- jelentősen magasabb, ha az adott eszköz könyv szerinti értéke a piaci értéknél legalább 20 
%-kal magasabb. 

 
5/g. A Számviteli törvény 58. §-ának (5) bekezdése szerinti befektetett eszközök piaci értéken 
történő értékelése esetén az eszközök piaci értéke és a könyv szerinti értéke közötti különbö-
zet jelentős összegének meghatározásánál: 

- a Polgármesteri Hivatal jelentős összegű különbözetnek tekinti azt, ha a könyv szerinti érték 
és a piaci érték közötti különbözet a könyv szerinti érték százalékában eléri, illetve meghaladja 
a 20 %-ot. 

 
6. A Polgármesteri Hivatal a várható használati idő alapján történő értékcsökkenés elszámolá-
sa tekintetében a következőket szabályozza: 
 
- A Polgármesteri Hivatal nem él a 30. § (5) bekezdésében meghatározott, a várható használati idő 
alapján történő értékcsökkenés elszámolása lehetőségével. 
 
7. A beszerzett, illetve előállított immateriális jószág, tárgyi eszköz üzembehelyezése doku-
mentálási szabályai: 

- valamennyi, az immateriális javakat és tárgyi eszközöket érintő mennyiségi növekedés ese-
tén az üzembe helyezés alapbizonylataként állományba vételi bizonylatot kell kiállítani. Az ál-
lományba vételi bizonylatok szigorú számadás alá vont bizonylatok.  

A következő állománybavételi bizonylatok használata szükséges: 
- Immateriális javak állományba vételi bizonylata, 
- Ingatlanok állományba vételi bizonylata, 
- Gépek, berendezések és felszerelések állományba vételi bizonylata, 
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- Járművek állományba vételi bizonylata, 
- Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök állományba vételi bi-
zonylata. 

- valamennyi, az immateriális javakat és tárgyi eszközöket érintő mennyiségi csökkenés ese-
tén állomány csökkenési bizonylatot kell kiállítani. Az állomány csökkenési bizonylatok szigo-
rú számadás alá vont bizonylatok. 
A következő állománycsökkenési bizonylatok használata szükséges: 
 - Immateriális javak állomány csökkenési bizonylata, 
 - Ingatlanok állományba vételi bizonylata, 

- Gépek, berendezések és felszerelések állomány csökkenési bizonylata, 
 - Járművek állomány csökkenési bizonylata, 

- Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök állomány csökkené-
si bizonylata. 

 
8. A szerv tárgyévet követő február 15. napjában határozza meg azt a határnapot, mely időpontig: 

- el kell készíteni a tárgyév mérlegét,  
- ameddig az értékelési feladatokat el kell végezni, illetve  
- ameddig a költségvetési érvre vonatkozóan a könyvekben helyesbítések végezhető-
ek. 
 
 
 

9. A szerv számviteli politikájának kiterjesztése: 
- a költségvetési szerv számviteli politikája az I. fejezetben meghatározott szervekre terjed ki. 

 
 

2. A számviteli politika célja  
 
 
A számviteli politika célja, hogy a jogi szabályozás alapul vételével - a számviteli alapelvekkel - hoz-
zájáruljon, illetve megalapozza a Polgármesteri Hivatal vezetéséhez, a megfelelő információk előállí-
tásához szükséges belső szabályozási rendet, mivel megfogalmazza azokat az elvárásokat, módsze-
reket, megoldásokat, melyekben a jogszabályok teret engedtek a belső szabályoknak a szervezeti 
sajátosságok érvényesülése céljából. 
 
 

 A belső számviteli rend 
 
 

A belső szervezeti rend és a nyilvántartási rendszer olyan, amely lehetővé teszi azt, hogy a bevételek 
és a kiadások elszámolása adott évben megtörténhessen. 
A Polgármesteri Hivatalnak az eszközeit és forrásait, a bevételeit és a kiadásait a mindenkori előírá-
soknak megfelelő főkönyvi számlák és analitikus nyilvántartások alkalmazásával kell kimutatnia. 
A könyvelés rendjének kialakításával, szabályozásával kapcsolatos felelősség kérdéskörét e fejezet 
melléklete tartalmazza. 
 
A Polgármesteri Hivatal számviteli alapelvek, valamint a számviteli politikában rögzítettek érvényre 
juttatása érdekében külön szabályzatban határozza meg: 

- a bizonylatkezelésre vonatkozó helyi szabályokat (lásd: Bizonylati szabályzat és album); 
- a selejtezésre és hasznosításra vonatkozó helyi szabályokat (lásd: Selejtezési és hasznosítási 
szabályzat); 
- a belső ellenőrzésre vonatkozó helyi szabályokat (lásd: Belső ellenőrzési szabályzat); 
- a pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök (kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványo-
zás, ellenjegyzés) gyakorlására vonatkozó helyi szabályokat; 
- a készletgazdálkodásra vonatkozó helyi szabályokat (lásd: Készletgazdálkodási szabályzat). 

 
 
A szervnél az egyes eszköz- és forráscsoportokkal kapcsolatos gazdálkodás, illetve könyvviteli nyil-
vántartás során az alábbi belső szabályozást kell figyelembe venni: 
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1. A tárgyi eszközök belső szabályozása 
 
A tárgyi eszközökkel kapcsolatos helyi szabályozás fő célja a Polgármesteri Hivatal gazdaságos mű-
ködésének elősegítése a tárgyi eszközökkel való gazdálkodásának meghatározott rendben tartásával. 
A tárgyi eszközökkel való gazdálkodás során kiemelt szempontok: 

- a beszerzésben való döntés,  
- a rendeltetésnek megfelelő használat,  
- a hasznosítás körülményeinek, feltételeinek meghatározása. 

 
A tárgyi eszközök beszerzésével kapcsolatos jogköröket, hatásköröket és egyedi szabályokat e feje-
zet melléklete tartalmazza. 
 
A tárgyi eszközök selejtezésével és hasznosításával kapcsolatos feladatok maradéktalan végrehajtá-
sára megfogalmazott célokat, valamint a tárgyi eszközök leltározásával kapcsolatos feladatokat külön 
szabályzatok tartalmazzák. 
 
A tárgyi eszközök nyilvántartásával kapcsolatos előírásokat a Számviteli rend más fejezetei részlete-
sen tartalmazzák. 
 
 
2. A készletekkel kapcsolatos belső szabályozás 
 
A belső szabályozásra vonatkozó részletes előírásokat a Számviteli rend mellékletét képező Készlet-
gazdálkodási szabályzat tartalmazza. 
(A szabályzat tartalmazza a nyilvántartási kötelezettséget, valamint az alkalmazott nyilvántartási 
árat.) 
 
 
3. A követelésekkel kapcsolatos belső szabályozás 
 
A követelésekkel kapcsolatos belső szabályozás kiterjed a követelésekkel kapcsolatos analitikus nyil-
vántartás rendszerére (lásd: az analitikus nyilvántartások rész), a leltározásukra (lásd: Leltározási és 
leltárkészítési szabályzat). 
 
 
4. A pénzeszközökkel kapcsolatos belső szabályozás 
 
A pénzeszközökkel kapcsolatos szabályozás nyilvántartás-technikai, valamint vagyonvédelmi kérdé-
seit elsősorban a Pénzkezelési szabályzat tartalmazza. 
 
5. A kötelezettségekkel kapcsolatos belső szabályozás 
 
A kötelezettségekkel kapcsolatos szabályozás kiterjed a hitel felvételével, a szállítói követelésekkel 
kapcsolatos előírások rögzítésére, különös tekintettel: 

- hitel felvétele esetén: a hiteligény előkészítéséért a jegyző a felelős, aki a munkát a pénzgaz-
dálkodási területen dolgozók bevonásával készíti el; 
- a szállítói követelésekkel kapcsolatban: az év végi leltározási feladatokra. 

 
Az analitikus nyilvántartások vezetésének nagy jelentősége van mind a két részterületen. A vonatko-
zó analitikus nyilvántartás rendszerét a Számviteli rend más részei tartalmazzák. 
 
A kiadások elszámolásának rendje 
 
A Polgármesteri Hivatal a könyvelés rendjét a következők szerint alakítja: a kiadásokat először az 5. 
számlaosztály számláira, majd azt követően a 6-7-es számlaosztály számláira kell könyvelni. 
 
 
A kisértékű tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok, szellemi termékek elszámolásának rendje 
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A Polgármesteri Hivatal a kisértékű tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok, szellemi termékek elszá-

molásával kapcsolatban úgy döntött, hogy az ilyen kiadásokat úgy kezeli, hogy a beszerzési értéket 

egyösszegben, folyó kiadásként számolja el, azaz az egyszerűsített eljárást alkalmazza. 
 

 
 

A könyvelés rendjének kialakításáért, szabályozásáért, illetve a 
könyvviteli nyilvántartások vezetéséért felelős személyek 

 
 
A könyvelés rendjének kialakításával, szabályozásának elkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása, 
a főkönyvi és analitikus könyvelés vezetése a pénzügyi igazgatásban dolgozók feladata, akik munká-
jukat közvetve, illetve közvetlenül a jegyző irányításának megfelelően kell, hogy végezzék. 
 
A könyvelés rendjének kialakítása és karbantartása feladatok ellátásával kapcsolatosan a jegyző és a 
főmunkatárs tartozik elsősorban felelősséggel. 
 
 
A felelősök konkrét megnevezése: 
 
 

név munkakör feladat 

Zayzon Jenőné jegyző Döntés 
Kocsor Gáborné főmunkatárs Hatályosítás technikai kivitele-

zése 
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Melléklet: a közvetett kiadások felosztása 
 
 

 
 
 

Az önkormányzat 2008. évtől közvetett kiadást (6-os számlaosztályba tartozó közvetett kiadások 
közé) nem könyvel, ezért a 6-os számlaosztályba könyvelt kiadások saját hatáskörbe tartozó felosz-
tásának módszerét, elveit, felosztás gyakoriságát; - nem állapítja meg. 
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IV. Fejezet 
 
 

Az analitikus nyilvántartások formája, tartalma, 
vezetésének módja 

 
 

1. Általános előírások 
 
 
Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 49. § (2) bekezdése alapján, az államháztartás szervezete saját 
hatáskörében az alábbiak szerint szabályozza. az analitikus nyilvántartások (ideértve az egyéb kiegé-
szítő és részletező számviteli nyilvántartásokat is) formáját, tartalmát, és azok vezetési módját  
 
Az analitikus nyilvántartások lehetséges köre: 
- immateriális javak analitikus nyilvántartása, 
- tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása,  
- befektetett pénzügyi eszközök analitikus nyilvántartása, 
- üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vett eszközök, 
- készletek analitikus nyilvántartása, 
- rövid lejáratú támogatási kölcsönök analitikus nyilvántartása, 
- követelések analitikus nyilvántartása, 
- értékpapírok analitikus nyilvántartása, 
- forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök analitikus nyilvántartása, 
- pénzeszközök analitikus nyilvántartása, 
- idegen pénzeszközök analitikus nyilvántartása, 
- végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre kiadások analitikus nyilvántartása, 
- függő, átfutó, kiegyenlítő és továbbadási (lebonyolítási) kiadások számlacsoport analitikus nyilván-
tartása, 
- hosszú lejáratú kötelezettségek analitikus nyilvántartása, 
- rövid lejáratú kötelezettségek analitikus nyilvántartása, 
- támogatásértékű bevételek analitikus nyilvántartása, 
- államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszközátvételek analitikus nyilvántartása, 
- függő, átfutó, kiegyenlítő és továbbadási bevételek számlacsoport analitikus nyilvántartása 
- személyi juttatások analitikus nyilvántartása, 
- dologi kiadások analitikus nyilvántartása, 
- közvetített kiadások analitikus nyilvántartása, 
- tevékenységek kiadási előirányzata és teljesítése számlákhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartás, 
- bevételek előirányzata és előirányzat teljesítése számlához kapcsolódó analitikus nyilvántartás, 
- előirányzatok analitikus nyilvántartása, 
- a 0. számlaosztály analitikus nyilvántartása. 
 
 
Az analitikus nyilvántartások vezetési módjai: 
 
Az analitikus nyilvántartásokat az adott vagyon jellege szerint lehet  

- egyedileg, illetve  
- csoportosan nyilvántartani. 

 
Egyedi nyilvántartás: 
A részletező nyilvántartást lehetőség szerint egyedileg kell vezetni. 
 
Csoportos nyilvántartás: 
A csoportos nyilvántartás lehetőségével csak akkor lehet élni, ha az eszközök 
 - egyidejűleg kerültek beszerzésre, 
- azonos beszerzési áruk van, 
- azonos paraméterekkel rendelkeznek, valamint 
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- egyidejűleg kerültek használatba vételre. 
A csoportosan nyilvántartott eszközök értékelését csoportosan kell elvégezni. 
A tárgyi eszközök, értékpapírok és készletek esetében a csoportos értékelést csak addig lehet alkal-
mazni, amíg a csoportban lévő egyedi eszköz nyilvántartási értékben elkülönült változás nem követ-
kezik be, azaz nem történik 
- felújítás, 
- beruházás, 
- terven felüli értékcsökkenés, 
- értékvesztés. 
A csoportos nyilvántartás esetén az eszköz egyedi értékének egyértelműen megállapíthatónak kell 
lennie. 
A csoportos nyilvántartás esetén már meglévő csoportba újabb eszközt nem lehet felvenni. A hason-
ló, de nem egyszerre történő használatba vétel miatt az újabb eszközt egyedileg, illetve külön cso-
portba kell felvenni. 
 
 
A lehetséges nyilvántartások köre 
 
A következőkben felsorolásra kerül valamennyi lehetséges analitikus nyilvántartás, melyek közül 
értelemszerűen csak azokat kell vezetni, mely azon vagyoni elemre vonatkozik, melyekkel a szerv 
adott év során rendelkezik.  
 
A vezetendő nyilvántartások tényleges körét a fejezet mellékleteként elhelyezett táblázat jelöli. 
 
A melléklet aktualizálásáért a pénzügyi-gazdálkodási terület kijelölt dolgozója tartozik felelősséggel. 
 
 

2. Az analitikus nyilvántartások szerepe 
 
 

Az analitikus nyilvántartások szerepe, hogy  
a) biztosítsák 

- a vagyon megóvását,  
- a tulajdon védelmét,  
- a könyvviteli nyilvántartások megalapozását, 
- a közpénzek felhasználásnak és a köztulajdon használatának nyilvánossága és ellenőrizhe-

tősége érdekében a továbbrészletezési kötelezettség teljesítését; 
 
b) segítsék 

- a leltározási tevékenységet, 
- a könyvviteli mérleg alátámasztását; valamint 

c) kellő információs hátteret nyújtson a tulajdonosi, illetve egyéb vezetői döntésekhez.  
 
 

Az immateriális javak analitikus nyilvántartása 
 
 
Az immateriális javak analitikus nyilvántartásának biztosítania kell, hogy az immateriális javakról  
kellő információ álljon rendelkezésre. 
 
A nyilvántartás során az immateriális javakról egyedi nyilvántartást kell vezetni. A szerv 2009. évben 
nem kíván élni a csoportos nyilvántartás lehetőségével. 
 
A nyilvántartás okmányai: 

- immateriális javak egyedi nyilvántartó lapja, 
- beruházások egyedi nyilvántartó lapja, 
- beruházásokra adott előlegek egyedi nyilvántartó lapja, 
- immateriális javak állományba-vételi bizonylata, 
- immateriális javak állománycsökkenési bizonylata. 
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Az immateriális javak nyilvántartása során az egyedi nyilvántartáson fel kell tüntetni azt a főkönyvi 
számlaszámot (számla számát és nevét), melyhez a részletező nyilvántartás tartozik. 
Amennyiben számlaszám változás történik, az egyedi nyilvántartásokon is fel kell tüntetni a változá-
sokat. 
A változások feltüntetésekor ügyelni kell arra, hogy a korábbi számlaszám, esetleg számlaszámok is 
látszanak. (Ez teszi lehetővé az évek közötti visszakereshetőséget, egyeztethetőséget, ellenőrizhető-
séget.) 
 
Az immateriális javak nyilvántartó lap tartalmi követelményei: 
- tartalmazza az általános nyilvántartási adatokat: 

a) az immateriális jószág megnevezését, azonosító adatait (szerződés esetén az ügyirat szá-
mát stb.) 
b) a létesítés, keletkezés, illetve beszerzés időpontját, 
c) az aktiválás időpontját, 
d) az állományba vételi bizonylat számát, keltét, 
e) az értékcsökkenési leírási kulcsot, (az általános leírási kulcstól való eltérő kulcsok esetének 
azok alkalmazásának okát, dokumentum hivatkozását), 
f) a forgalomképesség szerinti besorolását,  
g) a beszerzési ár és az áfa viszonyát (általános forgalmi adót tartalmazza, vagy nem tartal-
mazza); 

- tartalmazza a számszaki adatokat: 
 a) bruttó érték, értékcsökkenés, nettó érték adatokat,  

b) az egyes gazdasági események dátumát, bizonylatszámát, megnevezését, naplóhivatkozási 
számát. 

 
A használandó analitikus nyilvántartás nyomtatvány számát és nevét a melléklet tartalmazza. A mel-
lékletben megjelölt nyomtatványok formáját és tartalmát kell kötelezőnek tekinteni. 
 
Az analitikus nyilvántartás során: 

- gondoskodni kell az azonos főkönyvi számlához tartozó immateriális javak elkülönítéséről, 
külön csoportként való kezeléséről, 
- külön kell kezelni a 0-ra leírt immateriális jószágokat is,  
- a nyilvántartó lapok azonosítást célzó rovatait ki kell tölteni, azokat változások esetén kar-
ban kell tartani, hogy a leltározáskor az eszköz egyértelműen azonosítható legyen. 

 
A nyilvántartás vezetésével kapcsolatos további követelmények: 

- a nyilvántartásokat a gazdasági események főkönyvi könyvelésével egyidőben, ahhoz kap-
csolódva kell vezetni, de legkésőbb hó végéig el kell végezni a főkönyvi könyvelésben köny-
velt tételek analitikus könyvelését is. 
- az értékcsökkenés könyvelését az analitikus nyilvántartásokban történő könyvelés adatai 
alapján, az abból készített összesítő bizonylat, feladás alapján kell könyvelni a főkönyvi köny-
velésben. 

 
Az analitikus nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy immateriális jószágonként külön-külön meg lehes-
sen állapítani: 
 - a bruttó értéket, 
 - az elszámolt értékcsökkenést, 
 - a nettó értéket, 
 - az értékhelyesbítés összegét. 
 
Az értékcsökkenési adatokat úgy kell nyilvántartani, hogy abból megállapítható legyen immateriális 
jószágonként: 

- a lineárisan - azaz az általános szabályok szerint elszámolt értékcsökkenés, 
 - a terven felüli értékcsökkenés, valamint 
 - a terven felüli értékcsökkenés visszaírásának összege. 
 
A nyilvántartó kartonon jelölni kell, hogy adott eszköz érintett-e az értékhelyesbítéssel vagy sem. (A 
szerv nem él a piaci értékelés lehetőségével, így értékhelyesbítést nem számol el.) 
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A beruházásokhoz kapcsolódva az analitikus nyilvántartásokra fel kell jegyezni azokat az adatokat is, 
melyek hozzájárulnak a közpénzek felhasználásának és a köztulajdon használatának nyilvánossága 
és ellenőrizhetősége  biztosításához. 
 
 

A tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása 
 
 

A tárgyi eszközökről a számviteli alapelveknek megfelelően analitikus nyilvántartást kell vezetni. A 
befektetett eszközök főkönyvi számláihoz a részletező nyilvántartást az analitika adja, ennek értel-
mében minden tárgyi eszközről külön nyilvántartó lapot kell vezetni. 
 
A nyilvántartás során a tárgyi eszközökről egyedi nyilvántartást kell vezetni. A szerv 2009. évben 
nem kíván élni a csoportos nyilvántartás lehetőségével. 
 
Az egyedi nyilvántartó lapok tartalmi követelményei, hogy legalább tartalmazzák az alábbiakat: 
- általános nyilvántartási adatokat:  
 a) a tárgyi eszköz azonosító adatait, 
 b) a létesítés, (keletkezés), illetve beszerzés időpontját, 
 c) az aktiválás időpontját, 
 d) az állományba-vételi bizonylat számát, keltét, 
 e) az értékcsökkenési leírási kulcsot, 
 f) a felújítással kapcsolatos adatokat, 
 g) tartozékokat, 
 h) a forgalomképesség szerinti besorolást, 

i) a beszerzési ár és az áfa viszonyát (általános forgalmi adót tartalmazza, vagy nem tartal-
mazza); 

- a gazdasági eseményeket és számszaki adatokat: 
 a) bruttó érték, értékcsökkenés, nettó érték adatokat,  

b) az egyes gazdasági események dátumát, bizonylatszámát, megnevezését, naplóhivatkozási 
számát. 

 
Az immateriális javak nyilvántartása során az egyedi nyilvántartáson fel kell tüntetni azt a főkönyvi 
számlaszámot (számla számát és nevét), melyhez a részletező nyilvántartás tartozik. 
Amennyiben számlaszám változás történik, az egyedi nyilvántartásokon is fel kell tüntetni a változá-
sokat. 
A változások feltüntetésekor ügyelni kell arra, hogy a korábbi számlaszám, esetleg számlaszámok is 
látszanak. (Ez teszi lehetővé az évek közötti visszakereshetőséget, egyeztethetőséget, ellenőrizhető-
séget.) 
 
A nyilvántartások főbb típusai és az alkalmazandó bizonylat: 
 a) ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok számlacsoporthoz 

- földterület nyilvántartó lapja, 
- telkek egyedi nyilvántartó lapja, 
- épületek egyedi nyilvántartó lapja, 
- egyéb építmények egyedi nyilvántartó lapja, 
- ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok egyedi nyilvántartó lapja, 
- beruházások egyedi nyilvántartó lapja, 
- beruházásokra adott előlegek egyedi nyilvántartó lapja, 
- tárgyi eszközök tartozékai nyilvántartó lap, 
- ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állományba-vételi bizonylata, 
- ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománycsökkenési bizonylata.  

 
 
 b) a gépek, berendezések, felszerelése és járművek számlacsoporthoz 

- gépek, berendezések, felszerelések egyedi nyilvántartó lapja, 
- járművek egyedi nyilvántartó lapja, 
- beruházások egyedi nyilvántartó lapja, 
- beruházásokra adott előlegek egyedi nyilvántartó lapja, 
- tárgyi eszközök tartozékai nyilvántartó lap, 
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- gépek, berendezések és felszerelések állományba-vételi bizonylata,  
- járművek állományba-vételi bizonylata, 
- gépek, berendezések és felszerelések állománycsökkenési bizonylata,  
- járművek állomány csökkenési bizonylata. 

 
 
A használandó analitikus nyilvántartás nyomtatvány számát és nevét a melléklet tartalmazza. A mel-
lékletben megjelölt nyomtatványok formáját és tartalmát kell kötelezőnek tekinteni. 
 
 
Az analitikus nyilvántartás során: 

- gondoskodni kell az azonos főkönyvi állományi számlához tartozó tárgyi eszközök elkülöní-
téséről, külön csoportként való kezeléséről, 
- külön kell kezelni a 0-ra leírt tárgyi eszközöket is - betartva a főkönyvi számlaszám szerinti 
elkülönítés követelményét,  
- a nyilvántartó lapok azonosítást célzó rovatait ki kell tölteni, azokat változások esetén kar-
ban kell tartani, hogy a leltározáskor az eszköz egyértelműen azonosítható legyen. 

 
A nyilvántartás vezetésével kapcsolatos további követelmények: 

- a nyilvántartásokat a gazdasági események főkönyvi könyvelésével egyidőben, ahhoz kap-
csolódva kell vezetni, de legkésőbb hó végéig el kell végezni a főkönyvi könyvelésben köny-
velt tételek analitikus könyvelését is. 
- az értékcsökkenés könyvelését az analitikus nyilvántartásokban történő könyvelés adatai 
alapján, az abból készített összesítő bizonylat, feladás alapján kell könyvelni a főkönyvi köny-
velésben. 

 
Az analitikus nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy tárgyi eszközönként külön-külön meg lehessen 
állapítani: 

- a bruttó értéket, 
- az elszámolt értékcsökkenést, 
- a nettó értéket, 
- az értékhelyesbítés összegét. 

 
Az értékcsökkenési adatokat úgy kell nyilvántartani, hogy abból megállapítható legyen tárgyi eszkö-
zönként: 

- a lineárisan - azaz az általános szabályok szerint elszámolt értékcsökkenés, 
- a terven felüli értékcsökkenés, valamint 
- a terven felüli értékcsökkenés visszaírásának összege. 

 
A nyilvántartó kartonon jelölni kell, hogy adott eszköz érintett-e az értékhelyesbítéssel vagy sem. (A 
szerv nem él a piaci értékelés lehetőségével, így értékhelyesbítést nem számol el.) 
 
A beruházásokhoz kapcsolódva az analitikus nyilvántartásokra fel kell jegyezni azokat az adatokat is, 
melyek hozzájárulnak a közpénzek felhasználásának és a köztulajdon használatának nyilvánossága 
és ellenőrizhetősége biztosításához. 
 
 

Befektetett pénzügyi eszközök analitikus nyilvántartása 
 
 

Az analitikus nyilvántartások a befektetett pénzügyi eszközök egyes csoportjainak megfelelő sajátos-
ságok figyelembevételével készülnek. 
 
A hivatkozott Kormányrendelet 9. számú mellékletének szöveges - a számlaosztályok tartalmára 
vonatkozó előírások - részének 1. h. pontja kimondja, hogy a befektetett pénzügyi eszközök között 
kimutatott értékpapírokról olyan nyilvántartást kell vezetni, amely megfelel a Számviteli törvény által 
támasztott követelményeknek, amelyből értékpapíronként megállapíthatóak az egyedi értékeléshez 
szükséges adatok (értékvesztés, elszámolt értékvesztés visszavezetése), továbbá az értékpapírok 
hozamai.  
 



SZÁMVITELI SZABÁLYOK NYÁRLŐRINC 
 

 
IV. Analitikus nyilvántartások (Hatályos 2009. január 1.-től) 24 

A nyilvántartás okmányai: 
- részvények egyedi nyilvántartó lapja, 
- üzletrészek egyedi nyilvántartó lapja, 
- vagyoni betétek egyedi nyilvántartó lapja, 
- értékpapírok egyedi nyilvántartó lapja, 
- hosszú lejáratú bankbetétek egyedi nyilvántartó lapja, 
- adott kölcsönök egyedi nyilvántartó lapja.  

 
A használandó analitikus nyilvántartás nyomtatvány számát és nevét a melléklet tartalmazza. A mel-
lékletben megjelölt nyomtatványok formáját és tartalmát kell kötelezőnek tekinteni. 
 
Az értékpapírok nyilvántartásának tartalmaznia kell: 
- az azonosításhoz szükséges adatokat (az értékpapír sorszáma, azonosító száma, stb.), 
- a beszerzési érték megállapításának módját és az értékét,  
- a beszerzés időpontját,  
- az értékvesztést és az értékvesztés visszaírását, valamint az értékeléshez kapcsolódó adatok,  
- az értékpapír beváltásának adatai (feltételek, lejárati idő, kamat, hozam),  
- a biztonságos őrzési hely. 
 
Az analitikus nyilvántartás során: 

- gondoskodni kell az azonos főkönyvi állományi számlához tartozó befektetett pénzügyi esz-
közök elkülönítéséről, külön csoportként való kezeléséről, 
- a nyilvántartó lapok azonosítást célzó rovatait ki kell tölteni, azokat változások esetén kar-
ban kell tartani, hogy a leltározáskor az eszköz egyértelműen azonosítható legyen. 

 
Az analitikus nyilvántartásnál külön figyelmet kell fordítani arra, hogy a nyilvántartásból egyértelműen 
megállapítható legyen: 
 - a már elszámolt értékvesztés, illetve 
 - az értékvesztés visszaírása. 
 
Az értékpapírok hozamait a nyilvántartó lapra tájékoztatásként kell felírni.  
 
Az adott kölcsönökre vonatkozó speciális előírások 
Az adott kölcsönök nyilvántartásánál figyelembe kell venni a következőket: 
 - a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, 

- a kölcsön törlesztésekre vonatkozóan alkalmazni kell a „Bevételek analitikus nyilvántartási 
füzetét”, mely segítségével nyomon követhető a visszafizetés (dátum, fizetett összegek, tarto-
zás stb.). 

Analitikus nyilvántartást kell feltétlenül vezetni a bevételi előírások analitika mellett  
- a dolgozók lakásépítésére, vásárlására nyújtott kölcsönökről,  
- az önkormányzat helyi lakásépítési és lakásvásárlási támogatására nyújtott kölcsönökről,  
- a háztartásoknak nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönökről,  
- a non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsönökről. 

 
Az adott kölcsönök esetében a nyilvántartásnak legalább a következőket kell tartalmaznia: 
- a kölcsön megnevezését úgy, hogy abból kiderüljön a kölcsön nyújtásának célja, jellege (besorolha-
tó legyen a működési és felhalmozási cél szerint),  
- a kölcsönt felvevő adatait (esetleges behajtáshoz is elengedő adatok legyenek, besorolható legyen 
a kölcsön felvevő az államháztartáson belülre, illetve államháztartáson kívülre történő kölcsönadás 
csoportjába), 
- a törlesztéssel kapcsolatos adatokat (törlesztés megkezdésének időpontja, esedékességek, össze-
gek, felszámított kamat stb.), 
- a kölcsön törlesztéssel és a visszteherrel kapcsolatos adatokat.  

 
 

Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe adott és vett eszközök 
analitikus nyilvántartása 
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Az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe adott és vett eszközök 
esetében az analitikus nyilvántartás során minden ilyen eszközről egyedi nyilvántartó lapot kell ve-
zetni. 
A nyilvántartással szemben támasztott követelmények értelemszerűen megegyeznek a tárgyi eszkö-
zöknél leírtakkal. 
Az analitikus nyilvántartások vezetése során figyelembe kell venni a vagyonkezelő által a vagyonke-
zelésbe vett  
 - eszközökön a tárgyévben elvégzett 
  - beruházásokat,  
  - felújításokat, 
 - az elszámolt, illetve visszaírt terven felüli értékcsökkenések hatását, 

- illetve a terv szerinti értékcsökkenés azon különbözetének hatását, amely a vagyonkezelő ál-
tal közölt és az önkormányzat általános szabályok szerint elszámolt terv szerinti értékcsökke-
nés különbözetéből adódik. 

 
Az állományváltozásokkal kapcsolatos információkat a kezelőtől kapott tájékoztatás (értesítés, belső 
bizonylat, egyéb okmány) alapján kell a nyilvántartásba rögzíteni.  
  
A nyilvántartás és a használandó bizonylat neve: 

- üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök egyedi nyilvántartó lapja, 
- üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök állományba vételi bizonylata, 
- üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök állomány csökkenő bizonyla-
ta. 

 
 

Készletek analitikus nyilvántartása 
 
 

A készletek analitikus nyilvántartására vonatkozó saját, helyi rendelkezéseket a Számviteli Szabály-
zat Készletgazdálkodási szabályzata tartalmazza. 
 
 
Az alkalmazható analitikus nyilvántartások köre: 
 - készletnyilvántartó lap (mennyiségi és érték adatokkal), 
 - készletnyilvántartó lap (mennyiségi adatokkal). 
 

Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 
 
 
A rövid lejáratú támogatási kölcsönökről a belső információs igényt – különösen a költségvetési ter-
vezés, valamint az előirányzat-felhasználási ütemterv és likviditási terv készítése során felmerülő 
információ szükségletet - kielégítő analitikus nyilvántartást kell vezetni. 
 
Az analitikus nyilvántartást egyedileg kell vezetni. 
 
A vezetendő analitikus nyilvántartások köre: 

- Támogatási kölcsönök egyedi nyilvántartó lapja, 
- Lakás (építési, vásárlási) kölcsönök személyenkénti nyilvántartó lapja. 

 
A használandó analitikus nyilvántartás nyomtatvány számát és nevét a melléklet tartalmazza. A mel-
lékletben megjelölt nyomtatványok formáját és tartalmát kell kötelezőnek tekinteni. 
 
 
Az analitikus nyilvántartás során: 

- gondoskodni kell az azonos főkönyvi állományi számlához tartozó kölcsönök elkülönítéséről, 
külön csoportként való kezeléséről, 
- a nyilvántartó lapok azonosítást célzó rovatait ki kell tölteni, azokat változások esetén kar-
ban kell tartani, hogy a leltározáskor az eszköz egyértelműen azonosítható legyen, 
- a nyilvántartásra feltétlenül fel kell jegyezni a támogatási kölcsön nyújtása alapdokumentu-
mának számát, nevét, 
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- a nyilvántartásnak tájékoztató jelleggel tartalmaznia kell az adott kölcsön lejárati idejét, a 
kölcsön nyújtásával kapcsolatos egyéb feltételeket. 

 
Az analitikus nyilvántartásnak tartalmaznia kell az értékvesztéssel kapcsolatos adatokat, így: 
 - az értékvesztés elszámolásának okát, körülményeit, összegét, 
 - az értékvesztés visszaírásának okát, körülményeit, összegét. 
 
Az adott kölcsönökre vonatkozó speciális előírások 
Az  adott kölcsönök nyilvántartásánál figyelembe kell venni a következőket: 
 - a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, 

- a kölcsön törlesztésekre vonatkozóan alkalmazni kell a „Bevételek analitikus nyilvántartási 
füzetét”, mely segítségével nyomon követhető a visszafizetés (dátum, fizetett összegek, tarto-
zás stb.). 

Analitikus nyilvántartást kell feltétlenül vezetni a bevételi előírások analitika mellett  
- a dolgozók lakásépítésére, vásárlására nyújtott kölcsönökről,  
- az önkormányzat helyi lakásépítési és lakásvásárlási támogatására nyújtott kölcsönökről,  
- a háztartásoknak nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönökről,  
- a non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsönökről. 

 
 

 A követelések analitikus nyilvántartása 
 
 

A követelésekről a hivatkozott Kormányrendelet 9. számú mellékletének a számlaosztályok tartalmá-
ra vonatkozó része 2. pontjában foglaltak szerint év közben a kettős könyvvitelen kívül analitikus 
nyilvántartást kell vezetni. 
 
A követelésekről az analitikus nyilvántartásokat úgy kell vezetni, hogy azokról a követelések állomá-
nyában bekövetkezett változást negyedévenként - az analitikus nyilvántartásokból készült feladás 
alapján - meg lehessen állapítani. 
 
A követelésekről mennyiségben és értékben folyamatosan analitikus nyilvántartást kell vezetni úgy, 
hogy a követelés változásának jogcíme szerint összesítő bizonylatot, feladást lehessen készíteni. 
A követelés változás jogcímei lehetnek: 
 - követelés előírása,  
 - követelés pénzügyi teljesítése,  
 - követelés értékvesztése, 
 - követelés elengedése stb. 
 
A követelésekről a belső információs igényt is kielégítő nyilvántartást kell vezetni, mivel szükség van  
az előirányzat-felhasználási ütemterv és likviditási terv elkészítéséhez a követelések keletkezésének 
és visszafizetésének összegei és időpontjai ismeretére. 
 
A nyilvántartással szemben támasztott követelmény, hogy tartalmazza: 

- az adós, a vevő, a munkavállaló megnevezését, címét; 
 - a követelés jogcímét (térítési díj, áruszállítás, stb.); 
 - a követelés előírásának időpontját; 
 - számla számát, vonatkozó irat számát; 
 - a követelés összegét; 

- a befizetést, előleget, illetve a részletfizetés időpontját és összegét, részletfizetés esetén a 
mindenkori egyenleget; 
- a követelésekkel kapcsolatos megjegyzéseket, mint például: határidőre történő fizetés elmu-
lasztásának tényét, fizetési felszólítást, peresítést, értékvesztést az adós, illetve a vevő helyze-
te miatt. 

 
A vezetendő analitikus nyilvántartások köre: 

- Adósok analitikus nyilvántartó lapja, 
- Vevők analitikus nyilvántartó füzete, 
- Kilépettek tartozásainak személyenkénti nyilvántartó lapja, 
- Dolgozókra kirótt kártérítések személyenkénti nyilvántartó lapja, 
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- Munkavállalókkal szembeni egyéb követelések egyedi nyilvántartó lapja, 
- Rövid lejáratú kölcsönök egyedi nyilvántartó lapja, 
- Egyéb követelések egyedi nyilvántartó lapja. 
 

A használandó analitikus nyilvántartás nyomtatvány számát és nevét a melléklet tartalmazza. A mel-
lékletben megjelölt nyomtatványok formáját és tartalmát kell kötelezőnek tekinteni. 
 
 
Az analitikus nyilvántartás során: 

- gondoskodni kell az azonos főkönyvi számlához tartozó követelések elkülönítéséről, külön 
csoportként való kezeléséről, 
- a nyilvántartó lapok esetében az azonosítást célzó rovatokat ki kell tölteni, azokat változá-
sok esetén karban kell tartani, hogy a leltározáskor az eszköz egyértelműen azonosítható le-
gyen, 

 - a nyilvántartásokat évenként kell vezetni. 
 
 
Az analitikus nyilvántartásoknak: 
 - az adósokkal szembeni követelések, illetve 
 - a vevőkkel szembeni követelések esetében 
tartalmaznia kell az értékvesztéssel kapcsolatos adatokat, így: 
 - az értékvesztés elszámolásának okát, körülményeit, összegét, 
 - az értékvesztés visszaírásának okát, körülményeit, összegét. 
 
A helyi adókkal, valamint a gépjárműadóval kapcsolatos követeléseket a zárási összesítők alapján 
kell figyelembe venni. 
 
Az analitikus nyilvántartásokból készítendő feladások rendjét a Számviteli Szabályzat más részei 
tartalmazzák. 

 
 

Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok analitikus nyilvántartása 
 
 

A többször hivatkozott Kormányrendelet 9. számú melléklete kimondja, hogy a forgóeszközök között 
nyilvántartott értékpapírokról olyan analitikus nyilvántartást kell vezetni, amely megfelel a Számviteli 
törvény által támasztott követelményeknek, melyből értékpapíronként megállapíthatóak az egyedi 
értékeléshez szükséges adatok (értékvesztés, elszámolt értékvesztés visszaírása), továbbá az érték-
papírok hozamai. 
 
A használandó részletező nyilvántartás: 

- értékpapírok egyedi nyilvántartó lapja. 
 

A használandó analitikus nyilvántartás nyomtatvány számát és nevét a melléklet tartalmazza. A mel-
lékletben megjelölt nyomtatványok formáját és tartalmát kell kötelezőnek tekinteni. 
 
Az analitikus nyilvántartás során: 

- gondoskodni kell az azonos főkönyvi állományi számlához tartozó értékpapírok elkülönítésé-
ről, külön csoportként való kezeléséről, 
- a nyilvántartó lapok azonosítást célzó rovatait ki kell tölteni, azokat változások esetén kar-
ban kell tartani, hogy a leltározáskor az eszköz egyértelműen azonosítható legyen. 

 
Az analitikus nyilvántartásnál külön figyelmet kell fordítani arra, hogy a nyilvántartásból egyértelműen 
megállapítható legyen: 
 - a már elszámolt értékvesztés, illetve 
 - az értékvesztés visszaírása. 
 
Az értékpapírok hozamait a nyilvántartó lapra tájékoztatásként kell felírni.  
 
Az analitikus nyilvántartás javasolt tartalma: 
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- értékpapír azonosító adati (sorszám, név, kibocsátó),  
- értékpapír jellege,  
- értékpapír névértéke,  
- beszerzés adatai,  
- kamat és hozam adatok,  
- értékpapír értékeléséhez szükséges adatok 

 
Pénzeszközök analitikus nyilvántartása 

 
 
A pénzeszközök analitikus nyilvántartási rendszere sok specializált nyilvántartásból tevődik össze. 
A vonatkozó Kormányrendelet alapján a készpénzállományról, valamint a készpénz forgalmáról a 
pénztárszámlához kapcsolódóan – az államháztartás szervezete által szabályozott módon - analitikus 
nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartások vezetése  
a) részben bizonylatokkal történik, ide tartoznak: 

- a pénztár bevételi és pénztár kiadási bizonylat (ami lehet kézzel kiállítandó nyomtatvány, il-
letve számítógépes szoftver által előállított bizonylat); 

 - az átadás-átvételi bizonylat; 
b) részben részletező nyilvántartásokkal történik, ilyenek: 

- a készpénzállományról, illetve a készpénzforgalomról a pénztárszámlához kapcsolódó nyil-
vántartás (ami lehet kézzel kiállítandó pénztárjelentés nyomtatvány, illetve számítógépes 
szoftver által előállított pénztárjelentés); 
- elektronikus pénzeszközökhöz kapcsolódó nyilvántartás, 
- előleg nyilvántartás - az elszámolási kötelezettséggel felvett összegek nyilvántartása (tartal-
mazza: mikor, ki, milyen pénztárbizonylaton, milyen jogcímen, milyen összegben, milyen el-
számolási határidővel vett fel, továbbá, hogy mikor számolt el a felvett összeggel); 
- az ideiglenes külföldi kiküldetés miatt felvett valuták és elszámolások nyilvántartása. 
- készpénzcsekk (szigorú számadású) nyomtatványok nyilvántartása; 

 - fel nem vett járandóságok személyenkénti nyilvántartása, 
 - betétkönyv forgalom nyilvántartása, 
 - bankkártya forgalom nyilvántartás, 
 - bankszámla forgalom nyilvántartás. 
 
A használandó analitikus nyilvántartás nyomtatvány számát és nevét a melléklet tartalmazza. A mel-
lékletben megjelölt nyomtatványok formáját és tartalmát kell kötelezőnek tekinteni. 
 
Az analitikus nyilvántartás során: 

- gondoskodni kell az idősorrendiség betartásáról,  
- a főkönyvi számlával való egyeztethetőségről. 

 
A pénzeszközök nyilvántartásánál, ha az a szerv feladat-ellátási rendszere, illetve az információs 
igénye indokolja, főkönyvi állományi számlán belül is külön nyilvántartási csoportokat kell, illetve 
lehet képezni. 
 
Az analitikus nyilvántartások vezetésének részletes leírását, módját a Számviteli Szabályzathoz kap-
csolt Pénzkezelési szabályzat tartalmazza. 
 
Az analitikus nyilvántartásokat úgy kell vezetni, hogy az alkalmas legyen 
 - a főkönyvi könyveléssel való egyeztetésre,  
 - a belső számviteli információs igények kielégítésére,  
 - a vagyonbiztonság követelményei megtartásának ellenőrzésére. 
 
Az önkormányzatra vonatkozóan az adó- és illetékszámlákhoz kapcsolódóan az analitikus nyilvántar-
tások tartalmát, formáját, vezetési módját jogszabály határozza meg, ezért ezek a Számviteli Sza-
bályzatban szabályozásra nem kerülnek. 
 
 

Idegen pénzeszközök analitikus nyilvántartása 
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A/ belföldi idegen pénzeszközök 
 
A vonatkozó Kormányrendelet alapján az idegen pénzeszközök számlacsoport számláihoz kapcsoló-
dóan vezetendő analitikus nyilvántartás rendjét - ha jogszabály arról külön nem rendelkezik - a költ-
ségvetési szervnek saját hatáskörben kell szabályoznia.  
E követelménynek megfelelően a szerv - saját döntése alapján - az idegen pénzeszközökről az alábbi 
nyilvántartások vezetésére kötelezett: 

- közműtársulati lebonyolítási számlához tartozó analitikus nyilvántartás, 
- társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztés lebonyolítási számlához tartozó anali-
tikus nyilvántartás, 
- idegen betétkönyvek és készpénzben kezelt idegen pénzeszközök analitikus nyilvántartása, 
- letétek analitikus nyilvántartása. 

 
A használandó analitikus nyilvántartás nyomtatvány számát és nevét a melléklet tartalmazza. 
A nyilvántartás során a mellékletben meghatározott nyomtatvány formáját és tartalmát kell kötelező-
nek tekinteni. 
 
Az analitikus nyilvántartás során: 

- gondoskodni kell az azonos főkönyvi állományi számlához tartozó idegen pénzeszközök el-
különítéséről, külön csoportként való kezeléséről, 
- a nyilvántartó lapok azonosítást célzó rovatait ki kell tölteni, azokat változások esetén kar-
ban kell tartani, hogy a leltározáskor az eszköz egyértelműen azonosítható legyen. 

 
A lebonyolítási számlákhoz kapcsolódóan vezetett analitikus nyilvántartást úgy kell kialakítani, hogy 
az tartalmazza legalább a következőket: 
 - a feladat lebonyolításához felvett hitelek és kamatok összegei, 
 - a hiteltörlesztések,  
 - a hozzájárulásként beszedendő összegek és a beszedett összeget,  
 - ügyviteli kiadások, 
 - a számla megszüntetésének időpontját, az átvezetett egyenleget. 
 
A letéti számlákhoz olyan analitikus nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza a következő adato-
kat: 
- a letét azonosító adatait (megnevezése, azonosító számai,) 
- a letét keletkezésének időpontját,  
- a letét jogcímét, célját, 
- a letét összegét, 
- a letéteményes (letétet adó és így a letét átvételére jogosult) megnevezését, 
- a letét kezelésével kapcsolatos információkat, 
- a letét megszűnésének adatait. 
 
B/ A külföldi idegen pénzeszközök 
 
A nemzeti támogatási programokhoz kapcsolódó idegen pénzeszközökről analitikus nyilvántartást kell 
vezetni. 
Az alkalmazandó analitikus nyilvántartások körét a számlacsoport használata esetén mellékletként 
kell csatolni. 

 
 

Támogatásértékű kiadások, támogatások folyósítása analitikus nyilvántartása 
 
 

A támogatásértékű kiadásokról, a támogatások folyósításáról jogcímenként, illetve támogatott szer-
venként nyilvántartást kell vezetni, amelyből megállapítható 
 - a támogatás jogcíme,  
 - a támogatás (várható) teljes összege,  
 - a támogatásként folyósított összegek nagysága és kelte. 
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A támogatások nyilvántartásának olyannak kell lennie, hogy alkalmas legyen a kapcsolódó közzététe-
li kötelezettség teljesítésére, valamint megfelelő információt szolgáltasson az előirányzat-
felhasználási ütemterv és a likviditási terv elkészítéséhez.  

 
 

Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre kiadások 
analitikus nyilvántartása 

 
 

A végleges pénzeszközátadás számlákhoz kapcsolódva a belső információs igények kielégítése cél-
jából célszerű részletező nyilvántartásokat vezetni. Fontos, hogy a nyilvántartásból pontos adatokat 
lehessen kapni az előirányzat-felhasználási ütemterv, és a likviditási terv összeállításához. 
 
A lehetséges nyilvántartások köre: 
 - végleges pénzeszköz átadás egyedi nyilvántartó lapja. 
 
A használandó analitikus nyilvántartás nyomtatvány számát és nevét a melléklet tartalmazza. A mel-
lékletben megjelölt nyomtatványok formáját és tartalmát kell kötelezőnek tekinteni. 
 
Az analitikus nyilvántartás során: 

- gondoskodni kell az azonos főkönyvi állományi számlához tartozó eszközök elkülönítéséről, 
külön csoportként való kezeléséről, 
- a nyilvántartó lapok azonosítást célzó rovatait ki kell tölteni, azokat változások esetén kar-
ban kell tartani, hogy az egyeztetéskor az eszköz egyértelműen azonosítható legyen. 

 
A nyilvántartásoknál utalni kell a végleges pénzeszközátadás 
 - jogcímére,  
 - a vonatkozó dokumentumra (szerződésre, határozatra stb.),  
 - a jogosult támogatással történő elszámolási kötelezettsége teljesítésének adataira, így: 
  - az elszámolás határidejére, és tényleges teljesítésére 
  - az elszámolás felülvizsgálatának eredményére, 
  - az elszámolással kapcsolatos esetleges intézkedésekre. 
 
A végleges pénzeszközátadás nyilvántartásának olyannak kell lennie, hogy alkalmas legyen a kap-
csolódó közzétételi kötelezettség teljesítésére is. 
 
 

 A függő, átfutó, kiegyenlítő és továbbadási (lebonyolítási)  
kiadások számlacsoport analitikus nyilvántartása 

 
 

A vonatkozó - e fejezetben már többször hivatkozott - Kormányrendelet értelmében a függő, átfutó, 
kiegyenlítő és a továbbadási (lebonyolítási) kiadások számlacsoport számláihoz kapcsolódóan anali-
tikus nyilvántartást kell vezetni.  
 
Az analitikus nyilvántartásnak tartalmaznia kell 
- az elszámolásra jellemző adatokat és 
- az elszámolás érdekében tett intézkedéseket. 
 
A függő, átfutó, kiegyenlítő és továbbadási kiadásokkal kapcsolatos nyilvántartás tartalmazza a ki-
adás: 
 - keletkezési idejét, 
 - keletkezésének okát, 
 - összegét, 
 - partnerszervezet megnevezését vagy a személy nevét, 
 - rendezésének módját, idejét, illetve az intézkedéseket,  

- a megjegyzés rovatban a rendezésre vonatkozó irat számát, stb. 
 
Alkalmazandó analitikus nyilvántartás: 
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- költségvetési függő, átfutó, kiegyenlítő, és továbbadási kiadások analitikus nyilvántartó füze-
te. 

 
A használandó analitikus nyilvántartás nyomtatvány:  

- számát és nevét a melléklet tartalmazza, 
- formáját és tartalmát kell kötelezőnek tekinteni, 
- vezetésekor az érintett nyilvántartó lap kitöltési útmutatóján található vezetési módot kell al-
kalmazni. 

 
Az analitikus nyilvántartás során: 

- gondoskodni kell az analitika főkönyvi állományi számlával való egyeztethetőségéről. 
- állományi számlánként külön-külön nyilvántartó füzetet kell vezetni. 

 
Tartalékok analitikus nyilvántartása 

 
 
A tartalékok számláihoz kapcsolódóan analitikus nyilvántartást kell vezetni. 
Az analitikus nyilvántartásban biztosítani kell  
- a működési, valamint 
- a felhalmozási célú maradványok elkülönítését. 
 
Az analitikus nyilvántartásokat főbb kiadási és bevételi előirányzat csoportonkénti részletezésben kell 
vezetni. 
 

A hosszú lejáratú és rövid lejáratú kötelezettségek 
analitikus nyilvántartása 

 
 

A hosszú és a rövid lejáratú kötelezettségek analitikája fontos a költségvetési tervezés, az előirány-
zat-felhasználási ütemterv elkészítése, valamint a likviditási terv összeállítása során, mivel ezen 
számlacsoportok kiadásai és bevételei (törlesztések) fontos információt szolgáltatnak. 
 
A kötelezettségekhez kapcsolódóan jogszabály szerint olyan analitikus nyilvántartást kell vezetni, 
amelyből megállapítható: 

- a kötelezettség fajtája, 
- a kötelezettség keletkezésének időpontja, 
- a kötelezettség összege, 
- a kedvezményezett adatai,  
- a kötelezettség teljesítésének időpontja, továbbá 
- minden olyan adat, amely a pénzügyi, valamint a vezetői információs rendszerhez kapcsoló-
dik. 
 

A fenitek alapján ezért a költségvetési szerv saját hatáskörében az alábbiak szerint határozza meg a 
vezetendő analitikus nyilvántartások körét. 
 
A kötelezettség fajtája, típusa szerint különböző nyilvántartást kell vezetni. 
 
1. Több hosszú lejáratú érvényes hitelszerződés esetében a hitelekről hitelszerződésenként kell a 
következő analitikát vezetni: 
 - a hitel felvételének időpontja, 
 - a hitel összege, 
 - a törlesztés kezdő időpontja, 
 - havi törlesztőrészlet, 
 - adott időpontban még fennálló hiteltartozás, 
 - lejárat ideje, 

- megjegyzés a törlesztőrészlet hátralékkal kapcsolatban, annak rendezése, stb. 
 
2. Ha több rövid lejáratú érvényes hitelszerződés van életben, akkor az 1. pont szerinti nyilvántartás 
vezetése szükséges. 
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3. A szállítói követelések analitikus nyilvántartása tartalmazza: 
 - a szállító megnevezését, címét, 
 - a szállító bankszámla számát, adószámát, 
 - a számla keltét, számát, 
 - a követelés jogcímét, a teljesítés időpontját, 
 - a számla összegét, 
 - a fizetés határnapját, 
 - a kifizetés (átutalás) időpontját, 
 - a kifizetett összegeket (részfizetés esetén a részleteket), 
 - megjegyzést (esetleges reklamáció, engedmény stb.). 
 
A szállítói kötelezettségek állományát negyedévenként - az analitikus nyilvántartásokból készített 
összesítő bizonylat (feladás) alapján - meg kell állapítani és az állományváltozásnak megfelelően a 
különbözetet rögzíteni kell a szállítók számláján és tőkeváltozásként. 
 
A számlacsoporthoz alkalmazható analitikus nyilvántartások: 

- Fejlesztési célú vagy hosszú lejáratú hitelek egyedi nyilvántartó lapja, 
- Fejlesztési vagy működési célú kötvények egyedi nyilvántartó lapja, 
- Igénybe vett támogatási kölcsönök egyedi nyilvántartó lapja, 
- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek egyedi nyilvántartó lapja, 
- Szállítók analitikus nyilvántartó füzete, 
- Rövid lejáratú hitelek egyedi nyilvántartó lapja, 
- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek egyedi nyilvántartó lapja, 

 
A használandó analitikus nyilvántartás nyomtatvány számát és nevét a melléklet tartalmazza. A mel-
lékletben megjelölt nyomtatványok formáját és tartalmát kell kötelezőnek tekinteni. 
 
Az analitikus nyilvántartás során: 

- gondoskodni kell az analitikus nyilvántartás és a főkönyvi állományi számla adatainak 
egyeztethetőségéről,  
- gondoskodni kell a feladáshoz szükséges adatok biztosításáról,  
- a nyilvántartó lapok azonosítást célzó rovatait ki kell tölteni, azokat változások esetén kar-
ban kell tartani, hogy a leltározáskor az adott forrás egyértelműen azonosítható legyen. 

 
 

A támogatásértékű bevételek analitikus nyilvántartása 
 
 

A támogatásértékű bevételekről a belső információs igények kielégítésére analitikus nyilvántartás 
vezethető, mely tartalmazza a támogatásértékű bevételeket folyósítási jogcímenként, illetve támoga-
tást nyújtó szervenként a következő adatokat: 
 - a támogatás jogcíme,  
 - a támogatás (várható) teljes összege,  
 - a támogatásként megkapott összegek nagysága és kelte. 
 
A támogatások nyilvántartásának olyannak kell lennie, hogy alkalmas legyen a támogatásokkal kap-
csolatban felmerülő közzétételi kötelezettség teljesítésére, valamint megfelelő információt szolgáltas-
son az előirányzat-felhasználási ütemterv és a likviditási terv elkészítéséhez.  
 
 

Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszközátvételek 
 analitikus nyilvántartása 

 
 
A végleges pénzeszközátadás számlákhoz kapcsolódva a belső információs igények kielégítése cél-
jából célszerű részletező nyilvántartásokat vezetni. Fontos, hogy a nyilvántartásból pontos adatokat 
lehessen kapni az előirányzat-felhasználási ütemterv, és a likviditási terv összeállításához. 
 
A lehetséges nyilvántartások köre: 

- Működési vagy felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyedi nyilvántartó lapja. 
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A használandó analitikus nyilvántartás nyomtatvány számát és nevét a melléklet tartalmazza. A mel-
lékletben megjelölt nyomtatványok formáját és tartalmát kell kötelezőnek tekinteni. 
 
 
 
Az analitikus nyilvántartás során: 

- gondoskodni kell az azonos főkönyvi állományi számlához tartozó eszközök elkülönítéséről, 
külön csoportként való kezeléséről, 
- a nyilvántartó lapok azonosítást célzó rovatait ki kell tölteni, azokat változások esetén kar-
ban kell tartani, hogy az egyeztetéskor az eszköz egyértelműen azonosítható legyen. 

 
A nyilvántartásoknál utalni kell a végleges pénzeszközátvétel 
 - jogcímére,  
 - a vonatkozó dokumentumra (szerződésre, határozatra stb.),  
 - a  támogatással történő elszámolási kötelezettsége teljesítésének adataira, így: 
  - az elszámolás határidejére, és tényleges teljesítésére 
  - az elszámolás felülvizsgálatának eredményére, 
  - az elszámolással kapcsolatos esetleges intézkedésekre, felelősökre. 
 
A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy alkalmas legyen az egyes tájékoztatási feladatok ellátásához 
is.  
 

 
A függő, átfutó, kiegyenlítő, és továbbadási bevételek számlacsoport 

analitikus nyilvántartása 
 
 
A vonatkozó kormányrendelet értelmében a függő, átfutó, kiegyenlítő és a továbbadási (lebonyolítási) 
bevételek számlacsoport számláihoz kapcsolódóan analitikus nyilvántartást kell vezetni.  
 
Az analitikus nyilvántartásnak tartalmaznia kell 
- az elszámolásra jellemző adatokat és 
- az elszámolás érdekében tett intézkedéseket. 
 
A számlacsoporthoz kapcsolódóan a függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási kiadások számlacsoport-
nál ismertetettekhez hasonlóan analitikus nyilvántartás vezetése szükséges. 
 
 
Alkalmazandó analitikus nyilvántartás: 

- költségvetési függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási bevételek analitikus nyilvántartó füzete. 
 
A használandó analitikus nyilvántartás nyomtatvány:  

- számát és nevét a melléklet tartalmazza, 
- formáját és tartalmát kell kötelezőnek tekinteni, 
- vezetésekor az érintett nyilvántartás kitöltési útmutatóján található vezetési módot kell al-
kalmazni. 

 
Az analitikus nyilvántartás során: 

- gondoskodni kell az analitikus nyilvántartások főkönyvi állományi számlával való egyeztet-
hetőségéről,  
- állományi számlánként külön-külön nyilvántartó füzetet kell vezetni. 

 
 

 Személyi juttatások analitikus nyilvántartása  
 
 
A személyi juttatások számlákhoz kapcsolódva a belső információs igények kielégítése céljából cél-
szerű részletező nyilvántartásokat vezetni. 
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A nyilvántartásokat közvetlen egymásra kell építeni úgy, hogy rendelkezésre álljanak számlaszámon-
ként, azon belül alszámonként, ha indokolt alszámonként az egyes jogcímenként a legfontosabb ada-
tok. 
 
A nyilvántartások köre: 
  - személyenkénti nyilvántartó lap, 
  - havi forgalmi napló, 
  - éves forgalmi napló. 
 
A tervezési és beszámolási, valamint pénzmaradvány megállapítási és felhasználási feladatokhoz 
indokolt a személyenkénti analitikus nyilvántartást vezetni a tervezett és teljesített személyi juttatá-
sokról és járulékokról. 
 
A személyi jellegű juttatásokhoz kapcsolódva, illetve adott személynek biztosított ellátások figyelem-
mel kísérése céljából a további analitikus nyilvántartást lehet vezetni 
- az étkezési jegyekről (tételes) nyilvántartás, 
- az étkezési hozzájárulás személyenkénti nyilvántartása, 
- ruházati költségtérítés személyenkénti nyilvántartása, 
- munka- védő- forma és egyenruha személyenkénti nyilvántartása, 
- lakhatási, lakásépítési, lakásvásárlási támogatások nyilvántartása, 
- albérleti díj hozzájárulás személyenkénti nyilvántartása, 
- családalapítási támogatás személyenkénti nyilvántartása, 
- üdülési támogatás személyenkénti nyilvántartása, 
- dolgozóknak adott szociális segély nyilvántartása, 
- dolgozóknak adott temetési segély nyilvántartása, 
- az adómentes iskolakezdési támogatások nyilvántartása, 
- illetményelőleg nyilvántartás, 
- tanulmányi, ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás személyenkénti nyilvántar-
tása, 
- élet-, nyugdíj- és kiegészítő biztosítási támogatás személyenkénti nyilvántartása, stb. 
 
 

 Dologi kiadások analitikus nyilvántartása  
 
 
A dologi kiadások egyes számláikhoz kapcsolódva: 

- a belső információs igények kielégítése céljából célszerű részletező nyilvántartásokat vezetni, 
- az általános forgalmi adó számlához jogszabály szerint kötelező analitikus nyilvántartást fel-
fektetni. 

 
 
 
A lehetséges nyilvántartások köre: 
 - készletnyilvántartó lap, 
 - könyv-nyilvántartás,  

- munkahelyre kiadott eszközök, készletek személyenkénti nyilvántartó lapja, 
- munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha személyenkénti nyilvántartó lapja, 

 - reprezentációs kiadások részletező nyilvántartása, 
- a középfokú, a felsőfokú, a felnőttoktatásban részt vevők, valamint az egyéb pénzbeli jutta-
tásban részesülő ellátottak személyenkénti nyilvántartó lapja, 
- dologi kiadások általános forgalmi adójának adókulcsok szerinti nyilvántartása. 

 
A használandó analitikus nyilvántartó lapok/füzetek számát és nevét a melléklet tartalmazza. 
A nyilvántartások során a mellékletben meghatározott nyomtatvány formáját és tartalmát kell kötele-
zőnek tekinteni. 
 
A nyilvántartások vezetési módját az érintett nyilvántartó füzet kitöltési útmutatója tartalmazza. 

 
 

 Közvetett (általános) kiadások analitikus nyilvántartása 
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Amennyiben a szerv használja a 6. számlaosztályt, s a számlaosztályhoz kapcsolódva analitikus nyil-
vántartás vezetési kötelezettség is tartozik, úgy akkor az arra vonatkozó előírásokat a Számviteli Poli-
tika 6. számlaosztály használatára vonatkozó melléklete tartalmazza. 
 
 
Tevékenységek kiadási előirányzata és teljesítése számlákhoz kapcsolódó analitikus nyilván-

tartás 
 
 
A 7. számlaosztály számláikhoz kapcsolódva a belső információs igények kielégítése céljából célsze-
rű részletező nyilvántartásokat vezetni. 
 
A lehetséges nyilvántartások köre: 

- kiadási előirányzatok és kiadások analitikus nyilvántartása (havonta – illetve 2 alkalomnál 
többször – jelentkező kiadások esetében), 
- kiadási előirányzatok és kiadások analitikus nyilvántartása (évente 1 vagy két alkalommal je-
lentkező kiadások esetében). 

 
A használandó analitikus nyilvántartás nyomtatvány:  

- számát és nevét a melléklet tartalmazza, 
- formáját és tartalmát kell kötelezőnek tekinteni, 
- vezetésekor az érintett nyilvántartó lap kitöltési útmutatóján található vezetési módot kell al-
kalmazni. 

 
Az analitikus nyilvántartás során: 

- ha a kiadás jellege igényli, adott főkönyvi számlához több nyilvántartás is vezetendő. A nyil-
vántartáson ez esetben is feltétlenül fel kell tüntetni a főkönyvi számlaszámra való hivatko-
zást.  

 
Amennyiben a szerv önköltségszámításra kötelezett, s a kiadásokat főkönyvi számlán belül külön 
részletezni kell, úgy azon analitikus nyilvántartások körét, tartalmát, formáját az önköltség-számítási 
szabályzat tartalmazza. 
 

 
 Bevételek előirányzata és előirányzat teljesítése számlákhoz kapcsolódó  

analitikus nyilvántartás 
 
 
A 9. számlaosztály számláikhoz kapcsolódva a belső információs igények kielégítése céljából célsze-
rű részletező nyilvántartásokat vezetni. 
 
A lehetséges nyilvántartások köre: 

- bevételi előirányzatok és bevételek analitikus nyilvántartása (havonta - illetve 2 alkalomnál 
többször - jelentkező kiadások esetében), 
- bevételi előirányzatok és bevételek analitikus nyilvántartása (évente 1 vagy két alkalommal 
jelentkező kiadások esetében). 

 
A használandó analitikus nyilvántartás nyomtatvány:  

- számát és nevét a melléklet tartalmazza, 
- formáját és tartalmát kell kötelezőnek tekinteni, 
- vezetésekor az érintett nyilvántartó lap kitöltési útmutatóján található vezetési módot kell al-
kalmazni. 

 
Az analitikus nyilvántartás során: 

- ha a bevétel jellege igényli, adott főkönyvi számlához több nyilvántartás is vezetendő. A 
nyilvántartáson ez esetben is feltétlenül fel kell tüntetni a főkönyvi számlaszámra való hivat-
kozást.  
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Előirányzatok analitikus nyilvántartása 

 
 

Az előirányzat elszámolási számlához kapcsolódva a belső információs igények kielégítése céljából 
célszerű részletező nyilvántartásokat vezetni. 
 
A lehetséges nyilvántartások köre: 
 - központi és egyéb központosított előirányzatok analitikus nyilvántartása, 
 - saját hatáskörben módosított előirányzatok analitikus nyilvántartása. 
 
A használandó analitikus nyilvántartás nyomtatvány:  

- számát és nevét a melléklet tartalmazza, 
- formáját és tartalmát kell kötelezőnek tekinteni, 
- vezetésekor az érintett nyilvántartó lap kitöltési útmutatóján található vezetési módot kell al-
kalmazni. 

 
Az analitikus nyilvántartás során gondoskodni kell az azonos főkönyvi állományi számlához tartozó 
eszközök elkülönítéséről, külön csoportként való kezeléséről. 
 

 
 A 0. számlaosztály analitikus nyilvántartás 

 
 
A 0. számlaosztály számláikhoz kapcsolódva részletező nyilvántartásokat kell vezetni. 
 
A szükséges nyilvántartások köre: 
 - írásbeli kötelezettségvállalások nyilvántartó füzete, valamint 
 - a 0. számlaosztály számlacsoportjainak megfelelő nyilvántartó füzet. 
 
A használandó analitikus nyilvántartó füzet számát és nevét a melléklet tartalmazza. 
A nyilvántartás során a mellékletben meghatározott nyomtatvány formáját és tartalmát kell kötelező-
nek tekinteni. 
 
A nyilvántartást évenként külön-külön kell vezetni. Az adott évben keletkezett kötelezettségvállaláso-
kat a kötelezettségvállalással érintett évek szerint meg kell bontani. 
 
A kötelezettségvállalás nyilvántartásában elkülönítetten kell kimutatni a tárgyévi költségvetés terhére  

- előző években vállalt kötelezettséget,  
 - tárgyévben vállalt kötelezettséget, valamint 
 - következő évre, évekre vállalt kötelezettséget. 
 
Az analitikus nyilvántartásoknak tartalmazni kell: 
 - a nyilvántartás sorszámát (erre kell hivatkozni az érvényesítő és utalványrendeleten), 
 - a nyilvántartásba vétel dátumát,  
 - a kötelezettségvállalás  

- megnevezését és hivatkozási számát, bizonylatát, 
- várható időpontját,   
- összegét, 

 - a fizetési kötelezettség teljesítésének 
  - dátumát,  
  - összegét, 
 - a pénzügyileg nem teljesített kötelezettségvállalások összegét, valamin 
 - a meghiúsult kötelezettségvállalások összegét. 
 
Egyszerűsített eljárás a kötelezettségvállalás nyilvántartása során: 
A kötelezettségvállalás nyilvántartása során egyes esetekben az információ előállítása aránytalan 
nagy teherrel jár, ezért alkalmazhatóak egyszerűsített nyilvántartási eljárások. Ilyen területek a  
 - a folyamatos szolgáltatások,  
 - a személyi juttatások és járulékaik,  
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 - a szóbeli kötelezettségvállalások. 
 
A folyamatos szolgáltatások esetében a kötelezettségvállalás nyilvántartása során megfelelő az, ha 
az éves előirányzat adott hónapra jutó része kerül a nyilvántartásba.  
 
A személyi juttatások és járulékai esetében a kötelezettségvállalás nyilvántartása során az előirány-
zatok előirányzat felhasználási ütemtervben meghatározott adott hónapra irányzott összegét kell fi-
gyelembe venni. 
Amennyiben a belső információs igény van a személyi juttatások és járulékok maradványának pontos 
összegére vonatkozóan, úgy azt az információt a személyi juttatások részletes nyilvántartása adja 
meg. 
 
A szóbeli kötelezettségvállalásokat a kötelezettségvállalás nyilvántartásba a kötelezettségvállalók 
által havonta szolgáltatott adatok alapján kell egy összegben szerepeltetni. 
 
A kötelezettségvállalások nyilvántartásával kapcsolatos további előírásokat külön szabályzat is meg-
határoz. 
 
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a közpénzek felhasználásának és a köztulajdon használatának 
nyilvánossága és ellenőrizhetősége érdekében a továbbrészletezettség lehetőségét. 
 

 
 

Analitikus nyilvántartások nyomtatványai 
 
 

1. Az analitikus nyilvántartások körét az alább feltüntetett nyomtatványok, nyilvántartások jelentik. 
 
2. A konkrétan használandó analitikus nyilvántartások megnevezését – számát – az alábbi felsorolás 
tartalmazza. (A *-gal megjelölt oszlopban X jellel megjelölni szükséges a ténylegesen használt nyom-
tatványokat.) 

 
Analitikus nyilvántartások az 1. számlaosztályhoz 

A nyilvántartás megnevezése Száma * 

 Immateriális javak egyedi nyilvántartó lapja „SÁFÁR” X 
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok „ X 
 Földterületek egyedi nyilvántartó lapja „ X 
 Telkek egyedi nyilvántartó lapja „ X 
 Épületek egyedi nyilvántartó lapja „ X 
 Egyéb építmények egyedi nyilvántartó lapja „ X 
 Ültetvények egyedi nyilvántartó lapja „ X 
Gépek, berendezések és felszerelések egyedi nyilvántartó lapja   
Járművek egyedi nyilvántartó lapja „ x 
Beruházások egyedi nyilvántartó lapja „ X 
Beruházásra adott előlegek egyedi nyilvántartó lapja „ X 
Üzemeltetésre, kezelésre adott, koncesszióba átadott eszközök egyedi 
nyilvántartó lapja 

„ x 

Részvények egyedi nyilvántartó lapja PTI 12/97  
Üzletrészek egyedi nyilvántartó lapja PTI 13/97  
Vagyoni betétek egyedi nyilvántartó lapja PTI 14/97  
Értékpapírok egyedi nyilvántartó lapja (Befektetett eszközönként nyil-
vántartva) 

PTI 15/97  

Hosszú lejáratú bankbetétek egyedi nyilvántartó lapja PTI 16/97 X 
Adott kölcsönök egyedi nyilvántartó lapja Pü 2085 x 
Vevők analitikus nyilvántartó füzete B 15-17  
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Kilépettek tartozásainak személyenkénti nyilvántartó lapja PTI 19/97  
Dolgozókra kirótt kártérítések személyenkénti nyilvántartó lapja PTI 20/97 új  
(Éven belüli) Lakás (építési, vásárlási) kölcsönök személyenkénti nyil-
vántartása 

PTI 21/97 új  

Munkavállalókkal szembeni egyéb követelések egyedi nyilv.tartó lapja PTI 22/97 új  
Egyéb követelések egyedi nyilvántartó lapja PTI 24/97 új  
Értékpapírok egyedi nyilvántartó lapja PTI 25/97  
Költségvetési függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások analitikus nyilvántar-
tó füzete 

Saját x 

Fejlesztési célú vagy hosszú lejáratú hitelek egyedi nyilvántartó lapja PTI 27/97 új  
Fejlesztési vagy működési célú kötvények egyedi nyilvántartó lapja PTI 28/97 új  
Működési vagy felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyedi nyilvántar-
tó lapja 

PTI 29/97 új  

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek nyilvántartó lapja PTI 30/97  
Szállítók analitikus nyilvántartó füzete B 15-30 x 
Rövid lejáratú hitelek egyedi nyilvántartó lapja PTI 32/97 új  
Egyéb rövid lej. kötelezettségek egyedi nyilv. tartja PTI 33/97 új  
Munkavállalókkal kapcsolatos különféle kötelezettségek PTI 33-1/2004  
Költségvetéssel szembeni kötelezettségek PTI 33-2/2004  
Iparűzési adó túlfizetés miatti kötelezettségek ADÓPROGRAM x 
Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettségek „ x 
Szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek PTI 33-5/2004  
Letétek analitikus nyilvántartása (füzet) PTI 34/97  
Költségvetési függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek analitikus nyilván-
tartó füzete 

SAJÁT X 

Közműtársulati lebonyolítási számlához kapcsolódó nyilvántartás PTI 36/99  
Társ. összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási 
számlához kapcsolódó nyilvántartás 

PTI 37/99  

Tárgyi eszközök tartozékai nyilvántartó lap SÁFÁR X 
Készletnyilvántartó lap (mennyiségi és érték adat) PTI 2/2000  
Készletek naplója (mennyiségi és érték adatokkal) PTI 3/2000  
Támogatási kölcsönök egyedi nyilvántartó lapja PTI 4/2000  
Adósok nyilvántartása DOKK X 
Követelések naplója DOKK X 
Betétkönyv forgalom nyilvántartás (lap) PTI 7/2000  
Bankkártya forgalom nyilvántartás (lap) PTI 8/2000  
Bankszámla forgalom nyilvántartás (lap) PTI 9/2000  
Végleges pénzeszközátadás egyedi nyilvántartó lapja SAJÁT X 
Igénybe vett támogatási kölcsönök egyedi nyilvántartó lapja PTI 11/2000  
Könyvnyilvántartás (lap) SAJÁT X 
Munkahelyre kiadott eszközök, készletek személyenkénti nyilvántartó 
lapja 

BSZ12-182 X 

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha személyenkénti nyilván-
tartó lapja 

BSZ 12-182 X 

A középfokú, a felsőfokú, a felnőttoktatásban részt vevők, valamint az 
egyéb pénzbeli juttatásban részesülő ellátott személyek nyilvántartó 
lapja 

PTI 15/2000  

Nyilvántartás a költségvetési szervek foglalkoztatottjairól CSZúj318-113 x 
Kiadási előírások és kiadások analitikus nyilvántartása (havonta - ill. 2 
alkalomnál többször – jelentkező kiadások esetében) 

DOKK X 

Kiadási előírások és kiadások analitikus nyilvántartása (évente 1 vagy 
2 alkalommal jelentkező kiadások esetében, 3 évre) (füzet) 

DOKK X 

Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartása (havonta – ill. 
2 alkalomnál többször – jelentkező befizetések esetében) (füzet) 

DOKK X 



SZÁMVITELI SZABÁLYOK NYÁRLŐRINC 
 

 
IV. Analitikus nyilvántartások (Hatályos 2009. január 1.-től) 39 

Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartása (évente 1 
vagy 2 alkalommal jelentkező bevételek esetében, 3 évre) (füzet) 

DOKK X 

Befektetett eszközök számbavétele a vagyon forgalomképessége 
szempontjából (borító lap) 

SÁFÁR X 

- ….. Főkönyvi számú és nevű befektetett eszköz csoport számbavéte-
le a vagyon forgalomképessége szempontjából (betétlap) 

SÁFÁR X 

- A költségv. szerv befektetett eszköz vagyonának csoportosítása, 
számbavétele a vagyon forgalomképessége szempontjából (főkönyvi 
számlaszám szerint)/betétlap/ 

SÁFÁR X 

Központi és egyéb központosított előirányzatok analitikus nyilvántar-
tása (lap) 

DOKK X 

Saját hatáskörben módosított előirányzatok analitikus nyilvántartása 
(lap) 

DOKK X 

Fel nem vett járandóságok személyenkénti nyilvántartása (lap) PTI EO5/97  
Tanulmányi hozzájárulás személyenkénti nyilvántartó lapja   
Reprezentációs kiadások részletező nyilvántartása DOKK x 
Tartósan bérbe adott tárgyi eszköz nyilvt. ……. évre SÁFÁR X 
Nyilvántartó füzet a leltári számok kiadásáról PTI EO9/97  
Nyilvántartó füzet a leltári számokat helyettesítő nyilvántartási sor-
számok kiadásáról 

SÁFÁR X 

Érvényesítő lap és utalványrendelet SAJÁT X 
Kontírozási összesítő a főkönyvi rögzítéshez (lap) SAJÁT X 
Előleg (ellátmány) nyilvántartó füzet BSZ13-135 X 
Átadás-átvételi bizonylat (tömb) SAJÁT X 
Tárgyi eszközök és immateriális javak naplója (lap) SÁFÁR X 
Az 50.000 Ft alatti, előzetes írásbeli kötelezettség-vállaláshoz nem 
kötött kifizetések nyilvántartó füzete 

DOKK X 

Írásbeli kötelezettség-vállalások nyilvántartó füzete DOKK X 
Köt. vállalás anal.  nyíl. - Felhalmozási kiadási előirányzatokhoz DOKK X 
Köt. vállalás anal.  nyíl. – Pénzeszköz átad. kiadási előirány.hoz DOKK X 
Köt. vállalás anal.  nyíl. – Finansz. műv. kiadási előirányzatokhoz DOKK X 
Köt. vállalás anal.  nyíl. – Működési kiadási előirányzatokhoz DOKK X 
Készletnyilvántartó lap (mennyiségi adatokkal) PTI 2M/2000  
Készletek naplója (mennyiségi adatokkal) (lap) PTI 3M/2000  
Szigorú számadású nyomtatványok (tételes) nyilvántartása D13-77 X 
Szigorú számadású nyomtatványok munkahelyi nyilvántartása D13-77 X 
Üzembe helyezési okmány PTI 2/2003  
Kisértékű (használatba vett) tárgyi eszközök nyilvántartó lapja ANAL X 
Az 54-56. számlacsoportokban elszámolt kiadások ÁFA kulcsonkénti 
nyilvántartó füzete 

DOKK X 

 
 
 
 
 
 
Hatályba lépését 2009. január 1. napjától elrendelem. 
 
 
 
N y á r l ő r i n c ,  2009. január 1. 
 
 
 
 Zayzon Jenőné 
 jegyző 
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V. Fejezet 

 
 

A könyvvezetési kötelezettség  
és a főkönyvi számlaosztályok fő tartalmi elemei 

 
 

1. Könyvvezetési kötelezettség 
 
 

A szerv a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a tevékenysége során elő-
forduló, a vagyoni és pénzügyi helyzetére kiható gazdasági eseményeiről a kettős könyvvitel 
rendszerében módosított teljesítés szemléletű nyilvántartást vezet, amelyet a naptári év végével 
lezár.  
A könyvviteli nyilvántartásokat magyar nyelven és a Magyar Köztársaság pénznemében kell vezetni. 
 
A szerv a kezelésében, illetve a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól kettős könyvvitelt 
vezet. 
 
A könyvviteli nyilvántartás a pénzforgalmi gazdasági műveleteket és ezeknek az eszközökre és 
forrásokra gyakorolt hatását 

- a valóságnak megfelelően,  
- folyamatosan,  
- zárt rendszerben, 
- áttekinthetően mutatja be.  

 
Az egyéb gazdasági műveleteknek az eszközökben és forrásokban bekövetkezett hatását a könyv-
viteli nyilvántartásban negyedévenként – a folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásokból készí-
tett összesítő bizonylat (feladás) alapján – kell rögzíteni. 
 
A kettős könyvviteli nyilvántartásokban a gazdasági műveleteket idősoros és számlasoros elszámo-
lásban kell feljegyezni. 
 

 
 

2. A számlaosztályok tartalmára vonatkozó előírások 
 

 
1. számlaosztály 

 
 

Az 1. számlaosztály a könyvviteli mérlegben befektetett eszközként kimutatandó eszközök főkönyvi 
számláit foglalja magában.  
 
 
A számlaosztályban használt számlatípusok: 

- állományi számla, 
- forgalmi számla, 
- értékcsökkenés számla, 
- értékvesztés számla, 
- értékhelyesbítés számla, 
- előirányzat számla, 
- átvezetési számla. 

 
 
A számlaosztály számlacsoportjain belül külön számlán kell kimutatni a következőket: 
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- az eszköz január 1-jei nyitóállományát és azokat a gazdasági műveleteket, amelyek az állomány 
értékét módosítják (állományi számlák), 
 
- az üzembe helyezett (aktivált) eszközök, illetve a folyamatban levő beruházások (felújítások) ál-
lományának értékét, továbbá a beruházásokra (felújításokra) adott előlegek állományának 
összegét,  
- az értékcsökkenés, az értékvesztés, illetve értékhelyesbítés elszámolását, 
 
- a nyitó állomány növelésére fordítható vásárlási és létesítési, felújítási kiadások tárgyévi előirány-
zatát (előirányzati számlák), 
 
- a nyitó állomány növekedését eredményező tárgyévi előirányzatok teljesítését (forgalmi számlák), 
amely vásárlások és létesítések, felújítások kiadási pénzforgalmából keletkezik, 
 
- mind az állományi, mind pedig a forgalmi számlákat meg kell bontani aszerint, hogy azokat a 
működés során alaptevékenységhez vagy vállalkozási tevékenységhez, vagy mindkét tevékeny-
séghez egyaránt használják. 

 
A vásárlási, létesítési, felújítási kiadás általános forgalmi adót nem tartalmazhat, azt a számlaosz-
tályban elkülönített számlacsoportban kell elszámolni. 
 
Költségvetési év előirányzat-teljesítéseként kell elszámolni a bérelt tárgyi eszközökön végzett beru-
házások, felújítások kiadásait is. 
 
 
Az 1. számlaosztály számla csoportjai: 
11. Immateriális javak 
12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 
13. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek 
14. Tenyészállatok 
15. Központi beruházási kiadások 
16. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök 
17. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, hosszú 
lejáratú bankbetétek 
18. Fejújítások, beruházások általános forgalmi adója 
19. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) 
 
 
Az 1. számlaosztályban kimutatott eszközökre vonatkozó általános és részletes előírások 
 
 
a) általános előírások 
 
1. A beruházási kiadás könyvelése 
 
Minden beruházási kiadást 

- elsődlegesen a vásárlás, létesítés, illetve a felújítás számlákon kell kimutatni, majd  
- ezzel egyidejűleg kell az állományi számlákon könyvelni attól függően, hogy a beruházás, felújí-
tás: 

- üzembe helyezhető-e,  
- befejezetlen állománya van-e (folyamatban maradó-e), vagy 
- csak előleg.  

 
A beruházás állományba vételekor figyelembe kell venni, hogy az aktivált érték a végrehajtási rende-
let (lásd 28. §-a) szerint általános forgalmi adót is tartalmazhat.  
Az állományba vételt minden esetben a tőkeváltozások számlával szemben kell elszámolni.  
 
Az állományba vétel kiegészítéseként kell elszámolni a kiadásokat a 7. számlaosztály megfelelő 
szakfeladat számlájára, a számlacsoport átvezetési számlájával szemben. 
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2. A számlaosztály számláihoz kapcsolódó analitikus nyilvántartás 
 
A számlaosztály számláihoz kapcsolódóan a bruttó értékkel számszerűen megegyező analitikus nyil-
vántartást kell vezetni. 
 
 
3. A korábban értékben ki nem mutatott ingatlanok könyvviteli nyilvántartásba és mérlegbe felvétele. 
 
 
b) részletes előírások 
 
11. Immateriális javak 

 
Az immateriális javak között kell kimutatni: 

- a vagyonértékű jogokat - az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyonértékű jogok kivételével -,  
- a szellemi termékeket és  
- az egyéb immateriális javakat, továbbá  
- az immateriális javak beszerzésére adott előlegeket. 

 
 
12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 
 
a) Ingatlanok 
 
Az ingatlanok körébe tartozik a föld és minden anyagi eszköz aktivált értéke, amelyet a földdel tartós 
kapcsolatban létesítettek. 
Az ingatlanok közé sorolandók: 
 - földterület, 
 - telek, 
 - telkesítés, 
 - erdő, 
 - ültetvény, 
 - épület, 
 - építmény, 
 - ültetvény. 
 
b) Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok 
 
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok különösen: 
 - földhasználat,  
 - haszonélvezet és használat, 
 - bérleti jog,  
 - szolgalmi jog stb. 
  
Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok közül az államháztartás szervezete (vagyon-) 
kezelésében, tulajdonában levő ingatlanhoz (épület, építmény) kapcsolódó vagyoni értékű jogok ér-
tékcsökkenésének megállapításakor az épületre, építményre vonatkozó leírási normákat kell alkal-
mazni.  
Az előbbiekhez nem tartozó ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékcsökkenésének el-
számolása a vagyoni értékű jogok leírási kulcsa alapján történik. 
Egyéb építmények közé kell sorolni minden épületnek nem minősülő építményt (pl. út, vasút, kerítés, 
technológiai vezeték). A könyvviteli elszámolás szempontjából idetartozik az ültetvény a 
támberendezésével együtt és az erdő, a halastó is, bele nem értve az általuk elfoglalt földterületet. 
 
13. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek 
 
Gépek, berendezések, felszerelések és járművek között kell kimutatni az államháztartás szervezeté-
nek az alaptevékenységét és vállalkozási tevékenységét tartósan szolgáló eszközök értékét.  
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A gépek, berendezések, felszerelések és járművek nyilvántartására szolgáló számlán belül elkülöní-
tetten kell kimutatni: 

- a gépek, berendezések, felszerelések, valamint  
- a járművek  

értékét. 
 
Járművek között kell kimutatni a vasúti, közúti, vízi, valamint a légi személy- és teherszállító jármű-
veket, továbbá a speciális járműveket. 
 
 
15. Központi beruházási kiadások 
 
A Központi beruházási kiadások számlacsoportban a központi költségvetésben ilyen alcímen terve-
zett kiadások előirányzatát, azok teljesítését kell kimutatni, ezért ezt a számlacsoportot a költségve-
tési szerv nem használja.  
 
16. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe adott , illetve va-
gyonkezelésbe vett eszközök 
  
Az Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkeze-
lésbe vett eszközök számlacsoportban elkülönítetten kell kimutatni: 

- az átadott eszközök, illetve  
- átvett eszközök 

bruttó értékét és értékcsökkenését. 
 
17. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, 
hosszú lejáratú bankbetétek 
 
A számlacsoportban kell kimutatni: 

- a részvényeket, részesedéseket, 
- a kárpótlási jegyeket, 
- a különféle államkötvényeket, 
- az egyéb értékpapírokat,  
- a tulajdoni részesedést jelentő befektetések, hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapírok értékvesztését, 
- a hosszú lejáratú bankbetétek állományát, 
- a tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékhelyesbítését. 

 
Az egyéb tartós részesedések között kell kimutatni a más vállalkozásban lévő tulajdoni részesedést 
jelentő, tartós befolyásolási, irányítási, ellenőrzési lehetőséget biztosító befektetéseket (részvényeket, 
üzletrészeket, vagyoni betéteket). Az egyéb részesedések között kell szerepeltetni azon gazdasági 
szervezetekben lévő befektetéseket is, melyek az állami tulajdonában lévő vállalkozói vagyon érté-
kesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény mellékletében felsorolt részesedések közé tartoznak és a 
tulajdonosi jogokat gyakorló szervként nem az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. került meg-
határozására. 
 
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok körébe tartoznak többek között a kárpótlási jegyek, az 
államkötvények és az egyéb vásárolt kötvények. 

 
A befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokról 
olyan analitikus nyilvántartást kell vezetni: 

- amely megfelel a számviteli törvény által támasztott követelményeknek, 
-  amelyből értékpapír-típusonként megállapíthatóak: 

- az egyedi értékeléshez szükséges adatok (értékvesztés, elszámolt értékvesztés 
visszaírása), továbbá  
- az értékpapírok hozamai. 

 
18. Felújítások, beruházások általános forgalmi adója 
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A felújítások, beruházások általános forgalmi adója számlacsoportban kell elszámolni a felhalmozási 
kiadások előirányzat-csoport kiadásai között tervezett - felújításhoz, beruházáshoz kapcsolódó - elő-
zetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó kiadásokat. 
 
19. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) 
 
A tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) számlacsoportban azokat a köl-
csönadott pénzeszközöket, támogatási kölcsönöket kell kimutatni, amelyeknek futamideje 
meghaladja az egy évet, függetlenül attól, hogy azokat milyen szerv részére folyósították. Az adott 
kölcsönöket el kell különíteni aszerint, hogy azokat államháztartáson belüli, illetve kívüli 
kedvezményezett kapja, továbbá, hogy azt működési vagy felhalmozási célra juttatták. A 
számlacsoportban elkülönítetten kell kimutatni a kölcsönök állományát, valamint a kölcsönök 
nyújtását és visszatérítését, előirányzatok és azok teljesítése részletezésben. 
 
Egyéb hosszú lejáratú követelésként kell kimutatni az éven túli részletre, az éven túli halasztott fize-
téssel történő értékesítés miatti követeléseket.  
Pénzügyi lízing esetén a lízingbeadónál a követelések közé kell felvenni (tőkeváltozással szemben) a 
lízingszerződés tárgyát képező, a lízingbevevő részére beszerzett és a lízingbevevő könyveiben be-
ruházásként elszámolandó eszközöknek a lízingbeadó által a lízingbevevő felé számlázott (a fizeten-
dő általános forgalmi adót nem tartalmazó) összegét, illetve az eladó által a lízingbevevő felé szám-
lázott, a lízingbeadó által pénzügyileg rendezett, előzetesen felszámított - levonható - általános for-
galmi adót nem tartalmazó összegét. Az így felvett követelések összegét a megfizetett lízingdíjnak a 
lízingszerződésben meghatározott összegével (a kamat nélküli törlesztőrészlettel) csökkentetten kell 
a mérlegbe beállítani. 

Az egyéb hosszú lejáratú követelések bekerülési értéke a szerződésből jogszerűen eredő, elismert, 
pénzügyileg még nem teljesített fizetési igényeket tartalmazza, az itt kimutatott követelések összege 
nem foglalja magába az ezen követelések után szerződés szerint járó kamat összegét. A szerződés 
szerint járó, de nem esedékes kamatok összegét a követelések analitikus nyilvántartásába kell felve-
zetni, azok a főkönyvi nyilvántartásban csak a 0. számlaosztályban mutathatók ki. 
 
Az 1. számlaosztály számláihoz tartozó belső szabályozás 
 

1. A költségvetési szerv vezetőjének feladata az egyes tárgyi eszközök tartóssági kritériumai-
nak meghatározása.  
Ennek legfőbb elvei, hogy a meghatározás: 
 - mindenkor a valósághoz közelítsen, 
 - ha lehetséges tapasztalatokra épüljön, 
 - segítsen érvényt szerezni a számviteli politikában rögzített elveknek és céloknak.  

 
2. A vezető döntéséről nyilvántartást kell vezetni, s a nyilvántartásban rögzíteni kell a döntés 
legfontosabb okát, okait. 

 
3. A tartóssági kritériumok meghatározására vonatkozó szabályozást e fejezet melléklete tar-
talmazza. 
 
4. A kis értékű tárgyi eszközökre vonatkozó szabályozást a Számviteli rend számviteli politika 
része tartalmazza. 

 
 
 

2. számlaosztály 
 
 

A 2. számlaosztály a könyvviteli mérlegben készletként kimutatandó: 
- forgóeszközök,  
- a követelések, valamint  
- a forgóeszközként kimutatandó értékpapírok  

számláit foglalja magában. 
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A 2. számlaosztályban kimutatott eszközökre vonatkozó előírások 
 
A számlaosztályban kimutatott készletek a könyvviteli mérlegben szereplő készletérték alátámasztá-
sát szolgálják az alábbi tagolásban: 

21. Vásárolt anyagok;  
22. Betétdíjas göngyölegek 
23. Áruk, közvetített szolgáltatások és követelés fejében átvett eszközök, készletek 
24. Vásárolt készletek értékvesztése és annak visszaírása 
25. Saját termelésű készletek 
26. Saját termelésű készletek értékvesztése és annak visszaírása 
27. Rövidlejáratú támogatási kölcsönök 
28. Követelések 
29. Értékpapírok 

 
Amennyiben az államháztartás szervezete a könyvviteli mérleg fordulónapján aktivált alvállalkozói 
teljesítménnyel rendelkezik, akkor azt a közvetített szolgáltatások között mutatja ki. 

 
 
A készletekre vonatkozó szabályok 

 
1. A készletbeszerzéseket kiadásként kell elszámolni.  
 
2. Az anyagokat, betétdíjas göngyöleget, árukat és késztermékeket raktározó államháztartás szerve-
zetei a vásárolt és saját előállítású készletekről - a kettős könyvvitelen kívül - részletező nyilvántar-
tást kötelesek vezetni mennyiségben és értékben. 
 
3. Raktár esetén a készletnyilvántartás során, amennyiben nincs olyan nyilvántartási rendszer, mely-
nek használatával egy-egy gazdasági esemény hatása egyszerre jelenhet meg mind a főkönyvi, mind 
az analitikus nyilvántartásban, a készletekkel kapcsolatos gazdasági események főkönyvi könyvelése 
a mennyiségben és értékben folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásokból készletváltozási 
jogcímenként készített összesítő bizonylat (feladatás) alján is történhet. 
 
A készletbeszerzések és az egyéb növekedések: 
 - térítésmentés átvétel, 
 - többlet stb. 
a megfelelő készletszámlán a tőkeváltozással szemben kerülnek elszámolásra. 
 
A raktárban lévő készlet felhasználása, értékesítése stb. során a készlet számla egyenlegét kell csök-
kenteni a tőkeváltozással szemben. 
 
A tárgynegyedévet érintő készletváltozásokat a főkönyvben legalább készletváltozási jogcímenkénti 
csoportokban – a belső szabályozásban meghatározott időszakonként – kell elszámolni, legkésőbb a 
tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig. 
 
A készletek állományát érintő valamennyi gazdasági művelet, esemény rögzítésének rendje úgy kerül 
kialakításra, hogy az adatszolgáltatási kötelezettségek teljesíthetőek legyenek. 
 
4. A tárgyi eszközök közül értékesítési céllal (kötelező átsorolás, ha az adott tárgyi eszközt a haszná-
latból kivonták, de az értékesítése hosszabb időszakot vesz igénybe) átsorolt eszköz értékesítése 
során az értékesítés bevételét az adott tárgyi eszközre vonatkozó felhalmozási bevételi jogcímen kell 
elszámolni. 
 
5. A használt és munkahelyen használatban lévő anyagokról csak mennyiségi nyilvántartás vezeten-
dő. 
 
6. A raktárral nem rendelkező államháztartás szervezete a több tevékenységi folyamat alatt elhasz-
nálódó készleteiről csak mennyiségi nyilvántartást köteles vezetni. 
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7. A készletszámlákon a készletek állományában bekövetkezett változást a felmerülés időpontjában 
kell rögzíteni, ha az államháztartás szervezetét megszüntetik, átszervezik, illetve követelés kiváltása 
eszközzel történik. 
 
8. Év végén leltározás alapján kell megállapítani a készletek értékét, majd értékelni. 
 
9. A készletek évközi értékének megállapításánál és év végi értékelésénél figyelembe kell venni, 
hogy a készletek értéke a végrehajtási rendelet (lásd. 28. §-a) szerint általános forgalmi adót is tar-
talmazhat. 

 
 
A rövid lejáratú támogatási kölcsönökre vonatkozó szabályok 
 
1. A rövid lejáratú támogatási kölcsönök számlacsoportban azokat a támogatási kölcsönöket kell ki-
mutatni, amelyeknek futamideje nem haladja meg az egy évet, függetlenül attól, hogy azokat milyen 
szerv részére folyósították.  
 
2. Az adott kölcsönöket el kell különíteni aszerint, hogy azokat államháztartáson belüli, illetve kívüli 
kedvezményezett kapja, továbbá, hogy azt működési vagy felhalmozási célra juttatták.  
 
3. A számlacsoportban elkülönítetten kell kimutatni a kölcsönök állományát, valamint a kölcsönök 
nyújtását és visszatérítését, előirányzatok és azok teljesítése részletezésben. 
 
 
A követelésekre vonatkozó szabályok 
  
1. A követeléseket: 

- adósok,  
- vevők,  
- államháztartáson belülre továbbszámlázott (közvetített szolgáltatásokhoz kapcsolódó követelé-
sek,  
- államháztartáson kívülre továbbszámlázott (közvetített szolgáltatásokhoz kapcsolódó követelé-
sek,  
- munkavállalókkal szembeni követelések,  
- váltókövetelések és  
- egyéb követelések  

tagolásban kell kimutatni.  
 
2. Elkülönítetten kell kimutatni: 

- a tárgy évben keletkezett, illetve  
- a költségvetési évet megelőző év(ek)ben keletkezett  

követelésállományt. 
 
3. Az egyéb követeléseken belül elkülönítetten kell nyilvántartásba venni: 
- a támogatási program előlege miatti követeléseket,  
- a szabálytalan kifizetések miatti követeléseket, valamint 
- a garancia- és kezességvállalásból származó követeléseket. 
 
A támogatási program előleg: 
A támogatási program előlegét a költségvetési kiadásként történő elszámolása után a támogatási 
program előlege követelés növekedésként, illetve a támogatási program előlegével történő elszámo-
lást követően a követelés csökkenését a tőkeváltozással szemben kell a nyilvántartásban rögzíteni.  
 
Szabálytalan kifizetések: 
A támogatási programhoz kapcsolódó szabálytalan kifizetések miatti követelések állományának vál-
tozása szintén a tőkeváltozással szemben kerül elszámolásra.  
 
Garancia- és kezességvállalásból: 
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Garancia- és kezességvállalásból származó követeléseket az államháztartás szervezete csak akkor 
mutathat ki, ha az eredeti adós helyett az átvállalt kötelezettséget pénzügyileg teljesítette, és az ere-
deti adós felé az államháztartás szervezete benyújtotta fizetési igényét. 
 
4. A követelésekről év közben - a kettős könyvvitelen kívül - analitikus nyilvántartást kell vezetni.  
 
5. Amennyiben a szerv nem rendelkezik olyan nyilvántartási rendszerrel, melynek használatával egy-
egy gazdasági esemény hatása egyszerre jelenhet meg mind a főkönyvi, mind az analitikus nyilván-
tartásban, a követelésekkel kapcsolatos gazdasági események főkönyvi könyvelés a mennyiségben 
és értékben folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásokból a követelés változásának jogcíme 
szerint  

- követelés előírása,  
- követelés pénzügyi teljesítése,  
- értékvesztése, 
- elengedése stb. 

készített összesítő bizonylat (feladás) alapján is történhet. 
 
6. Az előírt követelések (általános forgalmi adót is tartalmazó) összegét az állományváltozásnak 
megfelelően rögzíteni kell a követelés számla egyenlegének növekedéseként, a pénzügyileg rende-
zett követelések értékével a megfelelő követelés számla egyenlegét kell csökkenteni a tőkeváltozás-
sal szemben, legkésőbb a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig. 
 
7. A követelések állományát érintő valamennyi gazdasági művelet, esemény rögzítésének rendjét 
úgy kell kialakítani, hogy az államháztartás szervezet eleget tudjon tenni az előírt adatszolgáltatási 
kötelezettségeinek. 
 
8. Az eszközzel kiváltott követeléseket a teljesítés napján kell könyvelni. 
A követelés állományában bekövetkezett változást év közben könyvelni kell, ha az államháztartás 
szervezetét megszüntetik, átszervezik. 
 
7. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni.  
Év végén a leltározás alapján megállapított, az adósokkal, illetve vevőkkel egyeztetett és értékelt - 
általános forgalmi adót is tartalmazó - követelések várhatóan megtérülő összege és könyv szerinti 
értéke közötti különbözetet (értékvesztést), illetve annak visszaírását, valamint a külföldi pénzértékre 
szóló követelések árfolyam-különbözetének elszámolását – az 59. számlacsoport megfelelő számlái-
nak közbeiktatásával - kell kimutatni a tőkeváltozással szemben. 
A behajthatatlan követelések értékének kivezetését hitelezési veszteségként – az 59. számlacsoport-
ban megfelelő számláján történő átvezetéssel)  kell elszámolni tőkeváltozásként.  
Nem mutatható ki a költségvetéssel szembeni követelésként a központi költségvetésből kapott állami 
hozzájárulások, támogatások év végi elszámolása során a pénzmaradvány-, az előirányzat-
maradvány kimutatásában a korrekciós tételek között kimutatott az államháztartás szervezetét még 
megillető támogatás összege. 
A szerv az év végi értékelési feladatok elvégzéséhez az értékelési szabályzatban meghatározza az 
adós, a vevő által el nem ismert követelés rendezésének módját, feladatait, felelőseit, bizonylatolá-
sának rendjét. Az  el nem ismert követelések állományát zárlati tételek során át kell vezetni a 0. 
számlaosztályba. 
 
 
Értékpapírokra vonatkozó szabályok 
 
1. Értékpapírok között kell kimutatni - azoknál az államháztartás szervezeteinél, ahol erre a jogsza-
bály lehetőséget ad - a forgatási célból, nem tartós befektetésként vásárolt: 

- kárpótlási jegyeket,  
- kincstárjegyeket,  
- kötvényeket,  
- egyéb értékpapírokat és 
- egyéb részesedéseket. 

 
2. A számlacsoporton belül külön számlán kell kimutatni: 

- az értékpapírok állományát,  
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- a tárgyidőszaki pénzforgalmat, 
- a pénzforgalom előirányzatát.  

 
3. Az értékpapírok állományában bekövetkezett változásokat, valamint a forrás rendezését folyama-
tosan kell rögzíteni az állományi számla és az átvezetési számla között.  
 
4. A forgóeszközök között kimutatott értékpapírokról olyan analitikus nyilvántartást kell vezetni, amely 
megfelel a számviteli törvény által támasztott követelményeknek, s amelyből értékpapír-típusonként 
megállapíthatóak az egyedi értékeléshez szükséges adatok (értékvesztés, elszámolt értékvesztés 
visszaírása), továbbá az értékpapírok hozamai. 

 
 

A 2. számlaosztály számláihoz tartozó belső szabályozás 
 

1. Készletek: 
1.1. A készletek belső szabályozására a Számviteli szabályzat mellékletét képező Készletgaz-
dálkodási szabályzatban rögzített előírások vonatkoznak. 
1.2. A készletekre vonatkozó általános szabályokat évente aktualizáló kiegészítésben kell rög-
zíteni.  
E feladat elvégzéséért a költségvetési szerv vezetője a felelős. 

 
2. A számlákhoz tartozó analitikus nyilvántartási rendszer vezetésének módját és a nyilvántar-
tásokat a Számviteli szabályzat más részei szabályozzák. 
 
3. A számlákhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartások egyeztetésének, összesítésének rend-
szerét, a feladásokra vonatkozó előírásokat a Számviteli szabályzat más részei tartalmazzák. 
 
4. Az értékelési szabályzat tartalmazza a speciális értékelési szabályok alkalmazási lehetősé-
geit, előírásait. 

 
 

3. számlaosztály 
 
 

A 3. számlaosztály tartalmazza: 
33. Pénztárak és betétkönyvek, 
34. Költségvetési bankszámlák, 
35. Elszámolási számlák, 
36. Idegen pénzeszközök,  
37. Támogatásértékű kiadások, támogatások folyósítása és fejezeti elszámolások 
38. Államháztartáson kívülire végleges pénzeszközátadások elszámolása, valamint  
39. Függő, átfutó és kiegyenlítő és továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 

 számláit. 
 

 
A 3. számlaosztályban kimutatott eszközökre vonatkozó előírások 
 
Pénztárakra és betétkönyvekre vonatkozó szabályok 
 
1. A pénztárak és betétkönyvek számlacsoportban kell kimutatni: 

- a készpénzforgalmat, valamint  
- a pénzforgalmi betétkönyvekben kezelt pénzeszközök állományát és azok változásait, valamint  
- az elektronikus pénzeszközöket.  

 
2. A valutában eszközölt kifizetéseket és befizetéseket elkülönített számlán kell kimutatni. 
 
3. A készpénzállományról, valamint a készpénz forgalmáról a pénztárszámlához kapcsolódóan – 
saját hatáskörben szabályozott módon - analitikus nyilvántartást kell vezetni. 
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A költségvetési bankszámlákra vonatkozó szabályok 
 
1. A költségvetési bankszámlák számlacsoport számlái a költségvetésben meghatározott gazdálko-
dási feladatok pénzforgalmának lebonyolítására szolgálnak.  
 
2. Ebben a számlacsoportban kell elszámolni a költségvetés végrehajtásaként teljesített valamennyi: 

- bevételt és 
- kiadást.  

 
3. A számlacsoport számlái között kell megjeleníteni 
 - a lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatási számlák, valamint 
 - az adóbeszedési számlák pénzforgalmát. 
 
4. Az adóbeszedési számlák forgalmáról és egyenlegéről küldött hitelintézeti értesítés alapján  

- a jóváírásokat költségvetési bevételként,  
- a terheléseket pedig – a vonatkozó szabályok figyelembevételével – kell elszámolni közvet-
lenül a megfelelő adóbeszedési számlával szemben. 

Az adóbeszedési számlák és a költségvetési elszámolási számla közötti pénzmozgásokat a két bank-
számla közötti átvezetésként – kiegyenlítő bevételként vagy kiegyenlítő kiadásként – kell elszámolni. 
 
Az adóbeszedési számláról – a vonatkozó szabályok figyelembevételével – átutalás történhet: 
 - költségvetési elszámolási számlára, illetve 
 - más helyi adóbeszedési számlára, illetve  
ha az adózó visszatérítésre jogosult, akkor a részére történő visszafizetést – ideértve az adózás rend-
jéről szóló törvény szerint fizetett kamatot is -  az adóbeszedési számláról kell teljesíteni. (Az adózó 
részére történő visszatérítést az adóbevétellel szemben, mint bevétel csökkenést kell elszámolni.) 
 
 
Elszámolási számlákra vonatkozó előírások 

 
Az elszámolási számlákat a szerv nem használja. 
 
 
Idegen pénzeszközök számlacsoportra vonatkozó előírások 
 
1. Az idegen pénzeszközök számlacsoportjában olyan feladatoknak a pénzforgalmát kell kimutatni, 
amely nem kapcsolódik közvetlenül az államháztartás szervezetének alap- vagy vállalkozási tevé-
kenységéhez, a költségvetési előirányzatok teljesítéseként a feladat nem mutatható ki, de az állam-
háztartás szervezetének sajátos feladatát képezik.  
Kötelező ezen sajátos feladatok ellátásához kapcsolódó pénzforgalom – illetve az ehhez kapcsolódó 
követelések és kötelezettségek – változásának részletes, teljes körű analitikus és főkönyvi kimutatása 
és elszámolása.  
  
2. Itt kell kimutatni többek között: 

- a lebonyolítási számlák, 
- a társadalombiztosítási pénzeszközök elosztási számla, 
- az illetékbeszedési számla, 
- az idegen bevételek elszámolási számla,  
- az idegen betétkönyvek és készpénzben kezelt idegen pénzeszközök, 
- letétek, biztosítékok, 
- nemzetközi támogatási programok devizaszámlái, 
- közösségi forrás számla 
pénzforgalmát. 

 
3. A számlákhoz kapcsolódóan vezetendő analitikus nyilvántartás rendjét – ha jogszabály külön nem 
rendelkezik – a szerv saját hatáskörében szabályozza. 
 
4. Az idegen pénzeszközök számlacsoportban kell kimutatni az ISPA és SAPARD támogatási prog-
ramok keretében felhasznált - EU és hazai - pénzeszközök forgalmát az erre a célra külön megnyitott 
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lebonyolítási számlákon. Az ISPA és SAPARD lebonyolítási számlákon a pénzforgalom könyvelését 
a 8005/2001. (PK 15.) PM tájékoztató szerint kell elvégezni. 
 
 
A támogatásértékű kiadások, támogatások folyósítása és fejezeti elszámolások számlacso-
portra vonatkozó szabályok 
 
1. A számlacsoport tartalmazza: 

- az államháztartás működési rendjéről szóló jogszabályok szerint támogatásértékű  kiadás jogcí-
men  

- tervezett előirányzatokat,  
- azok módosítását és  
- az előirányzatok terhére teljesített kiadásokat. 

 
2. A támogatásértékű kiadásokon belül elkülönítetten kell kimutatni  

- a működési és 
- a felhalmozási célú végleges államháztartáson belüli teljesítéseket. 

 
3. Ebben a számlacsoportban kell elszámolni a helyi önkormányzatoknak, a többcélú kistérségi társu-
lásoknak a költségvetési szerveik részére folyósított támogatásokat. 
 
4. Támogatásértékű kiadásként kell elszámolni azokat a kiadásokat, amelyek 
 - teljesítése államháztartáson belül történik, és 
 - nem minősülnek – a felügyeleti szerv hatáskörébe tartozó – támogatás nyújtásnak. 
  
5. A támogatási programokra vonatkozó előírásokat részletesen tartalmazza a 249/2000. (XII. 24.) 
Korm. rendelet 9. számú mellékletében. 
 
6. Azokat az összegeket, amelyeket tovább kell utalni, nem lehet támogatásértékű bevétel-
ként/kiadásként könyvelni, hanem a továbbadási (lebonyolítási) célú bevételként/kiadásként kell nyil-
vántartásba venni. 
 
7. A közpénzek felhasználásának és a köztulajdon használatának nyilvánossága és ellenőrizhetősége 
érdekében a szerv a szükséges továbbrészletezési kötelezettséget a működési és felhalmozási ki-
adás elszámolási számlák megfelelő alábontásával biztosítja. 
 
 
Az államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadások elszámolása számlacsoportra vonat-
kozó szabályok 
 
1. A számlacsoport tartalmazza 
 - a vonatozó előirányzatokat,  
 - az előirányzat módosításokat, valamint 
 - az előirányzat terhére teljesített kiadásokat. 
 
2. A támogatásértékű kiadásokon belül elkülönítetten kell kimutatni  

- a működési és 
- a felhalmozási célú végleges államháztartáson kívüli teljesítéseket. 

 
3. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadásnak minősül többek között 
 - a vállalkozásoknak,  
 - a nonprofit szervezeteknek,  
 - a háztartásoknak,  
 - az önszerveződéseknek nyújtott támogatás, valamint 
 - a lakástámogatásokkal kapcsolatos kiadások elszámolása, és 
 - az államháztartáson kívüli garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés. 
 
4. A közpénzek felhasználásának és a köztulajdon használatának nyilvánossága és ellenőrizhetősége 
érdekében a szerv a szükséges továbbrészletezési kötelezettséget a működési és felhalmozási ki-
adás elszámolási számlák megfelelő alábontásával biztosítja. 
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A függő, átfutó, kiegyenlítő és továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások számlacsoportra vo-
natkozó szabályok 

 
1. A számlacsoport azokat az elszámolási számlákat tartalmazza, amelyekkel kapcsolatban  

- a teljesített kiadás a költségvetési évben nem végleges,  
- azok az államháztartás részére  

- a tárgyidőszakban vagy  
- a tárgyidőszakot követően  

megtérülnek, vagy válnak végleges kiadássá.  
Amennyiben a kiadások a később vállnak végleges kiadássá, úgy a költségvetési évet követő évben 
a kiadást ezen számlacsoport és a megfelelő kiadási jogcím között kell elszámolni.  
 
2. A számlacsoporton belül külön főkönyvi számlákon kell kimutatni a költségvetésen kívüli elszámo-
lásokat.  
 
3. Függő kiadásként számolhatók el a bizonyítottan költségvetési évet követő év költségvetését ter-
helő kifizetések (pl. december hónapban kifizetett személyi juttatások).  
 
4. Nem számolható el aktív pénzügyi elszámolásként olyan tétel, amelynek következménye a tartalé-
kok valóságnak nem megfelelő bemutatása.  
 
5. Az aktív pénzügyi elszámolások jogcímei a számlarendben  tételesen meghatározásra kerülnek.. 
 
6. Költségvetési átfutó kiadásként kell elszámolni: 

- az olyan kifizetéseket, amelyek az alap-, illetve vállalkozási tevékenység ellátásához köz-
vetve kapcsolódó 

- ideiglenes vagy  
- lebonyolítás jellegű kiadásokat jelentenek,  

- a munkavállalóknak adott munkabérelőlegeket,  
- az utólagos elszámolásra nyújtott különböző előlegeket,  
- a polgári szolgálatot teljesítőkkel kapcsolatos kifizetéseket,  
- a szállítóknak adott előlegeket (a beruházási előlegek kivételével), 
- az államháztartás által folyósított (megelőlegezett) társadalombiztosítási és családtámoga-
tási ellátásokat. 

  
7. Költségvetési egyéb kiegyenlítő kiadásként kell elszámolni a saját pénz- és bankszámlák közötti 
pénzforgalmat. 
 
8. A számlacsoporton belül külön számlán kell kimutatni az elszámolások nyitóállományát és tárgy-
időszaki forgalmát. 
 
9. A számlacsoport számláihoz kapcsolódóan analitikus nyilvántartást kell vezetni, amelyben az el-
számolásra jellemző adatokat és az elszámolás érdekében tett intézkedéseket rögzíteni kell.  
A függő elszámolások rendezése érdekében szükséges intézkedéseket haladéktalanul végre kell 
hajtani. 

 
10. Azon továbbadási (lebonyolítási) célú bevételként kapott pénzeszközök továbbfolyósítását, me-
lyek nem a szerve illetik meg, mert a végső felhasználó más szerv lesz, továbbadási, lebonyolítási 
célú kiadásként kell elszámolni. 
 
A továbbadási (lebonyolítási) célú kiadásokat a bevételi jogcímeknek megfelelően tovább kell tagolni  
 - államháztartáson belülről 
  - működésre,  
  - felhalmozásra, illetve 
 - államháztartáson kívülről 
  - működés,  
  - felhalmozásra 
kapott.   
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A továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás számlák 

-  forgalmi számlái csak év közben keletkeznek és szűnnek meg,  
- év végén a bevételek, és kiadások összege  egyenleget nem mutathat,  
 

  
 
A 3. számlaosztály számláihoz tartozó belső szabályozás 
 

1. Pénztár 
A készpénzállományról, valamint a készpénz forgalmáról a költségvetési szerv - az analitikus 
nyilvántartási rendszer és a főkönyvi könyvelés kapcsolatát figyelembe véve - a Pénzkezelési 
szabályzat egyes pontjaiban szabályozott módon köteles részletező nyilvántartást vezetni.  
(A nyilvántartásokat az analitika albumba, a bizonylatokat a bizonylati albumba kell elhelyezni.) 

 
2. Bankszámla 
A költségvetési szerv a bankszámlaforgalmáról a Számviteli szabályzat (pénzkezelési szabály-
zatában, bankszámla kezelési szabályzatában) meghatározott módon köteles részletező nyil-
vántartást vezetni.  

 
3. Idegen pénzeszközök 
Az idegen pénzeszközökre vonatkozó analitikus nyilvántartás rendjét a Számviteli szabályzat 
főkönyvi számlák és az analitikus nyilvántartások kapcsolata része mutatja be. 
 
4. Támogatásértékű kiadások, támogatások folyósítás  
A számlák alábontásáról – a közpénzek felhasználása nyilvánossága biztosíthatósága érdeké-
ben - gondoskodni kell. 

 
5. Államháztartáson kívülre végleges pénzeszközátadás 
A számlák alábontásáról – a közpénzek felhasználása nyilvánossága biztosíthatósága érdeké-
ben - gondoskodni kell. 

 
  6. A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 

6.1. Költségvetési függő kiadások: azok a tételek tartoznak ide, melyekről a felmerülés időpont-
jában nem lehet megállapítani, hogy azokat milyen ellenszámlával szemben kell könyvelni 
vagy már eleve ismert, hogy nem a szervet terheli. Ilyen lehet: a tévesen teljesített utalás stb. 
6.2. Költségvetési átfutó kiadások: a költségvetési szervnél átmenetileg és időlegesen megje-
lenő, elsősorban bonyolítás jellegű kiadásokat jelentik. Itt könyvelendő a bérek, juttatások és 
kapcsolódó elszámolások hóközi, illetve részkifizetései. Az adott hóra vonatkozó összes kifize-
tés teljesítését követően a megfelelő számlákra kell átkönyvelni a tételeket. 
6.3. A költségvetési egyéb kiegyenlítő kiadásként kell elszámolni a saját pénz- és bankszámlák 
közötti pénzforgalmat. 
6.4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások: ezek között azok a tételek jelennek 
meg, melyek a szervnél pénzfelhasználásként jelentkeznek. Ilyen kiadások lehetnek a lakás-
építés támogatásával kapcsolatos tételek, idegen letétekkel kapcsolatos tételek. 

6.5. A jogszabályi kötelezésnek megfelelően az egyes számlákra könyvelhető gazdasági 
eseményeik jogcímeit a szerv a fejezet melléklete szerint határozza meg. 

 
 

4. számlaosztály 
 

A 4. számlaosztály tartalmazza az eszközök forrásainak kimutatására szolgáló számlákat.  
 
 
A számlaosztály számlacsoportjai: 

41. Saját tőke  
42. Tartalék 
43. Hosszú lejáratú kötelezettségek 
44. Rövid lejáratú kötelezettségek 
45. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök 
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46. Támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések és fejezeti elszámo-
lások 
47. Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszközátvételek elszámolása 
48. Függő, átfutó, kiegyenlítő és továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 
49. Évi mérlegszámlák 

 
 
A 4. számlaosztályban kimutatott eszközökre vonatkozó előírások 
 
A saját tőkére vonatkozó előírások 
 
1. A saját tőke azt a tőkerészt mutatja, amely önkormányzati, - s így az önkormányzati szerv kezelé-
sében lévő - tulajdonként áll rendelkezésre az eszközök finanszírozásaként. 
 
 2. A saját tőkét: 

- induló tőke,  
- tőkeváltozások és 
- értékelési tartalék 

tagolásban kell kimutatni.  
 
3. Az értékelési tartalék összege megegyezik az 1. számlaosztályban az adott befektetési eszközök 
értékhelyesbítési számláinak összegével. 
Az államháztartás szervezete értékelési tartalékként csak a számviteli törvény 58. § -a szerinti piaci 
értékelés alapján meghatározott értékhelyesbítésnek megfelelő összeget mutathatja ki. 
 
4. A tőkeváltozás alszámlái a mérlegjelentés oszlopainak tagolását követik. Minden év elején a nyitó 
rendező tételek keretében az előző évi tőkeváltozások alszámláinak egyenlegét át kell vezetni az 
előző évek tőkeváltozásai főkönyvi számlára. 

 
 

A tartalékokra vonatkozó szabályok 
 

1. A tartalékok között kell kimutatni az államháztartás pénzeszközének azt a forrását, amely jóváha-
gyás után befektetett eszközök finanszírozására, vagy folyó évi kiadások teljesítésére fordítható.  
 
2. A számlacsoporton belül elkülönítetten kell kimutatni: 

- a költségvetési tartalékot (pénzmaradványt) és 
- a vállalkozási tartalékot (eredményt).  

 
3. A számlacsoport számláit évszámmal ellátva kell vezetni. 
 
4. A helyi (helyi kisebbségi) önkormányzatok felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a tárgyév-
ben keletkezett tartalékokat elkülönítetten szerepeltethetik a mérlegben a költségvetési tartalék el-
számolási, illetve a vállalkozási tartalék elszámolási számlán. A következő évben ezen számlák 
egyenlegét az éves költségvetési beszámoló képviselőtestület általi elfogadását követően, a képvise-
lő-testület zárszámadási rendeletében szereplő döntésének megfelelően vezetik át a megfelelő 
számlákra. 

 
 
A hosszú lejáratú kötelezettségekre vonatkozó szabályok 
 
1. Hosszú lejáratú kötelezettségek között az egy évnél hosszabb lejáratra: 

- felvett hiteleket és kapott támogatási kölcsönöket,  
- ideiglenesen átvett pénzeszközöket, valamint  
- kötvénykibocsátásból származó kötelezettséget kell kimutatni.  

 
2. A számlacsoporton belül elkülönítetten kell kimutatni a pénzügyi vállalkozásoktól, egyéb belföldi 
hitelezőktől és külföldről felvett hitelek, valamint az államháztartáson belüli és kívüli szervezetektől 
kapott felhalmozási célú támogatási kölcsönök állományát, a hitelek, kölcsönök felvételét és annak 
visszafizetését, előirányzatok és azok teljesítése részletezésben.  
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3. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségként kell  kimutatni a lízingbe vett, a vagyonkezelésbe vett esz-
közök forrását, továbbá az önkormányzati vagyon  részét képező eszközök kezelésbe vételéhez kap-
csolódó kötelezettséget – ha a jogszabályi feltételek fennállnak. 
  
4. A közpénzek felhasználásának és a köztulajdon használatának nyilvánossága és ellenőrizhetősége 
érdekében a szükséges továbbrészletezési kötelezettséget a számlacsoport megfelelő számlái alá-
bontásával kell biztosítani. 

 
 
Rövid lejáratú kötelezettségekre vonatkozó szabályok 
 
 
1. A rövid lejáratú kötelezettségeket az alábbi tagolásban kell kimutatni: 
 - rövid lejáratú kölcsönök,  
 - rövid lejáratú hitelek,  
 - kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) és 
 - egyéb rövid lejáratú kötelezettségek. 
2. A szállítói kötelezettségekről év közben folyamatosan analitikus nyilvántartást kell vezetni. Ameny-
nyiben a szerv nem rendelkezik olyan nyilvántartási rendszerrel, melynek használatával egy-egy 
gazdasági esemény hatása egyszerre jelenhet meg mind a főkönyvi, mind az analitikus nyilvántar-
tásban, a szállítói kötelezettségekkel kapcsolatos gazdasági események főkönyvi könyvelése a 
mennyiségben és értékben folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásokból változási jogcímen-
ként készített összesítő bizonylat (feladás) alapján is történhet. 
Jogcímek: 
 - kötelezettség előírása, 
 - kötelezettség pénzügyi teljesítése, stb. 
 
A beérkezett szállítói számlákat az összesítő bizonylat alapján a főkönyvi könyvelésben a szállítók 
számlájának növekedéseként kell rögzíteni, illetve a kiegyenlített szállítói tartozásokkal a szállítók 
számlát kell csökkenteni a tőkeváltozással szemben, legkésőbb a tárgynegyedévet követő hónap 15. 
napjáig. A szállítókat érintő gazdasági műveletek, események rögzítésének rendjét úgy kell kialakíta-
ni, hogy a szerv eleget tudjon tenni a jogszabályokban előírt adatszolgáltatási kötelezettségeinek. 
 
3. A szállítók számláján az állományában bekövetkezett változást év közben rögzíteni kell, ha a 
szervet megszüntetik, átszervezik. 
 
4. Év végén leltározás alapján kell a szállítók állományát megállapítani, majd értékelni. 
 
5. A kötelezettségekhez kapcsolódóan olyan analitikus nyilvántartást kell vezetni, amelyből megálla-
pítható: 

- a kötelezettség fajtája,  
- keletkezésének időpontja és összege,  
- a kedvezményezett adatai,  
- a kötelezettség teljesítésének időpontja,  
- valamint elkülönítetten rendelkezésre álljanak abban külön az adóköteles, külön az adómentes 
tevékenységhez, illetve a mindkét tevékenységhez kapcsolódó adatok, továbbá  
- minden olyan adat, amely a pénzügyi, valamint a vezetői információs rendszervhez kapcsolódik. 

 
6. Az analitikus nyilvántartásnak biztosítani kell a pénzügyileg teljesített tételek egyeztethetőségét a 
kapcsolódó főkönyvi számlákkal. 
 
7. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között elkülönítetten kell nyilvántartani: 
- a váltótartozás miatti kötelezettségeket,  
- a munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségeket,  
- a költségvetéssel szembeni kötelezettségeket (társadalombiztosítási, adó-, egyéb jogszabályban 
meghatározott kötelezettséget), 
- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségeket,  
- a helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségeket,  
- a támogatási program előlege miatti kötelezettségeket,  
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- a szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségeket, valamint  
- a garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségeket. 

 
8. Költségvetéssel szembeni kötelezettségként csak olyan (be)fizetési kötelezettségeket mutathatók 
ki, amelyeknek az esedékességi ideje a tárgyév végéig lejárt.  
Nem mutatható ki  

- költségvetéssel szembeni kötelezettségként a központi költségvetésből kapott állami hozzájárulá-
sok, támogatások év végi elszámolása során a pénzmaradvány-, az előirányzatmaradvány-
kimutatásban a korrekciós tételek között kimutatott visszafizetési kötelezettség.  
- adóhatóssággal szembeni (szja, tb-járulék, munkaadói, munkavállalói járulék stb.) kötelezettség, 
-   munkavállalókkal szembeni kötelezettségként a mérlegbe a december hónapra járó, de a követ-
kező költségvetési évben esedékes személyi juttatás összege sem. 

 
Amennyiben a szerv támogatási program előlegében részesült, azt felhasználta, de a finanszírozás-
ban résztvevő szerv ezeket még nem ismerte el jogszerű (szabályszerű, szerződés szerinti) felhasz-
nálásnak, addig ezeket a kötelezettségeket támogatási program előlege miatti kötelezettségekként 
kell nyilvántartásba vennie. Amennyiben az EU támogatásban részesült államháztartás szervezetére 
a finanszírozásban részt vevő szervezet túlfizetést, illetve jogtalan igénybevételt állapított meg, akkor 
annak pénzügyi rendezéséig köteles azt egyéb rövid lejáratú kötelezettségei között kimutatni, mint 
szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségeket. 

Garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségeket a szerv csak akkor mutathat ki, ha 
azt az eredeti adós nem teljesítette és a hitelező, a szerződéses partner a fennálló tartozás kiegyenlí-
tésére irányuló igényét az államháztartás szervezete (mint garancia- és kezességvállaló) felé benyúj-
totta, de az így átvállalt kötelezettséget az államháztartás szervezete még pénzügyileg nem rendez-
te. Az államháztartás szervezete nem szerepeltetheti garancia- és kezességvállalásból származó 
kötelezettségei között a kezességvállaláskor, illetve a garanciavállaláskor keletkező kötelezettségét, 
amíg a szerződéses partner írásos felszólítással nem él a fizetési kötelezettség eredeti adós helyetti 
rendezése érdekében, ezt mint függő kötelezettséget csak a 0. számlaosztályban veheti nyilvántar-
tásba. 
 
 
Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök számlacsoportra vonatkozó előírások 
 
1. A rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök számlacsoportban azokat a hiteleket, támogatási 
kölcsönöket és működési céllal kibocsátott kötvényekből származó kötelezettséget kell kimutatni, 
amelyeknek futamideje nem haladja meg az egy évet, függetlenül attól, hogy azokat milyen szervtől 
vették igénybe.  
 
2. A rövid lejáratú hiteleket el kell különíteni aszerint, hogy azokat pénzügyi vállalkozástól, egyéb 
belföldi forrásból, a központi költségvetésből vagy alaptól vette igénybe a szerv. 
 
3. A támogatási kölcsönöket aszerint kell elkülönítetten vezetni, hogy azokat államháztartáson belüli, 
illetve kívüli szervezettől, továbbá, hogy azt működési vagy felhalmozási célra kapta a szerv. 
 
4. A számlacsoportban elkülönítetten kell kimutatni a hitelek (kötvények), támogatási kölcsönök állo-
mányát, valamint a hitelek (kötvények), kölcsönök felvételét és visszafizetését, előirányzatok és azok 
teljesítése részletezésben. 
 
 
 
 
Támogatásértékű  bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések és fejezeti elszámolások 
számlacsoportra vonatkozó előírások 
 
1. A számlacsoportban kell kimutatni  
 - az államháztartáson belüli  pénzeszközátvételeket,  
 - az előző évi költségvetési kiegészítéseket, visszatérüléseket,  
 - az előző évi pénzmaradvány átvételét,  
 - a támogatásértékű működési és felhalmozási célú bevételeket,  
 - a garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések bevételeit. 
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2. A számlacsoportokban külön főkönyvi számlán szerepel a támogatásértékű bevételek előirányzata, 
illetve az előirányzat teljesítése. 
 
 
Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszközátvételek számlacsoportra vonatkozó 
előírások 
 
1. A számlacsoportban elkülönítetten kell kimutatni a  
 - működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételeket, valamint 
 - a garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések bevételeit. 
 
2. A számlacsoportban külön főkönyvi számlán kell szerepeltetni: 
 - a bevételi előirányzatot, és 
 - az előirányzat teljesítést. 
 
 
Függő, átfutó,  kiegyenlítő és továbbadási (lebonyolítási) célú bevételekre vonatkozó előírá-
sok 
 
1. A függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek számlacsoport számláin a szervhez beérkezett olyan 
pénzeszközök elszámolását kell kimutatni: 
 - amelynek rendeltetése tisztázatlan, vagy  

- olyan feladat ellátásával kapcsolatos, amelynek bevételi előirányzata - ide nem értve a nem tár-
sadalombiztosítási alapokat terhelő ellátásokat - nem szerepel a költségvetés bevételi jogcímei 
között.  

 
2. Amennyiben a rendezés a költségvetési évet követő évben bevételként történik, akkor azt ezen 
számlacsoport és a megfelelő bevételi jogcím között kell könyvelni.  
 
3. Itt kell továbbá kimutatni az adó- és illetékbeszedésekből származó elszámolásokat, a letétek el-
számolását. 
 
4. A számlacsoporton belül külön számlán kell kimutatni az elszámolások nyitó állományát és tárgy-
időszaki forgalmát.  
 
5. Költségvetési átfutó bevételként kell elszámolni az olyan bevételeket, amelyek: 

- a szerv tevékenységének ellátásához közvetve kapcsolódnak, 
- átmeneti vagy lebonyolítási jellegűek, valamint 
- a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során kapott előlegeket, 
- az utólagos elszámolásra átvett pénzeszközök összegét is. 
  

6. A költségvetési kiegyenlítő bevételek között elkülönítetten kell kimutatni: 
- a szerv saját pénz- és bankszámlái, előirányzat-felhasználási keretszámlái közötti pénzforgalmat. 

 
7. Nem számolható el passzív pénzügyi elszámolásként olyan tétel, amelynek következménye a tar-
talékok valóságnak nem megfelelő bemutatása.  
 
8. A szerv a passzív pénzügyi elszámolások jogcímeit a számlarendjében tételesen kell szabályoznia. 
 
9. A számlacsoport számláihoz kapcsolódóan analitikus nyilvántartást kell vezetni, amelyben az el-
számolásra jellemző adatokat rögzíteni kell.  
 
10. A függő, átfutó és kiegyenlítő bevételekről vezetett nyilvántartásokban fel kell jegyezni az elszá-
molás érdekében tett intézkedéseket is.  
A függő elszámolások rendezése érdekében szükséges intézkedéseket haladéktalanul kell végrehaj-
tani. 
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11. Azokat a továbbadási (lebonyolítási) bevételként kapott pénzeszközöket, amelyek nem illetik meg 
a szervet, - mert a végső felhasználó más szerv lesz) – továbbadási (lebonyolítási) célú bevételként 
kell elszámolni. 
 
A továbbadási (lebonyolítási) célú bevételeket bevételi jogcímének megfelelően tovább kell tagolni: 
 - államháztartáson belülről 
  - működés,  
  - felhalmozási, illetve 
  - államháztartáson kívülről 
  - működés,  
  - felhalmozási 
célú részletezés szerint. 
 
A számláknak év közben keletkeznek és szűnnek meg, év végén a bevételek, illetve a kiadások ösz-
szege egyenleget nem mutathat.  
Amennyiben a szerv az évzárást megelőzően a továbbadási (lebonyolítási) célú bevételeket a ked-
vezményezett részére nem tudja továbbutalni, akkor 

- az államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek nála maradó 
többletét a támogatásértékű bevételek közé, illetve 
- az államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek többletét az 
államháztartáson kívüliről kapott, átvett pénzeszközök közé kell  

átvezetni. 
 
Az évi mérlegszámlákra vonatkozó előírások 
 
1. Az évi mérlegszámlák számlacsoport számlái technikai jellegű számlák. 
 A számlák vezetésének célja: 

- az év eleji nyitó és  
- az év végi zárlati tételek 

 világos, áttekinthető kimutatása.  
 
2. Külön számlán kell kimutatni azoknak a pénzforgalom nélküli elszámolásoknak a forgalmát, ame-
lyeket bevételként és kiadásként egyidejűleg kell könyvelni, de a pénzforgalom számlavezető hitelin-
tézetet vagy a Kincstári egységes számlát (KESZ-t) nem érinti. 
 
3. A technikai számlák körébe tartozik az előirányzatok évközi elszámolási számla. Ezen a számlán 
kell megnyitni és folyamatosan vezetni 

- az 1-5. számlaosztály megfelelő számláival szemben a kiadási előirányzatokat, azok módo-
sítását, illetve 
- a 2, 4, 9, számlaosztály megfelelő számláival szemben a bevételi előirányzatokat és azok 
módosítását. 

 
 
A 4. számlaosztály számláihoz tartozó belső szabályozás 
 

1. A kötelezettségek 
1.1. A kötelezettségekkel kapcsolatban vezetendő analitikus nyilvántartásokat, azok vezetési 
módját a Számviteli szabályzat vonatkozó részei tárgyalják. 
1.2. Az egyes kötelezettségek esetében az analitikus nyilvántartásokból készült feladások tar-
talmát, időpontjait a Számviteli szabályzat más része tartalmazza. 
  
2. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 
2.1. Költségvetési függő bevételek: azok a tételek tartoznak ide, melyekről a felmerülés idő-
pontjában nem lehet megállapítani, hogy azokat milyen ellenszámlával szemben kell könyvelni 
vagy már eleve ismert, hogy nem a szervet illeti meg. Ilyen lehet: a tévesen a szerv részére 
történő készpénzes, illetve utalásos befizetés stb. 
2.2. Költségvetési átfutó bevételek: a költségvetési szervnél átmenetileg és időlegesen megje-
lenő, elsősorban bonyolítás jellegű bevételeket jelentik, illetve előleg jellegűek.  
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2.3. Költségvetési kiegyenlítő bevételek: olyan bevételek, melyek a költségvetési körbe tartozó 
bankszámlák egymás közötti, illetve a pénztárak közötti forgalom lebonyolításával kapcsolato-
sak. 
2.4. A jogszabályi kötelezésnek megfelelően az egyes számlákra könyvelhető gazdasági ese-
ményeik jogcímeit a szerv a fejezet melléklete szerint határozza meg. 
 
3. Állami hozzájárulás, támogatás előre utalt összege 
A helyi önkormányzatnak a tárgyévet követő költségvetési évet megillető állami hozzájárulá-
sok, illetve OEP finanszírozás terhére tárgyév december hónapban előre leutalt támogatás 
összegét is függő bevételként kell elszámolnia. 

 
 

Az 5. a 6. és a 7. számlaosztály 
 
 
A következő szabályok az 5., 6., és 7. számlaosztályra egyaránt vonatkoznak, az egyes számlaosztá-
lyokra vonatkozó külön szabályok, előírások később kerülnek szabályozásra. 
 
Az 1-5. számlaosztályokban és 7. számlaosztályban kimutatott kiadási előirányzatoknak, illetve telje-
sített kiadásoknak - kivéve a függő, átfutó, kiegyenlítő és a továbbadási (lebonyolítási) kiadásokat - 
egyezniük kell. 
 
A kiadások egy részéről a teljesítéskor nem lehet megállapítani, hogy az melyik szakfeladat érdeké-
ben merült fel. Azok a kiadások, amelyekről teljesítésükkor nem állapítható meg, hogy melyik szak-
feladatot terhelik, a közvetett (általános) kiadások körébe tartoznak, és azok feladatra történő elszá-
molásukig a 6. számlaosztályban mutatandók ki. 
 
A folyó kiadásokat először az 5. számlaosztályba kell könyveli, és innen kell átvezeti  a 6-7. számla-
osztályokba. 
 
 

Az 5. számlaosztály 
 
 
Az 5. számlaosztály a folyó kiadások jóváhagyott költségvetési előirányzatát, a költségvetés végre-
hajtásaként ténylegesen teljesített folyó kiadásokat és a folyó kiadásként elszámolandó befizetéseket 
tartalmazza.  
 
Az előirányzatokat és a kiadásokat az éves elemi költségvetésben meghatározott szerkezeti tagolás-
ban kell kimutatni a közgazdasági osztályozási rendnek megfelelően. 
 
 
Az 5. számlaosztály számlacsoportjai: 
 51. Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 
 52. Külső személyi juttatások 
 53. Munkaadókat terhelő járulékok 
 54. Készletbeszerzések 
 55. Szolgáltatások 
 56. Különféle dologi kiadások 
 57. Egyéb folyó kiadások 
 58. Ellátottak pénzbeli juttatásai 
 59. Különféle elszámolások 
 
 
Az 5. számlaosztályban kimutatott eszközökre vonatkozó előírások: 
 
A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásokra vonatkozó szabályok 
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1. Rendszeres személyi juttatásként kell elszámolni a teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak 
törvényekben meghatározott alapilletményét, illetménykiegészítését, illetménypótlékát, egyéb kötele-
ző és feltételtől függő pótlékát és juttatását, továbbá a 13. havi illetményét. 
 
2. Nem rendszeres juttatások között kell elszámolni a teljes munkaidőben, illetve a részmunkaidőben 
foglalkoztatottak részére jogszabályokban, kollektív szerződésben meghatározott juttatásokat.  
 
Ide tartoznak a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások és a foglalkoztatottak sajátos juttatásai, a 
szociális jellegű juttatások, valamint a részmunkaidőben foglalkoztatottak és az állományba tartozók 
különféle nem rendszeres juttatásai. 
 
3. Azoknál a személyi juttatásoknál, amelyeknél a kifizetés összege általános forgalmi adót is tartal-
maz vagy a főkönyvi számla továbbtagolásával, vagy analitikus (részletező) nyilvántartásban gon-
doskodni kell arról, hogy az adóhatósági elszámoláshoz az általános forgalmi adó összege megálla-
pítható legyen. 
 
 
A külső személyi juttatásokra vonatkozó szabályok 
 
1. Külső személyi juttatásokként kell kimutatni az állományba nem tartozók személyi juttatásait. 
 
2. Azoknál a személyi juttatásoknál, amelyeknél a kifizetés összege általános forgalmi adót is tartal-
maz vagy a főkönyvi számla továbbtagolásával, vagy analitikus (részletező) nyilvántartásban gon-
doskodni kell arról, hogy az adóhatósági elszámoláshoz az általános forgalmi adó összege megálla-
pítható legyen. 
 
 
A munkaadókat terhelő járulékokra vonatkozó előírások 
 
A munkaadókat terhelő járulékok számlacsoportban kell kimutatni a személyi juttatások után elszá-
molt: 

- társadalombiztosítási járulékot,  
- munkaadói járulékot,  
- egészségügyi hozzájárulást,  
- táppénz-hozzájárulást,  
- államháztartáson kívülre fizetett, munkaadókat terhelő járulékokat és munkaadókat terhelő egyéb 
járulékokat. 

 
A dologi kiadásokhoz tartozó számlacsoportokra (54-56.) vonatkozó közös előírások 
 
1. A dologi kiadások számlacsoportokban kell elszámolni minden: 

- anyag, 
- áru,  
- göngyöleg,  
- növendék-, hízó- és egyéb állat 

beszerzésére fordított kiadást, függetlenül attól, hogy az azonnali felhasználásra kerül vagy későbbi 
felhasználás céljából raktározásra kerül.  
 
2. Itt kell kimutatni a 100 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti: 

- tárgyi eszközök  
- és immateriális javak  

kiadását is.  
 
3. Itt kell továbbá elszámolni a muzeális célú gyűjtemények vásárlására fordított kiadásokat.  
 
4. Itt számolandó el az igénybe vett kommunikációs szolgáltatások, energia-, közmű-, szállítási, pos-
tai, bérlet-, karbantartási és egyéb szolgáltatások ellenértékeként fizetett kiadások, valamint a vásá-
rolt közszolgáltatások kiadásai. 
 
5. Ugyancsak itt kell kimutatni a különféle dologi kiadásokat is.  
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Ide tartoznak: 
- a vásárolt termékek és szolgáltatások előzetesen felszámított általános forgalmi adója,  
- a termékértékesítéssel, szolgáltatásnyújtással, valamint a tárgyi eszköz értékesítéssel kapcsola-
tos általános forgalmi adó,  
- a kiküldetéssel, reprezentációval kapcsolatos kiadások, valamint  
- az egyéb dologi kiadások (pl. valuta-deviza árfolyamveszteség, a közbeszerzésekről szóló tör-
vény által előírt ajánlati biztosíték kiadása). 

 
6. A dologi kiadásokkal kapcsolatban felmerült előzetesen felszámított általános forgalmi adót elkülö-
nített számlán kell kimutatni, függetlenül attól, hogy az a készletek év végi értékelésénél a beszerzési 
ár részét képezi, vagy nem. 
 
7. Készletbeszerzést, igénybe vett szolgáltatást a számlacsoportban csak számla alapján lehet el-
számolni. 
Kivételt képez a lakásotthonban elhelyezett gyermekek ellátásával kapcsolatban teljesített - gyerme-
kenként, havonta 5000 Ft összegű - kiadás.  
A számla nélkül elszámolt kiadásokról a szerv - számlarendjében szabályozott módon - háztartási 
könyvet vezet, amely a kiadások könyvelési bizonylatát helyettesíti. 
 
8. Az 54-56. számlacsoportokban gondoskodni kell, hogy az elszámolt dologi kiadásokról az általános 
forgalmi adó kulcsok szerint is kimutathatóak legyenek. 
 
9. Az 55. számlacsoportban külön számlán kell kimutatni: 

- az államháztartáson belülre, illetve 
- államháztartáson kívülre  

továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatással kapcsolatos kiadásokat.  
Itt kell kimutatni többek között a több szerv által közösen használt épület fenntartásával kapcsolatban 
vásárolt szolgáltatások (energia-, közmű stb. díjak) továbbszámlázott összegét, amennyiben az épü-
letet használó szervek között létrejött szerződésből a vásárolt szolgáltatás közvetítésének lehetősé-
ge, a számlából a közvetítés ténye megállapítható. 
 
  
A szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások kiadásokra vonatkozó szabályok 
 
A számlacsoportban kell elszámolni többek között 

- az önkormányzatok által folyósított ellátásokat, 
- az ellátottak pénzbeli juttatásait. 

 
 
Különféle elszámolásokra vonatkozó szabályok 
 
1. A különféle elszámolások számlacsoportban külön főkönyvi számlákon kell kimutatni: 

- a maradvány, eredmény előirányzatát, 
- tartalék előirányzatát,  
- a zárolt kiadási előirányzatot,  
- a terv szerinti értékcsökkenést,  
- a terven felüli értékcsökkenést, illetve annak visszaírását,  
- az értékvesztést és annak visszaírását,  
- az alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolást, valamint 
- az átvezetéseket. 

 
2. A szerv a módosított kiadási előirányzataiból a zárolt kiadási előirányzatok közé kell átvezetnie 
azokat a kiadási előirányzatokat év közben, amelyek felhasználását jogszabály, illetve felügyeleti 
szerv által hozott döntés korlátozza (zárolja).  
A zárolt kiadási előirányzat  
- között jogszabály, illetve felügyeleti szerv által elvont kiadási előirányzat nem mutatható ki,  
- összege mindig meg kell, hogy egyezzen, a zárolt bevételi előirányzatok összegével. Év végén a 
zárolt kiadási előirányzat számlának nem maradhat egyenlege, amennyiben a zárolt előirányzatok év 
közben nem kerültek elvonásra, vissza kell ezen kiadási előirányzatokat vezetni a zárolás előtti ki-
adási előirányzat jogcímei közé.  
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A zárolt kiadási előirányzatokat  
- legalább kiemelt előirányzatok szerinti tagolásban kell bemutatni, 
- funkcionális osztályozás szerint nem kell nyilvántartásba venni. 
 
3. A szerv a terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a végrehajtási rendeletben meghatározott 
leírási kulcsoktól eltérhet (ha jelen számviteli rendben erről döntött). 
 
4. Az értékcsökkenési leírás számlái tartalmazzák az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó 
értéke után elszámolt értékcsökkenési leírást alaptevékenység és vállalkozási tevékenység tagolás-
ban. 
 
5. Az alap- és vállalkozási tevékenység közötti pénzforgalom nélküli kiadások számlán kell elszámol-
ni az eredményből az alaptevékenységre fordított kiadásokat. 
 
6. Az átvezetési számlák technikai jellegűek, a kiadások 6-7. számlaosztályokba történő átvezetésére 
szolgálnak, biztosítva a kiadások elszámolásának áttekinthetőségét. 
 
7. A tv. 161/A. § (2) bekezdése alapján a közpénzek felhasználásának és a köztulajdon használatá-
nak nyilvánossága és ellenőrizhetősége érdekében a szükséges továbbrészletezési kötelezettséget a 
számlacsoport megfelelő számlái alábontásával kell biztosítani. 
 

 
Az 5. számlaosztály számláihoz tartozó belső szabályozás 

 
Az 5-ös számlaosztály átvezetési számláit – biztosítva a kiadások elszámolásának áttekinthe-
tőségét – úgy használja, hogy a 6-7. számlaosztályból átvezeti a kiadásokat az 5. számlaosz-
tályba. 
 
 

6. számlaosztály 
 
 

6. számlaosztályt nem használjuk.  
 

 
7. számlaosztály 

 
 

A 7. számlaosztály a költségvetésben meghatározott szakfeladat rend (funkcionális osztályozás) sze-
rinti tagolásban tartalmazza a jóváhagyott költségvetési előirányzatot és a teljesített kiadásokat az 1-
5. számlaosztály megfelelő számláin kimutatott előirányzatokkal és kiadásokkal azonos összegben.  
 
A szakfeladatok kiadásai: 

- a közvetlen és  
- közvetett  

kiadásokból tevődnek össze.  
 
A közvetlen kiadásokat azok a kiadások képezik, amelyekről felmerülésükkor megállapítható, hogy 
melyik szakfeladatra számolhatók el.  
 
A közvetett kiadásokat a 6. számlaosztályból kell átvezetni ebbe a számlaosztályba felosztás után. 
A számlaosztályban a számlákat a költségvetés alapján gazdálkodó szerv a költségvetésében meg-
határozott szakfeladatoknak megfelelően nyitja meg. 
 
A számlaosztályban elkülönítetten, a vállalkozási szakfeladat számláján kell elszámolni az alap és a 
vállalkozási tevékenység közötti pénzforgalom nélküli kiadások előirányzatát és azok teljesítését is. 
 
Finanszírozási műveletek kiadásai között kell kimutatni a költségvetési többlet évközi hasznosítása 
céljából a 

- forgatási célú részvények, 
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- hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
vásárlásának kiadásait. 
Itt kell kimutatni a működési hiány fedezetére, valamint a likviditás biztosítására felvett rövid lejáratú 
hitelek törlesztésével kapcsolatos kiadásokat. 
 
 
A számlaosztály számlacsoportjai:  
 71-77. Alaptevékenységek kiadási előirányzata és előirányzat teljesítése 

78-79. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata és előirányzat teljesítése 
 
 
Az önköltségszámítás miatti további analitikus nyilvántartás 
 
Azoknál az államháztartás szervezeteinél, ahol a vállalkozási tevékenység nagyságrendje vagy az 
alaptevékenység sajátossága indokolja - figyelembe véve az önköltségszámításra vonatkozó előírá-
sokat -, a 7. számlaosztályban rögzített és szakfeladatonként kimutatott kiadások mellett a költségek 
tevékenységenkénti meghatározása is szükséges. 
 
Ezek a szervek a költségek (önköltség) megállapításához kettős könyvviteli nyilvántartásuk kiegészí-
téseként külön nyilvántartást is vezetnek.  
 
A nyilvántartás és az önköltség számítás tartalmát az államháztartás szervezete saját hatáskörben 
határozza meg, illetve szabályozza annak vezetési módját, biztosítva a közvetlen költségek tételes 
kimutatását. 
 
 
A 7. számlaosztály számláihoz tartozó belső szabályozás 
 

Az önköltség-számítás rendjére vonatkozó szabályokat szükség szerint a Számviteli rend külön 
szabályzata tartalmazza. 

 
 

9. számlaosztály 
 
 

A 9. számlaosztály a jóváhagyott bevételi előirányzatokat és a költségvetés végrehajtása során tény-
legesen teljesített (befolyt) és a pénzforgalom nélküli bevételeket tartalmazza - az elemi költségvetés 
szerkezeti tagolásának megfelelően - bevételi fajtánként és szakfeladatonként. 
 
 
A számlaosztály tartalma: 

91. Intézményi működési bevételek 
92. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 
93. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 
94. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás 
96. Társadalombiztosítási alapok sajátos folyó bevételeinek előirányzata és előirányzat telje-
sítése 
97. Elkülönített állami pénzalapok sajátos folyó bevételeinek és fejezeti kezelésű adó, adójel-
legű bevételek előirányzata és előirányzat teljesítése 
98. Pénzforgalom nélküli bevételek 
99. Bevételek funkcionális osztályozás szerinti elszámolása 

 
 
A 9. számlaosztályban kimutatott eszközökre vonatkozó előírások: 

 
 

Az intézményi működési bevételek számlacsoportra vonatkozó szabályok 
 
1. Az Intézményi működési bevételek számlacsoport számláin kell kimutatni 
 - a hatósági jogkörhöz kötődő alaptevékenység bevételeit,  
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 - az intézményi működési egyéb bevételeit,  
 - egyéb sajátos bevételeket,  
 - a továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételeit,  
 - a kamatbevételeket,  
 - a ténylegesen realizált árfolyamnyereséget. 
 
2. A kamatbevételek között elkülönítetten kell kimutatni a bankbetétek után kapott kamatokat, a be-
fektetett pénzügyi eszközök, illetve a forgóeszközök kimutatott hitelviszonyt megtestesítő kamatozó 
értékpapírok eladásakor (beváltásakor) kapott kamatokat, valamint az egyéb kamatbevételeket.  
 
Kamatbevételt csökkentő tételként kell kimutatni a kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (be-
szerzéskor elszámolt) összegét.  
 
3. Ugyancsak itt kell kimutatni a vevő által fizetett általános forgalmi adót, valamint az adóhatóságtól 
igényelt és befolyt, levonásba helyezhető, előzetesen felszámított és fizetendő adó különbözetét. 

 
 
Az Önkormányzatok sajátos működési bevételeire vonatkozó szabályok 
 
A számlacsoport számláin 

- az adó- és illetékbevételeket,  
- az átengedett központi adókat, 
- egyéb sajátos bevételeket, pl: 
 - önkormányzatok lakások lakbérbevételét,  
 - önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevételt 

lehet kimutatni. 
 
 
A felhalmozási és tőkejellegű bevételekre vonatkozó előírások 
 
1. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek számlacsoport számláin kell kimutatni a befektetett eszkö-
zök értékesítéséből származó bevételeket és hozamokat. 
Az önkormányzatnak elkülönítetten kell kimutatnia a tulajdonát képező lakóépületek, illetve egyéb 
helyiségek elidegenítéséből származó bevételét. 
2. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek között kell elszámolni a beruházásokra adott előlegből 
visszatérülő összeget, amennyiben a visszatérítésre a tárgyévet követő évben kerül sor. 
A felhalmozási és tőkejellegű bevételek között kell elszámolni a használatból kivont, a tárgyi eszkö-
zök közül a készletek közé átsorolt eszközök értékesítési bevételét. 
 
A központi költségvetésből kapott költségvetési támogatásokra vonatkozó előírások 
 
A központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások számlacsoport tartalmazza az állam-
háztartás szervezete alaptevékenységének ellátását biztosító támogatásokat. 
 
 
A pénzforgalom nélküli bevételekre vonatkozó szabályok 
 
A pénzforgalom nélküli bevételek számlacsoport számláin kell kimutatni: 

- a jóváhagyott előirányzat-maradvány előirányzatát és annak felhasználását, valamint  
- a költségvetési és vállalkozási tartalékok előirányzatát és igénybevételét, ideértve az alaptevé-
kenységhez felhasznált eredményt is, valamint 

- a zárolt bevételi előirányzatot is. 
 
A zárolt bevételi előirányzatok közé kell átvezetni a zárolt összegeket év közben, ha a közgazdasági 
bevételi előirányzatainak felhasználását jogszabály, illetve felügyeleti szerv által hozott döntés korlá-
tozza (zárolja). A zárolt bevételi előirányzatokat legalább kiemelt előirányzatok szerinti tagolásban 
kell bemutatni. A zárolt bevételi előirányzatok kezelése értelemszerűen megegyezik a zárolt kiadási 
előirányzatok kezelésénél leírtakkal. 
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A bevételek funkcionális osztályozás szerinti elszámolása 
 

1. A Bevételek funkcionális osztályozás szerinti elszámolása számlacsoportban mind a jóváhagyott 
előirányzatokat, mind azok teljesítését ki kell mutatni alaptevékenység és vállalkozási tevékenység 
szakfeladatainak megfelelő bontásban, függetlenül attól, hogy azok melyik számlaosztályban kerültek 
elszámolásra.  
 
2. Ugyancsak a számlacsoportban kell elszámolni a vállalkozási szakfeladaton, az alap- és vállalko-
zási tevékenység közötti pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatát és azok teljesítését is. 
 
3. A finanszírozási műveletek bevételei között kell kimutatni a költségvetési hiány finanszírozására, 
valamint a likviditás biztosítására felvett rövid lejáratú, működési célú, illetve likviditási célú hitellel, 
valamint a működési célú kötvénykibocsátással kapcsolatos bevételeket, továbbá a költségvetési 
többlet évközi hasznosítása céljából vásárolt forgatási célú értékpapírok eladásakor, illetve beváltá-
sakor elszámolt – nem hozamjellegű – bevételeket. 
 
A 9. számlaosztály számláihoz tartozó belső szabályozás 
 

Az egyes bevételekhez kapcsolódó analitikus nyilvántartás vezetésével kapcsolatos szabá-
lyokat a számviteli szabályzat más részei tartalmazzák. 

 
 

0. számlaosztály 
 
 
A számlaosztály felépítése 
 01. Befektetett eszközök nyilvántartási számlája 
 02. Készletek nyilvántartási számlája 
 03. Követelések, pénzügyi elszámolások nyilvántartási számlája 
 04. Kötelezettségek nyilvántartási számlája 
 06. Kiadások nyilvántartási számlája 
 07. Kötelezettségvállalások nyilvántartási számlája 
 09. Nyilvántartási ellenszámlák 
 
1. A 0. számlaosztály tartalmazza a befektetett eszközök és forgóeszközök  

- nyilvántartási számláit és  
- ellenszámláit. 

 
2. A befektetett eszközök, készletek, követelések, pénzügyi elszámolások nyilvántartási számlái azon 
idegen eszközök nyilvántartására szolgálnak, melyeket 

- az adott szervezet kezelésére bíztak (bérbe vett, bizományba átvett eszközök stb.), illetve  
- a nyilvántartásba vételük időpontjában, illetve a mérlegforduló-napján még függő, jövőbeni köve-

telést képeztek (le nem zárt függő peres ügyekkel kapcsolatos követelések, hagyatéki eljárás alatt 
lévő követelések stb.), ezért az 1-3. számlaosztály megfelelő számláin, illetve a beszámolás során a 
könyvviteli mérlegben a saját eszközök között értékkel nem szerepeltethetők. 
 
3. A kötelezettségek nyilvántartási számláin csak azok az egyéb mérlegen kívüli, illetve biztos jövő-
beni kötelezettséget képező idegen források mutathatók ki, melyeket a mérlegben a 4. számlaosztály 
kötelezettségek között értékkel nem szerepeltetheti a szerv. 
Ilyen kötelezettségei közé tartoznak: 

- a garanciavállalással, 
- kezességvállalással,  
- opciós ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek. 

 
4. A kiadások nyilvántartási számlái az államháztartási szervezet sajátos lebonyolítási feladatát ké-
pező, az idegen pénzeszközök felhasználása során átutalt összegekkel kapcsolatos kiadások gyűjté-
sére szolgálnak, mely kiadások kiadási előirányzatként nem kerültek megtervezésre az adott szerve-
zet elemi költségvetésében, és így az idegen pénzeszköz felhasználása során csak átfutó, lebonyolí-
tás jellegű kiadásokat jeleníthetnek meg. Ilyen kiadásként kell elszámolni az adott számlacsoportban 
az EMOGA Garancia Részlegének vidékfejlesztéssel és a piaci támogatással kapcsolatos azon átfutó 
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kiadásait, melyek az Európai Uniós támogatási források felhasználását jelentik. Természetesen nem 
lehet a 0. számlaosztály kiadási nyilvántartási számláján megjeleníteni az EMOGA Garancia Részle-
gének vidékfejlesztéssel és a piaci támogatással kapcsolatos azon kiadásait, melyeket az EU nem 
térít meg és amelyek így mindenképpen költségvetési kiadást kell hogy képezzenek. 

Ezen kiadásokat legalább intézkedésenként elkülönítve kell nyilvántartásba venni és a tárgyne-
gyedévet követő 15-éig kötelező egyeztetni az EU felé történő eredményszemléletű beszámolást 
biztosító külön nyilvántartásokkal. 
 
5. Itt kell kimutatni a szerv által vállalt kötelezettségvállalásokat is. A kötelezettségvállalás nyilvántar-
tására szolgáló számlá(ka)t az Ámr. 134.-134/A §-ában foglaltak figyelembevételével kell vezetni, 
legalább az adott évi költségvetési törvény kiemelt költségvetési előirányzatoknak megfelelő szerke-
zeti tagolásban, a közgazdasági osztályozási rendnek megfelelően. 

A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági művele-
tek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántar-
tásából készített összesítő bizonylat (feladás) alapján kell a könyvekben a 0. számlaosztályban rögzí-
teni, a kötelezettségvállalások megfelelő számláin és a kötelezettségvállalások nyilvántartási ellen-
számláján, legkésőbb a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig. 

Amennyiben az államháztartás szervezete éven túli kötelezettségvállalásokat is tehet, akkor a kö-
telezettségvállalásokat naptári év szerinti tagolásban kell nyilvántartásba vennie. 
 
6. A Tv. 161/A. § (2) bekezdése alapján a közpénzek felhasználásának és a köztulajdon használatá-
nak nyilvánossága és ellenőrizhetősége érdekben a továbbrészletezési kötelezettséget a számlacso-
port számláinak megfelelő alábontásával kell biztosítani. 
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Melléklet 

 
 

Az egyes tárgyi eszközök tartóssági kritériumainak meghatározásáról 
 
A költségvetési szerv vezetőjeként az alábbiak szerint határozom meg egyes tárgyi eszközök tartós-
sági kritériumait: 
 
1.) Ingatlanok esetében a tartósság nem lehet kétséges, minden esetben tartósnak minősítendő. 
 
2.) Gépek, berendezések, felszerelések esetében az alábbiakat kell szem előtt tartani: 
 
a) Gépek, berendezések esetében a tapasztalati adatokra kell alapozni, illetve adott gép, berendezés 
jótállási és garancia idejét, amely a tartósság tekintetében arányosítva felhasználható, ha tapasztalati 
adatok nincsenek. 
Általános szabály azonban, hogy a gépek, berendezések tekintetében adott eszköz használhatósága 
az 1 évet meghaladja, azaz tárgyi eszköznek minősíthető. 
 
b) A felszerelések esetében a kisebb használati tárgyaknál figyelembe kell venni: 
 - azok fizikai tulajdonságait,  
 - a használatuk gyakoriságát, 
 - adott felszerelés igénybevétel tűrő képességét. 
Felszerelések közül külön figyelmet érdemelnek a gyors kopású, gyorsan avuló felszerelések, me-
lyeknél a tényleges használhatóság nem érheti el az 1 évet. 
 
3.) Járművek esetében valamennyi jármű tartós használhatóságúnak minősítendő. 
 
 
Az érintett körben a használhatóság időtartamának vizsgálata az itt rögzített kritériumok alapján 
egyedileg történik. 
 
 
 
Nyárlőrinc, 2009. január 1. 
 
 
 
 
 Zayzon Jenőné 
 jegyző 
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Melléklet 
 

Az aktív pénzügyi elszámolások jogcímeiről 
 

A szerv a következők szerint határozza meg az aktív pénzügyi elszámolások jogcímeit: 
 
1. Költségvetési függő kiadásként lehet könyvelni: 

- ismeretlen tartalmú kiadásokat, - ha nem áll elegendő információ rendelkezésre akár a 
pénztári, akár a banki kifizetéssel kapcsolatban,  
- azt a kiadást, melynek a keletkezése pillanatában ismert, hogy nem a költségvetési szervet 
terheli, 
- azt a kiadást, melyet könyveléstechnikailag kell függő kiadásként könyvelni, pl.: következő 
költségvetési év előirányzata terhére történő kifizetések, tipikusan a személyi juttatások, 
- azokat a kiadásokat, melyekről a kifizetést követően derül ki, hogy az tévedésből, hibás el-
számolás folytán keletkeztek: pl. a szerv részéről történt dupla kiegyenlítés. 

 
2. Költségvetési kiegyenlítő kiadásként lehet könyvelni: 
 - egyéb kiegyenlítő kiadásként kell könyvelni: 
  - bankszámla és a házipénztár közötti forgalmat, 

- a bankszámla és a költségvetési szerv által használt betétkönyv közötti forgalmat, 
- bankszámla és elektronikus pénzeszköz közötti forgalmat, 

 - az önkormányzat és intézményei bankszámlák közötti forgalmat. 
 
3. Költségvetési átfutó kiadásként lehet könyvelni: 

- a szerv alap-, illetve vállalkozási tevékenység ellátásához közvetve kapcsolódó kiadásokat, 
melyek ideiglenes kiadásként jelennek meg,  

 - a munkavállalóknak adott munkabérelőlegeket,  
 - az utólagos elszámolásra nyújtott különböző előlegeket,  
  - kiküldetésre felvett előlegeket, 

- vásárlási előlegeket, pl.: kisebb beszerzésekre, reprezentációra stb. 
  - üzemanyag előlegeket, 
  - egyéb elszámolásra kiadott előlegeket. 
 - a polgári szolgálatot teljesítőkkel kapcsolatos kifizetéseket,  
 - a szállítóknak adott előlegeket (a beruházási előlegek kivételével), 

- az államháztartás által folyósított (megelőlegezett) társadalombiztosítási és családtámoga-
tási ellátásokat. 

 - a nettó finanszírozáshoz kapcsolódó tételeket. 
 
4. A költségvetésen kívüli függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások: 
(Főleg a lakásépítés támogatásával kapcsolatos tételek, illetve idegen letétekkel kapcsolatos tételek.) 
a) A szerv esetében ezen kiadási jogcím pontosításra nem kerül, mivel ezen tételek előfordulása nem 
jellemző. 
 
 
 
Nyárlőrinc, 2009. január 1. 

 Zayzon Jenőné 
 jegyző 
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Melléklet  
 
 

A passzív pénzügyi elszámolások jogcímeiről 
 

A szerv a következők szerint határozza meg a passzív pénzügyi elszámolások jogcímeit: 
 
1. Költségvetési függő bevételként lehet könyvelni: 

- ismeretlen tartalmú bevételeket, - ha nem áll elegendő információ rendelkezésre akár a 
pénztári akár a banki befizetéssel kapcsolatban,  
- azt a bevételt, melynek a keletkezése pillanatában ismert, hogy nem a költségvetési szervet 
illeti, 
- azt a bevételt, melyet könyveléstechnikailag kell függő bevételként könyvelni, pl.: következő 
költségvetési év előirányzata javára történő befizetések, 
- azokat a bevételeket, melyekről a befizetést követően derül ki, hogy azok tévedésből, hibás 
elszámolás folytán keletkeztek: pl. más szerv részéről történt dupla utalás. 
- a helyi önkormányzatnak a tárgyévet követő költségvetési évet megillető állami hozzájáru-
lások, illetve OEP finanszírozás terhére a tárgyév december hónapban előre leutalt 
támogatás összegét. 
 

2. Költségvetési kiegyenlítő bevételként lehet könyvelni: 
- bankszámla és a házipénztár közötti forgalmat, ha készpénzfelvétel történik a házipénztár-
ba, 
- bankszámla és elektronikus pénzeszköz közötti forgalmat, ha az elektronikus pénzeszköz 
feltöltése történik meg előbb, 
- a költségvetési szerv által használt betétkönyv és házipénztár közötti forgalmat, 

 - az önkormányzat intézménye bankszámlái közötti forgalmat. 
(Ezeket csak abban az esetben, ha a pénztárban, illetve az elektronikus fizetőeszközzel előbb 
történik a bevételezés, mint a banki terhelési értesítésről szóló kiadás könyvelése.) 

 
3. Költségvetési átfutó bevételként lehet könyvelni: 

- egyéb utólagos elszámolásra átvett összegek,  
 - dolgozók étkezési térítési díjának beszedése, 

- áruszállításhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódó kapott előleg, ha nem lehet eldönteni az előleg 
keletkezése időpontjában, hogy melyik szakfeladathoz és főkönyvi számlához kapcsolódik. 

 
4. Továbbadási, lebonyolítási célú bevételek: 

- lebonyolítás jellegű bevételek pl.: megbízás alapján lebonyolított rendezvények bevételek, 
ha a megbízó utólag egyenlíti ki a kiadásokat. 

 
 
 
 
Nyárlőrinc, 2009. január 1. 

 Zayzon Jenőné 
 jegyző 
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Melléklet 

 
 

A szerv pénzforgalmi kettős könyvvitel lényegével, a főkönyvi számlaosztályok fő tartalmi ele-
meivel kapcsolatos gazdálkodási sajátosságai 

 
A szerv a pénzforgalmi kettős könyvvitel lényegéből, a főkönyvi számlaosztályok fő tartalmi elemei-
ből a szerv a gazdálkodási sajátosságaiból kifolyólag a *-gal jelzetteket nem alkalmazza. 
 
Fogalmi meghatározás  A * megjelölés  
                                                                                                          az alkalmazás hiányára utal   
 
Immateriális javak 
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok 
Gépek, berendezések, felszerelések és járművek 
Tenyészállatok X 
Központi beruházási kiadások X 
Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba 
adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök 
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, 
hosszú lejáratú bankbetétek 
Felújítások, beruházások általános forgalmi adója 
Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénze.) 
Készletek X 
Követelések 
Értékpapírok 
Pénztárak és betétkönyvek 
Költségvetési bankszámlák 
Elszámolási számlák 
Idegen pénzeszközök 
Működési és felhalmozási végleges pénzeszköz átadás 
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb társadalom- 
biztosítási juttatások 
Függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások 
Saját tőke 
Tartalékok 
Hosszú lejáratú kötelezettségek 
Rövid lejáratú kötelezettségek 
Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök 
Támogatások, kiegészítések, működési, felhalmozási 
célra véglegesen átvett pénzeszközök és fejezeti elsz. 
Függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek 
Év végi mérlegszámlák 
Személyi juttatások 
Munkaadókat terhelő járulékok 
Dologi kiadások 
Ellátottak pénzbeli juttatásai 
Különféle elszámolások 
Közvetett (általános) kiadások X 
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Fogalmi meghatározás  A * megjelölés  
                                                                                                           az alkalmazás hiányára utal   
Tevékenységek kiadási előirányzatai és előirányzat 
teljesítése (funkcionális osztályozás szerint) 
Intézményi működési bevételek 
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 
Központi költségvetésből kapott költségvetési 
támogatások 
Pénzforgalom nélküli bevételek 
Bevételek funkcionális osztályozás szerinti elszámolása 
Nyilvántartási számlák 
 
 
 
Nyárlőrinc, 2009. január 1 

 Zayzon Jenőné 
 jegyző 
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VI. Fejezet 
 
 

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás  
kapcsolata 

 
  

Az önkormányzat vonatkozásában a főkönyvi könyvelés melletti analitikus nyilvántartás szükséges-
ségének indoklása a korábbiakban már megtörtént, itt csak még egyszer, röviden kerül 
összefoglalásra a két nyilvántartás közötti kapcsolat. 
 
 

1. A tárgyi eszközök esetében a főkönyvi könyvelés melletti analitikus nyilvántartási rendszer hi-
vatott arra, hogy az önkormányzat mérlegében elősegítse a valódi tartalom megjelenítését, a fő-
könyvi kimutatások alátámasztását a leltári adatok segítségével.  
 
Az analitikus nyilvántartásokkal minden tárgyi eszközről azonnal meg tudjuk állapítani a legfonto-
sabb adatait, így például: 

- a bruttó értéket,  
- nettó értéket, 
- az értékcsökkenést,  
- értékvesztést és annak visszaírását, 
- az előzőekben bekövetkezett változásokat. 

 
Ezzel a nyilvántartási rendszerrel tudjuk a negyedévi értékcsökkenés elszámolásához szükséges 
negyedéves feladást elkészíteni a főkönyvi könyvelés számára és az elszámolt értékcsökkenést 
nyilvántartani. 
 

A kis értékű, éven belül amortizálható, raktári, új tárgyi eszközök analitikus és főkönyvi elszámolá-
sa során a készletekre vonatkozó könyvvezetési szabályok az irányadók. 
A  közpénzek felhasználásának és a köztulajdon használatának nyilvánossága és ellenőrizhetősé-
ge érdekben a továbbrészletezési kötelezettséget a beruházási és felújítási számlák megfelelő alá-
bontásával kell biztosítani. 
 
 
2. Befektetett pénzügyi eszközök esetén az analitika biztosítja a részletes információkat, az 
egyedi jellemzőket, melyeknek ismerete feltétlenül szükséges a gazdaságos és takarékos műkö-
dés szem előtt tartásánál.  
Az analitikus nyilvántartás az alapja a mérleg készítése előtti értékelési tevékenységnek is.  
A nyilvántartásban szerepelnek az értékvesztéssel kapcsolatos adatok. 
 

 
3. A készletek analitikus nyilvántartásának sajátosságai attól függően változnak, hogy a szerv 
adott készletre vonatkozóan raktárral rendelkezik vagy nem. 
A készletet raktározó szerv: 
Az anyagokat, betétdíjas göngyöleget, árukat és késztermékeket raktározó önkormányzat a vásá-
rolt és saját előállítású készletekről - a kettős könyvvitelen kívül - részletező nyilvántartást kötele-
sek vezetni mennyiségben és értékben.  
A készletnyilvántartása során, amennyiben nem rendelkezik olyan nyilvántartási rendszerrel, 
melynek használatával egy-egy gazdasági esemény hatása egyszerre jelenhet meg mind a fő-
könyvi, mind az analitikus nyilvántartásban, a készletekkel kapcsolatos gazdasági események fő-
könyvi könyvelése a mennyiségben és értékben folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartások-
ból készletváltozási jogcímenként készített összesítő bizonylat (feladás) alapján is történhet.  
A készletbeszerzések és az egyéb növekedések (térítésmentes átvétel, többlet stb.) a megfelelő 
készletszámlán a tőkeváltozással szemben kerülnek elszámolásra.  
A raktárban lévő készlet felhasználása, értékesítése stb. során a készletszámla egyenlegét kell 
csökkenteni a tőkeváltozással szemben.  
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A tárgynegyedévet érintő készletváltozásokat a főkönyvben legalább készletváltozási jogcímen-
kénti csoportokban a mellékletben meghatározott időszakonként kell elszámolni, legkésőbb a 
tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig.  
 

Használt és munkahelyen használatban lévő készletek: 
A használt és munkahelyen használatban lévő anyagokról csak mennyiségi nyilvántartás vezeten-
dő. 
 
A raktárral nem rendelkező szerv: 
A raktárral nem rendelkező államháztartás szervezete a több tevékenységi folyamat alatt elhaszná-
lódó készleteiről csak mennyiségi nyilvántartást köteles vezetni. 
 
A készletek leltározásának alapját szintén az analitika adja. 
 
A készletek esetében az analitikus nyilvántartás biztosítja a készletek értékvesztésének és annak 
visszaírásának alapadatait, a főkönyvi könyvelésben ilyen címen kimutatott összegek alátámasz-
tását. 
 
 

4. A követelések analitikus és főkönyvi nyilvántartása 
Amennyiben a szerv nem rendelkezik olyan nyilvántartási rendszerrel, melynek használatával 
egy-egy gazdasági esemény hatása egyszerre jelenhet meg mind a főkönyvi, mind az analitikus 
nyilvántartásban, a követelésekkel kapcsolatos gazdasági események főkönyvi könyvelése a 
mennyiségben és értékben folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásokból a követelés válto-
zásának jogcíme szerint (követelés előírása, követelés pénzügyi teljesítése, értékvesztése, elen-
gedése stb.) készített összesítő bizonylat (feladás) alapján is történhet. 
 Az előírt követelések (általános forgalmi adót is tartalmazó) összegét az állományváltozásnak 
megfelelően rögzíteni kell a követelés számla egyenlegének növekedéseként, valamint a pénz-
ügyileg rendezett követelések értékével a megfelelő követelés számla egyenlegét kell csökkenteni 
a tőkeváltozással szemben, legkésőbb a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig. 

 
A könyvelést értelemszerűen a követelés számlán, illetve a tőkeváltozás számlán kell végrehajta-
ni. 
 
A követelések analitikus nyilvántartásának további célja biztosítani azt, hogy a követelések és 
azok behajtása folyamatos legyen és az év végi mérleg elkészítése előtt lehetővé tegye a kényes 
pontok, tételek vizsgálatát. A behajthatatlan, illetve a kétes követelések körét a nyilvántartásokból 
meg lehessen állapítani. 
 
A nyilvántartás a kiinduló alapja a követelések leltárának. 
 
A nyilvántartás alapján történik: 
 - az adósok, 
 - vevők 
 - támogatási kölcsönök  
értékvesztésének és értékvesztés visszaírásának főkönyvi könyvelése. 
A főkönyvi értékek alátámasztását szolgálja az analitika. 
 
 
5. A forgóeszközök között kimutatott értékpapírokról olyan nyilvántartást kell vezetni, amely meg-
felel a Számviteli törvény által támasztott követelményeknek, amelyből értékpapíronként megálla-
píthatóak az egyedi értékeléséhez szükséges adatok, továbbá az értékpapírok hozama.  
 
A nyilvántartás tartalmazza az értékvesztéssel kapcsolatos adatokat. 
 
 
6. A pénzeszközök analitikus nyilvántartása egy érdekes területe az analitikus nyilvántartási rend-
szernek, hiszen funkciója sokkal inkább megfogalmazható. Így e nyilvántartás a költségvetési 
szerv tulajdonának védelmét szolgálja. Az ide sorolt nyilvántartási kör nagyon heterogén, lásd: 
pénztárjelentés, illetve különböző előleg-nyilvántartások. 
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A nyilvántartásokat naprakészen kell vezetni, azoknak folyamatosan egyezniük kell a főkönyvi 
számlán kimutatott értékekkel. 
 
 
7. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások analitikus nyilvántartásának szerepe az, hogy az ide 
könyvelt tételekről részletes információval rendelkezzünk. Mivel a tételeket térítményezni kell, a 
nyilvántartásból kiderül, hogy melyek azok a kiadások, melyekkel kapcsolatban intézkedni szük-
séges. 
 
A számlacsoport számláihoz kapcsolódóan szintén analitikus nyilvántartást kell vezetni, amelyben 
rögzíteni kell az elszámolására jellemző adatokat és az elszámolás érdekében tett intézkedéseket. 
 
 
8. Kötelezettségek analitikus nyilvántartására azért van szükség, hogy az önkormányzatnál min-
dig tisztán lássák maguk előtt a várható pénzügyi helyzet ezen kiadási tételeit. A kimutatás alapja 
a különböző időtartamra készítendő pénzügyi prognózisnak. A nyilvántartás segítségével figye-
lemmel kell kísérni a hitelek, kötvények elszámolását, a szállítói követelések pénzügyi rendezését, 
stb.  
 
A nyilvántartás tehát kiegészíti a főkönyvi könyvelés adatait, annak részletezettebb változatát ad-
ja. 
 
A szállítói kötelezettségekről év közben folyamatosan analitikus nyilvántartást kell vezetni. 
Amennyiben az államháztartás szervezete nem rendelkezik olyan nyilvántartási rendszerrel, 
melynek használatával egy-egy gazdasági esemény hatása egyszerre jelenhet meg mind a fő-
könyvi, mind az analitikus nyilvántartásban, a szállítói kötelezettségekkel kapcsolatos gazdasági 
események főkönyvi könyvelése a mennyiségben és értékben folyamatosan vezetett analitikus 
nyilvántartásokból változási jogcímenként (kötelezettség előírása, kötelezettség pénzügyi teljesí-
tése stb.) készített összesítő bizonylat (feladás) alapján is történhet.  
A beérkezett szállítói számlákat az összesítő bizonylat (feladás) alapján a főkönyvi könyvelésben 
a szállítók számlájának növekedéseként kell rögzíteni, illetve a kiegyenlített szállítói tartozásokkal 
a szállítók számlát kell csökkenteni a tőkeváltozással szemben, legkésőbb a tárgynegyedévet kö-
vető hónap 15. napjáig. 
A nyilvántartás alapja az év végi leltározásnak. 
 
 
9. Az egyéb passzív pénzügyi elszámolásokkal kapcsolatos analitika és a főkönyvi nyilvántar-
tás közötti összefüggés az egyéb aktív pénzügyi elszámolásokéval szinonim. 
 
 
10. A közgazdasági osztályozás szerinti kiadások analitikus nyilvántartására a főkönyvi köny-
velés információ tartalmának vezetői döntést megalapozó szerepe és egyéb információs igényt ki-
elégítő szerepe miatt van szükség. 
 
A személyi juttatásokhoz kapcsolódó nyilvántartások jellemzője, hogy vezetése nem kötelező, de 
tartalmával megalapozza az előirányzat-felhasználást, illetve információt szolgáltat a személyi jut-
tatások maradványának meghatározásához. E nyilvántartásokra jellemző továbbá, hogy adott fő-
könyvi számla részletezéseként, meghatározott szempontok szerinti adat csoportosítással jön lét-
re, számszakilag, az adott főkönyvi számlához tartozó nyilvántartások összesen adatának meg 
kell egyezni az érintett főkönyvi számla adatával. (Legyen az előirányzat, előirányzat módosítás, 
vagy teljesítés – halmozott vagy havi adat.) 
 
Egyéb – nem a személyi juttatásokhoz kapcsolódó nyilvántartások – a vezető információs igényt 
elégítenek ki – adott főkönyvi számlán nyilvántartott gazdasági eseményekkel kapcsolatos infor-
mációk, adatok részletezéseként vezetendő. 
 
A dologi kiadásokhoz tartozó általános forgalmi adóról adókulcsonkénti analitikus nyilvántartást 
kell vezetni, mely a főkönyvi könyvelési adatok részletezéseként funkcionál. 
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11. A tevékenységek kiadásainak analitikus nyilvántartása szintén speciális terület.  
A nyilvántartás azt a célt szolgálja, hogy ismert legyen a főbb kiadások nagysága és felmerülésé-
nek ideje, hogy ne legyen likviditási probléma a költségvetési szervnél.  
 
Ez a nyilvántartás tehát inkább pénzellátási tervet megalapozó kimutatásként fogható fel. 
 
 
12. A bevételek analitikus nyilvántartásának és a főkönyvi könyvelésnek az összefüggése a kö-
vetkezőkben fogalmazható meg: a bevételek körében van sok olyan tétel, amely nem jár közvet-
len pénzmozgással, így a főkönyvbe nem kerül be, de ugyanakkor jelentős hatást gyakorol a va-
gyonra, ezért nyilván kell tartani. Ezt a célt szolgálja az analitika.  
 
A bevételi nyilvántartások rendszerével képet kaphatunk a be nem folyt bevételekről, ami a fő-
könyvből egyáltalán nem derül ki. 
 
Sajátos nyilvántartási területet jelent a különböző adónyilvántartás. Ezek nyilvántartásával kap-
csolatos előírásokat külön jogszabályok tartalmazzák. 
 
Az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi számlák: 
 - főkönyvi számlánkénti, illetve 
 - analitikus nyilvántartásonkénti 
összefüggését, kapcsolatát az analitika albumban kell szabályozni és év közben folyamatosan ak-
tualizálni. 
 
 
13. Kötelezettségvállalások nyilvántartás 
A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági művele-
tek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilván-
tartásból készített összesítő bizonylat (feladás) alapján kell a könyvekben a 0. számlaosztály meg-
felelő számláin rögzíteni, a kötelezettségvállalások megfelelő számláin és a kötelezettségvállalá-
sok nyilvántartási ellenszámláján, legkésőbb a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig. 
 

 
A szerv analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai 

 
Az önkormányzat az e fejezetben rögzített analitikus nyilvántartások közül - figyelembe véve a meg-
nyitott főkönyvi számlákat - a szabályzat-gyűjtemény utolsó fejezetében (az analitikus nyilvántartási 
rendszer mintái) megjelölt nyilvántartásokat köteles vezetni.  
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Melléklet a VI. fejezethez 

 
 

A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 49.§ (4) bekezdése alapján a költségvetési szerv az alábbiak-
ban szabályozza az analitikus nyilvántartások adataiból készült összesítő bizonylatok (feladások) 
elkészítésének határidejét: 
 
 
Analitikus nyilvántartások Feladás időpontja 
 
Tárgyi eszközök Negyedévet követő 15.-ig 
 
Befektetett pénzügyi eszközök Negyedévet követő 15.-ig 
 
Készletek - 
 
Követelések Negyedévet követő 15.-ig 
 
Értékpapírok (Forgóeszközök)  
 
Pénzeszközök Havonta 
 
Egyéb aktív elszámolások Havonta 
 
Kötelezettségek Havonta 
 
Egyéb passzív elszámolások Havonta 
  
Bevételek Havonta 
 
Kötelezettségvállalások Negyedévet követő 15.-ig 
 
Egyéb speciális analitikák:  
 
 
 
 
Az analitikus nyilvántartásokból készített feladások formáját, tartalmát a szerv a Számlarend-
jében szabályozza. 
 



SZÁMVITELI SZABÁLYOK NYÁRLŐRINC 
 

 
VII. Könyvviteli zárlat (Hatályos 2009. január 1.-től) 

76 

 
 

VII. Fejezet 
 

Könyvviteli zárlat 
 

 
A könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos köny-
velés teljessé tétele érdekében végzett: 
 - kiegészítő,  
 - helyesbítő, 
 - egyeztető, 
 - összesítő könyvelői munka és a 
 - számlák technikai zárása. 
 
A könyvviteli zárlat szoros kapcsolatban van a beszámolási tevékenységgel, ezért e területre vonat-
kozóan is kerülnek megállapításra helyi szabályok. 
 
 

1. A könyvviteli zárási feladatok 
 
A továbbiakban a könyvviteli zárlati, illetve egyeztetési feladatok rendje, konkrét megnevezése, zárá-
sok előtt elkészítendő kimutatások, feladásokkal kapcsolatos tennivalók, valamint a főkönyvi számlák 
adatairól készített kimutatások rendje kerül szabályozásra. 
 
 

A zárlati és egyeztetési feladatokról általában 
 

A zárlati és egyeztetési feladatok ellátása során többféle feladat elvégzésére kerül sor. Ilyenek példá-
ul: 
 a) A könyvelési adatok számszaki helyességének ellenőrzése: 
A könyvelési adatok számszaki helyességét könnyen ellenőrizhetjük a forgalmi kimutatással, mivel a 
vizsgált időszakban a számlák tartozik oldalára könyvelt forgalomnak meg kell egyeznie a követel 
oldalra könyvelt forgalommal. 
 b) Főkönyvi kivonat készítése: 
Gyakran célszerű, egyes esetekben kötelező főkönyvi kivonatot készíteni, melyben nem csak a forga-
lom, hanem a számlák egyenlegének egyezőségét lehet és kell ellenőrizni. 
A főkönyvi kivonat készítésének kötelezettségét a - 249/2000. (XII. 25.) Korm. rendelet 50. §-a 
írja elő. A fentiek szerint főkönyvi kivonatot kell készíteni a féléves és az éves költségvetési beszá-
moló összeállításához, annak bizonylati alátámasztásaként.  
A főkönyvi kivonatot a hivatkozott kormányrendelet 17. számú mellékletében meghatározott formá-
ban és tartalommal kell elkészíteni. 
 
 
 
A zárlati, egyeztetési feladatok különbözőségét mutatja az is, hogy milyen időszakra vonatkoznak.  
Beszélhetünk: 
 - havi, 
 - negyedéves, 
 - féléves, illetve  
 - év végi zárási, egyeztetési feladatról. 
 
 
1. A havi zárási, egyeztetési feladatok 
A havi zárási, egyeztetési feladatok közé az alábbi teendők tartoznak: 

- a havi zárás keretében el kell számolni a havi jövedelmeket, a jövedelmeket terhelő adókat és 
járulékokat a MÁK listákkal egyeztetve; 
- egyeztetni kell a vezetetett analitikus nyilvántartások és a főkönyvi számlák adatait azoknál a 
számláknál, melyeknél az analitikus nyilvántartások a főkönyvi számlán kimutatott értékek részle-
tezését szolgálják (eltérés esetén tisztázni kell annak okát és meg kell teremteni az egyezőséget).  
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 Kiemelt feladat 
  - a pénztárszámla egyenlegének és a pénztár-analitika záró adatának, valamint  

- a bankszámla egyenlegének a bankszámlavezető pénzintézet által megküldött havi utolsó 
bankszámla kivonattal történő egyeztetése.); 

- azokhoz a főkönyvi számlákhoz tartozó analitikus nyilvántartásoknál, ahol év közben negyed-
éves feladás alapján kell könyvelni, egyeztetni kell a vezetett analitikus nyilvántartásokat azokkal 
az alapdokumentumokkal, egyéb okmányokkal, melyek alapján a nyilvántartásokba bejegyzés tör-
tént; 
- egyeztetni kell különböző pénzforgalmi számlákra és az átvezetési számlákra könyvelt összege-
ket,  
- gondoskodni kell a havi pénzforgalom egyeztetésről, azaz 
  pénz és bankszámlák havi nyitó egyenlege 
     + havi pénzforgalmi bevételek 
     - havi pénzforgalmi kiadások 
     = pénz és bankszámlák havi záró egyenlege; 
- pénzforgalmi kimutatást kell készíteni (ellenőrizni kell, hogy az időszakban könyvelt T forgalom 
megegyezik-e a Követel forgalommal); 
- főkönyvi kivonat készítése és lefűzése. 

 
2. Negyedévi zárlati és egyeztetési feladatok 
A negyedévi zárlati és egyeztetési feladatok keretében gondoskodni kell - a havi zárlati és egyezteté-
si feladatokon túl – a következőkben felsorolt feladatok ellátásáról: 

- azokhoz a főkönyvi számlákhoz tartozó analitikus nyilvántartásoknál, ahol év közben negyed-
éves feladás alapján kell könyvelni, - az egyeztetéseket követően - el kell készíteni a negyedéves 
feladást, a tárgynegyedévet követő hónap 12. napjáig. 
A feladás alapján egyeztetni kell a főkönyvi könyvelésben kimutatott adatok és az analitikus nyil-
vántartások negyedéves záróállománya adatok közötti egyezőséget.  

 A negyedéves feladás az alábbi vagyoni körben jelenthet feladatot: 
  - immateriális javak negyedéves értékcsökkenésének elszámolásakor, 
  - tárgyi eszközök negyedéves értékcsökkenésének elszámolásakor, 

- készleteknél (ha a költségvetési szerv raktárral rendelkezik, így a készletekről 
mennyiségbeni és értékbeni nyilvántartást is vezet) - a szerv Készletgazdálkodási szabályza-
ta szerint, 

  - követeléseknél (kivéve az eszközökkel kiváltott követeléseket), 
  - szállítóknál,  
  - a nem számlázott szállítások számlánál,  
  - egyéb rövid lejáratú kötelezettségeknél. 

(Az állományváltozás könyvelése az érintett eszköz, illetve forrás számla és a tőkeváltozás szám-
la között történik.); 
- el kell számolni a negyedéves értékcsökkenést. Az értékcsökkenés elszámolása előtt egyeztetni 
kell az értékcsökkenés elszámolással érintett analitikus nyilvántartásokat főkönyvi számlánként. 
Az értékcsökkenés elszámolásáról belső bizonylatot, feladást kell készíteni – lásd előző bekezdés; 

 - a feladás alapján el kell végezni a könyvelést; 
 - ellenőrzésként a könyvelést egyeztetni kell a feladással; 
 - főkönyvi kivonat készítése és lefűzése. 
 
A negyedéves zárást követően gondoskodni kell a nem számlázott szállítások egyenlegének meg-
szüntetéséről a tőkeváltozások számlával szemben. 
 
 
3. Féléves zárlati és egyeztetési feladatok 
A féléves zárlati feladatok során el kell látni a negyedéves zárlati és egyeztetési feladatokat, valamint 
gondoskodni kell szükség szerint: 
 - a közvetett kiadások felosztásáról és átvezetéséről. 
 
 
4. Az év végi zárlati feladatok a féléves zárlati feladatokon túl a következők: 
 - az értékeléssel kapcsolatos feladatok ellátása, (értékvesztés elszámolása, értékvesztés vissza-
írása) 
 - a leltározás alapján a leltáreltérések rendezése; 
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 - az állami költségvetéssel szembeni kötelezettségek, egyéb elszámolások egyeztetése;  
 - a II. főkönyvi kivonat elkészítéséig az alábbi feladatokat kell elvégezni: 

a/ forgalmi számlák egyenlegének átvezetése az állományi számlákra;  
b/ az éves értékcsökkenés elszámolásának ellenőrzése, egyeztetése, 
c/ az átvezetési számlák egyenlegének átvezetése, könyvelése, 
d/ az előirányzat-számlák zárása, könyvelése, 
e/ a 7. számlaosztályba könyvelt kiadások átvezetése, 
f/ a bevételek és kiadások számla átvezetése a tartalékok számlacsoport számláira 

 - el kell készíteni a II. főkönyvi kivonatot;  
 - a II. főkönyvi kivonat alapján össze kell állítani a mérleget; 
 - zárni kell a mérlegszámlákat. 
 
A főkönyvi kivonatokat, az analitikus nyilvántartásokat, a leltárakat, az adott év könyvelési adatállo-
mányait, a bizonylatokkal, a jóváhagyott beszámolóval együtt meg kell őrizni! 
 
A szerv az év végén a számviteli politikájában meghatározottak szerint köteles az értékhelyesbítéssel 
kapcsolatos feladatok elvégzésére: kötelező egyedi értékelés, az értékelés alapján a szükséges 
könyvviteli elszámolások végrehajtása. 
 

A zárlatra vonatkozó további előírások 
 
1. Az év végi értékelési feladatok elvégzését követően az el nem ismert követelések állományát zár-
lati tételek során át kell vezetni a 0. számlaosztályba. 
 
2. A továbbadási (lebonyolítási) célú kiadásokat, illetve bevételeket év végén a zárlati rendező téte-
lek keretében össze kell vezetni a 499. Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek és kiadások 
sajátos elszámolása segítségével.  
3. Az év végi mérlegszámlák, mint technikai számlák vezetésének célja az év eleji nyitó és az év 
végi zárlati tételek világos, áttekinthető kimutatása, ezért külön számlán kell kimutatni azoknak a 
pénzforgalom nélküli elszámolásoknak a forgalmát, amelyeket bevételként és kiadásként egyidejűleg 
kell könyvelni, de a pénzforgalomban nem jelenik meg, azaz pl. előirányzatok évközi elszámolási 
számla. 
 
4. A forgatási célú finanszírozási pénzügyi műveletek közgazdasági és funkcionális osztályozás sze-
rinti kiadásait és bevételeit év végén a zárlati műveletek keretében össze kell vezetni. 
 
5. A rövid lejáratú működési (likviditási) célú hitelek felvételével és visszafizetésével, valamint a mű-
ködési célú rövid lejáratú kötvény kibocsátásával és beváltásával kapcsolatos pénzügyi műveletek 
évközi bevételeit és kiadásait zárlati tételek között össze kell vezetni 
 
6. A további vonatkozó előírásokat mellékletek tartalmazzák, így:  

- a szerv – gazdálkodási sajátosságaiból fakadó – egyeztetési, zárási feladatai 2008 évben,  
- az év végi zárlati tételek könyvelési rendje. 
 

 
2. A beszámolási feladatok 

 
 
Az önkormányzat, figyelembe véve az önkormányzat költségvetési rendeletében, valamint egyéb 
szabályozásaiban meghatározottakat, az alábbiak szerint rendelkezik a beszámolási feladatok pénz-
ügyi-számviteli feladatairól. 
 
 
1. A féléves beszámolás 
 
A féléves beszámoló államháztartás információs rendszerébe továbbítandó dokumentumait a 6. hó-
nap adatit tartalmazó főkönyvi kivonat alapján kell összeállítani. 
Azt a főkönyvi kivonatot kell felhasználni alapbizonylatként, mely már tartalmazza a havi, illetve a 
negyedéves zárlati feladatokat. 
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A 6. hónap utolsó napjával készült főkönyvi kivonatot a féléves beszámolóval együtt meg kell őrizni. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Az éves beszámolás 
 
Az éves beszámolás során az államháztartás információs rendszerébe szolgáltatandó dokumentumok 
kitöltéséhez két főkönyvi kivonatot kell készíteni. 
Az első főkönyvi kivonat tartalmazza az 1-12 hónap főkönyvi könyvelési adatait a havi és negyed-
éves zárlati feladatok eredményeképpen könyvelt tételeket. 
E főkönyvi kivonat alapján kell elkészíteni a beszámoló pénzforgalmi űrlapjait. 
 
A második főkönyvi kivonat tartalmazza már az év végi zárlati tételek könyvelési tételeinek hatásait.  
 
Mindkét főkönyvi kivonatot meg kell őrizni az éves beszámolóval együtt. 
 
A beszámoló kiegészítő mellékletei 
 
A kiegészítő mellékleteket a rendelkezésre álló főkönyvi és analitikus nyilvántartások alapján kell 
kitölteni. 
Indokolt, hogy a beszámoló kiegészítő mellékleteit alátámasztó nyilvántartások a beszámoló mellett 
szintén megőrzésre kerüljenek. 
 
A szöveges indoklás 
 
A szöveges indoklásban be kell mutatni:  
 - mindazokat a tényezőket, amelyek hatást gyakoroltak az ellátott alaptevékenységre,  

- azokat a körülményeket, okokat, melyek miatt az eredeti, illetve a módosított előirányzatok-
tól való jelentős teljesítési, felhasználási különbségek keletkeztek, 
- a pénzügyi eszközökre gyakorolt rendkívüli hatásokat, 
- az eszközök nagyságára, illetve összetételére történő hatást gyakorló eseményeket, körül-
ményeket,  
- a pénzügyileg nem rendezett, de a pénzügyi eszközökre hatást kifejtő okokat, 
- a kötelezettségállomány alakulását befolyásoló tényezőket. 

 
A szöveges indoklás szempontjából a jelentős, és nem jelentős hatások meghatározásában a mellék-
letben meghatározottakat kell figyelembe venni. 
 
 
3. A beszámolással kapcsolatos határidők 
 
A féléves, valamint az éves beszámolással kapcsolatos határidőket a szerv költségvetési és beszá-
molási szabályzata – annak hiányában a szerv vezetőjének a jogszabályokban meghatározott határ-
időket figyelembe vevő utasítása – határozza meg. 
 
Javasolt adott évre vonatkozóan külön-külön ütemtervet is készíteni, melyet jelen fejezet melléklete-
ként kell kezelni.  
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Melléklet 
 

A szerv - gazdálkodás sajátosságaiból fakadó - egyeztetési, zárási teendői  
2009. évben 

 
Az egyeztetési, zárási teendők a szervnél (a gazdálkodási sajátosságokból fakadóan) a következő 
feladatokra terjednek ki: 
 
 
 

Feladat, tevékenység A * jel jelöli a tárgyévben  
 jelentkező feladatokat 

Negyedéves zárás során készletszámla    
egyeztetése 

Negyedéves értékcsökkenés elszámolása                                  * 
Leltározás és egyeztetés alapján:                                               * 
- készletérték különbözet elszámolása, 
- követelések különbözet elszámolása, 
- kötelezettségek különbözet elszámolása, 
      - szállítók, 
      - nem számlázott szállítások 
- kötelezettségvállalások elszámolása, 
Forgalmi számlák egyenlegének átvezetése                               * 
során: 
- függő kiadások átvezetése, 
- átfutó kiadások átvezetése, 
- lebonyolítási kiadások átvezetése 
- munkavállalókkal kapcsolatos kiegyenlítő 
kiadások átvezetése, 
- egyéb kiegyenlítő kiadások átvezetése, 
- függő bevételek átvezetése, 
- átfutó bevételek átvezetése, 
- lebonyolítási bevételek átvezetése, 
- elszámolási számlán kezelt letétek átvezetése, 
- kiegyenlítő bevételek átvezetése, 
Átvezetési számlák egyenlegének átvezetése:                          * 
- immateriális javak, 
- ingatlanok, 
- gépek, berendezések és felszerelések 
- járművek, 
- részesedések, értékpapírok, 
- általános forgalmi adó, 
- értékpapírok kiadási és bevételi előirányzat teljesítései, 
- működési és felhalmozási célú pénzeszközátadás 
előirányzat felhasználása, 
- hosszú lejáratú kötelezettségek előirányzat teljesítései, 
- rövid lejáratú kötelezettségek előirányzat teljesítései, 
- támogatások, kiegészítések és működési, felhalmozási 
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célra átvett pénzeszközök az államháztartáson belül 
számlacsoport előirányzat teljesítései, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feladat, tevékenység A * jel jelöli a tárgyévben  
 jelentkező feladatokat 

- működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök az 
államháztartáson kívülről számlacsoport előirányzat tel- 
jesítései, 
- az 5. számlaosztály számláinak átvezetése, 
- a 9. számlaosztály számláinak átvezetése, 
- 0. számlaosztály számláinak átvezetése, 
A 7. számlaosztálynál a vállalkozási tevékenység kiadásainak    * 
átvezetése 
A bevételek és kiadások számla átvezetése a tartalékok szám-    * 
lacsoportra a vállalkozási bevételek és kiadások tekintetében 
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Az év végi zárlati tételek könyvelési rendje 

 
1. Előirányzat számlák zárása 
 
a) kiadási előirányzatok közgazdasági osztályozás szerint 
 T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái 
  K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása 
 
b) kiadási előirányzatok funkcionális osztályozás szerint  
 T 71, 741, 7421, 771 előirányzat számlák 
  K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása 
 
c) bevételi előirányzatok közgazdasági osztályozás szerint 
 T 496. Előirányzatok zárlati elszámolása 
  K 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái 
 
d) bevételi előirányzatok funkcionális osztályozás szerint 
 T 496. Előirányzatok zárlati elszámolása 
  K 991, 9941, 9942, 9972  előirányzat számlák 
 
2. Előirányzat teljesítések zárása 
 
a) kiadási előirányzat teljesítések közgazdasági osztályozás szerint 
 T 1, 2, 3, 5. számlaosztályok átvezetési számlái  
  K 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat teljesítési számlái 
 
b) kiadási előirányzatok funkcionális osztályozás szerint  
 T 494. Költségvetési bevételek és kiadások elszámolása 
  K 71. Előirányzat teljesítés számlák 
 T 495. Vállalkozási bevételek és kiadások elszámolása 

K 791-792. Vállalkozási tevékenység különféle kiadásai előirányzatának teljesítése 
T 499. Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek és kiadások sajátos elszámolása 
 K 772. Finanszírozási műveletek kiadási előirányzat teljesítése 

K 742. Alap – és vállalkozási tevékenység közötti pénzforgalom nélküli kiadások el-
számolása előirányzatának teljesítése 

 
c) bevételi előirányzatok közgazdasági osztályozás szerint 
 T 1, 2, 4, 9 számlaosztályok előirányzat teljesíti számlái 
  K 1, 2, 4, 9 számlaosztályok átvezetési számlái 
 
d) bevételi előirányzatok funkcionális osztályozás szerint 
 T 992. Alaptevékenység szakfeladatai bevételi előirányzatának teljesítése 
  K 494. Költségvetési bevételek és kiadások elszámolása 
 T 995. Vállalkozási tevékenység különféle bevételei 
  K 495. Vállalkozási bevételek és kiadások elszámolása 

T 996. Alap és vállalkozási tevékenység közötti pénzforgalom nélküli 
bevételek elszámolása előirányzatának teljesítése 

 9972. Finanszírozási műveletek bevételei előirányzat teljesítése 
K 499. Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek és kiadások sajátos el-
számolása 

 
3. A 494. számla egyenlegének átvezetése 
 
a) alaptevékenység tartalékának rendezése, ha a 494. számla egyenlege K 
 T 494. Költségvetési bevételek és kiadások elszámolása 
  K 4211. Költségvetési tartalék elszámolása 
 
b) alaptevékenység tartalékának rendezése, ha a 494. számla egyenlege T 
 T 4211. Költségvetési tartalék elszámolása 
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  K 494. Költségvetési bevételek és kiadások elszámolása 
 
4. A 495. számla egyenlegének átvezetése 
 
a) vállalkozási tevékenység tartalékának rendezése, ha a 495. számla egyenlege K 
 T 495. Vállalkozási bevételek és kiadások elszámolása 
  K 4221. Vállalkozási tartalék elszámolása 
 
b) vállalkozási tartalékának rendezése, ha a 495. számla egyenlege T 
 T 4221. Vállalkozási tartalék elszámolása 
  K 495. Vállalkozási bevételek és kiadások elszámolása 
 
5. Eszközszámlák zárása 
 
 T 493. Zárómérleg számla 
  K 1, 2, 3, 412, 4214, 4224 számlák 
 
6. Forrásszámlák zárása 
 
 T 4. számlaosztály 
  K 493. Zárómérleg számla 
 
7. A 0. számlaosztály zárása 
 
a) befektetett eszközök év végi zárlati átvezetésének könyvelése 
 T 091 Befektetett eszközök nyilvántartási ellenszámlája 
  K 01 Befektetett eszközök nyilvántartási számlája 
 
b) készletek év végi zárlati átvezetésének könyvelése 
 T 092 Készletek nyilvántartási ellenszámlája 
  K 02 Készletek nyilvántartási számlája 
 
c) követelések, pénzügyi elszámolások év végi zárlati átvezetésének könyvelése 
 T 093 Követelések, pénzügyi elszámolások nyilvántartási ellenszámlája 
  K 03 Követelések, pénzügyi elszámolások nyilvántartási számlája 
 
d) kötelezettségek év végi zárlati átvezetésének könyvelése 
 T 094 Kötelezettségek nyilvántartási ellenszámlája 
  K 04. Kötelezettségek nyilvántartási számlája 
 
e) kötelezettségvállalások év végi zárlati átvezetésének könyvelése 
 - felhalmozási kiadási előirányzatokkal kapcsolatos kötelezettségvállalások  

T 0971 Felhalmozási kötelezettségvállalás nyilvántartási ellenszámlája 
  K 071. Felhalmozási kötelezettségvállalás nyilvántartási számlája 
  

- támogatásértékű kiadások, pénzeszközök kiadási előirányzatokkal kapcsolatos  
kötelezettségvállalások  
T 0972 Támogatásértékű kiadások, pénzeszközök kötelezettségvállalás nyilvántartási 

 ellenszámlája 
  K 072. Támogatásértékű kiadások, pénzeszközök kötelezettségvállalás  

nyilvántartási számlája 
  

- finanszírozási műveletek kiadási előirányzatokkal kapcsolatos  
kötelezettségvállalások  
T 0974 Finanszírozási műveletek kötelezettségvállalás nyilvántartási ellenszámlája 

  K 074. Finanszírozási műveletek kötelezettségvállalás nyilvántartási számlája 
  

- működési kiadási előirányzatokkal kapcsolatos kötelezettségvállalások  
T 0975 Működési kiadások kötelezettségvállalás nyilvántartási ellenszámlája 

  K 075. Működési kiadások kötelezettségvállalás nyilvántartási számlája 
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A beszámoló szöveges indoklásra vonatkozó részletes szabályok 

 
 
Az éves beszámoló szöveges indoklása a számszaki beszámoló adatira épül. 
 
Tartalma: 
 
1.  Az adott évi költségvetési gazdálkodás során a költségvetési tartalék alakulása nőtt, vagy csök-
kent. 
 
2.  A bevételi előirányzatok teljesítésének értékelése.  
 Az értékelés során a bevételek megoszlását kell alapul venni. (Be kell mutatni a bevétel főbb nemek 
közötti százalékos megoszlását.) 
A bevételeknél a jelentős hatásokra, a bevételek beszedését nagyban befolyásoló tényezőkre külön is 
fel kell hívni a figyelmet. 
Külön indokolni kell az eredeti előirányzattól való jelentős eltérést. (Jelentős eltérés alatt az 50%-ot, 
illetve a 300 ezer forintot elérő eltérést kell érteni.) 
 
A bevételeknél külön ismertetni kell: 
 - a nem tervezett bevételként jelentkező bevételeket. 
 
3.  A kiadási előirányzatok teljesítésének értékelése.  
 Az értékelés során a kiadások megoszlását kell alapul venni. (Be kell mutatni a kiadások főbb nemek 
közötti százalékos megoszlását.) 
A kiadásoknál a jelentős hatásokra, a kiadási előirányzatok teljesítését nagyban befolyásoló ténye-
zőkre külön is fel kell hívni a figyelmet. 
Külön indokolni kell az eredeti előirányzattól való jelentős eltérést. (Jelentős eltérés alatt az 50%-ot, 
illetve a 300 ezer forintot elérő eltérést kell érteni.) 
 
A kiadásoknál külön ismertetni kell: 
 - a nem tervezett kiadásként jelentkező kiadásokat. 
 
4. Elkülönítetten, külön részben tartalmazza a szakmai feladatok teljesítésére vonatkozó értékelést. 
Az értékelésnek ki kell térnie az adott feladattal kapcsolatos teljesítmény és  
feladatmutatókra, valamint a feladat minőségével kapcsolatos észrevételekre. 
A feladat értékelésnél célszerű, (ha lehet) a feladattal elért teljesítmény  
önköltségét is kiszámolni. 
Adott feladathoz kapcsolódva szükségszerű az adott szakirodalomnak megfelelően más hasonló 
feladatot is ellátó szervek adataival való összehasonlítás (teljesítmény, költségek, bevételek stb.). 
 
5. A szöveges beszámoló formájával szembeni követelmény: 
 - áttekinthetőség, 
 - kevés táblázat alkalmazása, 
 - a pontokba szedés, részletes tagolás. 
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Beszámolási ütemterv 
 
1. féléves beszámolás 
 
Feladat megnevezése Közreműködők Határidő 
Szakmai felkészülés Irányító: .................... 

Résztvevő:....................... 
 

Főkönyvi kivonat elkészítése   
Beszámoló garnitúra tervezet 
elkészítése 

Irányító: .................... 
Résztvevő:....................... 

 

Beszámoló garnitúra ellenőrzé-
se 

  

Beszámoló tervezet (számszaki 
és szöveges indoklás) elkészí-
tése 

Irányító: .................... 
Résztvevő:....................... 

 

Beszámoló jóváhagyását köve-
tően a beszámoló garnitúra 
végelegesítése 

  

Információs jelentés leadása   
Irattározás, megőrzés   
 
2. Az éves beszámolás 
 
Feladat megnevezése Közreműködők Határidő 
Szakmai felkészülés Irányító: .................... 

Résztvevő:....................... 
 

Az 1. Főkönyvi kivonat elkészí-
tése 

  

Beszámoló garnitúra tervezet 
pénzforgalmi űrlapjainak elké-
szítése 

Irányító: .................... 
Résztvevő:....................... 

 

A pénzforgalmi űrlapok  ellen-
őrzése 

  

A 2. Főkönyvi kivonat elkészí-
tése 

  

Beszámoló garnitúra tervezet 
nem pénzforgalmi űrlapjainak 
elkészítése 

Irányító: .................... 
Résztvevő:....................... 

 

Beszámoló tervezet (számszaki 
és szöveges indoklás/ kiegészí-
tő melléklet/) elkészítése 

Irányító: .................... 
Résztvevő:....................... 

 

Beszámoló jóváhagyását köve-
tően a beszámoló garnitúra 
végelegesítése 

  

Információs jelentés leadása   
Irattározás, megőrzés   
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VIII. Fejezet 
 
 

Adózással kapcsolatos előírások 
 
 

Az adózással kapcsolatos feladatok az önkormányzat vonatkozásában több adó területre is kiterjed-
hetnek. 
Az egyes adónemekkel való konkrét, adott évre szóló szabályozást e fejezet melléklete tartalmazza. 
 
Az egyes adónemekre vonatkozó előírások: 
 
 

1. Általános forgalmi adó 
 
Az általános forgalmi adóra vonatkozó szabályokat az 1992. évi LXXIV. törvény tartalmazza. 
 
Az önkormányzat, mint közhatalom gyakorlására jogosult szerv  

- nem minősül adóalanynak akkor, ha közhatalom gyakorlásával kapcsolatos tevékenységet 
végez, 
- nem minősül adóalanynak akkor sem, ha gazdasági tevékenységéből származó bevétele je-
lentéktelen, azaz nem haladja meg a 4 millió forintot. 

 
Az önkormányzatnak, mint adóalanynak nem minősülő szervnek a 4 millió forintos értékhatár  elérése 
esetén adófizetési kötelezettsége azon termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást követő termékértéke-
sítéseire és szolgáltatásnyújtásaira keletkezik először, amelynek ellenértékével a jelzett értékhatárt 
túllépte. 
 
 
 

2. Személyi jövedelemadó 
 
A személyi jövedelemadóra vonatkozó szabályokat az 1995. évi CXVII. törvény határozza meg. 
A személyi jövedelemadó: 
 - az önkormányzatot közvetlenül érinti, mint munkáltatót, illetve 

- az önkormányzatot közvetetten érinti, az alkalmazottjain keresztül, akik személyi jövede-
lemadó fizetésére kötelezettek. 

 
Az önkormányzat, mint munkáltató a személyi jövedelemadó szempontjából csak korlátozott felada-
tokat lát el, mivel a MÁK-okon keresztül, központosított bérszámfejtés folyik. 
 
A szerv, mint kifizetőt az egyes személyi jövedelemadó vonzattal járó kifizetéseik után lejelentési 
kötelezettség terheli. A lejelentés alapján kerülnek nyilvántartásra, elszámolásra, számfejtésre a 
személyi jövedelemadóval kapcsolatos kifizetések. 
A jelentések formáját, határidejét a MÁK-ok közlik.  
 
A jelentések kitöltéséért, továbbításáért való felelős megnevezését e fejezet melléklete tartalmazza. 
 
 

3. Helyi adók 
 
A helyi adókra vonatkozó előírásokat a helyi adó törvény, valamint önkormányzati rendelet határozza 
meg. 
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Az önkormányzatok helyi adókkal kapcsolatos feladatait az adózás rendjéről szóló törvény, valamint 
a települési önkormányzatok hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások 
nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló PM rendelet tartalmazza. 
 
Az önkormányzat helyi adóval való érintettségét e fejezet melléklete tartalmazza. 

 
 

4. Gépjárműadó 
 
A gépjármű adóztatásáról külön törvény rendelkezik. 
 
Az önkormányzatok gépjárműadókkal kapcsolatos feladatait az adózás rendjéről szóló törvény, vala-
mint a települési önkormányzatok hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztarto-
zások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló PM rendelet tartalmazza. 
 
Az önkormányzat gépjárműadóval való érintettségét e fejezet melléklete tartalmazza. 
 
 

5. Egyéb adók és díjak 
 
Az önkormányzat kötelessége, hogy a termőföld bérbeadásából származó SZJA-t, a talajterhelési 
díjat, valamint a luxus adóval kapcsolatos adóztatási feladatokat ellássa. 
 
Az adóztatási feladatokról a vonatkozó törvények, illetve a már hivatkozott PM rendelet rendelkezik. 
 
Az önkormányzat ezen adókkal való érintettségét e fejezet melléklete tartalmazza. 
 
 
Az egyes adózási területekért felelős személyek nevét, beosztását melléklet tartalmazza. A felelős 
személyek kötelesek az adott adónemmel kapcsolatos mindennemű adatszolgáltatást teljesíteni. 
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1. melléklet 

Az Áfa-val kapcsolatos 2009. évi szabályok  
 
 
1. A szerv 2009. évben az általános forgalmi adó tekintetében a következőképpen adózik: 
(A helyes választ aláhúzással kell jelölni!) 
 

a) kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet végző szervként, - csak közhatalmi tevékeny-
ségeket végezve 
b) alanyi adómentesség alá tartozó szervként, - közhatalmi tevékenységet és egyéb 
gazdasági tevékenységet is végez, de gazdasági tevékenységéből származó bevétele 
nem haladja meg a 5 millió forintot,  
c) adófizetetési kötelezettségét terheli, - mivel a közhatalmi tevékenysége mellett jelentős (4 
millió forintot meghaladó) bevételre tesz szert termék értékesítésből és szolgáltatás nyújtás-
ból. 

 
2. Adófizetési kötelezettségre vonatkozó szabályok (ha az 1/c. pont teljesül) 
 
- Az áfa bevallás gyakorisága: 
(A helyes választ aláhúzással kell jelölni!) 
 a) havi áfa bevallás, 
 b) negyedéves áfa bevallás, 
 c) éves bevallás. 
 
- az adólevonási jog gyakorlása 
 a) teljes összegű, 
 b) arányosított összegű. 
  
Az arányosításra vonatkozó előírásokat az 1/a. melléklet tartalmazza. 
 
3. Ha a szerv folytat általános forgalmi adó köteles tevékenységet, akkor azok felsorolásszerű-
en a következők: 
 
Tevékenység megnevezése  KSH besorolása (kapcsolódó intézmény, szakfeladat) 
 

 
 

Bérbeadás         701015 
 

4. Az ÁFA-val kapcsolatos feladatokat ellátó személy neve: ………………………………….. 
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2. melléklet 

 
Az egyes adózási területekkel kapcsolatos felelősök (2009)  

 
A költségvetési szerv vonatkozásában az alábbi személyek tartoznak felelősséggel a felsorolt adóne-
mekkel kapcsolatban: 
 

Adónem Feladat Beosztás Név 
1. Áfa nyilvántartás 
vezetése 

Könyvelő Konfárné Czibulya Er-
zsébet 

2. Áfa bevallások kitöl-
tése, továbbítása 

Pénzügyi referens Kocsor Gáborné 

3. Áfá-val kapcsolatos 
fizetési kötelezettség 
teljesítése 

Banki utaló Kocsor Gáborné 

4. Bizonylat kiállítási 
kötelezettség – az áfa 
törvény miatt 

Pénztáros 
Banki utaló 

Varga Józsefné és 
Kőrös Lajosné 

1. ÁFA 

5. Egyéb, itt nem rész-
letezett feladatok 

  

1. A lejelentések kitöl-
tése, továbbítása 

Szemlélyi és vagynf. Konfárné Czibulya Er-
zsébet 

2. A számfejtési bizony-
latok tárolása, megőr-
zése 

Szemlélyi és vagynf. Konfárné Czibulya Er-
zsébet 

2. SZJA 

3. Egyéb más, itt nem 
részletezett feladatok 

Szemlélyi és vagynf. Konfárné Czibulya Er-
zsébet 

1. Bevallások kezelése Adóügyi ea. Hajagos Gergelyné 
2. Határozatok kiadása, 
kezelése 

Adóügyi ea. Hajagos Gergelyné 

3. Az adónyilvántartás-
ok vezetése 

Adóügyi ea Hajagos Gergelyné 

4. Adó elszámolások 
végrehajtása 

Adóügyi ea Hajagos Gergelyné 

3. Helyi adó 

5. Egyéb, itt nem rész-
letezett feladatok 

Adóügyi ea Hajagos Gergelyné 

1. Bevallások kezelése Adóügyi ea Hajagos Gergelyné 
2. Határozatok kiadása, 
kezelése 

Adóügyi ea Hajagos Gergelyné 

3. Az adónyilvántartás-
ok vezetése 

Adóügyi ea Hajagos Gergelyné 

4. Adó-elszámolások 
végrehajtása 

Adóügyi ea Hajagos Gergelyné 

4. Gépjárműadó 

5. Egyéb, itt nem rész-
letezett feladatok 

Adóügyi ea Hajagos Gergelyné  
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Adónem Feladat Beosztás Név 

1. Az adózók nyilvántar-
tás vezetése 

Adóügyi ea Hajagos Gergelyné 

2. A bevallások kezelé-
se 

Adóügyi ea Hajagos Gergelyné 

3. A vonatkozó nyilván-
tartások vezetése 

Adóügyi ea Hajagos Gergelyné 

4. A bevételek elszámo-
lásának végrehajtása 

Adóügyi ea Hajagos Gergelyné 

5. Termőföld bérbeadá-
sából származó 
SZJA 

5. Egyéb, itt nem rész-
letezett feladatok 

Adóügyi ea Hajagos Gergelyné 

1. Kintlévőségek nyil-
vántartása 

Adóügyi ea Hajagos Gergelyné 

2. Felszólítások 
 

Adóügyi ea Hajagos Gergelyné 

3. Végrehajtási intézke-
dések kezdeményezése 

Adóügyi ea Hajagos Gergelyné 

8. A 3.-5. pont szerinti 
adónemekre  

4. Végrehajtási intézke-
dések foganatosítása 

Adóügyi ea Hajagos Gergelyné 

 
 
Nyárlőrinc, 2009. január 1. 
 
 Zayzon Jenőné 
 jegyző 
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IX. Fejezet 

 
 

Számlakeret-tükör 
 
 

Az egységes számlakeret 
 

Az egységes számlakeret célja, hogy a szerv eszközeinek és forrásainak, a gaz-
dasági műveletek eredményre gyakorolt hatásának egységes rendszerbe 
foglalásával: 

- segítséget adjon a szerv számvitelének megszervezéséhez,  
- biztosítsa a számviteli törvény szerinti, illetve a számviteli törvény felhatal-

mazása alapján kiadott kormányrendelet szerinti beszámoló elkészítéséhez szük-
séges alapinformációkat. 

 
 

A költségvetési szervek számlakerete 
 
Az államháztartás viteléhez és az államháztartás mérlegének összeállításához 
szükséges információkat tartalmazó költségvetési beszámolók tartalmi azonos-
ságát a költségvetési szervek számlakerete biztosítja. 

 
A költségvetési szervek számlakerete a 249/2000 (XII. 24.) Kormányrendelet 9. 
számú mellékletben foglaltak szerint a könyvviteli számlák számát és megneve-
zését (számlakeret-tükör), valamint a számlaosztályok tartalmára vonatkozó 
előírásokat tartalmazza. 

 
A szerv vonatkozásában éppen használt főkönyvi számlák nyilvántartását nevezzük 
számlakeret-tükörnek. 
 
 
A számlakeret aktualizálása, számla alábontások 
 
A számlakeret-tükör aktuális nyilvántartását legalább havonta ellenőrizni kell, s ha 
módosulás volt, akkor az érvényben lévő számlakeret-tükröt kell e fejezethez mellék-
letként csatolni. 
Amennyiben egy számla további bontásra kerülne, s annak elnevezéséből nem derül 
ki egyértelműen a tartalma, akkor a számlakeret-tükör alfejezet címeként a tartalmi 
leírást rögzíteni kell. E feladat ellátásáért a számviteli rend kialakításáért és karban-
tartásáért is felelős személyek tartoznak felelősséggel. 
 
 

A könyvelés rendjének kialakítása és karbantartása 
feladat ellátásáért felelősökről 

 
A könyvelés rendjének kialakítása és karbantartása feladat ellátásáért: 
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Kocsor Gáborné főmunkatárs felelős. 

 
Tevékenységét a jegyző iránymutatása alapján kell végeznie, s munkája során 
igénybe veheti a többi pénzügyi igazgatásban dolgozó személy segítségét. 
 
A könyvelés rendjének kialakítása és a karbantartási feladat folyamatos odafigyelést 
és naprakész ismereteket igényel. Azért, hogy az a gazdálkodás minden területén 
az érvényes jogszabályok és a belső szabályozás szerint működjék, külön felelősség 
terheli a fent megnevezett személyt. 
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Dologi Kettős Könyvelés (DOKK) K.b                                        
1. LAP 
 
POLDÁRMESTERI HIVATAL NYÁRLŐRINC                                      
6032 NYÁRLŐRINC DÓZSA GYÖRGY 34                                            
76/ 343-013 
 
Készľlt: 2010. Szeptember 17. (Péntek) 12:16:01                  Táblajel: 
33_01 
Feldolgozás éve: 2009             Állománynév: 
C:\DOKK2009\338251.DDB\L_33_1.001 
 
Számla     : ********** 
Szakfeladat: ****** 
Egység kód : ****** 
Megnevezés : ****************************** 
 
                             SZÁMLÁK KÓD SORRENDBEN 
 
 
     ──Számla──   Szakfeladat   Egység kód   Megnevezés──────────────────── 
     ────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     07113                            01     Immat.jav.vás.nyilv.szla.      
     07123                            01     Ing,kvé.jog vás.nyilv.szla.    
     07124                            01     Ing.felúj.nyilv.szla.          
     071313                           01     Gép,ber.vás.nyilv.szla         
     071323                           01     Jármű vás.nyilv.szla           
     0718                             01     Feluj,beruh áfa nyilv.szla     
     072194                           01     Felh.c.tám.kölc.ÁHT.ki.kötváll 
     072373                           01     Műk.c.támért.kiad.kötváll      
     072381                           01     Műk.c.pátad.kiad.kötváll       
     072382                           01     Felh.c.pátad.kiad.kötváll      
     074294                           01     Egyéb értékp.kiad.kötváll      
     0743                             01     Hosszú l.köt.nyilv.szla        
     0745                             01     Röv.lej.hit.és tám.kölcs.nyilv 
     0751                             01     Rendsz,nem rsz.szem.jutt.nyilv 
     0752                             01     Külső szem.jutt.nyilv.szla     
     0753                             01     Madókat terh.jár.nyilv.szla    
     0754                             01     Készl.beszerz.nyilv.szla       
     0755                             01     Szolgált.nyilv.szla            
     07561                            01     Műk.kiadások áfa köt.váll.áll. 
     07562                            01     Kiküld,reprez,rekl.kiad.nyilv. 
     07563                            01     Egyéb dologi kiad.nyilv.szla   
     0757                             01     Egy.folyó kiad.nyilv.szla      
     0758                             01     Ell.pbeli jutt.nyilv.szla      
     09711                            01     Felhalm.köt.váll.nyilv.eszla   
     09721                            01     Pénze.átad.kötváll.nyilv.eszla 
     0974                             01     Finansz.műv.nyilv.ellenszla    
     0975                             01     Működés köt.váll.nyilv.eszla   
     0993                             01     Köt.váll.záró átvez.szla       
     1114                             01     Szell.term.áll.                
     111411                           01     Szell.term.áll.                
     11194                            01     Szell.term.0-ig leírt          
     11241                            01     Szell.term.lin.écs.            
     1134           751153            01     Szell.term.vás.                
     1134           851297            01     Szell.term.vás.                
     1154           751153            01     Szell.term.vás.ei.             
     1211                             01     Földterületek akt.áll.         
     121111                           01     Földterületek akt.áll.         
     121112                           01     Földterületek akt.áll.         
     12112                            01     Földterületek akt.áll.         
     121212                           01     Telkek akt.áll.                
     12122                            01     Telkek akt.áll.                
     1213                             01     Épületek akt.áll.              
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     121312                           01     Épületek akt.áll.              
     12132                            01     Épületek akt.áll.              
     1214                             01     Egyéb építmények akt.áll.      
     1214111                          01     Egyéb építmények akt.áll.      
     1214411                          01     Egyéb építmények akt.áll.      
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Dologi Kettős Könyvelés (DOKK) K.b                                        
2. LAP 
 
POLDÁRMESTERI HIVATAL NYÁRLŐRINC                                      
6032 NYÁRLŐRINC DÓZSA GYÖRGY 34                                            
76/ 343-013 
 
 
Készľlt: 2010. Szeptember 17. (Péntek) 12:16:01                  Táblajel: 
33_01 
Feldolgozás éve: 2009             Állománynév: 
C:\DOKK2009\338251.DDB\L_33_1.001 
 
Számla     : ********** 
Szakfeladat: ****** 
Egység kód : ****** 
Megnevezés : ****************************** 
 
                             SZÁMLÁK KÓD SORRENDBEN 
 
 
     ──Számla──   Szakfeladat   Egység kód   Megnevezés──────────────────── 
     ────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     1214412                          01     Egyéb építmények akt.áll.      
     121442                           01     Egyéb építmények akt.áll.      
     12194                            01     Egyéb építmények 0-ig leírt    
     1223112                          01     Épületek terv szerinti écs     
     122312                           01     Épületek terv szerinti écs     
     1224111                          01     Egy.épít.terv szerinti écs     
     12241111                         01     Egy.épít.terv szerinti écs     
     1224112                          01     Egy.épít.terv szerinti écs     
     122412                           01     Egy.épít.terv szerinti écs     
     1231           751153            01     Földterületek vásárlása        
     1234           014034            01     Egyéb építmények vásárlása     
     1234           452025            01     Egyéb építmények vásárlása     
     1234           751153            01     Egyéb építmények vásárlása     
     1234           751867            01     Egyéb építmények vásárlása     
     1243           751153            01     Épületek felújítása            
     1243           751845            01     Épületek felújítása            
     1243           751867            01     Épületek felújítása            
     1243           851219            01     Épületek felújítása            
     1244           452025            01     Egyéb építmények felújítása    
     1251           751153            01     Földterületek vásárl.előir.    
     1253           851219            01     Épületek vásárl.előir.         
     1254           014034            01     Egyéb építm.vásárl.előir.      
     1254           452025            01     Egyéb építm.vásárl.előir.      
     1254           751153            01     Egyéb építm.vásárl.előir.      
     1263           751153            01     Épületek felúj.előir.          
     1263           751845            01     Épületek felúj.előir.          
     1263           751867            01     Épületek felúj.előir.          
     1263           851219            01     Épületek felúj.előir.          
     1263           921815            01     Épületek felúj.előir.          
     1264           452025            01     Egyéb építmény felúj.előir.    
     1273                             01     Épületek foly.beruh.áll.       
     1274                             01     Egyéb építm.foly.beruh.áll.    
     13111                            01     Üv.szt.eszk.áll.               
     131112                           01     Üv.szt.eszk.áll.               
     13112                            01     Egy.gép,ber.áll.               
     131122                           01     Egy.gép,ber.áll.               
     131132                           01     Képzômľv.alk.áll.              
     131191                           01     Üv.szt.eszk.0-ig leírt         
     131192                           01     Egy.gép,ber.0-ig leírt         
     131211                           01     Üv.szt.eszk.terv.sz.écs        
     131212                           01     Egy.gép,ber.terv.sz.écs.       
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     13131          751153            01     Üv.szt.eszk.vás.               
     13132          014034            01     Egy.gép,ber.vás.               
     13132          751153            01     Egy.gép,ber.vás.               
     13141          851297            01     Üv.szt.eszk.fúj.               
     13151          751153            01     Üv.szt.eszk.vás.ei.            
     13152          014034            01     Egy.gép,ber.vás.ei.            
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Dologi Kettős Könyvelés (DOKK) K.b                                        
3. LAP 
 
POLDÁRMESTERI HIVATAL NYÁRLŐRINC                                      
6032 NYÁRLŐRINC DÓZSA GYÖRGY 34                                            
76/ 343-013 
 
Készľlt: 2010. Szeptember 17. (Péntek) 12:16:01                  Táblajel: 
33_01 
Feldolgozás éve: 2009             Állománynév: 
C:\DOKK2009\338251.DDB\L_33_1.001 
 
Számla     : ********** 
Szakfeladat: ****** 
Egység kód : ****** 
Megnevezés : ****************************** 
 
                             SZÁMLÁK KÓD SORRENDBEN 
 
 
     ──Számla──   Szakfeladat   Egység kód   Megnevezés──────────────────── 
     ────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     13152          751153            01     Egy.gép,ber.vás.ei.            
     13211                            01     Jármű áll.atev.                
     13219                            01     Jármű 0-ig leírt               
     1322111                          01     Jármű terv szerinti écs        
     1323           853244            01     Jármű vásárlása                
     1325           853244            01     Jármű vásárlás előir           
     13281                            01     Jármű beruh.előleg.áll.        
     1611                             01     Üz.kez.ad.ing.és kvé jog áll.  
     16111                            01     Üz.kez.ad.ing.és kvé jog áll.  
     16112                            01     Üz.kez.ad.ing.és kvé jog áll.  
     1612                             01     Üz.kez.ad.gép,berend.felsz.áll 
     16121                            01     Üz.kez.ad.gép,berend.felsz.áll 
     1614                             01     Üz.kez.-re ad.szell.term.áll.  
     16192                            01     Üz.kez.ad.0-ig leírt.áll.      
     16194                            01     Üz.kez.ad.0-ig leírt.áll.      
     16211                            01     iz.kez.ad.ing,kvé jog t.sz.écs 
     16221                            01     Üz.kez.gép,ber,felsz.t.sz.écs  
     162211                           01     Üz.kez.gép,ber,felsz.t.sz.écs  
     16241                            01     Üz.kez.szell.term.t.sz.écs     
     17111                            01     Részes.nem pü.váll.áll.        
     17112                            01     Részes.pü.váll.áll.            
     1811221        452025            01     Ing.fúj.akt.áfa ei.            
     1811221        751153            01     Ing.fúj.akt.áfa ei.            
     1811221        751845            01     Ing.fúj.akt.áfa ei.            
     1811221        751867            01     Ing.fúj.akt.áfa ei.            
     1811221        851219            01     Ing.fúj.akt.áfa ei.            
     1811221        921815            01     Ing.fúj.akt.áfa ei.            
     1811222        851219            01     Ing.fúj.akt.áfa ei.ford        
     181221         452025            01     Ing.fúj.akt.áfa                
     181221         751153            01     Ing.fúj.akt.áfa                
     181221         751845            01     Ing.fúj.akt.áfa                
     181221         751867            01     Ing.fúj.akt.áfa                
     181221         851219            01     Ing.fúj.akt.áfa                
     181222         851219            01     Ing.fúj.akt.áfa ford           
     181231         851297            01     Gép fúj.akt.áfa                
     181321         851219            01     Ing.fúj.nem akt.áfa            
     18212111       751153            01     Imm.int.b.akt.áfa ei.          
     18212121       014034            01     Ing.int.b.akt.áfa ei.          
     18212121       452025            01     Ing.int.b.akt.áfa ei.          
     18212121       751153            01     Ing.int.b.akt.áfa ei.          
     18212121       851219            01     Ing.int.b.akt.áfa ei.          
     18212131       014034            01     Gép int.b.akt.áfa ei.          
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     18212131       751153            01     Gép int.b.akt.áfa ei.          
     18212141       853244            01     Jmľ.int.b.akt.áfa ei.          
     18213121       014034            01     Ing.int.b.nem akt.áfa ei.      
     1822111        751153            01     Imm.int.b.akt.áfa              
     1822111        851297            01     Imm.int.b.akt.áfa              
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Dologi Kettős Könyvelés (DOKK) K.b                                        
4. LAP 
 
POLDÁRMESTERI HIVATAL NYÁRLŐRINC                                      
6032 NYÁRLŐRINC DÓZSA GYÖRGY 34                                            
76/ 343-013 
 
Készľlt: 2010. Szeptember 17. (Péntek) 12:16:01                  Táblajel: 
33_01 
Feldolgozás éve: 2009             Állománynév: 
C:\DOKK2009\338251.DDB\L_33_1.001 
 
Számla     : ********** 
Szakfeladat: ****** 
Egység kód : ****** 
Megnevezés : ****************************** 
 
                             SZÁMLÁK KÓD SORRENDBEN 
 
 
     ──Számla──   Szakfeladat   Egység kód   Megnevezés──────────────────── 
     ────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     1822121        014034            01     Ing.int.b.akt.áfa              
     1822121        452025            01     Ing.int.b.akt.áfa              
     1822121        751153            01     Ing.int.b.akt.áfa              
     1822121        751867            01     Ing.int.b.akt.áfa              
     1822131        014034            01     Gép int.b.akt.áfa              
     1822131        751153            01     Gép int.b.akt.áfa              
     1822141        853244            01     Jmľ.int.b.akt.áfa              
     1823121        751153            01     Ing.int.b.nem akt.áfa          
     1941411                          01     Dolg.adott kölcs.áht.kív.áll.  
     1941412                          01     Dolg.a.kölcs.áht.kív.áll.törl. 
     1941421                          01     Önk.h.lakép.vás.áht.kív.áll.   
     1941422                          01     Önk.h.lakép.vás.áht.kív.áll.tö 
     194241         751153            01     Dolg.lakép.kölcs.áht.kív.ei.K  
     194242         751153            01     Önk.h.lakép.vás.k.áht.kív.ei.K 
     194243         751153            01     Egy.fh.k.nyú.áh.kív.ei.K házta 
     194341         751153            01     Dolg.lakép.k.vtér.áht.kív.ei.T 
     194342         751153            01     Önk.h.lakép.k.vtér.áh.kív.ei.T 
     194441         751153            01     Dolg.lakép.kölcs.áht.kív.T     
     194442         751153            01     Önk.h.lakép.vás.k.áht.kív.T    
     194541         751153            01     Dolg.lakép.k.vtér.áht.kív.K    
     194542         751153            01     Önk.h.lakép.k.vtér.áh.kív.K    
     1991                                    Imm.j.áll.átv.szla.            
     1992                                    Ingat.és kvé.jogok átv.szla    
     1993                                    Gépek,berend,jmű.áll.átv.szla. 
     1998                                    Áfa átv.szla.                  
     1999                                    Tartósan adott kölcs.átv.szla. 
     28119                            01     Adósok hátralék előző évi köv. 
     28129                            01     Adósok hátralék folyó évi köv. 
     282121                           01     Vevôk hátralék tárgyévi köv.   
     282122                           01     Vevô hátr.áht kiv tárgyévi köv 
     28792                            01     Egyéb különféle köv.folyó évi  
     28819                            01     Adós.szemb.köv.éveszt.és vír   
     2941                             01     Egy.értékpapír áll.            
     29421          751999            01     Egy.értékpapír kei."K"belf     
     29431          751999            01     Egy.értékpapír bei."T"belf     
     29441          751999            01     Egy.értékpapír vás."T"         
     29451          751999            01     Egy.értékpapír bevált.,ért."K" 
     299                                     Ért.papír áll.átv.             
     311                                     Pénztár                        
     313                                     Kvi.betétkönyvek               
     321                                     Kvi.elsz.szla.                 
     3226                                    Kvi.elsz.szla.pell.kapcs.alszl 
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     3228                                    Kvi.elsz.szla.pell.kapcs.alszl 
     3229                                    Kvi.elsz.szla.pell.kapcs.alszl 
     32299                                   Kvi.elsz.szla.pell.kapcs.alszl 
     32311                                   Helyi adobesz.alszla           
     32314                                   Helyi adobesz.alszla           
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Dologi Kettős Könyvelés (DOKK) K.b                                        
5. LAP 
 
POLDÁRMESTERI HIVATAL NYÁRLŐRINC                                      
6032 NYÁRLŐRINC DÓZSA GYÖRGY 34                                            
76/ 343-013 
 
Készľlt: 2010. Szeptember 17. (Péntek) 12:16:01                  Táblajel: 
33_01 
Feldolgozás éve: 2009             Állománynév: 
C:\DOKK2009\338251.DDB\L_33_1.001 
 
Számla     : ********** 
Szakfeladat: ****** 
Egység kód : ****** 
Megnevezés : ****************************** 
 
                             SZÁMLÁK KÓD SORRENDBEN 
 
 
     ──Számla──   Szakfeladat   Egység kód   Megnevezés──────────────────── 
     ────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     323171                                  Helyi adobesz.alszla           
     3232                                    Gépjármű adobesz.alszla        
     3233                                    Pótlékbesz.alszla              
     3235                                    Egyéb bev.elsz.alszla          
     324                                     Kvi.elsz.szla.lakásép.kapcs.al 
     325                                     Rben.önáll.kvi.sz.bankszlái.   
     3532                                    Illeték besz.szla              
     354                                     Idegen bev.elsz.szla           
     373112         751153            01     Mc.tám.ért.kiad.ei.kp.kv.sznek 
     373152         751153            01     Mc.tám.ért.kiad.ei.önk.kv.sz.  
     373162         751153            01     Mc.tám.ért.kiad.ei.TKT-nak     
     3731621        751153            01     Mc.tám.ért.kiad.ei.TKT-nak     
     3731622        751153            01     Mc.tám.ért.kiad.ei.Kistérség   
     37321          751153            01     Mc.tám.ért.kiad.kp.kv.sznek    
     37326          751153            01     Mc.tám.ért.kiad.TKT-nak        
     373261         751153            01     Mc.tám.ért.kiad.TKT-nak        
     373262         751153            01     Mc.tám.ért.k.Kistérség közcélú 
     373263         751153            01     Mc.tám.ért.kiad.TKT-nak        
     3741521        751153            01     Fc.tám.ért.kiad.ei.önk.kv.sz.B 
     3811332        751153            01     Mcpá.egyéb váll.-nak ei.       
     381142         751153            01     Mcpá.háztartásoknak ei.        
     381152         751153            01     Mcpá.non-prof.szerv-nek ei.    
     381233         751153            01     Mcpá.egyéb váll.-nak           
     38124          751153            01     Mcpá.háztartásoknak            
     38125          751153            01     Mcpá.non-prof.szerv-nek        
     38213421       751153            01     Fcpá.egyéb váll.-nak ei.       
     3822341        751153            01     Fcpá.egyéb váll.-nak           
     389                                     Tám.ért.kiad,pátad.átv.szla.   
     391112                           01     Kvi.függô kiad.áll.            
     391122                           01     Kvi.függô kiad.forg.           
     39211                            01     Szem.jutt.kapcs.átf.kiad.áll.  
     392112                           01     Szem.jutt.kapcs.átf.kiad.áll.  
     392122                           01     Szem.jutt.kapcs.átf.kiad.forg. 
     392212                           01     Mváll.jutt.kapcs.átf.kiad.áll. 
     392222                           01     Mváll.jutt.kapcs.átf.kiad.forg 
     392411                           01     Ut.elsz.kiad.elől.átf.kiad.áll 
     392412                           01     Ut.elsz.kiad.elől.átf.kiad.áll 
     39242                            01     Ut.elsz.kiad.elől.átf.kiad.for 
     392421                           01     Ut.elsz.kiad.előleg segély     
     392422                           01     Ut.elsz.kiad.elől.átf.kiad.for 
     39411                            01     Bank,pénztárszlák köz.átvez.ál 
     39412                            01     Bank,pénztárszlák köz.átvez.fo 
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     411                              01     Induló tôke                    
     4121                             01     Előző évek tőkeváltozásai      
     4122                             01     Tárgyévi pf.kapcs.tőkevált.    
     4122                             03     Tárgyévi pf.kapcs.tőkevált.    
     41231                            01     Tranz.part.kapcs.pf.nélk.      
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Dologi Kettős Könyvelés (DOKK) K.b                                        
6. LAP 
 
POLDÁRMESTERI HIVATAL NYÁRLŐRINC                                      
6032 NYÁRLŐRINC DÓZSA GYÖRGY 34                                            
76/ 343-013 
 
Készľlt: 2010. Szeptember 17. (Péntek) 12:16:01                  Táblajel: 
33_01 
Feldolgozás éve: 2009             Állománynév: 
C:\DOKK2009\338251.DDB\L_33_1.001 
 
Számla     : ********** 
Szakfeladat: ****** 
Egység kód : ****** 
Megnevezés : ****************************** 
 
                             SZÁMLÁK KÓD SORRENDBEN 
 
 
     ──Számla──   Szakfeladat   Egység kód   Megnevezés──────────────────── 
     ────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     41232                            01     Tranz.part.nem kapcs.pf.nélk.  
     41233                            01     Terv sz.écs.miatti tőkevált.   
     41236                            01     Eszk.ért.veszt.kapcs.tőkevált  
     4211                             01     Kvi.tart.elsz.                 
     4211                             02     Kvi.tart.elsz.                 
     4211                             03     Kvi.tart.elsz.                 
     42121                            01     Kvi.pmarad.                    
     4214                             01     Elôzô év(ek)kvi.tart.elsz.     
     431111                           01     Fc.hit.pü.váll.-tól áll.       
     431112                           01     Fc.hit.pü.váll.-tól törl.áll.  
     431121                           01     Mc.hit.pü.váll.-tól áll.       
     431122                           01     Mc.hit.pü.váll.-tól törl.áll.  
     43121          751153            01     Fc.hit.pü.váll.-tól vfiz.kei.  
     43122          751153            01     Mc.hit.pü.váll.-tól vfiz.kei.  
     43131          751153            01     Fc.hit.pü.váll.-tól felv.bei.  
     43132          751153            01     Mc.hit.pü.váll.-tól felv.bei.  
     43132          751999            01     Mc.hit.pü.váll.-tól felv.bei.  
     431321         751153            01     Mc.hit.pü.váll.-tól felv.bei.  
     43141          751153            01     Fc.hit.pü.váll.-tól vfiz."t"   
     43142          751153            01     Mc.hit.pü.váll.-tól vfiz."t"   
     43151          751153            01     Fc.hit.pü.váll.-tól felv."k"   
     439                                     Hosszú lej.köt.átv.szla.       
     441421                           01     T.évi kv-t folyó év bel.egy.sz 
     441431                           01     Köv.évet belf.egyéb sz.áhtbel  
     4471                             01     Iparűzési adó feltölt.m.kötel. 
     4472                             01     Helyi adó túlfiz.m.kötel.      
     44992                            01     Egy.kféle.röv.lej.köt.tévi     
     45131          751999            01     Likhit.pü.váll.-tól felv.bei.  
     4521                             01     Rl.hit.egy.forr.-ból áll.      
     45211                            01     Rl.hit.egy.forr.-ból áll.      
     452114                           01     Rl.hit.egy.forr.-ból áll.      
     452123                           01     Rl.hit.egy.forr.-ból áll.      
     4522           751153            01     Rl.hit.egy.forr.-ból vfiz.kei. 
     4524           751153            01     Rl.hit.egy.forr.-ból vfiz."t"  
     452423         751153            01     Rl.hit.egy.forr.-ból vfiz."t"  
     452523         751153            01     Rl.hit.egy.forr.-ból felv."k"  
     459                                     Rövid lej.köt.átv.szla.        
     4611           751153            01     Eév.kp.kvi.kieg.,vtérül.ei.    
     4612           751153            01     Eév.kp.kvi.kieg.,vtérül.       
     464112         014034            01     Mc.tám.bev.ei.kp.kv.sz-től     
     464112         751153            01     Mc.tám.bev.ei.kp.kv.sz-től     
     464112         751175            01     Mc.tám.bev.ei.kp.kv.sz-től     
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     464112         923127            01     Mc.tám.bev.ei.kp.kv.sz-től     
     4641223        751153            01     Mc.tám.bev.ei.fej.kez-től      
     464132         851219            01     Mc.tám.bev.ei.Tb.a-tól         
     464132         851286            01     Mc.tám.bev.ei.Tb.a-tól         
     464132         851297            01     Mc.tám.bev.ei.Tb.a-tól         
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Dologi Kettős Könyvelés (DOKK) K.b                                        
7. LAP 
 
POLDÁRMESTERI HIVATAL NYÁRLŐRINC                                      
6032 NYÁRLŐRINC DÓZSA GYÖRGY 34                                            
76/ 343-013 
 
Készľlt: 2010. Szeptember 17. (Péntek) 12:16:01                  Táblajel: 
33_01 
Feldolgozás éve: 2009             Állománynév: 
C:\DOKK2009\338251.DDB\L_33_1.001 
 
Számla     : ********** 
Szakfeladat: ****** 
Egység kód : ****** 
Megnevezés : ****************************** 
 
                             SZÁMLÁK KÓD SORRENDBEN 
 
 
     ──Számla──   Szakfeladat   Egység kód   Megnevezés──────────────────── 
     ────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     464132         851912            01     Mc.tám.bev.ei.Tb.a-tól         
     4641321        851219            01     Mc.tám.bev.ei.Tb.a-tól telj.d. 
     464142         751153            01     Mc.tám.bev.ei.elkül.a-tól      
     4641424        751153            01     Mc.tám.bev.ei.elkül.a-tól      
     46421          014034            01     Mc.tám.bev.kp.kv.sz-től        
     46421          751153            01     Mc.tám.bev.kp.kv.sz-től        
     46421          751175            01     Mc.tám.bev.kp.kv.sz-től        
     46421          923127            01     Mc.tám.bev.kp.kv.sz-től        
     464223         751153            01     Mc.tám.bev.fej.kez-től         
     46423          851219            01     Mc.tám.bev.Tb.a-tól            
     46423          851286            01     Mc.tám.bev.Tb.a-tól            
     46423          851297            01     Mc.tám.bev.Tb.a-tól            
     46423          851912            01     Mc.tám.bev.Tb.a-tól            
     464231         851219            01     Mc.tám.bev.Tb.a-tól            
     46424          751153            01     Mc.tám.bev.elkül.a-tól         
     464244         751153            01     Mc.tám.bev.elkül.a-tól         
     4651121        014034            01     Fc.tám.bev.ei.kp.kv.sz-től     
     4651121        751153            01     Fc.tám.bev.ei.kp.kv.sz-től     
     4651122        751153            01     Fc.tám.bev.ei.kp.kv.sz-tőlF    
     465122112      751153            01     Fc.tám.bev.ei.fej.kez-től BEU  
     46512222       751153            01     Fc.tám.bev.ei.fej.kez-től FEU  
     465211         014034            01     Fc.tám.bev.kp.kv.sz-től        
     465211         751153            01     Fc.tám.bev.kp.kv.sz-től        
     46521122       751153            01     Fc.tám.bev.kp.kv.sz-től        
     465212         751153            01     Fc.tám.bev.kp.kv.sz-től Fel    
     465221112      751153            01     Fc.tám.bev.fej.kez-től B EU    
     46522112       751153            01     Fc.tám.bev.fej.kez-től B EU    
     47111211       751153            01     Mcáp.váll.-tól ei.             
     4712111        751153            01     Mcáp.váll.-tól                 
     47211221       751153            01     Fcáp.onk.tobbs.tul.v-tol eiB   
     47211242       751867            01     Fcáp.egyeb vallalk-tol ei.Fel  
     4721221        751153            01     Fcáp.háztartásoktólei.         
     4722121        751153            01     Fcáp.onk.vallalk-tol Viziközmű 
 
     4722142        751867            01     Fcáp.egyeb vallalk-tol Feluj   
     472221         751153            01     Fcáp.háztartásoktól            
     479                                     Tám,kieg.és egy.kieg.átv.szla. 
     481111                           01     Kvi.függô bev.áll.             
     481112                           01     Kvi.függô bev.áll.             
     481113                           01     Kvi.függô bev.áll.             
     481114                           01     Kvi.függô bev.áll.             
     481122                           01     Kvi.függô bev.forg.            
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     481123                           01     Kvi.függô bev.forg.            
     48211                            01     Kvi.átfutó bev.áll.            
     48212                            01     Kvi.átfutó bev.forg.           
     48222                            01     Ut.elszám.átfutó bev.forg.     
     482322                           01     Helyi adó kapcs.átfutó bev.for 
     48312                            01     Pénz,banksz.köz.kiegy.bev.forg 
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Dologi Kettős Könyvelés (DOKK) K.b                                        
8. LAP 
 
POLDÁRMESTERI HIVATAL NYÁRLŐRINC                                      
6032 NYÁRLŐRINC DÓZSA GYÖRGY 34                                            
76/ 343-013 
 
Készľlt: 2010. Szeptember 17. (Péntek) 12:16:01                  Táblajel: 
33_01 
Feldolgozás éve: 2009             Állománynév: 
C:\DOKK2009\338251.DDB\L_33_1.001 
 
Számla     : ********** 
Szakfeladat: ****** 
Egység kód : ****** 
Megnevezés : ****************************** 
 
                             SZÁMLÁK KÓD SORRENDBEN 
 
 
     ──Számla──   Szakfeladat   Egység kód   Megnevezés──────────────────── 
     ────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     483122                           01     Pénz,banksz.köz.kiegy.bev.forg 
     48813                            01     Illeték.besz.átfutó elsz.      
     48814                            01     Id.bev.beszed.átfutó elsz.     
     491                                     Nyitómérleg számla             
     493                                     Zárómérleg számla              
     494                              01     Kvi.bev.és kiad.elsz.          
     496                                     Eir.zárlati elsz.              
     497                                     Eir.évközi elszám.             
     498                                     Eredeti eir.elszám.            
     4991                                    Ptár.,bankszla.,elsz.szla.hely 
     4992                                    Idegen pe.hely.                
     511111         751153            01     Köztisztv.aill.ei.             
     511112         014034            01     Közalk.aill.ei.                
     511112         751845            01     Közalk.aill.ei.                
     511112         851219            01     Közalk.aill.ei.                
     511112         851297            01     Közalk.aill.ei.                
     511112         853233            01     Közalk.aill.ei.                
     511112         853244            01     Közalk.aill.ei.                
     511112         924047            01     Közalk.aill.ei.                
     511115         014034            01     Egy.bér.alá tart.mbér.ei.      
     511115         751153            01     Egy.bér.alá tart.mbér.ei.      
     511115         751845            01     Egy.bér.alá tart.mbér.ei.      
     511115         853233            01     Egy.bér.alá tart.mbér.ei.      
     511115         902113            01     Egy.bér.alá tart.mbér.ei.      
     511121         751153            01     Köztisztv.ill.kieg.ei.         
     511141         751153            01     Köztisztv.egy.ill.pótl.ei.     
     511152         014034            01     Közalk.egy.felt.pótl.ei.       
     511152         751153            01     Közalk.egy.felt.pótl.ei.       
     511152         751845            01     Közalk.egy.felt.pótl.ei.       
     511152         851219            01     Közalk.egy.felt.pótl.ei.       
     511152         851297            01     Közalk.egy.felt.pótl.ei.       
     511152         851912            01     Közalk.egy.felt.pótl.ei.       
     511152         853244            01     Közalk.egy.felt.pótl.ei.       
     511211         751153            01     Köztisztv.aill.                
     511212         014034            01     Közalk.aill.                   
     511212         751845            01     Közalk.aill.                   
     511212         851219            01     Közalk.aill.                   
     511212         851297            01     Közalk.aill.                   
     511212         853233            01     Közalk.aill.                   
     511212         853244            01     Közalk.aill.                   
     511212         924047            01     Közalk.aill.                   
     511215         014034            01     Egy.bér.alá tart.mbér.         
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     511215         751153            01     Egy.bér.alá tart.mbér.         
     511215         751845            01     Egy.bér.alá tart.mbér.         
     511215         853233            01     Egy.bér.alá tart.mbér.         
     511215         853255            01     Egy.bér.alá tart.mbér.         
     511215         902113            01     Egy.bér.alá tart.mbér.         
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Dologi Kettős Könyvelés (DOKK) K.b                                        
9. LAP 
 
POLDÁRMESTERI HIVATAL NYÁRLŐRINC                                      
6032 NYÁRLŐRINC DÓZSA GYÖRGY 34                                            
76/ 343-013 
 
Készľlt: 2010. Szeptember 17. (Péntek) 12:16:01                  Táblajel: 
33_01 
Feldolgozás éve: 2009             Állománynév: 
C:\DOKK2009\338251.DDB\L_33_1.001 
 
Számla     : ********** 
Szakfeladat: ****** 
Egység kód : ****** 
Megnevezés : ****************************** 
 
                             SZÁMLÁK KÓD SORRENDBEN 
 
 
     ──Számla──   Szakfeladat   Egység kód   Megnevezés──────────────────── 
     ────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     511221         751153            01     Köztisztv.ill.kieg.            
     511241         751153            01     Köztisztv.egy.ill.pótl.        
     511252         851219            01     Közalk.egy.felt.pótl.          
     511252         851297            01     Közalk.egy.felt.pótl.          
     511252         851912            01     Közalk.egy.felt.pótl.          
     512111         751153            01     Köztiszt.norm.jut.ei.          
     512111         751175            01     Köztiszt.norm.jut.ei.          
     512112         751153            01     Közalk.norm.jut.ei.            
     512112         751175            01     Közalk.norm.jut.ei.            
     512112         751845            01     Közalk.norm.jut.ei.            
     512112         851219            01     Közalk.norm.jut.ei.            
     512112         853244            01     Közalk.norm.jut.ei.            
     512141         751153            01     Köztiszt.helyett.dij ei.       
     512171         751153            01     Köztisztv.keres-kiegész.ei.    
     512172         014034            01     Közalk.keres-kiegész.ei.       
     512172         751845            01     Közalk.keres-kiegész.ei.       
     512172         851219            01     Közalk.keres-kiegész.ei.       
     512172         851297            01     Közalk.keres-kiegész.ei.       
     512172         853244            01     Közalk.keres-kiegész.ei.       
     512172         924047            01     Közalk.keres-kiegész.ei.       
     512175         014034            01     Egy.bérrsz.keres-kiegész.ei.   
     512175         751153            01     Egy.bérrsz.keres-kiegész.ei.   
     512175         751845            01     Egy.bérrsz.keres-kiegész.ei.   
     512175         902113            01     Egy.bérrsz.keres-kiegész.ei.   
     512191         751153            01     Közt.egy.munkav.kapcs.jutt.ei. 
     512192         014034            01     Köza.egy.munkav.kapcs.jutt.ei. 
     512192         751845            01     Köza.egy.munkav.kapcs.jutt.ei. 
     512192         851219            01     Köza.egy.munkav.kapcs.jutt.ei. 
     512192         851297            01     Köza.egy.munkav.kapcs.jutt.ei. 
     512192         853233            01     Köza.egy.munkav.kapcs.jutt.ei. 
     512192         853244            01     Köza.egy.munkav.kapcs.jutt.ei. 
     512192         853344            01     Köza.egy.munkav.kapcs.jutt.ei. 
     512192         924047            01     Köza.egy.munkav.kapcs.jutt.ei. 
     512195         014034            01     Egy.bérrsz.egy.muv.k.jutt.ei.  
     512195         751153            01     Egy.bérrsz.egy.muv.k.jutt.ei.  
     512195         751845            01     Egy.bérrsz.egy.muv.k.jutt.ei.  
     512195         853233            01     Egy.bérrsz.egy.muv.k.jutt.ei.  
     512195         902113            01     Egy.bérrsz.egy.muv.k.jutt.ei.  
     512211         751153            01     Köztiszt.norm.jut.             
     512211         751175            01     Köztiszt.norm.jut.             
     512212         751175            01     Közalk.norm.jut.               
     512212         751845            01     Közalk.norm.jut.               
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     512212         851219            01     Közalk.norm.jut.               
     512212         853244            01     Közalk.norm.jut.               
     512241         751153            01     Köztiszt.helyett.dij           
     512271         751153            01     Köztisztv.keres-kiegész.       
     512272         014034            01     Közalk.keres-kiegész.          
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Dologi Kettős Könyvelés (DOKK) K.b                                       
10. LAP 
 
POLDÁRMESTERI HIVATAL NYÁRLŐRINC                                      
6032 NYÁRLŐRINC DÓZSA GYÖRGY 34                                            
76/ 343-013 
 
Készľlt: 2010. Szeptember 17. (Péntek) 12:16:01                  Táblajel: 
33_01 
Feldolgozás éve: 2009             Állománynév: 
C:\DOKK2009\338251.DDB\L_33_1.001 
 
Számla     : ********** 
Szakfeladat: ****** 
Egység kód : ****** 
Megnevezés : ****************************** 
 
                             SZÁMLÁK KÓD SORRENDBEN 
 
 
     ──Számla──   Szakfeladat   Egység kód   Megnevezés──────────────────── 
     ────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     512272         751845            01     Közalk.keres-kiegész.          
     512272         851219            01     Közalk.keres-kiegész.          
     512272         851297            01     Közalk.keres-kiegész.          
     512272         853244            01     Közalk.keres-kiegész.          
     512272         924047            01     Közalk.keres-kiegész.          
     512275         014034            01     Egy.bérrsz.kers-kiegész.       
     512275         751153            01     Egy.bérrsz.kers-kiegész.       
     512275         751845            01     Egy.bérrsz.kers-kiegész.       
     512275         902113            01     Egy.bérrsz.kers-kiegész.       
     512291         751153            01     Közt.egy.munkav.kapcs.jutt.    
     512292         014034            01     Köza.egy.munkav.kapcs.jutt.    
     512292         751845            01     Köza.egy.munkav.kapcs.jutt.    
     512292         851219            01     Köza.egy.munkav.kapcs.jutt.    
     512292         851297            01     Köza.egy.munkav.kapcs.jutt.    
     512292         853233            01     Köza.egy.munkav.kapcs.jutt.    
     512292         853244            01     Köza.egy.munkav.kapcs.jutt.    
     512292         924047            01     Köza.egy.munkav.kapcs.jutt.    
     512295         014034            01     Egy.bérrsz.egy.muv.k.jutt.     
     512295         751153            01     Egy.bérrsz.egy.muv.k.jutt.     
     512295         751845            01     Egy.bérrsz.egy.muv.k.jutt.     
     512295         853233            01     Egy.bérrsz.egy.muv.k.jutt.     
     512295         902113            01     Egy.bérrsz.egy.muv.k.jutt.     
     513121         751153            01     Köztiszt.jub.jutalom ei.       
     513125         751153            01     Egy.bérrsz.jub.jutalom ei.     
     513141         751153            01     Közt.önk.bizt.ptár.befiz.ei.   
     513142         751845            01     Köza.önk.bizt.ptár.befiz.ei.   
     513142         851219            01     Köza.önk.bizt.ptár.befiz.ei.   
     513142         853233            01     Köza.önk.bizt.ptár.befiz.ei.   
     513142         853244            01     Köza.önk.bizt.ptár.befiz.ei.   
     513142         924047            01     Köza.önk.bizt.ptár.befiz.ei.   
     513145         751153            01     Egy.bér.önk.bizt.ptár.befiz.ei 
     513191         751153            01     Köztiszt.egy.saját.jutt.ei.    
     513192         751845            01     Közalk.egy.saját.jutt.ei.      
     513192         851219            01     Közalk.egy.saját.jutt.ei.      
     513192         851297            01     Közalk.egy.saját.jutt.ei.      
     513192         853233            01     Közalk.egy.saját.jutt.ei.      
     513192         853244            01     Közalk.egy.saját.jutt.ei.      
     513195         751153            01     Egy.berrsz.egy.saját.jutt.ei.  
     513195         751845            01     Egy.berrsz.egy.saját.jutt.ei.  
     513221         751153            01     Köztiszt.jub.jutalom           
     513225         751153            01     Egy.bérrsz.jub.jutalom         
     513241         751153            01     Közt.önk.bizt.ptár.befiz.      
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     513242         751845            01     Köza.önk.bizt.ptár.befiz.      
     513242         851219            01     Köza.önk.bizt.ptár.befiz.      
     513242         853233            01     Köza.önk.bizt.ptár.befiz.      
     513242         853244            01     Köza.önk.bizt.ptár.befiz.      
     513242         924047            01     Köza.önk.bizt.ptár.befiz.      
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Dologi Kettős Könyvelés (DOKK) K.b                                       
11. LAP 
 
POLDÁRMESTERI HIVATAL NYÁRLŐRINC                                      
6032 NYÁRLŐRINC DÓZSA GYÖRGY 34                                            
76/ 343-013 
 
Készľlt: 2010. Szeptember 17. (Péntek) 12:16:01                  Táblajel: 
33_01 
Feldolgozás éve: 2009             Állománynév: 
C:\DOKK2009\338251.DDB\L_33_1.001 
 
Számla     : ********** 
Szakfeladat: ****** 
Egység kód : ****** 
Megnevezés : ****************************** 
 
                             SZÁMLÁK KÓD SORRENDBEN 
 
 
     ──Számla──   Szakfeladat   Egység kód   Megnevezés──────────────────── 
     ────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     513245         751153            01     Egy.bér.önk.bizt.ptár.befiz.   
     513291         751153            01     Köztiszt.egy.saját.jutt.       
     513291         751175            01     Köztiszt.egy.saját.jutt.       
     513292         014034            01     Közalk.egy.saját.jutt.tképzés  
     513292         851219            01     Közalk.egy.saját.jutt.         
     513292         851297            01     Közalk.egy.saját.jutt.         
     513292         853233            01     Közalk.egy.saját.jutt.         
     513292         853244            01     Közalk.egy.saját.jutt.         
     513292         923127            01     Közalk.egy.saját.jutt.         
     513295         751153            01     Egy.berrsz.egy.saját.jutt.     
     513295         751845            01     Egy.berrsz.egy.saját.jutt.     
     513295         902113            01     Egy.berrsz.egy.saját.jutt.     
     514111         751153            01     Közt.ruházati ktsg.tér.ei.     
     514131         751153            01     Közt.közlek.ktsg.tér.ei.       
     514141         751153            01     Közt.étkezési hozz.ei.         
     514142         014034            01     Köza.étkezési hozz.ei.         
     514142         751845            01     Köza.étkezési hozz.ei.         
     514142         851219            01     Köza.étkezési hozz.ei.         
     514142         851297            01     Köza.étkezési hozz.ei.         
     514142         853233            01     Köza.étkezési hozz.ei.         
     514142         853244            01     Köza.étkezési hozz.ei.         
     514142         853255            01     Köza.étkezési hozz.ei.         
     514142         921815            01     Köza.étkezési hozz.ei.         
     514142         923127            01     Köza.étkezési hozz.ei.         
     514142         924047            01     Köza.étkezési hozz.ei.         
     514145         014034            01     Egy.bérrsz.étkezési hozz.ei.   
     514145         751153            01     Egy.bérrsz.étkezési hozz.ei.   
     514145         751845            01     Egy.bérrsz.étkezési hozz.ei.   
     514145         853233            01     Egy.bérrsz.étkezési hozz.ei.   
     514191         751153            01     Közt.egy.ktsg.tér.és hozz.ei.  
     514192         014034            01     Köza.egy.ktsg.tér.és hozz.ei.  
     514192         751845            01     Köza.egy.ktsg.tér.és hozz.ei.  
     514192         851219            01     Köza.egy.ktsg.tér.és hozz.ei.  
     514192         851297            01     Köza.egy.ktsg.tér.és hozz.ei.  
     514192         853233            01     Köza.egy.ktsg.tér.és hozz.ei.  
     514192         853244            01     Köza.egy.ktsg.tér.és hozz.ei.  
     514192         921815            01     Köza.egy.ktsg.tér.és hozz.ei.  
     514192         924047            01     Köza.egy.ktsg.tér.és hozz.ei.  
     514195         014034            01     Egy.berrsz.egy.ktsg.tér.ei.    
     514195         751153            01     Egy.berrsz.egy.ktsg.tér.ei.    
     514195         751845            01     Egy.berrsz.egy.ktsg.tér.ei.    
     514195         853233            01     Egy.berrsz.egy.ktsg.tér.ei.    
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     514211         751153            01     Közt.ruházati ktsg.tér.        
     514231         751153            01     Közt.közlek.ktsg.tér.          
     514232         923127            01     Köza.közlek.ktsg.tér.          
     514241         751153            01     Közt.étkezési hozz.            
     514242         014034            01     Köza.étkezési hozz.            
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Dologi Kettős Könyvelés (DOKK) K.b                                       
12. LAP 
 
POLDÁRMESTERI HIVATAL NYÁRLŐRINC                                      
6032 NYÁRLŐRINC DÓZSA GYÖRGY 34                                            
76/ 343-013 
 
Készľlt: 2010. Szeptember 17. (Péntek) 12:16:01                  Táblajel: 
33_01 
Feldolgozás éve: 2009             Állománynév: 
C:\DOKK2009\338251.DDB\L_33_1.001 
 
Számla     : ********** 
Szakfeladat: ****** 
Egység kód : ****** 
Megnevezés : ****************************** 
 
                             SZÁMLÁK KÓD SORRENDBEN 
 
 
     ──Számla──   Szakfeladat   Egység kód   Megnevezés──────────────────── 
     ────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     514242         751845            01     Köza.étkezési hozz.            
     514242         851219            01     Köza.étkezési hozz.            
     514242         851297            01     Köza.étkezési hozz.            
     514242         853233            01     Köza.étkezési hozz.            
     514242         853244            01     Köza.étkezési hozz.            
     514242         853255            01     Köza.étkezési hozz.            
     514242         921815            01     Köza.étkezési hozz.            
     514242         923127            01     Köza.étkezési hozz.            
     514242         924047            01     Köza.étkezési hozz.            
     514245         014034            01     Egy.bérrsz.étkezési hozz.      
     514245         751153            01     Egy.bérrsz.étkezési hozz.      
     514245         751845            01     Egy.bérrsz.étkezési hozz.      
     514245         853233            01     Egy.bérrsz.étkezési hozz.      
     514245         902113            01     Egy.bérrsz.étkezési hozz.      
     514291         751153            01     Közt.egy.ktsg.tér.és hozz.     
     514292         014034            01     Köza.egy.ktsg.tér.és hozz.     
     514292         751845            01     Köza.egy.ktsg.tér.és hozz.     
     514292         851219            01     Köza.egy.ktsg.tér.és hozz.     
     514292         851297            01     Köza.egy.ktsg.tér.és hozz.     
     514292         853233            01     Köza.egy.ktsg.tér.és hozz.     
     514292         853244            01     Köza.egy.ktsg.tér.és hozz.     
     514292         924047            01     Köza.egy.ktsg.tér.és hozz.     
     514295         014034            01     Egy.berrsz.egy.ktsg.tér.       
     514295         751153            01     Egy.berrsz.egy.ktsg.tér.       
     514295         751845            01     Egy.berrsz.egy.ktsg.tér.       
     516111         751153            01     Részmi.közt.rends.szem.jutt.ei 
     516112         014034            01     Részmi.köza.rends.szem.jutt.ei 
     516112         751153            01     Részmi.köza.rends.szem.jutt.ei 
     516112         851219            01     Részmi.köza.rends.szem.jutt.ei 
     516112         853255            01     Részmi.köza.rends.szem.jutt.ei 
     516112         921815            01     Részmi.köza.rends.szem.jutt.ei 
     516112         923127            01     Részmi.köza.rends.szem.jutt.ei 
     516115         014034            01     Részmi.egy.berrsz.rendsz.ei    
     516115         751153            01     Részmi.egy.berrsz.rendsz.ei    
     516115         751845            01     Részmi.egy.berrsz.rendsz.ei    
     516115         853233            01     Részmi.egy.berrsz.rendsz.ei    
     516115         902113            01     Részmi.egy.berrsz.rendsz.ei    
     516121         751153            01     Részmi.közt.személyi jutt.ei.  
     516122         851219            01     Részmi.köza.személyi jutt.ei.  
     516122         853255            01     Részmi.köza.személyi jutt.ei.  
     516122         921815            01     Részmi.köza.személyi jutt.ei.  
     516122         923127            01     Részmi.köza.személyi jutt.ei.  
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     516125         014034            01     Részmi.egy.berrsz.szem.jutt.ei 
     516125         751153            01     Részmi.egy.berrsz.szem.jutt.ei 
     516125         751175            01     Részmi.egy.berrsz.szem.jutt.ei 
     516125         902113            01     Részmi.egy.berrsz.szem.jutt.ei 
     516132         014034            01     Részmi.koza.fogl.saj.jutt.ei.  
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Dologi Kettős Könyvelés (DOKK) K.b                                       
13. LAP 
 
POLDÁRMESTERI HIVATAL NYÁRLŐRINC                                      
6032 NYÁRLŐRINC DÓZSA GYÖRGY 34                                            
76/ 343-013 
 
Készľlt: 2010. Szeptember 17. (Péntek) 12:16:01                  Táblajel: 
33_01 
Feldolgozás éve: 2009             Állománynév: 
C:\DOKK2009\338251.DDB\L_33_1.001 
 
Számla     : ********** 
Szakfeladat: ****** 
Egység kód : ****** 
Megnevezés : ****************************** 
 
                             SZÁMLÁK KÓD SORRENDBEN 
 
 
     ──Számla──   Szakfeladat   Egység kód   Megnevezés──────────────────── 
     ────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     516135         014034            01     Részmi.egy.berrsz.saj.jutt.ei. 
     516141         751153            01     Részmi.közt.szem.ktgtér.ei.    
     516142         851219            01     Részmi.köza.szem.ktgtér.ei.    
     516142         921815            01     Részmi.köza.szem.ktgtér.ei.    
     516145         014034            01     Rész.egy.berrsz.szem.ktgtér.ei 
     516145         751153            01     Rész.egy.berrsz.szem.ktgtér.ei 
     516211         751153            01     Részmi.közt.rends.szem.jutt.   
     516212         851219            01     Részmi.köza.rends.szem.jutt.   
     516212         853233            01     Részmi.köza.rends.szem.jutt.   
     516212         853255            01     Részmi.köza.rends.szem.jutt.   
     516212         921815            01     Részmi.köza.rends.szem.jutt.   
     516212         923127            01     Részmi.köza.rends.szem.jutt.   
     516215         014034            01     Részmi.egy.berrsz.rendsz.      
     516215         751153            01     Részmi.egy.berrsz.rendsz.      
     516215         751845            01     Részmi.egy.berrsz.rendsz.      
     516215         853233            01     Részmi.egy.berrsz.rendsz.      
     516215         902113            01     Részmi.egy.berrsz.rendsz.      
     516221         751153            01     Részmi.közt.személyi jutt.     
     516222         851219            01     Részmi.köza.személyi jutt.     
     516222         853255            01     Részmi.köza.személyi jutt.     
     516222         921815            01     Részmi.köza.személyi jutt.     
     516222         923127            01     Részmi.köza.személyi jutt.     
     516225         014034            01     Részmi.egy.berrsz.szem.jutt.   
     516225         751153            01     Részmi.egy.berrsz.szem.jutt.   
     516225         751175            01     Részmi.egy.berrsz.szem.jutt.   
     516225         902113            01     Részmi.egy.berrsz.szem.jutt.   
     516232         921815            01     Részmi.koza.fogl.saj.jutt.     
     516232         923127            01     Részmi.koza.fogl.saj.jutt.     
     516235         014034            01     Részmi.egy.berrsz.saj.jutt.    
     516235         751153            01     Részmi.egy.berrsz.saj.jutt.    
     516241         751153            01     Részmi.közt.szem.ktgtér.       
     516242         851219            01     Részmi.köza.szem.ktgtér.       
     516242         853255            01     Részmi.köza.szem.ktgtér.       
     516242         921815            01     Részmi.köza.szem.ktgtér.       
     516242         923127            01     Részmi.köza.szem.ktgtér.       
     516245         014034            01     Rész.egy.berrsz.szem.ktgtér.   
     516245         751153            01     Rész.egy.berrsz.szem.ktgtér.   
     52211          751153            01     Áll.nem tart.megb.dij ei       
     52211          751175            01     Áll.nem tart.megb.dij ei       
     52211          851219            01     Áll.nem tart.megb.dij ei       
     52211          853233            01     Áll.nem tart.megb.dij ei       
     52211          921815            01     Áll.nem tart.megb.dij ei       
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     522111         751153            01     Ál.nem tart.megb.dij ei        
     522111         751175            01     Áll.nem tart.megb.dij ei       
     522112         851219            01     Áll.nem tart.megb.dij ei       
     522115         751175            01     Áll.nem tart.megb.dij ei       
     52212          751153            01     Áll.nem tart.tiszt.dij...ei    
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Dologi Kettős Könyvelés (DOKK) K.b                                       
14. LAP 
 
POLDÁRMESTERI HIVATAL NYÁRLŐRINC                                      
6032 NYÁRLŐRINC DÓZSA GYÖRGY 34                                            
76/ 343-013 
 
Készľlt: 2010. Szeptember 17. (Péntek) 12:16:01                  Táblajel: 
33_01 
Feldolgozás éve: 2009             Állománynév: 
C:\DOKK2009\338251.DDB\L_33_1.001 
 
Számla     : ********** 
Szakfeladat: ****** 
Egység kód : ****** 
Megnevezés : ****************************** 
 
                             SZÁMLÁK KÓD SORRENDBEN 
 
 
     ──Számla──   Szakfeladat   Egység kód   Megnevezés──────────────────── 
     ────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     52212          751175            01     Áll.nem tart.tiszt.dij...ei    
     522121         751153            01     Áll.nem tart.tiszt.dij...ei    
     52213          751153            01     Tov.mvisz.lét.jutt.ei          
     52213          923127            01     Tov.mvisz.lét.jutt.ei          
     52214          014034            01     Alkal.mváll.jutt.ei            
     52214          751845            01     Alkal.mváll.jutt.ei            
     52214          902113            01     Alkal.mváll.jutt.ei            
     52216          751153            01     Helyi önk.képv.jutt.ei.        
     52217          853233            01     Felment.mváll.egy.jutt.ei.     
 
     522172         853233            01     Felment.mváll.egy.jutt.ei.     
     52219          751153            01     Áll.nem tart.egy.jutt.ei       
     52219          751845            01     Áll.nem tart.egy.jutt.ei       
     52221          751153            01     Áll.nem tart.megb.díja         
     52221          751175            01     Áll.nem tart.megb.díja         
     52221          751845            01     Áll.nem tart.megb.díja         
     52221          851219            01     Áll.nem tart.megb.díja         
     52221          853233            01     Áll.nem tart.megb.díja         
     52221          921815            01     Áll.nem tart.megb.díja         
     522211         751153            01     Áll.nem tart.megb.díja         
     522211         751175            01     Áll.nem tart.megb.díja         
     522212         851219            01     Áll.nem tart.megb.díja         
     522215         751175            01     Áll.nem tart.megb.díja         
     52222          751153            01     Áll.nem tart.tiszt.dij...      
     52222          751175            01     Áll.nem tart.tiszt.dij...      
     522221         751153            01     Áll.nem tart.tiszt.dij...      
     52223          751153            01     Tov.mvisz.lét.jutt.            
     52223          923127            01     Tov.mvisz.lét.jutt.            
     52224          014034            01     Alkal.mváll.jutt.              
     52224          751845            01     Alkal.mváll.jutt.              
     52224          902113            01     Alkal.mváll.jutt.              
     52226          751153            01     Helyi önk.képv.jutt.           
     52227          853233            01     Felm.mváll.egy.jutt.           
     522272         853233            01     Felm.mváll.egy.jutt.           
     52229          751153            01     Áll.nem tart.egy.jutt.         
     52229          751845            01     Áll.nem tart.egy.jutt.         
     53111          014034            01     Nyugdíjbizt.jár.ei.            
     53111          751153            01     Nyugdíjbizt.jár.ei.            
     53111          751175            01     Nyugdíjbizt.jár.ei.            
     53111          751845            01     Nyugdíjbizt.jár.ei.            
     53111          851219            01     Nyugdíjbizt.jár.ei.            
     53111          851297            01     Nyugdíjbizt.jár.ei.            
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     53111          851912            01     Nyugdíjbizt.jár.ei.            
     53111          853233            01     Nyugdíjbizt.jár.ei.            
     53111          853244            01     Nyugdíjbizt.jár.ei.            
     53111          853255            01     Nyugdíjbizt.jár.ei.            
     53111          902113            01     Nyugdíjbizt.jár.ei.            
     53111          921815            01     Nyugdíjbizt.jár.ei.            



SZÁMVITELI SZABÁLYOK NYÁRLŐRINC 
 

 
IX. Számlakeret-tükör (Hatályos 2009. január 1.-től) 

121 

Dologi Kettős Könyvelés (DOKK) K.b                                       
15. LAP 
 
POLDÁRMESTERI HIVATAL NYÁRLŐRINC                                      
6032 NYÁRLŐRINC DÓZSA GYÖRGY 34                                            
76/ 343-013 
 
Készľlt: 2010. Szeptember 17. (Péntek) 12:16:01                  Táblajel: 
33_01 
Feldolgozás éve: 2009             Állománynév: 
C:\DOKK2009\338251.DDB\L_33_1.001 
 
Számla     : ********** 
Szakfeladat: ****** 
Egység kód : ****** 
Megnevezés : ****************************** 
 
                             SZÁMLÁK KÓD SORRENDBEN 
 
 
     ──Számla──   Szakfeladat   Egység kód   Megnevezés──────────────────── 
     ────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     53111          923127            01     Nyugdíjbizt.jár.ei.            
     53111          924047            01     Nyugdíjbizt.jár.ei.            
     531111         751153            01     Nyugdíjbizt.jár.ei.            
     531111         751175            01     Nyugdíjbizt.jár.ei.            
     531121         014034            01     Termész.egészs.bizt.jár.ei     
     531121         751153            01     Termész.egészs.bizt.jár.ei     
     531121         751175            01     Termész.egészs.bizt.jár.ei     
     531121         751845            01     Termész.egészs.bizt.jár.ei     
     531121         851219            01     Termész.egészs.bizt.jár.ei     
     531121         851297            01     Termész.egészs.bizt.jár.ei     
     531121         851912            01     Termész.egészs.bizt.jár.ei     
     531121         853233            01     Termész.egészs.bizt.jár.ei     
     531121         853244            01     Termész.egészs.bizt.jár.ei     
     531121         853255            01     Termész.egészs.bizt.jár.ei     
     531121         902113            01     Termész.egészs.bizt.jár.ei     
     531121         921815            01     Termész.egészs.bizt.jár.ei     
     531121         923127            01     Termész.egészs.bizt.jár.ei     
     531121         924047            01     Termész.egészs.bizt.jár.ei     
     531122         014034            01     Pénzb.egészs.bizt.jár.ei       
     531122         751153            01     Pénzb.egészs.bizt.jár.ei       
     531122         751175            01     Pénzb.egészs.bizt.jár.ei       
     531122         751845            01     Pénzb.egészs.bizt.jár.ei       
     531122         851219            01     Pénzb.egészs.bizt.jár.ei       
     531122         851297            01     Pénzb.egészs.bizt.jár.ei       
     531122         851912            01     Pénzb.egészs.bizt.jár.ei       
     531122         853233            01     Pénzb.egészs.bizt.jár.ei       
     531122         853244            01     Pénzb.egészs.bizt.jár.ei       
     531122         853255            01     Pénzb.egészs.bizt.jár.ei       
     531122         902113            01     Pénzb.egészs.bizt.jár.ei       
     531122         921815            01     Pénzb.egészs.bizt.jár.ei       
     531122         923127            01     Pénzb.egészs.bizt.jár.ei       
     531122         924047            01     Pénzb.egészs.bizt.jár.ei       
     53121          014034            01     Nyugdíjbizt.jár.               
     53121          751153            01     Nyugdíjbizt.jár.               
     53121          751175            01     Nyugdíjbizt.jár.               
     53121          751845            01     Nyugdíjbizt.jár.               
     53121          851219            01     Nyugdíjbizt.jár.               
     53121          851297            01     Nyugdíjbizt.jár.               
     53121          851912            01     Nyugdíjbizt.jár.               
     53121          853233            01     Nyugdíjbizt.jár.               
     53121          853244            01     Nyugdíjbizt.jár.               
     53121          853255            01     Nyugdíjbizt.jár.               
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     53121          902113            01     Nyugdíjbizt.jár.               
     53121          921815            01     Nyugdíjbizt.jár.               
     53121          923127            01     Nyugdíjbizt.jár.               
     53121          924047            01     Nyugdíjbizt.jár.               
     531221         014034            01     Termész.egészs.bizt.jár.       
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Dologi Kettős Könyvelés (DOKK) K.b                                       
16. LAP 
 
POLDÁRMESTERI HIVATAL NYÁRLŐRINC                                      
6032 NYÁRLŐRINC DÓZSA GYÖRGY 34                                            
76/ 343-013 
 
Készľlt: 2010. Szeptember 17. (Péntek) 12:16:01                  Táblajel: 
33_01 
Feldolgozás éve: 2009             Állománynév: 
C:\DOKK2009\338251.DDB\L_33_1.001 
 
Számla     : ********** 
Szakfeladat: ****** 
Egység kód : ****** 
Megnevezés : ****************************** 
 
                             SZÁMLÁK KÓD SORRENDBEN 
 
 
     ──Számla──   Szakfeladat   Egység kód   Megnevezés──────────────────── 
     ────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     531221         751153            01     Termész.egészs.bizt.jár.       
     531221         751175            01     Termész.egészs.bizt.jár.       
     531221         751845            01     Termész.egészs.bizt.jár.       
     531221         851219            01     Termész.egészs.bizt.jár.       
     531221         851297            01     Termész.egészs.bizt.jár.       
     531221         851912            01     Termész.egészs.bizt.jár.       
     531221         853233            01     Termész.egészs.bizt.jár.       
     531221         853244            01     Termész.egészs.bizt.jár.       
     531221         853255            01     Termész.egészs.bizt.jár.       
     531221         902113            01     Termész.egészs.bizt.jár.       
     531221         921815            01     Termész.egészs.bizt.jár.       
     531221         923127            01     Termész.egészs.bizt.jár.       
     531221         924047            01     Termész.egészs.bizt.jár.       
     531222         014034            01     Pénzb.egészs.bizt.jár.         
     531222         751153            01     Pénzb.egészs.bizt.jár.         
     531222         751175            01     Pénzb.egészs.bizt.jár.         
     531222         751845            01     Pénzb.egészs.bizt.jár.         
     531222         851219            01     Pénzb.egészs.bizt.jár.         
     531222         851297            01     Pénzb.egészs.bizt.jár.         
     531222         851912            01     Pénzb.egészs.bizt.jár.         
     531222         853233            01     Pénzb.egészs.bizt.jár.         
     531222         853244            01     Pénzb.egészs.bizt.jár.         
     531222         853255            01     Pénzb.egészs.bizt.jár.         
     531222         902113            01     Pénzb.egészs.bizt.jár.         
     531222         921815            01     Pénzb.egészs.bizt.jár.         
     531222         923127            01     Pénzb.egészs.bizt.jár.         
     531222         924047            01     Pénzb.egészs.bizt.jár.         
     5321           014034            01     Munkaadói járulék ei.          
     5321           751153            01     Munkaadói járulék ei.          
     5321           751175            01     Munkaadói járulék ei.          
     5321           751845            01     Munkaadói járulék ei.          
     5321           851219            01     Munkaadói járulék ei.          
     5321           851297            01     Munkaadói járulék ei.          
     5321           851912            01     Munkaadói járulék ei.          
     5321           853233            01     Munkaadói járulék ei.          
     5321           853244            01     Munkaadói járulék ei.          
     5321           853255            01     Munkaadói járulék ei.          
     5321           902113            01     Munkaadói járulék ei.          
     5321           921815            01     Munkaadói járulék ei.          
     5321           923127            01     Munkaadói járulék ei.          
     5321           924047            01     Munkaadói járulék ei.          
     5322           014034            01     Munkaadói járulék              
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     5322           751153            01     Munkaadói járulék              
     5322           751175            01     Munkaadói járulék              
     5322           751845            01     Munkaadói járulék              
     5322           851219            01     Munkaadói járulék              
     5322           851297            01     Munkaadói járulék              
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Dologi Kettős Könyvelés (DOKK) K.b                                       
17. LAP 
 
POLDÁRMESTERI HIVATAL NYÁRLŐRINC                                      
6032 NYÁRLŐRINC DÓZSA GYÖRGY 34                                            
76/ 343-013 
 
Készľlt: 2010. Szeptember 17. (Péntek) 12:16:01                  Táblajel: 
33_01 
Feldolgozás éve: 2009             Állománynév: 
C:\DOKK2009\338251.DDB\L_33_1.001 
 
Számla     : ********** 
Szakfeladat: ****** 
Egység kód : ****** 
Megnevezés : ****************************** 
 
                             SZÁMLÁK KÓD SORRENDBEN 
 
 
     ──Számla──   Szakfeladat   Egység kód   Megnevezés──────────────────── 
     ────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     5322           851912            01     Munkaadói járulék              
     5322           853233            01     Munkaadói járulék              
     5322           853244            01     Munkaadói járulék              
     5322           853255            01     Munkaadói járulék              
     5322           853311            01     Munkaadói járulék              
     5322           902113            01     Munkaadói járulék              
     5322           921815            01     Munkaadói járulék              
     5322           923127            01     Munkaadói járulék              
     5322           924047            01     Munkaadói járulék              
     5331           014034            01     Eü.hozz.ei.                    
     5331           751153            01     Eü.hozz.ei.                    
     5331           751175            01     Eü.hozz.ei.                    
     5331           751845            01     Eü.hozz.ei.                    
     5331           851219            01     Eü.hozz.ei.                    
     5331           851297            01     Eü.hozz.ei.                    
     5331           853233            01     Eü.hozz.ei.                    
     5331           853244            01     Eü.hozz.ei.                    
     5331           853255            01     Eü.hozz.ei.                    
     5331           902113            01     Eü.hozz.ei.                    
     5331           921815            01     Eü.hozz.ei.                    
     5331           923127            01     Eü.hozz.ei.                    
     5331           924047            01     Eü.hozz.ei.                    
     5332           014034            01     Eü.hozz.                       
     5332           751153            01     Eü.hozz.                       
     5332           751175            01     Eü.hozz.                       
     5332           751845            01     Eü.hozz.                       
     5332           851219            01     Eü.hozz.                       
     5332           851297            01     Eü.hozz.                       
     5332           853233            01     Eü.hozz.                       
     5332           853244            01     Eü.hozz.                       
     5332           853255            01     Eü.hozz.                       
     5332           902113            01     Eü.hozz.                       
     5332           921815            01     Eü.hozz.                       
     5332           924047            01     Eü.hozz.                       
     5341           853233            01     Táppénz-hozz.ei.               
     5341           853244            01     Táppénz-hozz.ei.               
     5342           751153            01     Táppénz-hozz.                  
     5342           851219            01     Táppénz-hozz.                  
     5342           853233            01     Táppénz-hozz.                  
     5342           853244            01     Táppénz-hozz.                  
     5342           902113            01     Táppénz-hozz.                  
     5361           751153            01     Munkaadót terh.egy.jár.ei.     
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     5361           853311            01     Munkaadót terh.egy.jár.ei.     
     5362           853311            01     Munkaadót terh.egy.jár.        
     5371           853233            01     START kárty.rend.ut.jár.ei.    
     5371           923127            01     START kárty.rend.ut.jár.ei.    
     5372           853233            01     START kárty.rend.ut.jár.       
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Dologi Kettős Könyvelés (DOKK) K.b                                       
18. LAP 
 
POLDÁRMESTERI HIVATAL NYÁRLŐRINC                                      
6032 NYÁRLŐRINC DÓZSA GYÖRGY 34                                            
76/ 343-013 
 
Készľlt: 2010. Szeptember 17. (Péntek) 12:16:01                  Táblajel: 
33_01 
Feldolgozás éve: 2009             Állománynév: 
C:\DOKK2009\338251.DDB\L_33_1.001 
 
Számla     : ********** 
Szakfeladat: ****** 
Egység kód : ****** 
Megnevezés : ****************************** 
 
                             SZÁMLÁK KÓD SORRENDBEN 
 
 
     ──Számla──   Szakfeladat   Egység kód   Megnevezés──────────────────── 
     ────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     5372           923127            01     START kárty.rend.ut.jár.       
     54211          851219            01     Gyógyszer besz.ei.             
     54211          851297            01     Gyógyszer besz.ei.             
     54211          851912            01     Gyógyszer besz.ei.             
     54212          014034            01     Vegyszer besz.ei.              
     54212          924047            01     Vegyszer besz.ei.              
     54221          751153            01     Gyógyszer besz.                
     54221          851219            01     Gyógyszer besz.                
     54221          851912            01     Gyógyszer besz.                
     54222          014034            01     Vegyszer besz.                 
     54222          751845            01     Vegyszer besz.                 
     54222          924047            01     Vegyszer besz.                 
     5431           751153            01     Irodaszer,nyomtatv.besz.ei.    
     5431           751175            01     Irodaszer,nyomtatv.besz.ei.    
     5431           851219            01     Irodaszer,nyomtatv.besz.ei.    
     5431           851297            01     Irodaszer,nyomtatv.besz.ei.    
     5431           921815            01     Irodaszer,nyomtatv.besz.ei.    
     5432           751153            01     Irodaszer,nyomtatv.besz.       
     5432           751175            01     Irodaszer,nyomtatv.besz.       
     5432           851219            01     Irodaszer,nyomtatv.besz.       
     5432           851297            01     Irodaszer,nyomtatv.besz.       
     5432           851912            01     Irodaszer,nyomtatv.besz.       
     54411          751153            01     Könyvbeszerzés ei.             
     54411          851219            01     Könyvbeszerzés ei.             
     54411          923127            01     Könyvbeszerzés ei.             
     54412          751153            01     Folyóirat beszerzés ei.        
     54412          851219            01     Folyóirat beszerzés ei.        
     54413          751153            01     Egyéb inform.hord.besz.ei.     
     54421          751153            01     Könyvbeszerzés                 
     54421          923127            01     Könyvbeszerzés                 
     54422          751153            01     Folyóirat beszerzés            
     54422          851219            01     Folyóirat beszerzés            
     54423          751153            01     Egyéb inform.hord.besz.        
     5461           014034            01     Hajtó- és kenôany.besz.ei.     
     5461           631211            01     Hajtó- és kenôany.besz.ei.     
     5461           853244            01     Hajtó- és kenôany.besz.ei.     
     5461           924047            01     Hajtó- és kenôany.besz.ei.     
     5462           014034            01     Hajtó- és kenôany.besz.        
     5462           631211            01     Hajtó- és kenôany.besz.        
     5462           853244            01     Hajtó- és kenôany.besz.        
     5462           924047            01     Hajtó- és kenôany.besz.        
     54711          014034            01     Szakmai anyag besz.ei.         
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     54711          751153            01     Szakmai anyag besz.ei.         
     54711          851219            01     Szakmai anyag besz.ei.         
     54711          851297            01     Szakmai anyag besz.ei.         
     54711          851912            01     Szakmai anyag besz.ei.         
     54711          921815            01     Szakmai anyag besz.ei.         
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Dologi Kettős Könyvelés (DOKK) K.b                                       
19. LAP 
 
POLDÁRMESTERI HIVATAL NYÁRLŐRINC                                      
6032 NYÁRLŐRINC DÓZSA GYÖRGY 34                                            
76/ 343-013 
 
Készľlt: 2010. Szeptember 17. (Péntek) 12:16:01                  Táblajel: 
33_01 
Feldolgozás éve: 2009             Állománynév: 
C:\DOKK2009\338251.DDB\L_33_1.001 
 
Számla     : ********** 
Szakfeladat: ****** 
Egység kód : ****** 
Megnevezés : ****************************** 
 
                             SZÁMLÁK KÓD SORRENDBEN 
 
 
     ──Számla──   Szakfeladat   Egység kód   Megnevezés──────────────────── 
     ────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     54711          924047            01     Szakmai anyag besz.ei.         
     54712          014034            01     Kisért.tárgyi eszk.besz.ei.    
     54712          751153            01     Kisért.tárgyi eszk.besz.ei.    
     54712          751175            01     Kisért.tárgyi eszk.besz.ei.    
     54712          751845            01     Kisért.tárgyi eszk.besz.ei.    
     54712          851219            01     Kisért.tárgyi eszk.besz.ei.    
     54712          851297            01     Kisért.tárgyi eszk.besz.ei.    
     54712          851912            01     Kisért.tárgyi eszk.besz.ei.    
     54712          853244            01     Kisért.tárgyi eszk.besz.ei.    
     54712          921815            01     Kisért.tárgyi eszk.besz.ei.    
     54712          924047            01     Kisért.tárgyi eszk.besz.ei.    
     54721          014034            01     Szakmai anyag besz.            
     54721          751153            01     Szakmai anyag besz.            
     54721          751845            01     Szakmai anyag besz.            
     54721          851219            01     Szakmai anyag besz.            
     54721          851912            01     Szakmai anyag besz.            
     54721          921815            01     Szakmai anyag besz.            
     54722          014034            01     Kisért.tárgyi.eszk.besz.       
     54722          751153            01     Kisért.tárgyi.eszk.besz.       
     54722          751175            01     Kisért.tárgyi.eszk.besz.       
     54722          751845            01     Kisért.tárgyi.eszk.besz.       
     54722          851219            01     Kisért.tárgyi.eszk.besz.       
     54722          851297            01     Kisért.tárgyi.eszk.besz.       
     54722          851912            01     Kisért.tárgyi.eszk.besz.       
     54722          853244            01     Kisért.tárgyi.eszk.besz.       
     54722          921815            01     Kisért.tárgyi.eszk.besz.       
     54722          924047            01     Kisért.tárgyi.eszk.besz.       
     5481           014034            01     Munka-,védôruha besz.ei.       
     5481           751153            01     Munka-,védôruha besz.ei.       
     5481           751845            01     Munka-,védôruha besz.ei.       
     5481           851219            01     Munka-,védôruha besz.ei.       
     5481           851297            01     Munka-,védôruha besz.ei.       
     5481           853233            01     Munka-,védôruha besz.ei.       
     5481           853244            01     Munka-,védôruha besz.ei.       
     5481           902113            01     Munka-,védôruha besz.ei.       
     5481           921815            01     Munka-,védôruha besz.ei.       
     5481           924047            01     Munka-,védôruha besz.ei.       
     5482           751153            01     Munka-,védôruha besz.          
     5482           751845            01     Munka-,védôruha besz.          
     5482           851219            01     Munka-,védôruha besz.          
     5482           851297            01     Munka-,védôruha besz.          
     5482           853233            01     Munka-,védôruha besz.          
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     5482           853244            01     Munka-,védôruha besz.          
     5482           902113            01     Munka-,védôruha besz.          
     54911          014023            01     Egy.készletbesz.ei.            
     54911          014034            01     Egy.készletbesz.ei.            
     54911          701015            01     Egy.készletbesz.ei.            
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Dologi Kettős Könyvelés (DOKK) K.b                                       
20. LAP 
 
POLDÁRMESTERI HIVATAL NYÁRLŐRINC                                      
6032 NYÁRLŐRINC DÓZSA GYÖRGY 34                                            
76/ 343-013 
 
Készľlt: 2010. Szeptember 17. (Péntek) 12:16:01                  Táblajel: 
33_01 
Feldolgozás éve: 2009             Állománynév: 
C:\DOKK2009\338251.DDB\L_33_1.001 
 
Számla     : ********** 
Szakfeladat: ****** 
Egység kód : ****** 
Megnevezés : ****************************** 
 
                             SZÁMLÁK KÓD SORRENDBEN 
 
 
     ──Számla──   Szakfeladat   Egység kód   Megnevezés──────────────────── 
     ────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     54911          751153            01     Egy.készletbesz.ei.            
     54911          751175            01     Egy.készletbesz.ei.            
     54911          751845            01     Egy.készletbesz.ei.            
     54911          751867            01     Egy.készletbesz.ei.            
     54911          851219            01     Egy.készletbesz.ei.            
     54911          851297            01     Egy.készletbesz.ei.            
     54911          851912            01     Egy.készletbesz.ei.            
     54911          853233            01     Egy.készletbesz.ei.            
     54911          853244            01     Egy.készletbesz.ei.            
     54911          853255            01     Egy.készletbesz.ei.            
     54911          921815            01     Egy.készletbesz.ei.            
     54911          924047            01     Egy.készletbesz.ei.            
     54913          014034            01     Egy.készletbesz.ei.            
     54913          701015            01     Egy.készletbesz.ei.            
     54913          751153            01     Egy.készletbesz.ei.            
     54913          751867            01     Egy.készletbesz.ei.            
     54913          851219            01     Egy.készletbesz.ei.            
     54913          851297            01     Egy.készletbesz.ei.            
     54913          851912            01     Egy.készletbesz.ei.            
     54913          853233            01     Egy.készletbesz.ei.            
     54913          853244            01     Egy.készletbesz.ei.            
     54913          921815            01     Egy.készletbesz.ei.            
     54913          924047            01     Egy.készletbesz.ei.            
     54921          014034            01     Egy.készletbesz.               
     54921          631211            01     Egy.készletbesz.               
 
     54921          751153            01     Egy.készletbesz.               
     54921          751175            01     Egy.készletbesz.               
     54921          751845            01     Egy.készletbesz.               
     54921          751867            01     Egy.készletbesz.               
     54921          851219            01     Egy.készletbesz.               
     54921          851912            01     Egy.készletbesz.               
     54921          853233            01     Egy.készletbesz.               
     54921          853244            01     Egy.készletbesz.               
     54921          853255            01     Egy.készletbesz.               
     54921          921815            01     Egy.készletbesz.               
     54921          924047            01     Egy.készletbesz.               
     54923          014034            01     Egy.készletbesz.               
     55111          751153            01     Nem adatátv.c.távköz.díj ei.   
     55111          851219            01     Nem adatátv.c.távköz.díj ei.   
     55111          921815            01     Nem adatátv.c.távköz.díj ei.   
     55112          751153            01     Adatátv.c.távköz.díj ei.       
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     55112          851219            01     Adatátv.c.távköz.díj ei.       
     55121          751153            01     Nem adatátv.c.távköz.díj       
     55121          851219            01     Nem adatátv.c.távköz.díj       
     55121          921815            01     Nem adatátv.c.távköz.díj       
     55121          923127            01     Nem adatátv.c.távköz.díj       
     55122          751153            01     Adatátv.c.távköz.díj           
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Dologi Kettős Könyvelés (DOKK) K.b                                       
21. LAP 
 
POLDÁRMESTERI HIVATAL NYÁRLŐRINC                                      
6032 NYÁRLŐRINC DÓZSA GYÖRGY 34                                            
76/ 343-013 
 
Készľlt: 2010. Szeptember 17. (Péntek) 12:16:01                  Táblajel: 
33_01 
Feldolgozás éve: 2009             Állománynév: 
C:\DOKK2009\338251.DDB\L_33_1.001 
 
Számla     : ********** 
Szakfeladat: ****** 
Egység kód : ****** 
Megnevezés : ****************************** 
 
                             SZÁMLÁK KÓD SORRENDBEN 
 
 
     ──Számla──   Szakfeladat   Egység kód   Megnevezés──────────────────── 
     ────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     55122          851219            01     Adatátv.c.távköz.díj           
     55211          552411            01     Vásárolt élelmezés ei.         
     55211          751153            01     Vásárolt élelmezés ei.         
     55211          751175            01     Vásárolt élelmezés ei.         
     55211          853255            01     Vásárolt élelmezés ei.         
     55211          921815            01     Vásárolt élelmezés ei.         
     552121         014034            01     Bérleti és lízing díjak ei.    
     552121         851286            01     Bérleti és lízing díjak ei.    
     552129         851286            01     Egyéb bérl,lizingdíj ei        
     55213          751153            01     Szállítási szolg.ei.           
     55213          921815            01     Szállítási szolg.ei.           
     55214          751153            01     Gázenergia szolg.ei.           
     55214          851219            01     Gázenergia szolg.ei.           
     55214          921815            01     Gázenergia szolg.ei.           
     55214          924047            01     Gázenergia szolg.ei.           
     55215          014034            01     Villamos energia szolg.ei.     
     55215          751153            01     Villamos energia szolg.ei.     
     55215          751845            01     Villamos energia szolg.ei.     
     55215          751867            01     Villamos energia szolg.ei.     
     55215          751878            01     Villamos energia szolg.ei.     
     55215          851219            01     Villamos energia szolg.ei.     
     55215          921815            01     Villamos energia szolg.ei.     
     55215          924047            01     Villamos energia szolg.ei.     
     55217          014034            01     Víz- és csatorna díjak ei.     
     55217          751153            01     Víz- és csatorna díjak ei.     
     55217          751845            01     Víz- és csatorna díjak ei.     
     55217          751867            01     Víz- és csatorna díjak ei.     
     55217          851219            01     Víz- és csatorna díjak ei.     
     55217          921815            01     Víz- és csatorna díjak ei.     
     55217          924047            01     Víz- és csatorna díjak ei.     
     55218          014034            01     Karb.,kisjav.szolg.ei.         
     55218          631211            01     Karb.,kisjav.szolg.ei.         
     55218          701015            01     Karb.,kisjav.szolg.ei.         
     55218          751153            01     Karb.,kisjav.szolg.ei.         
     55218          751845            01     Karb.,kisjav.szolg.ei.         
     55218          751867            01     Karb.,kisjav.szolg.ei.         
     55218          851219            01     Karb.,kisjav.szolg.ei.         
     55218          853244            01     Karb.,kisjav.szolg.ei.         
     55218          921815            01     Karb.,kisjav.szolg.ei.         
     55218          924047            01     Karb.,kisjav.szolg.ei.         
     55219          014023            01     Egy.üz.,fennt.szolg.ei.        
     55219          014034            01     Egy.üz.,fennt.szolg.ei.        
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     55219          631211            01     Egy.üz.,fennt.szolg.ei.        
     55219          701015            01     Egy.üz.,fennt.szolg.ei.        
     55219          751153            01     Egy.üz.,fennt.szolg.ei.        
     55219          751175            01     Egy.üz.,fennt.szolg.ei.        
     55219          751845            01     Egy.üz.,fennt.szolg.ei.        
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Dologi Kettős Könyvelés (DOKK) K.b                                       
22. LAP 
 
POLDÁRMESTERI HIVATAL NYÁRLŐRINC                                      
6032 NYÁRLŐRINC DÓZSA GYÖRGY 34                                            
76/ 343-013 
 
Készľlt: 2010. Szeptember 17. (Péntek) 12:16:01                  Táblajel: 
33_01 
Feldolgozás éve: 2009             Állománynév: 
C:\DOKK2009\338251.DDB\L_33_1.001 
 
Számla     : ********** 
Szakfeladat: ****** 
Egység kód : ****** 
Megnevezés : ****************************** 
 
                             SZÁMLÁK KÓD SORRENDBEN 
 
 
     ──Számla──   Szakfeladat   Egység kód   Megnevezés──────────────────── 
     ────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     55219          751867            01     Egy.üz.,fennt.szolg.ei.        
     55219          851219            01     Egy.üz.,fennt.szolg.ei.        
     55219          851286            01     Egy.üz.,fennt.szolg.ei.        
     55219          851297            01     Egy.üz.,fennt.szolg.ei.        
     55219          851912            01     Egy.üz.,fennt.szolg.ei.        
     55219          853233            01     Egy.üz.,fennt.szolg.ei.        
     55219          853244            01     Egy.üz.,fennt.szolg.ei.        
     55219          902113            01     Egy.üz.,fennt.szolg.ei.        
     55219          921815            01     Egy.üz.,fennt.szolg.ei.        
     55219          923127            01     Egy.üz.,fennt.szolg.ei.        
     55219          924047            01     Egy.üz.,fennt.szolg.ei.        
     55221          552411            01     Vásárolt élelmezés             
     55221          751153            01     Vásárolt élelmezés             
     55221          751175            01     Vásárolt élelmezés             
     55221          853255            01     Vásárolt élelmezés             
     55221          902113            01     Vásárolt élelmezés             
     55221          921815            01     Vásárolt élelmezés             
     552221         014034            01     Bérleti és lízing díjak        
     552221         851286            01     Bérleti és lízing díjak        
     552229         851286            01     Egyéb bérl.lizingdij           
     55223          751153            01     Szállítási szolg.              
     55223          921815            01     Szállítási szolg.              
     55224          751153            01     Gázenergia szolg.              
     55224          851219            01     Gázenergia szolg.              
     55224          921815            01     Gázenergia szolg.              
     55224          924047            01     Gázenergia szolg.              
     55225          014023            01     Villamos energia szolg.        
     55225          014034            01     Villamos energia szolg.        
     55225          751153            01     Villamos energia szolg.        
     55225          751845            01     Villamos energia szolg.        
     55225          751867            01     Villamos energia szolg.        
     55225          751878            01     Villamos energia szolg.        
     55225          851219            01     Villamos energia szolg.        
     55225          921815            01     Villamos energia szolg.        
     55225          924047            01     Villamos energia szolg.        
     55227          014034            01     Víz- és csatorna díjak         
     55227          751153            01     Víz- és csatorna díjak         
     55227          751845            01     Víz- és csatorna díjak         
     55227          851219            01     Víz- és csatorna díjak         
     55227          851286            01     Víz- és csatorna díjak         
     55227          921815            01     Víz- és csatorna díjak         
     55227          924047            01     Víz- és csatorna díjak         
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     55228          014034            01     Karb.,kisjav.szolg.            
     55228          452025            01     Karb.,kisjav.szolg.            
     55228          631211            01     Karb.,kisjav.szolg.            
     55228          751153            01     Karb.,kisjav.szolg.            
     55228          751867            01     Karb.,kisjav.szolg.            
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Dologi Kettős Könyvelés (DOKK) K.b                                       
23. LAP 
 
POLDÁRMESTERI HIVATAL NYÁRLŐRINC                                      
6032 NYÁRLŐRINC DÓZSA GYÖRGY 34                                            
76/ 343-013 
 
Készľlt: 2010. Szeptember 17. (Péntek) 12:16:01                  Táblajel: 
33_01 
Feldolgozás éve: 2009             Állománynév: 
C:\DOKK2009\338251.DDB\L_33_1.001 
 
Számla     : ********** 
Szakfeladat: ****** 
Egység kód : ****** 
Megnevezés : ****************************** 
 
                             SZÁMLÁK KÓD SORRENDBEN 
 
 
     ──Számla──   Szakfeladat   Egység kód   Megnevezés──────────────────── 
     ────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     55228          851219            01     Karb.,kisjav.szolg.            
     55228          853244            01     Karb.,kisjav.szolg.            
     55228          921815            01     Karb.,kisjav.szolg.            
     55228          924047            01     Karb.,kisjav.szolg.            
     55229          014023            01     Egy.üz.,fennt.szolg.           
     55229          014034            01     Egy.üz.,fennt.szolg.           
     55229          452025            01     Egy.üz.,fennt.szolg.           
     55229          631211            01     Egy.üz.,fennt.szolg.           
     55229          751153            01     Egy.üz.,fennt.szolg.           
     55229          751175            01     Egy.üz.,fennt.szolg.           
     55229          751845            01     Egy.üz.,fennt.szolg.           
     55229          751867            01     Egy.üz.,fennt.szolg.           
     55229          851219            01     Egy.üz.,fennt.szolg.           
     55229          851286            01     Egy.üz.,fennt.szolg.           
     55229          851297            01     Egy.üz.,fennt.szolg.           
     55229          851912            01     Egy.üz.,fennt.szolg.           
     55229          853244            01     Egy.üz.,fennt.szolg.           
     55229          902113            01     Egy.üz.,fennt.szolg.           
     55229          921815            01     Egy.üz.,fennt.szolg.           
     55229          923127            01     Egy.üz.,fennt.szolg.           
     552291         751153            01     Egy.üz.,fennt.szolg.           
     5551           751845            01     ÁHT.kív tov.száml.szolg.ei     
     5551           751878            01     ÁHT.kív tov.száml.szolg.ei     
     55512          751845            01     ÁHT.kív tov.száml.szolg.ei     
     55512          751878            01     ÁHT.kív tov.száml.szolg.ei     
     555121         751845            01     ÁHT.kív tov.száml.szolg.ei     
     555121         751878            01     ÁHT.kív tov.száml.szolg.ei     
     5552           751878            01     ÁHT.kív tov.száml.szolg.       
     555221         751845            01     ÁHT.kív tov.száml.szolg.       
     555221         751878            01     ÁHT.kív tov.száml.szolg.       
     561111         014023            01     Vás.term.,szolg.áfa ei.        
     561111         014034            01     Vás.term.,szolg.áfa ei.        
     561111         552411            01     Vás.term.,szolg.áfa ei.        
     561111         631211            01     Vás.term.,szolg.áfa ei.        
     561111         701015            01     Vás.term.,szolg.áfa ei.        
     561111         751153            01     Vás.term.,szolg.áfa ei.        
     561111         751175            01     Vás.term.,szolg.áfa ei.        
     561111         751845            01     Vás.term.,szolg.áfa ei.        
     561111         751867            01     Vás.term.,szolg.áfa ei.        
     561111         751878            01     Vás.term.,szolg.áfa ei.        
     561111         851219            01     Vás.term.,szolg.áfa ei.        
     561111         851286            01     Vás.term.,szolg.áfa ei.        
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     561111         851297            01     Vás.term.,szolg.áfa ei.        
     561111         851912            01     Vás.term.,szolg.áfa ei.        
     561111         853233            01     Vás.term.,szolg.áfa ei.        
     561111         853244            01     Vás.term.,szolg.áfa ei.        
     561111         853255            01     Vás.term.,szolg.áfa ei.        
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Dologi Kettős Könyvelés (DOKK) K.b                                       
24. LAP 
 
POLDÁRMESTERI HIVATAL NYÁRLŐRINC                                      
6032 NYÁRLŐRINC DÓZSA GYÖRGY 34                                            
76/ 343-013 
 
Készľlt: 2010. Szeptember 17. (Péntek) 12:16:01                  Táblajel: 
33_01 
Feldolgozás éve: 2009             Állománynév: 
C:\DOKK2009\338251.DDB\L_33_1.001 
 
Számla     : ********** 
Szakfeladat: ****** 
Egység kód : ****** 
Megnevezés : ****************************** 
 
                             SZÁMLÁK KÓD SORRENDBEN 
 
 
     ──Számla──   Szakfeladat   Egység kód   Megnevezés──────────────────── 
     ────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     561111         902113            01     Vás.term.,szolg.áfa ei.        
     561111         921815            01     Vás.term.,szolg.áfa ei.        
     561111         923127            01     Vás.term.,szolg.áfa ei.        
     561111         924047            01     Vás.term.,szolg.áfa ei.        
     561112         751153            01     Vás.term.,szolg.áfa ei.fordit  
     56112          751153            01     Száml.term.,szolg.áfa befiz.ei 
     561121         751153            01     Száml.term.,szolg.áfa befiz.ei 
     561211         014023            01     Vás.term.,szolg.áfa            
     561211         014034            01     Vás.term.,szolg.áfa            
     561211         452025            01     Vás.term.,szolg.áfa            
     561211         552411            01     Vás.term.,szolg.áfa            
     561211         631211            01     Vás.term.,szolg.áfa            
     561211         751153            01     Vás.term.,szolg.áfa            
     561211         751175            01     Vás.term.,szolg.áfa            
     561211         751845            01     Vás.term.,szolg.áfa            
     561211         751867            01     Vás.term.,szolg.áfa            
     561211         751878            01     Vás.term.,szolg.áfa            
     561211         851219            01     Vás.term.,szolg.áfa            
     561211         851286            01     Vás.term.,szolg.áfa            
     561211         851297            01     Vás.term.,szolg.áfa            
     561211         851912            01     Vás.term.,szolg.áfa            
     561211         853233            01     Vás.term.,szolg.áfa            
     561211         853244            01     Vás.term.,szolg.áfa            
     561211         853255            01     Vás.term.,szolg.áfa            
     561211         902113            01     Vás.term.,szolg.áfa            
     561211         921815            01     Vás.term.,szolg.áfa            
     561211         923127            01     Vás.term.,szolg.áfa            
     561211         924047            01     Vás.term.,szolg.áfa            
     561212         751153            01     Vás.term.,szolg.áfa(fordit)    
     56122          751153            01     Száml.term.,szolg.áfa befiz.   
     561221         751153            01     Száml.term.,szolg.áfa befiz.   
     56211          014034            01     Belföldi kiküldetés ei.        
     56211          751153            01     Belföldi kiküldetés ei.        
     56211          751845            01     Belföldi kiküldetés ei.        
     56211          851219            01     Belföldi kiküldetés ei.        
     56211          851297            01     Belföldi kiküldetés ei.        
     56211          853233            01     Belföldi kiküldetés ei.        
     56211          853244            01     Belföldi kiküldetés ei.        
     56211          921815            01     Belföldi kiküldetés ei.        
     56211          924047            01     Belföldi kiküldetés ei.        
     562111         751153            01     Belföldi kiküldetés ei.        
     562112         014034            01     Belföldi kiküldetés ei.        
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     562112         751845            01     Belföldi kiküldetés ei.        
     562112         851219            01     Belföldi kiküldetés ei.        
     562112         851297            01     Belföldi kiküldetés ei.        
     562112         853244            01     Belföldi kiküldetés ei.        
     562112         924047            01     Belföldi kiküldetés ei.        
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Dologi Kettős Könyvelés (DOKK) K.b                                       
25. LAP 
 
POLDÁRMESTERI HIVATAL NYÁRLŐRINC                                      
6032 NYÁRLŐRINC DÓZSA GYÖRGY 34                                            
76/ 343-013 
 
Készľlt: 2010. Szeptember 17. (Péntek) 12:16:01                  Táblajel: 
33_01 
Feldolgozás éve: 2009             Állománynév: 
C:\DOKK2009\338251.DDB\L_33_1.001 
 
Számla     : ********** 
Szakfeladat: ****** 
Egység kód : ****** 
Megnevezés : ****************************** 
 
                             SZÁMLÁK KÓD SORRENDBEN 
 
 
     ──Számla──   Szakfeladat   Egység kód   Megnevezés──────────────────── 
     ────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     562115         014034            01     Belföldi kiküldetés ei.        
     562115         751845            01     Belföldi kiküldetés ei.        
     56213          751153            01     Reprezentáció ei.              
     56213          751175            01     Reprezentáció ei.              
     56213          921815            01     Reprezentáció ei.              
     56221          014034            01     Belföldi kiküldetés            
     56221          751153            01     Belföldi kiküldetés            
     56221          751845            01     Belföldi kiküldetés            
     56221          851297            01     Belföldi kiküldetés            
     562211         751153            01     Belföldi kiküldetés            
     562212         014034            01     Belföldi kiküldetés            
     562212         751845            01     Belföldi kiküldetés            
     562212         851219            01     Belföldi kiküldetés            
     562212         851297            01     Belföldi kiküldetés            
     562212         853244            01     Belföldi kiküldetés            
     562212         853255            01     Belföldi kiküldetés            
     562212         924047            01     Belföldi kiküldetés            
     562215         014034            01     Belföldi kiküldetés            
     562215         751845            01     Belföldi kiküldetés            
     56223          751153            01     Reprezentáció                  
     56223          751175            01     Reprezentáció                  
     56223          921815            01     Reprezentáció                  
     56317          751153            01     Egy.kféle.dol.kiad.ei.         
     56317          751175            01     Egy.kféle.dol.kiad.ei.         
     56317          921815            01     Egy.kféle.dol.kiad.ei.         
     56327          751153            01     Egy.kféle.dol.kiad.            
     56327          751175            01     Egy.kféle.dol.kiad.            
     56327          921815            01     Egy.kféle.dol.kiad.            
     57111          751153            01     El.évi maradv.vfiz.ei.         
     57119          751153            01     Egy.befiz.kötelezettség ei.    
     57129          751153            01     Egy.befiz.kötelezettség        
     57211          751153            01     Munkáltató által fiz.szja.ei.  
     57213          751153            01     Rehabil.hozzajar.Ei.           
     57219          751153            01     Kféle.adók,díjak,egy.befiz.ei. 
     57219          851286            01     Kféle.adók,díjak,egy.befiz.ei. 
     57219          853244            01     Kféle.adók,díjak,egy.befiz.ei. 
     57219          921815            01     Kféle.adók,díjak,egy.befiz.ei. 
     57221          751153            01     Munkáltató által fiz.szja.     
     57223          751153            01     Rehabil.hozzajar               
     57229          751153            01     Kféle.adók,díjak,egy.befiz.    
     57229          751867            01     Dijak,egyeb befiz.             
     57229          851219            01     Kféle.adók,díjak,egy.befiz.    



SZÁMVITELI SZABÁLYOK NYÁRLŐRINC 
 

 
IX. Számlakeret-tükör (Hatályos 2009. január 1.-től) 

142 

     57229          851286            01     Kféle.adók,díjak,egy.befiz.    
     57229          853244            01     Kféle.adók,díjak,egy.befiz.    
     57229          921815            01     Kféle.adók,díjak,egy.befiz.    
     572291         014034            01     Kféle.adók,díjak,egy.befiz.    
     572291         751153            01     Kféle.adók,díjak,egy.befiz.    
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Dologi Kettős Könyvelés (DOKK) K.b                                       
26. LAP 
 
POLDÁRMESTERI HIVATAL NYÁRLŐRINC                                      
6032 NYÁRLŐRINC DÓZSA GYÖRGY 34                                            
76/ 343-013 
 
Készľlt: 2010. Szeptember 17. (Péntek) 12:16:01                  Táblajel: 
33_01 
Feldolgozás éve: 2009             Állománynév: 
C:\DOKK2009\338251.DDB\L_33_1.001 
 
Számla     : ********** 
Szakfeladat: ****** 
Egység kód : ****** 
Megnevezés : ****************************** 
 
                             SZÁMLÁK KÓD SORRENDBEN 
 
 
     ──Számla──   Szakfeladat   Egység kód   Megnevezés──────────────────── 
     ────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     572291         751867            01     Dijak,egyeb befiz.             
     573111         751153            01     Kamatkiad.állh.kív.ei.         
     573121         751153            01     Kamatkiad.állh.kiv.ei.felh.    
     573211         751153            01     Kamatkiad.állh.kív.            
     573221         751153            01     Kamatkiad.állh.kiv.felhalm.    
     5831111        853333            01     Tart.mnélk.rend.szoc.seg.ei.   
     5831112        853311            01     Rendsz.szoc.seg.ei.            
     5831112        853333            01     Rendsz.szoc.seg.ei.37A(1)a     
     5831113        853311            01     Rendsz.szoc.seg.ei.            
     5831113        853333            01     Rendsz.szoc.seg.ei.37E(3)      
     5831114        853311            01     Rendsz.szoc.seg.ei.37A(1)c     
     5831114        853333            01     Rendelk.állási támog.ei.       
     583113         853311            01     Időskorúak járadékának ei.     
     5831141        853311            01     Lak.fenn.tám.normatív ei.      
     5831142        853311            01     Lak.fenn.tám.egyéb ei.         
     5831149        853311            01     Lak.fenn.tám.egyéb ei.         
     5831161        853311            01     Normatív ápolási díj előir.    
     5831162        853311            01     Egyéb ápolási díj előir.       
     5831171        853322            01     Pénzbeli átmeneti segélyek ei. 
     5831171        853344            01     Pénzbeli átmeneti segélyek ei. 
     5831171        853355            01     Pénzbeli átmeneti segélyek ei. 
     58311711       853311            01     Pénzbeli átm.segélyek eü.ei    
     58311711       853344            01     Pénzbeli átmeneti seg.eü eseti 
     58311712       853311            01     Pénzbeli átm.segélyek polg.ei  
     58311712       853344            01     Pénzbeli átmeneti segélyek ei. 
     5831172        853311            01     Pénzbeli temetési segélyek ei. 
     5831172        853344            01     Pénzbeli temetési segélyek ei. 
     5831184        853322            01     Ovodáztatási támog.ei.         
     583119         853311            01     Egy.rász.függô ellát.ei.       
     583119         853344            01     Egy.rász.függô ellát.ei.       
     5831191        853344            01     Egy.rász.függô ellát.ei.       
     5831192        853344            01     Egy.rász.függô ellát.ei.       
     5831193        853344            01     Egy.rász.függô ellát.ei.       
     5831224        853344            01     Köztemetés előir.              
     5831225        853344            01     Köztemetés ei                  
     583123         853311            01     Közgyógyellátás előir.         
     583123         853344            01     Közgyógyellátás előir.         
     583125         853255            01     Étkeztetés előirányzata        
     583125         853322            01     Étkeztetés előirányzata        
     58315          853333            01     Közcélu munka ei.              
     5832111        853311            01     Tart.mnélk.rend.szoc.seg.      
 



SZÁMVITELI SZABÁLYOK NYÁRLŐRINC 
 

 
IX. Számlakeret-tükör (Hatályos 2009. január 1.-től) 

144 

     5832111        853333            01     Tart.mnélk.rend.szoc.seg.      
     5832111        853344            01     Tart.mnélk.rend.szoc.seg.      
     58321111       853333            01     Tart.mnélk.rend.szoc.seg.RÁT   
     58321112       853311            01     Rend.szoc.seg.Szt.37/B(1) eg.k 
     58321112       853333            01     Tart.mnélk.rend.szoc.seg.RES   
     5832112        853311            01     Rendsz.szoc.seg.               
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Dologi Kettős Könyvelés (DOKK) K.b                                       
27. LAP 
 
POLDÁRMESTERI HIVATAL NYÁRLŐRINC                                      
6032 NYÁRLŐRINC DÓZSA GYÖRGY 34                                            
76/ 343-013 
 
Készľlt: 2010. Szeptember 17. (Péntek) 12:16:01                  Táblajel: 
33_01 
Feldolgozás éve: 2009             Állománynév: 
C:\DOKK2009\338251.DDB\L_33_1.001 
 
Számla     : ********** 
Szakfeladat: ****** 
Egység kód : ****** 
Megnevezés : ****************************** 
 
                             SZÁMLÁK KÓD SORRENDBEN 
 
 
     ──Számla──   Szakfeladat   Egység kód   Megnevezés──────────────────── 
     ────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     5832113        853311            01     Rendsz.szoc.seg.Szt37E         
 
     5832113        853333            01     Rendsz.szoc.seg.Szt37E         
     5832114        853311            01     Rendsz.szoc.seg.Szt37A(1)c     
     5832114        853333            01     Rendelk.állási támog.          
     583213         853311            01     Időskorúak járadékának         
     5832141        853311            01     Lak.fenn.tám.normatív          
     5832142        853311            01     Lak.fenn.tám.egyéb             

�     5832149        853311            01     Lak.fenn.tám.Szt38 1c          
     5832161        853311            01     Normatív ápolási díj           
     5832162        853311            01     Egyéb ápolási díj              
     5832171        853322            01     Pénzbeli átmeneti segélyek     
     5832171        853344            01     Pénzbeli átmeneti segélyek     
     5832171        853355            01     Pénzbeli átmeneti segélyek     
     58321711       853344            01     Pénzbeli átmeneti segélyek     
     58321712       853344            01     Pénzbeli átm. segélyek polg.   
     5832172        853344            01     Pénzbeli temetési segélyek     
     5832184        853322            01     Ovodáztatási támog.            
     583219         853311            01     Term.nyújt.egy.ellát.          
     583219         853344            01     Egy.rász.függô ellát.          
     5832191        853344            01     Egy.rász.függô ellát.gyógyszer 
     5832192        853344            01     Egy.rász.függô ell.közlekedési 
     5832193        853344            01     Egy.rász.függô ellát.tüzelő    
     5832225        853344            01     Köztemetés                     
     583223         853344            01     Közgyógyellátás                
     583225         853255            01     Étkeztetés                     
     583225         853322            01     Étkeztetés                     
     583231         853344            01     Önk.saj.hatkör.pü.ell.tüzelő   
     583232         751153            01     Önk.saj.hatkör.pü.ell.A.J.öszt 
     58325          853333            01     Közcélu munka                  
     5921           751153            01     Tart.ei.                       
     59311                            01     Terv sz.ÉCS leírás alaptev.    
     5951                             01     Értékvesztés elszám.           
     59519                            01     Értékvesztés elszám.           
     5952                             01     Értékvesztés visszaírása       
     599                                     Kiadásnem ellenszámla (gen.)   
     71             014023            01     Atev.kiad.ei.                  
     71             014034            01     Atev.kiad.ei.                  
     71             452025            01     Atev.kiad.ei.                  
     71             552411            01     Atev.kiad.ei.                  
     71             631211            01     Atev.kiad.ei.                  
     71             701015            01     Atev.kiad.ei.                  
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     71             751153            01     Atev.kiad.ei.                  
     71             751175            01     Atev.kiad.ei.                  
     71             751845            01     Atev.kiad.ei.                  
     71             751867            01     Atev.kiad.ei.                  
     71             751878            01     Atev.kiad.ei.                  
     71             851219            01     Atev.kiad.ei.                  
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Dologi Kettős Könyvelés (DOKK) K.b                                       
28. LAP 
 
POLDÁRMESTERI HIVATAL NYÁRLŐRINC                                      
6032 NYÁRLŐRINC DÓZSA GYÖRGY 34                                            
76/ 343-013 
 
Készľlt: 2010. Szeptember 17. (Péntek) 12:16:01                  Táblajel: 
33_01 
Feldolgozás éve: 2009             Állománynév: 
C:\DOKK2009\338251.DDB\L_33_1.001 
 
Számla     : ********** 
Szakfeladat: ****** 
Egység kód : ****** 
Megnevezés : ****************************** 
 
                             SZÁMLÁK KÓD SORRENDBEN 
 
 
     ──Számla──   Szakfeladat   Egység kód   Megnevezés──────────────────── 
     ────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     71             851286            01     Atev.kiad.ei.                  
     71             851297            01     Atev.kiad.ei.                  
     71             851912            01     Atev.kiad.ei.                  
     71             853233            01     Atev.kiad.ei.                  
     71             853244            01     Atev.kiad.ei.                  
     71             853255            01     Atev.kiad.ei.                  
     71             853311            01     Atev.kiad.ei.                  
     71             853322            01     Atev.kiad.ei.                  
     71             853333            01     Atev.kiad.ei.                  
     71             853344            01     Atev.kiad.ei.                  
     71             853355            01     Atev.kiad.ei.                  
     71             902113            01     Atev.kiad.ei.                  
     71             921815            01     Atev.kiad.ei.                  
     71             923127            01     Atev.kiad.ei.                  
     71             924047            01     Atev.kiad.ei.                  
     712            014023            01     Atev.kiad.ei.                  
     712            014034            01     Atev.kiad.ei.                  
     712            452025            01     Atev.kiad.ei.                  
     712            552411            01     Atev.kiad.ei.                  
     712            631211            01     Atev.kiad.ei.                  
     712            751153            01     Atev.kiad.ei.                  
     712            751845            01     Atev.kiad.ei.                  
     712            751867            01     Atev.kiad.ei.                  
     712            751878            01     Atev.kiad.ei.                  
     712            851219            01     Atev.kiad.ei.                  
     712            851286            01     Atev.kiad.ei.                  
     712            851297            01     Atev.kiad.ei.                  
     712            851912            01     Atev.kiad.ei.                  
     712            853233            01     Atev.kiad.ei.                  
     712            853244            01     Atev.kiad.ei.                  
     712            853255            01     Atev.kiad.ei.                  
     712            853311            01     Atev.kiad.ei.                  
     712            853322            01     Atev.kiad.ei.                  
     712            853333            01     Atev.kiad.ei.                  
     712            853344            01     Atev.kiad.ei.                  
     712            902113            01     Atev.kiad.ei.                  
     712            921815            01     Atev.kiad.ei.                  
     712            923127            01     Atev.kiad.ei.                  
     712            924047            01     Atev.kiad.ei.                  
     72             014023            01     Atev.kiad.                     
     72             014034            01     Atev.kiad.                     
     72             452025            01     Atev.kiad.                     
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     72             552411            01     Atev.kiad.                     
     72             631211            01     Atev.kiad.                     
     72             751153            01     Atev.kiad.                     
     72             751175            01     Atev.kiad.                     
     72             751845            01     Atev.kiad.                     
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Dologi Kettős Könyvelés (DOKK) K.b                                       
29. LAP 
 
POLDÁRMESTERI HIVATAL NYÁRLŐRINC                                      
6032 NYÁRLŐRINC DÓZSA GYÖRGY 34                                            
76/ 343-013 
 
Készľlt: 2010. Szeptember 17. (Péntek) 12:16:01                  Táblajel: 
33_01 
Feldolgozás éve: 2009             Állománynév: 
C:\DOKK2009\338251.DDB\L_33_1.001 
 
Számla     : ********** 
Szakfeladat: ****** 
Egység kód : ****** 
Megnevezés : ****************************** 
 
                             SZÁMLÁK KÓD SORRENDBEN 
 
 
     ──Számla──   Szakfeladat   Egység kód   Megnevezés──────────────────── 
     ────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     72             751867            01     Atev.kiad.                     
     72             751878            01     Atev.kiad.                     
     72             851219            01     Atev.kiad.                     
     72             851286            01     Atev.kiad.                     
     72             851297            01     Atev.kiad.                     
     72             851912            01     Atev.kiad.                     
     72             853233            01     Atev.kiad.                     
     72             853244            01     Atev.kiad.                     
     72             853255            01     Atev.kiad.                     
     72             853311            01     Atev.kiad.                     
     72             853322            01     Atev.kiad.                     
     72             853333            01     Atev.kiad.                     
     72             853344            01     Atev.kiad.                     
     72             853355            01     Atev.kiad.                     
     72             902113            01     Atev.kiad.                     
     72             921815            01     Atev.kiad.                     
     72             923127            01     Atev.kiad.                     
     72             924047            01     Atev.kiad.                     
     771            751999            01     Atev.kiad.finansz.ei.          
     772            751999            01     Atev.kiad.finansz.             
     91111          751153            01     Igazgatási szolg.díjbev.ei.    
     91121          751153            01     Igazgatási szolg.díjbev.       
     91121          851219            01     Igazgatási szolg.díjbev.       
     91123          751153            01     Bírság                         
     91212          751153            01     Szolg.ellenért.ei.             
     91212          851219            01     Szolg.ellenért.ei.             
     91212          902113            01     Szolg.ellenért.ei.             
     912121         851219            01     Szolg.ellenért.ei.             
     91219          014023            01     Egy.sajátos bev.ei.            
     91219          014034            01     Egy.sajátos bev.ei.            
     91219          751153            01     Egy.sajátos bev.ei.            
     91222          751153            01     Szolg.ellenért.                
     91222          851219            01     Szolg.ellenért.                
     91222          902113            01     Szolg.ellenért.                
     912221         851219            01     Szolg.ellenért.                
     91229          014023            01     Egyéb sajátos bev.             
     91229          014034            01     Egyéb sajátos bev.             
     91229          751153            01     Egyéb sajátos bev.             
     91229          924047            01     Egyéb sajátos bev.             
     912291         751153            01     Egyéb sajátos bev.             
     91311          701015            01     Bérleti és lízing díjbev.ei.   
     91311          751153            01     Bérleti és lízing díjbev.ei.   
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     91311          751845            01     Bérleti és lízing díjbev.ei.   
     91311          751867            01     Bérleti és lízing díjbev.ei.   
     91311          921815            01     Bérleti és lízing díjbev.ei.   
     91312          552411            01     Int.ellátás díja ei.           
     91312          853233            01     Int.ellátás díja ei.           
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Dologi Kettős Könyvelés (DOKK) K.b                                       
30. LAP 
 
POLDÁRMESTERI HIVATAL NYÁRLŐRINC                                      
6032 NYÁRLŐRINC DÓZSA GYÖRGY 34                                            
76/ 343-013 
 
Készľlt: 2010. Szeptember 17. (Péntek) 12:16:01                  Táblajel: 
33_01 
Feldolgozás éve: 2009             Állománynév: 
C:\DOKK2009\338251.DDB\L_33_1.001 
 
Számla     : ********** 
Szakfeladat: ****** 
Egység kód : ****** 
Megnevezés : ****************************** 
 
                             SZÁMLÁK KÓD SORRENDBEN 
 
 
     ──Számla──   Szakfeladat   Egység kód   Megnevezés──────────────────── 
     ────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     91312          853255            01     Int.ellátás díja ei.           
     91313          552411            01     Alkalmazottak ellátási díja ei 
     91313          751153            01     Alkalmazottak ellátási díja ei 
     91314          751153            01     Kötb.,bírs.szárm.pénzeszk.ei.  
     91321          014023            01     Bérleti és lízing díjbev.      
     91321          751153            01     Bérleti és lízing díjbev.      
     91321          751845            01     Bérleti és lízing díjbev.      
     91321          751867            01     Bérleti és lízing díjbev.      
     91321          921815            01     Bérleti és lízing díjbev.      
     91322          552411            01     Int.ellátás díja               
     91322          853233            01     Int.ellátás díja               
     91322          853255            01     Int.ellátás díja               
     91323          552411            01     Alkalmazottak ellátási díja    
     913231         751153            01     Alkalmazottak ellátási díja    
     91324          751153            01     Kötb.,bírs.szárm.pénzeszk.     
     914121         751153            01     ÁHTkiv tov.sz.szolg.felh.bev.  
     914122         751867            01     ÁHTkiv tov.sz.szolg.műk.bev.ei 
     9141221        751867            01     ÁHTkiv tov.sz.szolg.műk.bev.ei 
     9141221        921815            01     ÁHTkiv tov.sz.szolg.műk.bev.ei 
     914221         751153            01     ÁHTkiv tov.sz.szolg.felh.bev.  
     914222         751867            01     ÁHTkiv tov.sz.szolg.műk.bev.   
     9142221        751845            01     ÁHTkiv tov.sz.szolg.műk.bev.   
     9142221        751867            01     ÁHTkiv tov.sz.szolg.műk.bev.   
     9142221        921815            01     ÁHTkiv tov.sz.szolg.műk.bev.   
     9142222        751867            01     ÁHTkiv tov.sz.szolg.műk.bev.   
     916141         751153            01     ÁHT-n kív-ről sz.kamatbev.ei   
     916241         751153            01     ÁHT-n kív-ről szárm.kamatbev.  
     919122         751153            01     Felh.kiad.kapcs.áfa vtérül.eiF 
     919131         014023            01     Kisz.term.és szolg.áfája ei.   
     919131         552411            01     Kisz.term.és szolg.áfája ei.   
     919131         701015            01     Kisz.term.és szolg.áfája ei.   
     919131         751153            01     Kisz.term.és szolg.áfája ei.   
     919131         751845            01     Kisz.term.és szolg.áfája ei.   
     919131         751867            01     Kisz.term.és szolg.áfája ei.   
     919131         853255            01     Kisz.term.és szolg.áfája ei.   
     919131         902113            01     Kisz.term.és szolg.áfája ei.   
     919131         921815            01     Kisz.term.és szolg.áfája ei.   
     919132         851219            01     Kisz.term.és szolg.áfája ei.   
     919141         751153            01     Ért.t.eszk.,imm.j.áfája ei.    
     919141         853244            01     Ért.t.eszk.,imm.j.áfája ei.    
     919222         751153            01     Felh.kiad.kapcs.áfa vtérül.F   
     919231         014023            01     Kisz.term.és szolg.áfája       
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     919231         014034            01     Kisz.term.és szolg.áfája       
     919231         552411            01     Kisz.term.és szolg.áfája       
     919231         701015            01     Kisz.term.és szolg.áfája       
     919231         751153            01     Kisz.term.és szolg.áfája       
     919231         751845            01     Kisz.term.és szolg.áfája       
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Dologi Kettős Könyvelés (DOKK) K.b                                       
31. LAP 
 
POLDÁRMESTERI HIVATAL NYÁRLŐRINC                                      
6032 NYÁRLŐRINC DÓZSA GYÖRGY 34                                            
76/ 343-013 
 
Készľlt: 2010. Szeptember 17. (Péntek) 12:16:01                  Táblajel: 
33_01 
Feldolgozás éve: 2009             Állománynév: 
C:\DOKK2009\338251.DDB\L_33_1.001 
 
Számla     : ********** 
Szakfeladat: ****** 
Egység kód : ****** 
Megnevezés : ****************************** 
 
 
                             SZÁMLÁK KÓD SORRENDBEN 
 
 
     ──Számla──   Szakfeladat   Egység kód   Megnevezés──────────────────── 
     ────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     919231         751867            01     Kisz.term.és szolg.áfája       
     919231         853255            01     Kisz.term.és szolg.áfája       
     919231         902113            01     Kisz.term.és szolg.áfája       
     919231         921815            01     Kisz.term.és szolg.áfája       
     919232         751153            01     Kisz.term.és szolg.áfája ford  
     919232         851219            01     Kisz.term.és szolg.áfája ford  
     919241         853244            01     Ért.t.eszk.,imm.j.áfája        
     92211          751966            01     Építményadó ei.                
     922141         751966            01     Magánsz.kommunális adója ei.   
     922142         751966            01     Magánsz.kommun.ado egyeb ei.   
     922171         751966            01     Áll.jell.iparľzési adó ei.     
     922172         751966            01     Ideigl.jell.iparľzési adó ei.  
     92218          751966            01     Pótlékok,bírságok ei.          
     922181         751966            01     Pótlékok,bírságok ei.          
     92221          751966            01     Építményadó                    
     922241         751966            01     Magánsz.kommunális adója       
     922242         751966            01     Magánsz.kommun.ado egyeb       
     922271         751966            01     Áll.jell.iparľzési adó         
     922272         751966            01     Ideigl.jell.iparľzési adó      
     92228          751966            01     Pótlékok,bírságok              
     92311          751966            01     Szja.helyben maradó része ei.  
     92313          751966            01     Szja.jöv.különbs.mérs.-re ei.  
     92314          751966            01     Gépjármľadó ei.                
     92321          751966            01     Szja.helyben maradó része      
     92323          751966            01     Szja.jöv.különbs.mérs.-re      
     92324          751966            01     Gépjármľadó                    
     92411          751966            01     Körny.véd.bírság ei.           
     92421          751966            01     Körny.véd.bírság               
     92911          751966            01     Önki.lakások lakbérbev.ei.     
     92912          751966            01     Önki.egy.helys.bérb.bev.ei.    
     92921          751966            01     Önki.lakások lakbérbev.        
     92922          751966            01     Önki.egy.helys.bérb.bev.       
     931151         853244            01     Jármľvek ért.nyt.ért.ei.       
     931251         853244            01     Jármľvek ért.nyt.ért.          
     932111         751966            01     Önki.lakás ért.nytart.ért.ei.  
     932112         751966            01     Önki.lakás ért.többl.ért.ei.   
     932171         751966            01     Önki.lakót.ért.nytart.ért.ei.  
     932172         751966            01     Önki.lakót.ért.többl.ért.ei.   
     932212         751966            01     Önki.lakás ért.többl.ért.      
     932271         751966            01     Önk.lakót.ért.nytart.ért.      
     932272         751966            01     Önk.lakót.ért.nytart.többl.ért 
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     942111         751966            01     Norm.áll.h.áll.nép.köt.ei.     
     94212          751966            01     Norm.áll.h.fel.mut.köt.ei.     
     942211         751966            01     Norm.áll.h.áll.nép.köt.        
     94222          751966            01     Norm.áll.h.fel.mut.köt.        
     94312          751966            01     Egyes szoc.felad.kieg.tám.ei.  
     94322          751966            01     Egyes szoc.felad.kieg.tám.     
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Dologi Kettős Könyvelés (DOKK) K.b                                       
32. LAP 
 
POLDÁRMESTERI HIVATAL NYÁRLŐRINC                                      
6032 NYÁRLŐRINC DÓZSA GYÖRGY 34                                            
76/ 343-013 
 
Készľlt: 2010. Szeptember 17. (Péntek) 12:16:01                  Táblajel: 
33_01 
Feldolgozás éve: 2009             Állománynév: 
C:\DOKK2009\338251.DDB\L_33_1.001 
 
Számla     : ********** 
Szakfeladat: ****** 
Egység kód : ****** 
Megnevezés : ****************************** 
 
                             SZÁMLÁK KÓD SORRENDBEN 
 
 
     ──Számla──   Szakfeladat   Egység kód   Megnevezés──────────────────── 
     ────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     94411          751966            01     Er.ei.nem terv.közp.ei.ei.     
     94421          751966            01     Er.ei.nem terv.közp.ei.        
     94714          751966            01     Helyi önk.fejl.támog.ei.       
     94719          751966            01     Egy.kp.tám.ei.                 
     94729          751966            01     Egy.kp.tám.                    
     98111          751153            01     Eév.eimar.,pmar.igénybev.ei.   
     98121          751153            01     Eév.eimar.,pmar.igénybev.      
     98531                            01     Térnélk átvett befeszk         
     991            014023            01     Atev.szf.bev.ei.               
     991            014034            01     Atev.szf.bev.ei.               
     991            552411            01     Atev.szf.bev.ei.               
     991            701015            01     Atev.szf.bev.ei.               
     991            751153            01     Atev.szf.bev.ei.               
     991            751175            01     Atev.szf.bev.ei.               
     991            751845            01     Atev.szf.bev.ei.               
     991            751867            01     Atev.szf.bev.ei.               
     991            751966            01     Atev.szf.bev.ei.               
     991            751999            01     Atev.szf.bev.ei.               
     991            851219            01     Atev.szf.bev.ei.               
     991            851286            01     Atev.szf.bev.ei.               
     991            851297            01     Atev.szf.bev.ei.               
     991            851912            01     Atev.szf.bev.ei.               
     991            853233            01     Atev.szf.bev.ei.               
     991            853244            01     Atev.szf.bev.ei.               
     991            853255            01     Atev.szf.bev.ei.               
     991            902113            01     Atev.szf.bev.ei.               
     991            921815            01     Atev.szf.bev.ei.               
     991            923127            01     Atev.szf.bev.ei.               
     992            014023            01     Atev.szf.bev.                  
     992            014034            01     Atev.szf.bev.                  
     992            552411            01     Atev.szf.bev.                  
     992            701015            01     Atev.szf.bev.                  
     992            751153            01     Atev.szf.bev.                  
     992            751175            01     Atev.szf.bev.                  
     992            751845            01     Atev.szf.bev.                  
     992            751867            01     Atev.szf.bev.                  
     992            751966            01     Atev.szf.bev.                  
     992            851219            01     Atev.szf.bev.                  
     992            851286            01     Atev.szf.bev.                  
     992            851297            01     Atev.szf.bev.                  
     992            851912            01     Atev.szf.bev.                  
     992            853233            01     Atev.szf.bev.                  
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     992            853244            01     Atev.szf.bev.                  
     992            853255            01     Atev.szf.bev.                  
     992            902113            01     Atev.szf.bev.                  
     992            921815            01     Atev.szf.bev.                  
     992            923127            01     Atev.szf.bev.                  
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Dologi Kettős Könyvelés (DOKK) K.b                                       
33. LAP 
 
POLDÁRMESTERI HIVATAL NYÁRLŐRINC                                      
6032 NYÁRLŐRINC DÓZSA GYÖRGY 34                                            
76/ 343-013 
 
Készľlt: 2010. Szeptember 17. (Péntek) 12:16:01                  Táblajel: 
33_01 
Feldolgozás éve: 2009             Állománynév: 
C:\DOKK2009\338251.DDB\L_33_1.001 
 
Számla     : ********** 
Szakfeladat: ****** 
Egység kód : ****** 
Megnevezés : ****************************** 
 
                             SZÁMLÁK KÓD SORRENDBEN 
 
 
     ──Számla──   Szakfeladat   Egység kód   Megnevezés──────────────────── 
     ────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     992            924047            01     Atev.szf.bev.                  
     9971           751999            01     Atev.szf.bev.ei.               
     9972           751999            01     Atev.szf.bev.                  
     999                                     Bev.átv.szla.                  
  



SZÁMVITELI SZABÁLYOK NYÁRLŐRINC 
 

 
X. Mellékletek (Hatályos 2009. január 1.-től) 

158 

 
X. fejezet 

 
 

Mellékletek 
 
 

1. Bizonylati szabályzat és bizonylati album, 
 
2. Házipénztár- és pénzkezelési szabályzat,  
 
3. Bankszámlapénz kezelési szabályzat 
 
4. Selejtezési és hasznosítási szabályzat, 
 
5. Leltározási és leltárkészítési szabályzat, 
 
6. Pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utal-
ványozás és érvényesítés hatásköri rendje, 
 
7. Eszközök és források értékelési szabályzata, 
 
8. Önköltség-számítási szabályzat,  
 
10. Költségvetési tervezési és beszámolási szabályzat 
 

 



 

 

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERI HIVATALA 
MINT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 
 
 
 
 
 
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény valamint az államháztartás szervezetei beszámolási 
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) korm. rendelet 
előírásai alapján kialakított 

 

 
 

 

 

BIZONYLATI SZABÁLYZAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
hatályba lépését 2009. január 1. napjától elrendelem. 
 
 
 
N y á r l ő r i n c ,  2009. január 1. 
 
 
 
 Zayzon Jenőné 
 jegyző 
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Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 
Bizonylati szabályzata 

 
 
A Bizonylati szabályzattal a szerv saját hatáskörben szabályozza az önkormányzat bizonylatkezelés-
sel kapcsolatos helyi szabályait. 
A szabályzat hatálya – a számviteli politikában meghatározottak szerint – kiterjed az önkormányzat-
hoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézményekre is. 
 
A bizonylati elv és a bizonylati fegyelem alapvető szabályozására vonatkozó jogszabályok betartása 
a Polgármesteri Hivatal bizonylati rendszerének alapját jelenti. 
Be kell tartani az alábbi jogszabályok előírásait: 

- a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint 
- az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságai-
ról szóló 249/2000. (XII. 24.) számú Kormányrendelet vonatkozó részeit, valamint 
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII, törvény bizonylatokkal kapcsolatos rendelklezésit. 

 
A Bizonylati szabályzat feladata, hogy előírásai betartásával megszabja a bizonylatolás rendjét és a 
bizonylati fegyelem minden lényeges követelményét, valamint meghatározza a használt bizonylatok 
körét. 
 
 
1. A bizonylati elv és a bizonylati fegyelem 
 
A bizonylati elv és a bizonylati fegyelem érdekében be kell tartani az alábbiakat: 

1. Minden gazdasági eseményről, műveletről, amely az eszközök, illetve a források állományát 
vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani. A gazdasági események folyamatát 
tükröző összes bizonylat adatait a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell. 
2. A számviteli nyilvántartásokba csak szabályszerűen kiállított bizonylat alapján szabad ada-
tokat bejegyezni. 
 

2. A bizonylatokra vonatkozó szabályok 
 
Számviteli bizonylat minden olyan a gazdálkodó által kiállított, készített, illetve a gazdálkodóval üzleti 
vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy vagy más gazdálkodó által kiállított, késztett ok-
mány (számla, számlát helyettesítő okmány, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bi-
zonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető irat) – függetlenül annak 
nyomdai vagy egyéb előállítási módjától -, amelyet a gazdasági esemény számviteli nyilvántartása 
céljára készítettek, és amely rendelkezik a 3. pontban meghatározott általános alaki és tartalmi kellé-
kekkel. 
 
A számviteli bizonylat adatainak alakilag és tartalmilag hitelesnek, megbízhatónak és helytállónak 
kell lenniük.  
A bizonylatot mindig a gazdasági művelet, esemény megtörténtének, illetve a gazdasági intézkedés 
megtételének vagy végrehajtásának időpontjában kell biztosítani. 
 
Szabályszerű az a bizonylat, amely az adott gazdasági műveletre vonatkozóan a könyvvitelben rög-
zítendő és a más jogszabályban előírt adatokat a valódiságnak megfelelően, hiánytalanul tartalmaz-
za, megfelel a bizonylat általános alaki és tartalmi követelményeinek, és amelyet – hiba esetén – 
előírásszerűen javítottak. 
 
 
3. A bizonylat általános alaki és tartalmi kellékei 
 
A bizonylat általános alaki és tartalmi kellékei a következőkben fogalmazhatók meg: 

1. A bizonylat megnevezése és sorszáma, vagy egyéb azonosítója.  
2. A bizonylatot kiállító gazdálkodó (ezen belül a szervezeti egység) szerv megjelölése. 
3. A gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a 
rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől független ellenőr aláírása, 
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a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon 
a befizető aláírása. 
A gazdasági műveletek könyvviteli bizonylatai esetében tartalmi követelmény: 

- az utalványozó,  
- az ellenjegyző,  
- az érvényesítő aláírása. 

 
 
Az érvényesítés, ellenjegyzés és utalványozás szabályozása a Számviteli Rend külön mellék-
lete alapján történik. 
4. A bizonylat kiállításának időpontja, illetve kivételesen - a gazdasági művelet jellegétől, idő-
beni hatályától függően - annak az időszaknak a megjelölése, amelyre a bizonylat adatait vo-
natkoztatni kell. 
5. A gazdasági művelet tartalmának leírása vagy megjelölése, a gazdasági művelet okozta vál-
tozások mennyiségi, minőségi és - a gazdasági művelet jellegétől, a könyvviteli elszámolás 
rendjétől függően - értékbeni adatai. 
6. Külső bizonylat esetében a bizonylatnak tartalmaznia kell többek között: a bizonylatot kiállító 
gazdálkodó nevét, címét. 
7. A bizonylatok adatainak összesítése esetén az összesítés alapjául szolgáló bizonylatok kö-
rének, valamint annak az időszaknak a megjelölése, amelyre az összesítés vonatkozik. 
8. A könyvelés módjára, az érintett könyvelési számlákra történő hivatkozás. 
9. A könyvviteli nyilvántartásokban történt rögzítés időpontja, igazolása. 
10. Az előzőeken túl, minden olyan adat, amelyet jogszabály ír elő. 
 

 
A technikai, optikai - gépi - adathordozókkal szemben támasztott követelmény az előbb felsoroltakon 
túl: 

1. Amennyiben kódolt elnevezések, adatok vannak, azokról az egyértelműség kedvéért külön 
kódjegyzéket kell vezetni. 
2. A bizonylatokon fel kell tüntetni a feldolgozási programok azonosítóját. 
3. Gondoskodni kell az adatállomány azonosításának megfelelő módjáról. 
4. Figyelmet kell szentelni a gépi adathordozón megjelenő adatállomány megfelelő védettsé-
gének, beazonosíthatóságának. 
5. A gépi feldolgozás alapján létrejött adatállomány aktuális állományáról, a feldolgozási ese-
ményekről kötelező nem gépi, hanem vizuálisan is értelmezhető kimutatást készíteni, például: 
a könyvelésnél hó végén a naplóforgalmat kiírattatni stb. 
 

A könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylatok általános alaki és tartalmi kellékei 
között meghatározott 
- a könyvelés módjára, az érintett könyvviteli számlákra történő hivatkozás,  
- a könyvviteli nyilvántartásokban történt rögzítés időpontja, igazolása 
Kötelezettségnek oly módon is eleget lehet tenni, hogy a megjelölt adatokat, információkat és igazo-
lásokat az eredeti bizonylathoz egyértelmű hozzárendeléssel, elválaszthatatlan módon, az utólagos 
módosítás lehetőségét kizárva csatolásra kerül. 
  
 
4. A bizonylat kiállítása 
 
A bizonylat kiállítható: 

- kézírással,  
- írógéppel,  
- gépi adatfeldolgozás eredményeként. 
 

 
A bizonylatokat úgy kell kiállítani, hogy azok tartalma legalább a megőrzési határidőig olvasható le-
gyen. 
A költségvetési szerv a beszámolót, valamint az azt alátámasztó főkönyvi kivonatot, leltárt és az 
értékelést, a pénztárkönyvet, továbbá a különböző területekre vonatkozó leltárokat és analitikus nyil-
vántartásokat 10 évig köteles megőrizni. 
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5. A szigorú számadási kötelezettség alá vont nyomtatványok 
 
Szigorú számadási kötelezettség alá kell vonni azokat a nyomtatványokat, amelyek: 

- illetéktelen felhasználása esetén a költségvetési szerv a címzettel szemben felszólamlási jog-
gal nem élhet,  
- beszerzése esetén a nyomtatvány értékét meghaladó vagy a nyomtatvány névértékének 
megfelelő ellenértéket kell fizetnie,  
- illetéktelen felhasználása a szerven belül visszaélésre adhat alkalmat,  
- a készpénzfizetési számla nyomtatvány körébe tartozik. 

 
A szerv esetében a melléklet szerinti nyomtatványok minősülnek szigorú számadási kötelezettségű-
eknek. 
 
Ezekről a nyomtatványokról nyilvántartást kell vezetni, melyből egyértelműen kiolvasható nyomtat-
ványtípusonként: 

- a sorszám,  
- a nyilvántartásba vétel időpontja,  
- a beérkezett nyomtatvány mennyisége (kezdő és végső száma),  
- a felhasználást dokumentáló átvevő aláírása, 
- a mindenkori készlet. 
 

A nyilvántartást naprakészen kell vezetni, a nyilvántartás vezetéséért a melléklet szerinti ügyintéző a 
felelős. 
 
Az említett nyomtatványok körét a többi nyomtatványtól elkülönítve kell kezelni, biztosítva a bizton-
ságos tárolást és a nyomtatvánnyal való visszaélés kiküszöbölését. 
Ha lehetséges, akkor páncélszekrényben, annak hiányában tűzbiztos lemezszekrényben kell a táro-
lást megoldani. 
 
 
6. A bizonylatok feldolgozása 
 
A bizonylatok feldolgozási rendjét úgy kell kialakítani, hogy figyelembe kell venni a következőket: 
 
a) a pénzforgalmat érintő gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait késedelem nélkül: 
  - készpénzforgalom esetén a pénzmozgással egyidejűleg,  
  - bankszámla forgalomnál a hitelintézeti értesítés megérkezésekor 
kell a könyvekben rögzíteni; 
 
b) az egyéb gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait, illetve a folyamatosan vezetett 
analitikus nyilvántartásból készített összesítő bizonylat (feladás) adatait a gazdasági műveletek, ese-
mények megtörténte után, legkésőbb a tárgynegyedévet követő hónap15. napjáig kell a könyvekben 
rögzíteni. 
Mivel a szerv az egyéb gazdasági műveletek, események hatását folyamatosan vezetett analitikus 
nyilvántartásokból készített összesítő bizonylat (feladás) alapján rögzíti,  ezért az összesítő bizonylat 
tartalmi és formai követelményeit a szabályzat mellékleteként határozza meg. 
 
A bizonylatok útját a bizonylati album részeként a bizonylati törzslapon kell jelölni. A bizonylati törzs-
lapok elhelyezéséért és karbantartásáért a könyvelés rendjéért felelős személy tartozik felelősséggel. 
 
A bizonylatok feldolgozása során ellenőrizni kell az adatok helyességét, a bizonylatok csoportosításá-
val elő kell készíteni a nyilvántartásban való rögzítésüket. 
 
A bizonylatokon fel kell tüntetni: 

- a könyvviteli számlákat, melyen a gazdasági művelet hatására változás következik be akár 
mennyiségben és/vagy értékben;  
(A számlakijelölést rá kell vezetni a bizonylatra, vagyis el kell végezni a kontírozást.) 
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- a bizonylaton rögzíteni kell továbbá a hivatkozási adatokat, ami a nyilvántartások egymáshoz 
való kapcsolódását, valamint az adott bizonylat könnyű visszakeresését teszi lehetővé (pl.: 
könyvelési bizonylatokon az OTP kivonat és a napló sorszám, dátum). 

 
A bizonylatok ellenőrzésekor ki kell térni: 

- az aláírók jogosultságára (utalványozó, ellenjegyző, érvényesítő),  
- a bizonylat alaki, tartalmi és számszaki helyességére. 

 
 
A bizonylat ilyen irányú ellenőrzésére az ellenőrzés szabályai szerint az ellenőrzési feladattal megbí-
zott személy jogosult. 
 
A bizonylatokon észlelt hiányosságok pótlására, illetve a tévesen felvezetett adatok javítására - az 
ellenőrzés bármely folyamatában - a mindenkori ügyintéző, illetve a bizonylat kiállítója jogosult. 
 
 
7. A bizonylatok javítása 
 
A javításnak a javítás általános szabályainak megfelelően kell történnie.  
A rossz adatot egy ferde vonallal át kell húzni úgy, hogy az még továbbra is olvasható, jól látható 
maradjon. 
A helyes adatot ezek után a rontott adat fölé vagy mellé kell írni. 
 
A javítás tényét a "javította" szó felírásával és a javító aláírásával, a javítás időpontjának megneve-
zésével kell a bizonylatra felvezetni. 
A javítást pecséttel kell igazolni. 
 
Érdemi adatot a banki és a pénztári bizonylatokon nem lehet javítani. A rontott bizonylat helyett újat 
kell kiállítani és a rontottat "rontott" keresztülírással meg kell őrizni a tömbben az összes példányával. 
 
 
8. A bizonylatok szállítása 
 
A bizonylatok esetleges szállítása esetén biztosítani kell, hogy a bizonylatokba illetéktelenek ne te-
kinthessenek bele, azokat külső károsodás ne érje, ne vesszenek el, ne cserélődjenek esetleg más 
iratokkal. 
 
A bizonylatok szállításakor biztosítani kell, hogy a bizonylatokat, okmányokat kísérőjegyzékkel lássák 
el, melyből a szállítandó bizonylatok köre, mennyisége kitűnik és az adott bizonylatok megjelölése 
teljesen egyértelmű. 
A bizonylatok átadásáról átadás-átvételi jegyzék kitöltésével kell maradandó okmányt készíteni, 
melyben az átvevő és átadó aláírásával igazolja a kísérőjegyzékben felsorolt bizonylatok átvételét, 
illetve átadását. A jegyzéknek tartalmaznia kell az átadás időpontját is. 
 
 
9. A bizonylatok tárolása és megőrzése 
 
9.1. A bizonylatok megőrzése: 
 
 A szerv az adott költségvetési évről készített beszámolót, valamint az azt alátámasztó leltárt, értéke-
lést, főkönyvi kivonatot és a részletező nyilvántartásokat olvasható formában, valamint az adatok 
feldolgozásánál alkalmazott, működőképes állapotban tárolt számítógépes programot legalább 10 
évig köteles megőrizni. 

 
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a 
főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasha-
tó formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni. A 
folyószámláknál az elévülési idő a folyószámla megszűnésének időpontjával kezdődik. 
A szigorú számadású bizonylatok rontott példányaira is vonatkozik a megőrzési kötelezettség. 
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A megőrzési időn belüli szervezeti változás nem hatálytalanítja a megőrzési kötelezettséget, így arról 
a szervezeti változás végrehajtásakor intézkedni kell. 

 
9.2. A bizonylatok tárolása 
 
A bizonylatok megőrzési rendszerével szemben támasztott alapvető követelmény, hogy a bizonylatok 
a különböző könyvelési hivatkozások segítségével visszakereshetőek legyenek. 
 
A bizonylatot a megőrzési helyéről, jelen esetben a Polgármesteri Hivatal helyiségéből csak elismer-
vény ellenében szabad elvinni, melyet a jegyző vagy az általa megbízott személy állíthat ki. 
 
Az eredeti könyvelési bizonylatok és az ahhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartások az irattárban 
kerülnek megőrzésre, ügyelve arra, hogy az évenkénti elkülönítés megfelelő legyen. 
 
 
10. A hiteles másolat és kivonat 
 
Valamely okmányból kiállított hiteles másolat nem más, mint az alapul szolgáló okmány szövegével 
megegyező irat. 
A hitelesség feltétele a hitelességi záradék. 
A hitelességi záradék az alábbiakat tartalmazza: 

- "A másolat hiteles!" szöveget, 
- a másolat hitelesítésének időpontját,  
- a hitelesítő aláírását, 
- a hitelesítő bélyegzőjét. 
 

A hiteles kivonat az okmány bizonyos részeinek közlését tartalmazó irat. 
A hiteles kivonatot is hitelességi záradékkal kell ellátni a fentiekkel megegyező módon. 
 
 
11. Bizonylati album 
 
A bizonylati albumban található bizonylatok körét kell és lehet alkalmazni a költségvetési szervnél. 
A bizonylati album aktualizálásáról legalább negyedévente gondoskodni kell. 
A bizonylati album a szabályzat mellékletét képezi, melyben felsorolásra kerülnek a használt bizony-
latok központi nyomtatványszámai, s lehetőség szerint az egyes bizonylatok ténylegesen is elhelye-
zésre kerülnek. 
(Nem kell behelyezni a pénztártömböket, a számlatömböket, nyugtatömböket stb.) 
 
 
12. A szabályzat hatálya 
 
A Bizonylati szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a bizonylatok szabályozására 
vonatkozó korábbi belső rendelkezés. 
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Melléklet a szerv szigorú számadás alá vont nyomtatványairól 

 
 
A szerv esetében az alábbi nyomtatványok tartoznak a szigorú számadás alá vont nyomtatványok 
körébe: 
 
 
1. Pénztár- és pénzkezelés 
                                          Bevételi pénztárbiz.        (Szgépes program van alkalmazásban) 
    Kiadási pénztárbiz.               „ 
    Pénztárjelentés                    „ 
    Számlatömbök                B.13-374/V. r.sz.+ 13-373/A/V 
    Megrendelőtömbök         C.9053-19 r.sz.  +  C 318-38 r.sz. 
 
 
 
2. Gépkocsi elsz-al kapcsolatos bizonylatok 
    Hiv. szgjmű menetlevél       D Gépjármű 36 rsz. 
    Üzemanyag előleg elsz.      SAJÁT 
    Készpénzigénylés 
        üzemanyag előlegre         
 
 
 
 
 
 
 
 
A nyilvántartás naprakész vezetéséért a Kőrös Lajosné  kv-i főmunkatárs a felelős. 
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Számlázási kötelezettség és a számla 
 
 

Az önkormányzat figyelembe véve Az Általános Forgalmi Adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben 
foglaltakat az alábbiak szerint szabályozza az önkormányzat számázási kötelezettségével valamint a 
számlával kapcsolatos előírásokat. 
 
 

1. Számla fogalma 
 
 
A számla valamely termék, (áru) értékesítéséről, vagy valamely teljesített szolgáltatásról kiállított 
bizonylat. 
   
Számlának minősül minden olyan okirat, amely megfelel az ÁFA törvény X. Számlázás című fejeze-
tében meghatározott feltételeknek. 
A számlával egy tekintet alá esik minden más, okirat is, amely megfelel a szálával egy tekintet alá 
eső okirat minimális adattartamának és kétséget kizáróan az adott számlára hivatkozva, annak adat-
tartalmát módosítja. 
 
 

2. Számlakibocsátási és nyugtaadási kötelezettség 
 
2.1. Számlakibocsátási kötelezettség 
 
Az önkormányzat, mint adóalany köteles  
- az ellenérték fejében teljesített termékértékesítéséről, szolgáltatásnyújtásáról a termék beszerzője, 
szolgáltatás igénybevevője részére, ha az az adóalanytól eltérő más személy vagy szervezet, számla 
kibocsátásáról gondoskodni. 
- számla kibocsátásáról gondoskodni abban az esetben is, ha 

a) részére egy másik adóalany vagy nem adóalany jogi személy előleget fizet; 
b) részére az a) pont alá nem tartozó személy, szervezet előleget fizet, és az kéri a számla kibo-
csátását; 
c) belföldön kívül, a Közösség területén vagy harmadik államban teljesít termékértékesítést, szol-

gáltatásnyújtást, feltéve, hogy gazdasági célú letelepedési helye kizárólag belföldön van, gazdasági 
célú letelepedési hely hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van kizárólag 
belföldön. 
 
A számlakibocsátási kötelezettségnek az önkormányzat az önkormányzati hivatal közreműködésével 
tesz eleget. 
A számlakibocsátáshoz fűződő, jogszabályban meghatározott kötelezettségek teljesítéséért az ön-
kormányzat felelős. 
 
A számla kiállításának ideje 
 
Az önkormányzat  a számla kibocsátásáról gondoskodhat 
a) az általános szabályok szerint, illetve 
b) a speciális szabályok alkalmazásával. 
 
Általános szabály: 
A számla kibocsátásáról legkésőbb 

a) a teljesítésig, 
b) előleg fizetése esetében a fizetendő adó megállapításáig, 

de legfeljebb az attól számított 15 napon belül kell gondoskodni. 
 
Speciális szabály: 
Ha az önkormányzat 

a) a teljesítés napján egyidejűleg, illetőleg 
b) a rá vonatkozó adómegállapítási időszakban 



SZÁMVITELI SZABÁLYOK NYÁRLŐRINC 
 

 
Bizonylati szabályzat (Hatályos 2009. január 1.-től) 

9 

ugyanannak a személynek, szervezetnek több, számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügyletet teljesít, 
számlakibocsátási kötelezettségéről úgy is gondoskodhat, hogy azokról egy számlát (a továbbiakban: 
gyűjtőszámla) bocsát ki. 
 
Az adómegállapítási időszak  

- alkalmazásának feltétele, hogy a gyűjtőszámla alkalmazásáról a felek előzetesen megállapodja-
nak,  

- szerinti esetben a kötelezettséget azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a gyűjtőszámla kibo-
csátásáról legkésőbb a kötelezett adóalanyra vonatkozó adómegállapítási időszak utolsó napjáig, de 
legkésőbb az attól számított 15 napon belül kell gondoskodni. 

 
 

2.2. Számla kibocsátási kötelezettség alóli mentesülés 
 
Mentesül a számla kibocsátási kötelezettség alól az önkormányzat abban az esetben, ha 

a) termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása mentes az adó alól, feltéve, hogy gondoskodik olyan, 
az ügylet teljesítését tanúsító okirat kibocsátásáról, amely a Számv. tv. rendelkezései szerint számvi-
teli bizonylatnak minősül; 

b) a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője az ellenérték adót is tartalmazó összegét leg-
később a teljesítésig készpénzzel vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel maradéktalanul meg-
téríti, és számla kibocsátását az adóalanytól nem kéri. (Ekkor azonban nyugtakibocsátási kötelezett-
sége keletkezik.) 
Nem alkalmazható ez a szabály abban az esetben sem, ha a termék értékesítése, szolgáltatás nyúj-
tása egy másik adóalany vagy nem adóalany jogi személy részére történik. 

 
 

2.3. Nyugta kibocsátási kötelezettség 
 
Abban az esetben, ha a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője az ellenérték adó is tartalma-
zó összegét a teljesítésig megfizeti, és az önkormányzat ezért mentesült a számlakibocsátási kötele-
zettség alól, köteles a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője részére nyugta kibocsátásáról 
gondoskodni. 
Nyugta helyett az adóalany számla kibocsátásáról is gondoskodhat. Ebben az esetben mentesül a 
külön jogszabályban előírt gépi kiállítású nyugtakibocsátási kötelezettség alól. 

 
 

2.4. Nyugta kibocsátási kötelezettség alóli mentesülés 
 
Mentesül a nyugta kibocsátási kötelezettség alól az önkormányzat abban az esetben, ha 

a) sajtóterméket értékesít; 
b) a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény hatálya alá tartozó sorsolásos játékot szervez, és 

a nyerésre jogosító érvényes befizetést sorsjegy tanúsítja; 
c) kezelőszemélyzet nélküli automata berendezés útján teljesíti termék értékesítését, szolgáltatás 

nyújtását. 
 
 

3. Számla adattartalmára vonatkozó előírások 
 
 
3.1. A számla tartalma 
 
A számla kötelező adattartalma a következő: 
- a számla kibocsátásának kelte; 
- a számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja; 
- a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának adószáma, amely alatt a termék értékesítését, 
szolgáltatás nyújtását teljesítette; 
- a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének adószáma, amely alatt, mint adófizetésre 
kötelezettnek a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítették, vagy amely alatt a termékér-
tékesítést részére teljesítették; 
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- a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának, valamint a termék beszerzőjének, szolgáltatás 
igénybevevőjének neve és címe; 
- az értékesített termék megnevezése, és az annak jelölésére legalább az e törvényben alkalmazott 
vtsz., ha e törvény a terméket erre való hivatkozással is jelöli, továbbá mennyisége, illetőleg a nyúj-
tott szolgáltatás megnevezése, és az annak jelölésére legalább az e törvényben alkalmazott SZJ, ha 
e törvény a szolgáltatást erre való hivatkozással is jelöli, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az ter-
mészetes mértékegységben kifejezhető; 
-  a teljesítési időpont, ha az eltér a számla kibocsátásának keltétől; 
- az adó alapja, továbbá az értékesített termék adó nélküli egységára, illetőleg a nyújtott szolgáltatás 
adó nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhető, valamint az alkalmazott 
árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza; 
- az alkalmazott adó mértéke; 
- az áthárított adó, kivéve, ha annak feltüntetését e törvény kizárja; 
- adómentesség esetében, valamint abban az esetben, ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgál-
tatás igénybevevője kötelezett, jogszabályi hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, 
hogy a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása 

- mentes az adó alól, vagy 
- után a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője az adófizetésre kötelezett; 
- új közlekedési eszköz Áfa tv. 89. §-ban meghatározott értékesítése esetében az új közleke-
dési eszközre vonatkozó, a 259. § 25. pontjában meghatározott adatok; 

- utazásszervezési szolgáltatás nyújtása esetében jogszabályi hivatkozás vagy bármely más, de egy-
értelmű utalás arra, hogy az Áfa tv. XV. fejezetben meghatározott különös szabályokat alkalmazták; 
- használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab vagy régiség értékesítése esetében jogszabályi hi-
vatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy az Áfa tv.  XVI. fejezet 2. vagy 3. alfe-
jezetében meghatározott különös szabályokat alkalmazták; 
- pénzügyi képviselő alkalmazása esetében a pénzügyi képviselő neve, címe és adószáma. 

 
3.2. Számlával egy tekintet alá eső okirat minimális adattartalma 
 
A számlával egy tekintet alá eső okirat kötelező adattartalma a következő: 

a) az okirat kibocsátásának kelte; 
b) az okirat sorszáma, amely az okiratot kétséget kizáróan azonosítja; 
c) hivatkozás arra a számlára, amelynek adattartalmát az okirat módosítja; 
d) az okirat kibocsátójának és címzettjének neve és címe, valamint bármelyikük adószáma, ha azt 

a számla eredetileg is tartalmazta; 
e) a számla adatának megnevezése, amelyet a módosítás érint, valamint a módosítás természete, 

illetőleg annak számszerű hatása, ha ilyen van. 
 

 
3.3. Számla adattartalmára vonatkozó egyéb szabályok 
 
A gyűjtőszámlában az összes számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügyletet tételesen, egymástól 
elkülönítve úgy kell feltüntetni, hogy az egyes ügyletek adóalapjai  összesítetten szerepeljenek. 

 
 

3.4. Számla adattartalmára vonatkozó egyszerűsítés 
 
A számla egyszerűsített adattartalommal is kibocsátható különösen,ha 

a) a számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügyletben az önkormányzat részére egy másik adóalany 
vagy nem adóalany jogi személy előleg fizet feltéve, hogy a számlán szereplő adatok egyébként 
forintban kifejezettek; 

b) az önkormányzat részére nem adóalanynak minősülő személy, szervezet előleget fizet, illetve a 
termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője az ellenérték adót is tartalmazó összegét a teljesítésig 
megfizetette az érintettek az önkormányzattól a számla kibocsátását kérik, feltéve, hogy a számlán 
szereplő adatok egyébként forintban kifejezettek. 
 
A fenti esetekben az egyszerűsített számla adattartalma 
- a számla kibocsátásának kelte; 
- a számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja; 
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- a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának adószáma, amely alatt a termék értékesítését, 
szolgáltatás nyújtását teljesítette; 
- a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének adószáma, amely alatt, mint adófizetésre 
kötelezettnek a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítették, vagy amely alatt a termékér-
tékesítést részére teljesítették; 
- a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának, valamint a termék beszerzőjének, szolgáltatás 
igénybevevőjének neve és címe; 
- az értékesített termék megnevezése, és az annak jelölésére legalább az e törvényben alkalmazott 
vtsz., ha e törvény a terméket erre való hivatkozással is jelöli, továbbá mennyisége, illetőleg a nyúj-
tott szolgáltatás megnevezése, és az annak jelölésére legalább az e törvényben alkalmazott SZJ, ha 
e törvény a szolgáltatást erre való hivatkozással is jelöli, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az ter-
mészetes mértékegységben kifejezhető; 
-  a teljesítési időpont, ha az eltér a számla kibocsátásának keltétől; 
- az ellenérték adót is tartalmazó összege 
- az alkalmazott adómértéknek megfelelő számlaérték feltüntetése,  
- az áthárított adó, kivéve, ha annak feltüntetését e törvény kizárja; 
- adómentesség esetében, valamint abban az esetben, ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgál-
tatás igénybevevője kötelezett, jogszabályi hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, 
hogy a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása 

-  mentes az adó alól, vagy 
- után a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője az adófizetésre kötelezett; 
- új közlekedési eszköz Áfa tv. 89. §-ban meghatározott értékesítése esetében az új közleke-
dési eszközre vonatkozó, a 259. § 25. pontjában meghatározott adatok; 

- utazásszervezési szolgáltatás nyújtása esetében jogszabályi hivatkozás vagy bármely más, de egy-
értelmű utalás arra, hogy az Áfa tv. XV. fejezetben meghatározott különös szabályokat alkalmazták; 
- használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab vagy régiség értékesítése esetében jogszabályi hi-
vatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy az Áfa tv.  XVI. fejezet 2. vagy 3. alfe-
jezetében meghatározott különös szabályokat alkalmazták; 
- pénzügyi képviselő alkalmazása esetében a pénzügyi képviselő neve, címe és adószáma. 

 
 

4.  A nyugta adattartalma 
 
 
A nyugta kötelező adattartalma a következő: 

a) a nyugta kibocsátásának kelte; 
b) a nyugta sorszáma, amely a nyugtát kétséget kizáróan azonosítja; 
c) a nyugta kibocsátójának adószáma, valamint neve és címe; 
d) a termék értékesítésének, szolgáltatás nyújtásának adót is tartalmazó ellenértéke. 

 
 

5. A számla megjelenési formája 
 

 
Számla papíron vagy elektronikus úton egyaránt kibocsátható. 
Nyugta kizárólag papíron bocsátható ki. 
 
 
Elektronikus úton kibocsátott számlára vonatkozó szabályok 
 
Számlát elektronikus úton kibocsátani, illetőleg ilyen alapon rendelkezésre álló számlára az Áfa tör-
vényben szabályozott jogot alapítani, kizárólag abban az esetben lehet, ha a számla és az abban 
foglalt adattartalom sértetlensége és eredetiségének hitelessége biztosított. 
 
A követelménynek való megfelelés érdekében az elektronikus úton kibocsátott számlát 

a) az elektronikus aláírásról szóló törvény rendelkezései szerinti, legalább fokozott biztonságú 
elektronikus aláírással és minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel kell ellátni; vagy 

b) az elektronikus adatcsererendszerben (a továbbiakban: EDI) elektronikus adatként kell létrehoz-
ni és továbbítani. 
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6. A hibás számla 

 
 
Fő szabály, hogy a hibás adatot, elírást tartalmazó számlát stornírozni kell.  
 
A helyesbítés és a stornírozás az ÁFA elszámolást is érintő adatok tekintetében ugyanazt jelenti. 
Helyesbíteni akkor kell, ha az önkormányzat, mint eladó, szolgáltatást nyújtó utólag ad árenged-
ményt. 
A stornírozás a nullára történő helyesbítést jelenti. Ezt követően kerül kiállításra a helyes számla. 
 
A stornó számlák elkülönítéséről gondoskodni kell. 
 
 

7. A számlakiállítás helyi módjai 
 
 
Az önkormányzatnál a számla kiállítása történhet 
 - kézzel, illetve 
 - számítógépes programmal.  
Az alkalmazandó bizonylatokat a bizonylati album tartalmazza. 
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BIZONYLATI ALBUM 
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A használt bizonylatok köre 
 
A használt bizonylatok körét az alábbi felsorolásban "X" jellel megjelölt bizonylatok jelzik.  
(A bizonylati album aktualizálásáról legalább negyedévente gondoskodni kell!) 
A használt bizonylatok köre: 
 

Felhasználási területe Bizonylat megnevezése Bizonylat 
száma 

1. Pénztár 
és pénzkezelés 

Bevételi pénztárbizonylat 
Kiadási pénztárbizonylat  
Pénztárjelentés 
Számlatömbök 

Számítógépes program sze-
rint 
 

B.13-37-374/V és B 13-373/A/V 
2. Könyvelés Utalványrendelet 

Feladások bizonylatai 
- készletekről 
- követelésekről 
- szállítói kötelezettségekről 
- kötelezettségvállalásokról 

 

3. Leltározás Leltárfelvételi ívek 
- tárgyi eszköz: gép, berendezés 
Leltárfelvételi ív és összesítő: 
- tárgyi eszközök 
- készletek 

 
„SÁFÁR” ill. „ANAL” 
 
 
„SÁFÁR” 
 

4. Selejtezés 
és hasznosítás 

- Tárgyi eszközök selejtezési jegy-
zőkönyve 

- Selejtezett tárgyi eszközök jegy-
zéke 

- Tárgyi eszközök selejtezéséből 
visszanyert tartozékok, alkatré-
szek, hulladék anyagok jegyzéke 

- Megsemmisítési jkv. 
- Készletek selejtezési, leértékelési 

jegyzőkönyve 
- Selejtezett készletek 

jegyzéke 
- Készletek selejtezéséből vissza-

nyert hulladék anyag jegyzéke 
- Leértékelt készletek jegyzéke 

 
 

5. Egyéb bizonylatok Állományba vételi bizonylat 
- immateriális javak 
- épületek, építmények 
- gépek, berendezések, felszerelé-

sek 

 
B.11-441 
B.11-451/uj 
 
B.11-461 

 Állománycsökkenési bizonylat 
- tárgyi eszközök 

B. 11-56/új 

 Átadás-átvételi bizonylat 
- tárgyi eszközök (belső), 
- tárgyi eszközök, 

- 

 Készletek bevételezési és készletki-
adási bizonylata 

- 

 Megrendelő könyv C. 318-38 
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Melléklet az összesítő bizonylatok (feladás) tartalmai és formai követelményeiről 

 
 
Az összesítő bizonylatok olyan bizonylatok, melyeket belső bizonylatként állít ki a szerv. 
 
Az összesítő bizonylatok tartalmi és formai követelményei: 

1. A bizonylaton fel kell tüntetni sorszámot, melynek tartalmaznia kell: 
- az első négy pozícióban a vonatkozó év adatát (pl.: 2005) 
- a következő pozíció tartalmazza az érintett negyedévet (pl.: I.) 
- a következő pozíció adja a hivatkozás az összesítő jellegére 
 - készletek kódja 1 
 - követelések kódja 2 
 - szállítói kötelezettségek kódja 3 
 - kötelezettségvállalások kódja 4 
- a következő két pozíció a szerv azonosító számát (pl. 01.) 

           (A 2005. első félévi készletek összesítő bizonylat száma a következő: 2005-I-1-01)   
2. A bizonylatnak tartalmaznia kell a kiállító gazdálkodó (ezen belül a szervezeti egység) szerv 
megjelölését. 
3. A bizonylatnak tartalmaznia kell, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet 
megjelölését, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy aláírását. 
4. A bizonylaton fel kell tűntetni: 

- a bizonylat kiállításának időpontját, illetve 
- annak az időszaknak a megjelölését, amelyre a bizonylat adatait vonatkoztatni kell. 

5. Az összesítő kimutatás készítésére való utalás,  a gazdasági művelet okozta változások 
mennyiségi, minőségi és - a gazdasági művelet jellegétől, a könyvviteli elszámolás rendjétől 
függően - értékbeni adatai. 
6. A bizonylatok adatainak összesítése esetén az összesítés alapjául szolgáló bizonylatok kö-
rének, valamint annak az időszaknak a megjelölése, amelyre az összesítés vonatkozik. 
7. A bizonylatnak tartalmaznia kell a könyvelés módjára, az érintett könyvelési számlákra tör-
ténő hivatkozást. 
8. A bizonylatnak tartalmaznia kell könyvviteli nyilvántartásokban történt rögzítés időpontját, 
igazolását. 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERI HIVATALA 
MINT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 
 

 

 

 

 

 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény valamint az államháztartás műkö-
dési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) korm. rendelet előírásai alapján kialakított 
 
 
 
 

HÁZIPÉNZTÁR- 
ÉS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hatályba lépését 2009. január 1. napjától elrendelem. 
 
 
 
N y á r l ő r i n c ,  2009. január 1. 
 
 
 
 Zayzon Jenőné 
 jegyző 
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Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 

Házipénztár- és pénzkezelési szabályzata 
 
 
 
Az önkormányzat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. § (8) bekezdése 
alapján jelen szabályzatban határozza meg a pénzkezelés helyi rendjét. 
 
A szabályozás kialakításakor figyelembe vételre került általában a költségvetési 
szervek és a saját költségvetési szerv sajátosságai, valamint a számvitel bizonylati 
rendjére vonatkozó előírások. 
 
A szabályzat hatálya az önkormányzat tulajdonában (kezelésében) lévő készpénz 
kezelési, megőrzési, védelmi módjára terjed ki. 
 
A pénzkezelési szabályzat rögzíti: 
- a pénzforgalom (készpénzben, illetve a bankszámlán történő) lebonyolításának 
rendjét, 
- a pénzkezelés személyi és tárgyi feltételeit,  
- a pénzkezelési munkaköröket és feladatokat, 
- a pénzkezelés felelősségi szabályait,  
- a készpénzben és a bankszámlán tartott pénzeszközök közötti forgalom rendjét, 
- a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeit és eljárásrendjét, 
- a napi készpénz záróállomány maximális mértékét,  
- a pénztárzárlat és a készpénzállomány ellenőrzésének gyakoriságát, 
- a pénzszállítás feltételeit, 
- a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjét és a pénzforgalommal kapcsola-
tos nyilvántartási szabályokat,  
- a letétek és az értékpapírok kezelését, nyilvántartását,  
- a valuta(deviza) kezelését, nyilvántartását, 
- az elszámolásra kiadott összegekkel kapcsolatos szabályokat.  

 
 
 

1. A pénzforgalom (készpénzben, illetve a bankszámlán történő) 
lebonyolítási rendje 

 
A pénzforgalom bonyolódhat: 
 - a házipénztáron keresztül bonyolított készpénzforgalommal,  
 - a bankszámlán keresztül bonyolított bankszámlaforgalommal. 
 
A pénzforgalom bonyolítására használható még a bankkártya is. Amennyiben az 
önkormányzat bankkártyát is használ, a bankkártyával kapcsolatos szabályokat mel-
léklet tartalmazza. 
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1.1. A házipénztár 
 
A házipénztár az önkormányzat működéséhez, az alapító feladatainak ellátásához 
szükséges készpénz, értékek és egyéb értékek forgalmának lebonyolítására, meg-
őrzésére kijelölt helyiségrész az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségén belül. 
 
A házipénztárban kezelendő értékek közé a különféle értékpapírok (pl.: kötvények, 
részvények, kárpótlási jegyek) tartoznak. Egyéb értéknek minősülnek, pl.: a szigorú 
számadás alá vont nyomtatványok, étkezési utalványok stb. 
 
 
1.2. A bankszámla 
 
A bankszámla az önkormányzat működéséhez szükséges, pénzintézetnél megnyitott 
számla. 
A megnyitott bankszámlák nevét, számlaszámát melléklet tartalmazza. 
 
 

2. A pénzkezelés személyi és tárgyi feltételei 
 
 
2.1. A házipénztári pénzkezelés személyi és tárgyi feltételei 
 
 
2.1.1. Személyi feltételek 
 
A házipénztári pénzkezelés bonyolításához szükséges az alábbi személyi feltétel 
megléte: 
- pénztáros megbízása és felelősségvállalási nyilatkozata, 
- helyettes pénztáros helyettes megbízása és felelősségvállalási nyilatkozata, 
- pénztárellenőr megbízása, 
- ellátmánykezelés esetén ellátmánykezelők megbízása és felelősségvállalási nyilat-
kozata, 
- pénzkezelő helyek esetén a pénzkezelők megbízása és felelősségvállalási nyilat-
kozata, 
- pénzszállításra jogosult személyek kijelölése és felelősségvállalási nyilatkozata. 
 
A pénztári pénzkezelés során szükséges az, hogy a pénzkezeléssel foglalkozók ren-
delkezzenek megbízással. 
 
 
A pénztáros  
 
Pénztáros az a büntetlen előéletű, a feladat ellátására szakmailag is alkalmas sze-
mély lehet, akit a polgármester a pénztár kezelésével írásban megbízott. 
 
A pénztáros személyének megbízásakor a polgármesternek figyelembe kell venni 
azt, hogy a pénztárosi feladatokkal összeférhetetlenek az alábbi munkakörök: 

- pénztárellenőr,  
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- aki utalványozási feladatokat lát el (ezt a jogot az önkormányzat pénzgazdál-
kodással kapcsolatos jogkörök gyakorlására vonatkozó belső utasítása szabá-
lyozza),  
- akinek költségvetési szerv bankszámlája felett banki aláírási joga van, (bank-
számla feletti rendelkezési jog, amit az aláírás-bejelentő mutat), 
- aki bankszámla- és pénztárforgalom könyvelésében részt vesz. 

A polgármester a fenti összeférhetetlenségi helyzetek alól felmentést adhat akkor, 
ha a szervezeti háttér hiányossága (kis létszám) miatt az összeférhetetlenség felol-
dása nem megoldható. 
 
 
A pénztáros helyettes 
 
A polgármester a pénztáros váratlan távolmaradása esetére köteles a pénztáros 
mellett pénztáros helyettest is megbízni. A pénztáros helyettesnek szintén büntetlen 
előéletű és szakmailag alkalmas személynek kell lennie. 
 
A pénztáros helyettes kijelölésekor figyelembe kell venni a pénztáros személyénél 
leírt összeférhetetlenségi követelményeket. (Indokolt esetben a polgármester itt is 
felmentést adhat az összeférhetetlenség alól.) 
 
 
Pénztárellenőr 
 
Pénztárellenőr szintén büntetlen előéletű, a feladat ellátására szakmailag is alkal-
mas személy lehet, akit a polgármester a pénztár ellenőrzési feladatokkal írásban 
megbízott. 
 
A pénztár ellenőrnek nem szabad kijelölni: 
          - a pénztárosi megbízással rendelkező személyt, 

- aki utalványozási feladatokat lát el (ezt a jogot az önkormányzat pénzgazdál-
kodással kapcsolatos jogkörök gyakorlására vonatkozó belső utasítása szabá-
lyozza),  
- akinek költségvetési szerv bankszámlája felett banki aláírási joga van, (bank-
számla feletti rendelkezési jog, amit az aláírás-bejelentő mutat), 
- aki bankszámla- és pénztárforgalom könyvelésében részt vesz. 

 
 
Az ellátmánykezelő és a pénzkezelő 
 
Az ellátmánykezelőre és a pénzkezelőre a pénztárosnál meghatározott szabályokat 
kell alkalmazni. 
 
 
2.1.2. A pénzkezelés tárgyi feltételei 
 
A házipénztári pénzkezelés tárgyi feltételeinek kialakítása során a következőket kell 
figyelembe venni: 
- milyen nagyságú a napi készpénzforgalom,  
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- hány pénztári tétel van egy napon belül, 
- milyen nagy a pénztárban tárolt legmagasabb pénztárösszeg a pénzforgalom bo-
nyolítása során,  
- mekkora a megengedett napi záró pénzkészlet. 
 
A pénzkezelés tárgyi feltételei közé tartoznak a következők: 
- pénztárkazetta,  
- tűzbiztos lemezszekrény, 
- páncélszekrény, 
- a nem csak pénztárforgalmat bonyolító helyiség rácsos ablakkal, illetve ajtóval tör-
ténő ellátása,  
- külön pénztárhelyiség,  
- a külön pénztárhelyiségként működő szoba ablakának és/vagy ajtajának biztonsági 
ráccsal történő felszerelése.  
 
A házipénztár, illetve az ellátmánykezelő-hely és egyéb pénzkezelő-hely konkrét 
tárgyi feltételeit melléklet tartalmazza.  
 
A pénzkezelés további tárgyi feltételeit jelentik a pénzkezelés bizonylatolásához, 
nyilvántartásához szükséges nyomtatványok. 
 
 
2.2. A bankszámlapénz-kezelés személyi és tárgyi feltételei 
 
 
2.2.1. A bankszámlapénz-kezelés személy feltételei 
 
A bankszámlapénz-kezelési tevékenységet az a személy folytathat, akinek adott 
bankszámla feletti rendelkezési jogosultságát a banknál bejelentik. 
A bankszámla feletti rendelkezési jogosultsággal kapcsolatos bejelentési feladatokat 
a polgármester irányítja. 
 
 
2.2.2. A bankszámlapénz-kezelés tárgyi feltételei 
 
A bankszámlapénz kezelés történhet: 
- hagyományos módon (kézzel, vagy géppel kitöltött, papír alapú okmányokkal pl. 
átutalási megbízás stb.),  
- elektronikus bankkapcsolat segítségével. 
 
A hagyományos bankszámlakezelés esetén biztosítani kell: 
- a megfelelő nyomtatványokat, 
- az aláírások hitelesítéséhez szükséges bélyegzőket, valamint ezek idegentől való 
hozzáférés miatti védelmét. 
 
Az elektronikus bankkapcsolat segítségével történő bankszámlapénz-kezeléshez 
szükséges biztosítani a megfelelő technikai hátteret, valamint a bankkapcsolathoz 
való hozzáférés védelmét. 
A részletes szabályokat elektronikus bankkapcsolat esetén melléklet tartalmazza. 
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3. A pénzkezelési munkakörök és feladatok 
 

 
A készpénzkezeléssel érintett munkakörök a következők: 
- pénztáros,  
- pénztáros-helyettes, 
- ellátmánypénztár-kezelő, 
- egyéb pénzkezelő hely pénzkezelője, 
- pénztárellenőr. 
 
 
A pénztáros és feladata 
 
A pénztárosnak a feladatait részmunkaidőben kell ellátnia, mivel a pénztárosi fel-
adatok volumene ezt a feladat-ellátási formát indokolja. 
 
A pénztáros feladata a pénztárban tartott készpénz, értékpapír (letét) kezelése és 
megőrzése, a befizetett készpénz átvétele, az utalványozott kifizetések teljesítése, 
valamint a pénztárral kapcsolatos nyilvántartások és elszámolások vezetése. 
A pénztáros a fentieken túl köteles gondoskodni arról, hogy a pénztárban a várható 
szükségletnek megfelelő mennyiségű pénz kifizetéskor rendelkezésre álljon. 
A pénztáros a gazdasági eseményt igazoló okmányokat, elszámolásokat alaki, tar-
talmi és számszaki szempontból köteles ellenőrizni, majd az ellenőrzés megtörténte 
után a pénztári bizonylatokat kiállítani. 
 
A pénztáros csak valódi és forgalomban lévő pénzt fogadhat el a befizetőktől és kifi-
zetést is csak ilyen pénzekkel teljesíthet. 
A pénztáros nem fogadhat el hiányos, rongálódott, megcsonkított bankjegyet, kivéve 
azokat az eseteket, mikor azok még teljes értékben beválthatóak. 
Ha a pénztáros a neki átadott pénzek között hamis vagy hamisnak tűnő bankjegyet, 
illetve érmét talál, azt a befizetés céljára nem fogadhatja el. A bankjegyet vagy érmét 
azonban vissza kell tartani és a befizetőt jegyzőkönyvben meg kell hallgatni arra 
vonatkozóan, hogy hol, kitől és mikor kapta a fizetőeszközt. A hamis pénz és a jegy-
zőkönyv pénzintézetnek való átadásáról gondoskodni kell. 
 
 
A pénztároshelyettes és feladata  
 
A pénztároshelyettes a pénztáros helyett köteles ellátni a feladatokat akkor, ha a 
pénztáros 
- bejelentett okokból (pl.: szabadság), illetve 
- váratlanul (pl.: betegség) a munkahelyén nem jelenik meg. 
 
A pénztáros távolmaradása esetében biztosítani kell a pénztáros helyettesítését. A 
helyettesítésről ideiglenes távollét esetére gondoskodni kell. 
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Bejelentett távollét esetén a pénztáros és a pénztároshelyettes jelenlétében a pénz-
tárról átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell felvenni. 
 
A pénztáros váratlan távolmaradása esetén a pénztár felnyitásáról (átadásáról-
átvételéről) jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvből négy példányt kell készí-
teni. 
Az egyes jegyzőkönyvi példányokat - például - az alábbi személyek veszik át: 

- a helyettesítést ellátó, illetve az új megbízott pénztáros,  
- az Önkormányzati Hivatal vezetője és/vagy a pénztárellenőr, 
- többlet vagy hiány esetében az irattár,  
- a távolmaradó, illetve távozó pénztáros. 

A pénztár átadásról-átvételéről készített jegyzőkönyvek megírása előtt a jegyző, 
vagy az általa kijelölt személy, a pénztárellenőr, a pénztárat átvevő személy  - de 
legalább három személy - együtt nyitják fel a pénztárat és készítenek pénztárzárla-
tot.  
 
A pénzkazettában lévő pénzkészletet a pénztári bizonylatok alapján ellenőrzik, s a 
pénztárzárlat alapján megállapítják az esetleges hiányt vagy többletet. A fenti mun-
kák elvégzése után a pénztár átadásáról-átvételéről készítenek jegyzőkönyvet leg-
alább az alábbi tartalommal: 

- a jelenlévő neve, munkaköre,  
- a pénztárban talált: 

- készpénz összege címletenként,  
- az értékpapírok összege (a vezetett nyilvántartás szerinti részlete-
zésben), 
- az egyéb értékek, (letétek), /ezen belül a szigorú számadás alá 
vont nyomtatványok stb./,  

- a felhasznált pénztárbizonylatok utolsó sorszámai,  
- a pénztárjelentés utolsó bejegyzési tételszáma,  
- a pénztárat átvevő személy átvételre vonatkozó nyilatkozata, 
- a jelenlévő aláírása. 

 
A pénztáros munkába állásának napján a pénztároshelyettes szintén pénztár át-
adás-átvételi jegyzőkönyv készítése mellett adja át a pénztárt a pénztárosnak. 
 
Az ellátmánypénztár-kezelő és feladata 
 
Ellátmánypénztár-kezelő az adott ellátmány kezelésével írásban megbízott személy 
lehet. Az ellátmánypénztár-kezelő feladatai megegyeznek a pénztáros feladataival, 
de az érintett ellátmányra vonatkoztatva és a mellékletben meghatározott szabályok 
érvényre juttatásával. 
 
Az egyéb pénzkezelő hely pénzkezelője és feladata 
 
Egyéb pénzkezelő hely pénzkezelője a pénzkezeléssel írásban megbízott személy 
lehet. Az egyéb pénzkezelő feladatai megegyeznek a pénztáros feladataival, de a 
melléklet szerinti szabályok betartásával is. 
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A pénztárellenőr és feladata 
 
A pénztárellenőr feladata a bizonylatok alaki és tartalmi ellenőrzése, valamint a 
pénztárjelentés helyességének és a kimutatott pénzkészlet meglétének ellenőrzése. 
A pénztárellenőr ezen kívül köteles ellenőrizni azt, hogy a pénztárban kezelt anyagi 
értékek szabályszerűen kerültek-e pénztárba, az értékek és egyéb értékek kezelésé-
re vonatkozó nyilvántartásokat helyesen vezették-e. 
A pénztárellenőr a kézjegyével köteles ellátni az ellenőrzött okmányokat, a bevételi 
és a kiadási pénztárbizonylatokat, szükség szerint azok mellékleteit, az időszaki 
pénztárjelentést, a pénztárban elhelyezett értékekről és nyomtatványokról szóló lel-
tárakat, számadásokat. 
A pénztárellenőr a tevékenysége ellátásakor az alaki és tartalmi vizsgálat során el-
lenőrzi, hogy az egyes pénztári alapbizonylatokat az arra jogosult személyek utalvá-
nyozták-e, hogy a kiadási és a bevételi pénztárbizonylatokhoz csatolták-e a szüksé-
ges mellékleteket, hogy a pénztári bizonylatok adatai megegyeznek-e az alapbi-
zonylat adataival, hogy a bizonylatokon vannak-e szabálytalan javítások, hogy a 
pénztárbizonylatokon szerepelnek-e a megfelelő aláírások, hogy a ki- és befizetések 
bizonylatolására megfelelő nyomtatványokat használtak-e, hogy szükséges esetek-
ben a pénzkifizetéseknél van-e meghatalmazás, hogy a belső bizonylatok alapján 
kifizetett tételek alapbizonylata valóban rendelkezik-e azokkal a követelményekkel, 
amit jogszabály a bizonylattal szemben támaszt. 
 
A pénztárellenőrnek a pénztárjelentés zárásakor érdemben és tételesen is ellenőriz-
nie kell a bizonylatokat a már fent jelölt rend szerint. A pénztárjelentés aláírása előtt 
az ellenőrnek meg kell győződni a pénztárjelentésben szereplő pénzösszeg és a 
pénztárban lévő pénzösszeg közötti egyezőségről. Hiány vagy többlet esetében in-
tézkednie kell. Hiány esetében a pénztárosnak kötelessége a hiányt saját anyagi 
terhére pénztárbizonylat kitöltése nélkül befizetni. Többlet esetén jegyzőkönyvet kell 
felvenni, s a jegyzőkönyv alapján bevételi pénztárbizonylat írásával kell a pénztári 
forgalom és a meglévő készpénzállomány közötti egyezőséget megteremteni. 
 
A pénztárellenőr személyének kijelölése a költségvetési szerv vezetőjének a felada-
ta. 

 
 

4. A pénzkezelés felelősségi szabályai 
 
4.1. A készpénzkezelők felelőssége 
 
A pénztáros felelőssége 
 
A pénztáros a pénztárat önállóan, teljes anyagi felelősséggel kezeli, azaz a házi-
pénztárban elhelyezett értékekért felelőssége anyagilag korlátlan.  
Ez a szabály nem csak készpénzre, hanem az egyéb értékekre és a letétekre is vo-
natkozik, amennyiben azt hivatalosan helyezték el oda. 
A pénztárosi felelősség ismeretéről a pénztárosi feladatokkal megbízott személynek 
írásbeli nyilatkozatot kell tennie. E nyilatkozat jelen szabályzat mellékleteként kell 
kezelni. 
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Az ellátmánypénztáros, illetve az egyéb pénzkezelő felelőssége 
 
Az ellátmánypénztáros a részére rendelkezésre bocsátott ellátmányt, az egyéb 
pénzkezelő a feladatkörében ellátott pénzkezelés során rábízott pénzt önállóan, tel-
jes anyagi felelősséggel kezeli, azaz az ellátmánypénztáros az ellátmánypénztár-
ban, az egyéb pénzkezelő a pénzkezelőnél elhelyezett értékekért korlátlan anyagi 
felelősséggel rendelkezik. 
Ez a szabály nem csak készpénzre, hanem az egyéb értékekre és a letétekre is vo-
natkozik, amennyiben azt hivatalosan helyezték el oda. 
 
A teljes anyagi felelősség ismeretéről a pénzkezelési feladatokkal megbízott ellát-
mánykezelőnek, illetve egyéb pénzkezelő személynek írásbeli nyilatkozatot kell ten-
nie. E nyilatkozat jelen szabályzat mellékleteként kell kezelni. 
 
4.2. A bankszámlapénzt kezelők felelőssége 
 
A bankszámla felett rendelkezési jogosultsággal rendelkezők teljes anyagi felelős-
séggel tartoznak a bankszámlán általuk kezdeményezett pénzügyi tranzakciókért. 
Együttes aláírás esetén az együttes aláírókat együttes felelősség terheli. 
 
A hagyományos (papíralapú) bankszámlapénz kezelés esetén ügyelni kell arra, 
hogy banki átutalási bizonylatok, készpénzfelvételi bizonylatok ne legyenek úgy ki-
töltve, hogy azok visszaélésre adjanak lehetőséget (pl. üres, előre aláírt bizonyla-
tok.) 
 
Az elektronikus bankkapcsolat esetén gondoskodni kell arról, hogy a bankkapcsolat 
megteremtéséhez szükséges jelszó, illetve technikai berendezés illetéktelen sze-
mély számára ne legyen hozzáférhető. 
 
A bankszámlán aláírási jogosultsággal rendelkező személyeknek felelősségvállalási 
nyilatkozatot kell tenniük. Nyilatkozatukat jelen szabályzat mellékleteként kell kezel-
ni. 
 
4.3. A pénzszállításban közreműködők felelőssége 
 
A pénzszállításra felhatalmazott személyek a pénzszállítás címén rájuk bízott érté-
kekért a szállítás időtartama alatt teljes anyagi felelősséggel tartoznak. 
  

5.  A készpénzben és a bankszámlán tartott  
pénzeszközök közötti forgalom rendje 

 
5.1. A házipénztári pénzellátás 
 
A házipénztári készpénzkészlet forrása sokféle lehet. A készpénzkészlet túlnyomó 
többsége a számlavezető banktól való készpénzfelvétel útján, illetve egyéb jogcímen 
történő befizetésekből keletkezhet.  
 
Készpénzszükséglet felmérése és igénylése 
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A házipénztárban megfelelő mennyiségű és címletezésű pénzeszköz folyamatos 
rendelkezésre állásáért a pénztáros felelős. 
A pénztárosnak kell gondoskodnia a készpénz igényléséről. 
 
A házipénztár a készpénzigényének egy részét közvetlenül a bankszámláról való 
felvétellel elégíti ki. A bankszámláról való készpénzfelvétel előtt a pénztárosnak az 
alábbi feladatai vannak: 

1. Az előző pénztáregyenleg alapján felméri a várható készpénzigényt.  
2. A banki előírások szerint szükség szerint előre bejelenti a nagyobb ösz-
szegű készpénzfelvételt. 
3. A pénzintézeti előírásoknak megfelelően kiállítja a készpénzfelvételhez 
szükséges dokumentumot (készpénzfelvételi utalványt, banki készpénz-
felvételi bizonylatot).  
4. Gondoskodik a pénzfelvételi okmány aláíratásáról az aláírásra jogo-
sultság figyelembevételével.  
5. Kiállítja a címletjegyzéket. 
6. Gondoskodik, illetve közreműködik a készpénz felvételéről, szállításá-
ról.  

 
 
A pénzintézettől felvett készpénzt bevételi pénztárbizonylaton a pénzfelvétel napján 
be kell vételezni.  
 
5.2. A pénztári többlet bankszámlára történő befizetése 
 
A pénztáros 
- meghatározza a pénzintézetbe befizetendő készpénz mennyiségét. Ekkor figye-
lembe veszi a pénztárban megengedett napi zárópénzkészlet nagyságát, valamint a 
következő napok várható készpénzigényét. 
- közreműködik, illetve gondoskodik a készpénz szállításáról, pénzintézetbe történő 
befizetéséről. 
 
A pénztáros a bankba befizetett összeget kiadási pénztárbizonylaton kifizetésként 
rögzíti, melyhez bizonylatként a banki bevételi bizonylatot csatolja. 
Amennyiben a pénztáros a bankszámla javára postán ad fel készpénzt, a kiadási 
pénztárbizonylathoz a postán kapott bizonylatot kell csatolni. 
 
5.3. Bankkártya-használat  
 
Bankkártya-használat esetén a bankszámláról történő felvétel történhet a bankkár-
tyával is. (A bankkártyával kapcsolatos részletes szabályokat melléklet tartalmazza.) 
 
A bankkártyával történő pénzeszközfelvételnél a felvett pénzt a pénztárba be kell 
vételezni a bankautomata által kinyomtatott bizonylattal. 
 
 

6.  A készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímei és eljárásrendje 
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6.1. A készpénzállományt érintő jellemző bevételek és a bevételezés eljárás-
rendje 
 
Készpénzfelvétel (bankból, bankkártyáról) 
 
Készpénzfelvétel esetén bevételi pénztárbizonylatot kell kitölteni, és a pénzfelvételt 
igazoló okmányt a pénztárbizonylathoz kell csatolni. A pénztárbizonylatot a pénzfel-
vétel napján rögzítetni kell. 
 
Saját működési bevétel  
 
A saját működési bevétel címen pénztárba befizetett összegekről bevételi pénztárbi-
zonylatot kell kiállítani. 
A bizonylat alapdokumentumaként 
- számlaköteles bevételnél az önkormányzat által kiállított számla egy példányát,  
- nem számlaköteles bevételnél egyéb, a bevétel jogszerűségét igazoló feljegyzést 
kell csatolni vagy a bizonylatra írni (pl. rendszeresen ugyanazon alapdokumentum 
alapján történő bevételezésnél),  
- ha nincs számla, illetve más okmány, akkor olyan feljegyzést kell készíteni, amely 
megfelel a bizonylattal szemben támasztott követelményeknek. 
 
Előlegek visszatételezése 
 
A kiadott előlegeket az elszámolás napján vissza kell vételezni a kiadott előleggel 
megegyező összegben. 
Az előleg-bevételezés jogszerűségét az előleg-nyilvántartás hivatkozási száma biz-
tosítja. 
 
6.2. A készpénzállományt érintő jellemző kiadások és a kiadások eljárásrendje 
 
Személyi jellegű kiadások  
 
A személyi jellegű kiadások köréből jellemzően  
- a személyhez kötődő költségtérítéseket, hozzájárulásokat lehet kifizetni, így: 

- a ruházati költségtérítést,  
- üdülési hozzájárulást, 
- közlekedési költségtérítést, 
- étkezési hozzájárulást, 

- a szociális jellegű juttatásokat,  
- az állományba nem tartozók juttatásait. 
A kiadásokat mindig számfejtési bizonylat, illetve bizonylat értékű belső okmány 
alapján kell kifizetni. 
 
Készletbeszerzések 
 
A házipénztárból teljesíthetők egyes készletbeszerzési kiadások, melyek a folyama-
tos működéshez szükségesek, és a készpénzkímélő szempontok figyelembe vételé-
vel is indokoltak. 
Jellemző készletféleségek: 
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- élelmiszer,  
- vegyszer,  
- irodaszer, nyomtatvány,  
- könyv, folyóirat, egyéb információhordozó,  
- hajtóanyag,  
- szakmai anyag,  
- egyéb készletbeszerzés. 
 
Szolgáltatások 
 
A házipénztárból kifizethetőek egyes szolgáltatások ellenértékei. Ilyenek jellemzően 
a postai szolgáltatások, egyes karbantartási, üzemeltetési szolgáltatások kiadásai. 
 
Kiküldetés, reprezentáció 
 
A házipénztárból kifizethető a megfelelő okmányon dokumentált kiküldetés. A kikül-
detést utólag kell kifizetni. 
A reprezentációs kiadások kifizetése a jegyző  által benyújtott számlák alapján, a 
reprezentáció céljáról, körülményeiről történő feljegyzés mellett kerülhet sor. 
 
Előlegek folyósítása 
 
A pénztárból előlegeket lehet folyósítani. Az előlegre vonatkozó részletes szabályo-
kat a szabályzat külön részre rögzíti. 
 
 

7. A napi készpénz záró állomány maximális mértéke 
 
 
Az önkormányzatnál a pénztár napi zárókészletének értéke 100.000,- Ft, azaz Egy-
százezer forint.  
(A napi készpénzforgalom, illetve a pénzkészlet megállapításánál a személyi juttatás 
jellegű kifizetések forgalmát nem kell számításba venni.) 
 
Az engedélyezett záró pénzkészletet meghaladó összeget vissza kell fizetni a költ-
ségvetési elszámolási számlára. 
 

 
8. Pénztárzárlat és a készpénzállomány ellenőrzésének gyakorisága 

 
 
8.1. A pénztárzárlat 
 
Az önkormányzatnál a pénztárzárlatot a napi pénztárforgalom nagysága miatt na-
ponta kell készíteni. 
A készpénzállomány ellenőrzését legalább a pénztárzárlat alkalmával el kell végez-
ni. 
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A pénztárellenőr, illetve belső és külső ellenőrzés ettől függetlenül bármikor elren-
delheti a készpénzállomány ellenőrzését. 
 
 
8.2.  A pénztárellenőrzés gyakorisága 
 
A pénztárellenőr a pénztáros tevékenységét folyamatosan, de legalább hetente 2 
alkalommal köteles ellenőrizni. 
Az ellenőrzésnek ki kell terjednie a pénztáros teljes tevékenységére, nem csak a 
pénztárban tárolt pénzek és értékek meglétének ellenőrzésére. 
 
 

9. A pénzszállítás feltételei 
 
 
A készpénz szállítására több esetben kerülhet sor. A készpénzszállítás tipikus ese-
tei: 

- pénzintézettől a pénztárba, (esetleg egyéb pénzkezelő helyre), 
- postától a pénztárba (esetleg egyéb pénzkezelő helyre), 
- a pénztárból (egyéb pénzkezelő helyről) a pénzintézetbe,  
- a pénztárból (egyéb pénzkezelő helyről) a postára, 
- pénztárból a pénzkezelő helyre, illetve fordítva. 

 
Készpénz szállítására csak ezen szabályzat mellékletében felhatalmazott személyek 
jogosultak az alábbiakban meghatározott rend betartása mellett. 

 
1. A készpénz szállítása a szállított pénzösszeg nagyságától függően különbö-
ző feltételek megléte mellett történhet. Így: 

- 50.000,- Ft értékhatár alatt a pénzszállítást egy pénzszállító végzi pénz-
szállító táskában,  
- 50.000,- Ft és 100.000,- Ft között a pénzszállítót egy kísérő kíséri,  
- 100.000,- Ft és 500.000,- Ft között az összeg szállításakor két fő kísérőt 
kell biztosítani,  
- 500.000 Ft,- és 2.000.000,- Ft közötti összeg esetében az előbbieken túl 
a szállítást gépkocsival kell megoldani, indokolt esetben vagyonvédelmi 
szakemberek bevonásával, 
- 2.000.000,- Ft feletti összeg esetében a fentieken túl további kikötés, 
hogy a két fő kísérő közül legalább az egyiknek fegyveres vagy hivatásos 
pénzszállító személynek, illetve vagyonvédelmi szakembernek kell lennie. 

 
2. A pénzszállítással megbízott személyek a pénz házipénztárba történő át-
adásáig - a bevételi pénztárbizonylat kiállításáig és aláírásáig - anyagilag és 
büntetőjogilag felelősek a rájuk bízott értékekért. 
 
3. A pénz szállításával megbízott dolgozóknak a készpénzt a legrövidebb úton 
és időn belül kell a pénztárba szállítani és ott elhelyezni.  
 
4. A pénz szállításával megbízott dolgozókat a pénz szállítása közben más fel-
adattal megbízni nem szabad, de öntevékenyen sem vállalhatnak olyan felada-
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tot, amely gátolná őket a pénzszállítás maradéktalan, biztonságos végrehajtá-
sában. 

 
 

10. A pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendje és nyilvántartási szabá-
lyok 

 
 
A bizonylatok kezelésével kapcsolatos alapvető szabályokat a Bizonylati szabályzat 
határozza meg. A Bizonylati szabályzatban nem részletezett bizonylatokkal kapcso-
latos feladatokat e pont tartalmazza. 
 
A pénzkezelés bizonylatainak túlnyomó része szigorú számadás alá vont nyomtat-
vány.  
A Bizonylati szabályzat előírásai alapján a szigorú számadási kötelezettség alá vont 
nyomtatványok készletéről és felhasználásáról olyan nyilvántartást kell vezetni, 
amelyből megállapítható a felhasználható, a felhasznált mennyiség (sorszám sze-
rint) és a felhasználás időpontja, a felhasználás utáni készletmennyiség, a beszer-
zés utáni készletmennyiség.  
A szigorú számadás alá vont bizonylatok forgalomban lévő tömbjeit a pénztáros át-
veszi. (A betelt tömböket 5 évig meg kell őrizni.) 
 
 
10.1. A bevételi és a kiadási pénztárbizonylat funkciója 
 
 
A bevételi pénztárbizonylat példányainak funkciója a következő: 

- az első példány a könyvelés példánya, egyben a pénztárjelentés mellék-
lete,  
- a második példány a befizető nyugtája,  
- a harmadik példány a tömbben marad. 

 
A kiadási pénztárbizonylat a kifizetések bizonylatolására szolgál. Kifizetés csak úgy 
teljesíthető a pénztárból, ha azt kiadási bizonylaton rögzítették is.  
A pénztárbizonylat kétpéldányos, melynek: 

- első példánya a könyvelési példány, s így a pénztárjelentés melléklete,  
- a második példány pedig a tömbben marad. 

A fent részletezett bizonylatokat tartalmazó tömböket hitelesíteni kell. A hitelesítésre 
a jegyző (körjegyző), illetve a pénztár ellenőrzésére feljogosított személy jogosult. 
 
 
10.2. A bizonylatok kiállításának szabályai 
 
 
A bevételi pénztárbizonylat kiállítása 
 
Minden házipénztári befizetésről bevételi pénztárbizonylatot kell kiállítani. 
A pénztárbizonylatot a megfelelő alapbizonylatok alapján a pénztáros állítja ki. A 
készpénzeket a pénztáros csak megfelelően, szabályszerűen kiállított bizonylat 
alapján vehet át. 
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A bizonylatot meg kell vizsgálnia: 
- alaki,  
- tartalmi,  
- és számszaki szempontból. 

 
A bevételi pénztárbizonylat bal felső sarkában található számozásnak megfelelő vol-
tát, hiánytalanságát még a hitelesítés előtt ellenőrizni kell. A bizonylat e száma ké-
sőbb hivatkozási sorszámként bekerül a pénztárkönyvbe, majd esetleg tovább a 
könyvelési rendszerbe. 
A bevételi bizonylathoz kapcsolódó alapbizonylatot csatolni kell. Az alapbizonylat 
különböző dokumentum lehet. A gyakran előforduló dokumentumok: 

- befizetést elrendelő utalvány,  
- értékesítést alátámasztó, saját szerv által kiállított számla vagy számla 
másolata,  
- MNB postautalvány, 
- postai értesítő szelvény. 

Ha nincs alapbizonylat, akkor hivatkozni kell: 
- a befizetést elrendelő jogcímre,  
- jogszabályra,  
- határozatra. 

 
Befizetést alapbizonylat, illetve a szükséges hivatkozás nélkül kiállítani nem szabad, 
mivel ezek hiányában az érvényesítési feladat elláthatatlan. 
 
A bizonylat kiállítását tollal kell elvégezni. Az összeget számmal és betűvel is ki kell 
írni. Egy pénztárbizonylaton csak egyféle bevételt lehet rögzíteni. 
Megfelelő elkülönítést kell biztosítani a könyvelés miatti gazdasági esemény szétvá-
lasztására, pl.: bevételi számlában található ÁFA stb. 
A pénztárbizonylat mellékletét képező okmánynak számszakilag helyesnek kell len-
nie.  
A bevételi pénztárbizonylatot a befizetővel alá kell íratni. Ha nem személyes befize-
tés történt, akkor a befizető neve helyett a vonatkozó okiratra kell hivatkozni. Ekkor a 
nyugtapéldányt érvényteleníteni kell és a tömbben kell megőrizni.  
 
A pénz átvételét a pénztárosnak is igazolnia kell az aláírásával. 
 
 
Kiadási pénztárbizonylat kiállítása 
 
A kiadási pénztárbizonylatot a pénztáros az alapbizonylatok alapján állítja ki. Kizáró-
lag csak a szabályszerűen: 

- kiállított és  
- utalványozott kiadási pénztárbizonylat alapján lehet összeget kifizetni. 

Ha a számla általános forgalmi adót is tartalmaz, akkor azt külön fel kell tüntetni a 
tételek között, hogy a könyvviteli elszámolás könnyebben történhessen. 
 
A kifizetés teljesítésekor a pénztárosnak meg kell győződnie arról, hogy a kifizetést 
kérő jogosult-e a kért összeg felvételére, van-e meghatalmazása a jogosulttól. (Meg-
hatalmazás esetén a meghatalmazást az alapbizonylat mellett meg kell őrizni, ha a 
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meghatalmazás visszavonásig érvényes, akkor arról külön nyilvántartást kell vezet-
ni, s az alapbizonylaton a nyilvántartási számra kell hivatkozni.) 
 
Egy kiadási pénztárbizonylaton általában csak egy személy vehet át pénzt. Egy bi-
zonylaton több személy részére akkor lehet csak kifizetést teljesíteni, ha: 

- ugyanaz a kifizetés jogcíme (pl.: étkezési hozzájárulás),  
- a kifizetés ugyanazon a napon történt és 
- a pénz felvételét külön bizonylaton elismerték. 

Fontos, hogy a külön bizonylat valóban bizonylat legyen, azaz rendelkezzen a jog-
szabály által kötelezően előírt alaki és tartalmi kellékekkel. 
 
A pénztári kifizetésekhez minden esetben alapokmányt kell csatolni vagy meghatá-
rozott rendeletre, jogszabályra, egyéb dokumentumra való hivatkozást feltüntetni. Ez 
utóbbi általában a rendszeresen ismétlődő szociális kiadások esetében történik 
meg, ahol vagy az alapbizonylaton vagy a csatolt, több személyt érintő kifizetés bi-
zonylatán fel kell tüntetni adott személy mellett a határozatszámot is. 
 
A kiadási pénztárbizonylatok mellé csatolt alapdokumentumnál ügyelni kell arra, 
hogy egy pénztárbizonylathoz csak egy számla stb. tartozzon. Nem szabad össze-
foglaló néven (pl.: vásárlás) feltüntetni a kiadásokat, hanem számlánként, a kiadás 
pontos megnevezésével kell bevezetni a kiadási pénztártömb lapjaira. 
 
A kiadási pénztárbizonylatot a pénztárosnak is el kell látni a kézjegyével. 
 
 
A pénztárjelentés és a pénztárjelentés vezetése 
 
A pénztárjelentés a pénztári be- és kifizetések idősoros feljegyzésére, a záró pénz-
készlet megállapítására szolgál. 
A pénztárjelentés két példányban készül: 

- az első példány (a mellékletekkel együtt) a könyvelés példánya,  
- a második példány a tömbben marad. 

 
A pénztárjelentést tartalmazó tömböket hitelesíteni kell. A hitelesítésre a jegyző, il-
letve a pénztár ellenőrzésére feljogosított személy jogosult. 
 
A pénztárosnak minden pénztári befizetést és kifizetést idősorrendben a pénztárje-
lentésbe fel kell jegyeznie. A pénztárjelentésbe való bejegyzésnek a pénzmozgással 
egyidőben kell megtörténnie. 
 
A pénztárjelentést naponta  kell zárni.  
 
A pénztárjelentés és a pénztárbizonylatok között szoros kapcsolatnak kell fennállnia. 
A vonatkozó dokumentumok szövegrészeinek, összegeinek meg kell egyezniük 
egymással és az alábbiakat kell tartalmazniuk: 

- a bizonylat nyomdai sorszáma,  
- a be-, illetve a kifizetés jogcíme,  
- a be-, illetve a kifizetés összege. 
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A pénztárjelentés sorait folyamatos sorszámmal kell ellátni, s ezt a sorszámot fel kell 
vezetni a megfelelő pénztárbizonylatra is.  
(A pénztárjelentéseken minden pénztárjelentésen eggyel kell kezdeni a sorszámot.) 
 
Készpénzutalványok nyilvántartása 
 
A készpénzutalványok nyilvántartásának tartalmaznia kell az utalványok sorszámát, 
a felhasználást elrendelő nevét, a felhasználás dátumát, az aláírókat, a felhaszná-
lásra kész utalvány átvevőjének nevét, aláírását, végül a banki terhelés alapján a 
terhelés dátumát, a bankkivonat és a tétel számát. 
 

11. A letétek és az értékpapírok kezelése, nyilvántartása 
 

A letétek kezelése 
 
A letétek azok az eszközök - amelyek nem képezik az önkormányzat tulajdonát, s 
csak átmenetileg kerülnek pénztári kezelésre - alapvetően két formában jelenhetnek 
meg: készpénz, illetve tárgy formájában. 
 
A készpénzletétekkel kapcsolatos elszámolás módja hasonló a költségvetési szerv 
készpénzéhez. A letéteket elkülönítve kell kezelni, 
A be- és kifizetésekről pénztárbizonylatot, azokról pedig pénztárjelentést kell vezet-
ni. Az elkülönítés érdekében ezen bizonylatok borítóján fel kell tüntetni a "letét" fel-
iratot. A letétekkel kapcsolatban különböző jogszabály által előírt, illetve az önkor-
mányzat Számviteli Rendjének megfelelő analitikus nyilvántartásokat kell vezetni a 
számvitel megfelelő információtartalmának biztosítása érdekében. 
 
A tárgyletétek nyilvántartásához és kezeléséhez (az önkormányzat döntése szerint) 
a nem kötelező bevételi és kiadási pénztárbizonylat-tömb vezetése. 
 
Az értékpapírok kezelése 
 
A pénztáros feladata az értékpapírok kezelése, nyilvántartása. 
 
A pénztáros az értékpapírok kezelésekor bevételi és kiadási pénztárbizonylatot állít 
ki, mely tömbökön fel kell tünteti az "értékpapír" megjelölést. 
Az értékpapírokról az önkormányzat Számviteli Rendjében meghatározott analitikus 
nyilvántartást kell vezetni. 
Az értékpapírokat a pénztárból kivenni csak a polgármesternek az írásos engedélye 
alapján lehet. Az engedélynek tartalmaznia kell legalább az alábbiakat: az értékpa-
pír felvételére jogosult személy nevét, az értékpapír megnevezését, a sorozat- és 
sorszámát, a névértékét, a beszerzési értékét, a kivételezési okát, esetleg a vissza-
adás időpontját, az engedélyezés dátumát, az engedélyező aláírását. 
Az engedély az értékpapír-nyilvántartás melléklete. 

 
A letétek és az értékpapírok kezelése során a kiadási és a bevételi pénztárbizonyla-
tok melléklettel nem rendelkeznek, de a bizonylatokon minden esetben fel kell tün-
tetni a vonatkozó analitikus nyilvántartás sorszámát. 
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A nyilvántartások vezetésének mindig naprakésznek kell lenniük. 
A bizonylatok hitelesítési feladatait ugyanazok a személyek kötelesek ellátni, akik 
egyébként kötelesek a bizonylatok hitelesítésére. 
 

12. A valuta (deviza) kezelése, nyilvántartása 
 
A valuta, deviza kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása szintén a pénztáros fel-
adata. 
Amennyiben az önkormányzatnál valuta-, devizakezelési feladatok jelentkeznek, a 
pénztáros a valuta, deviza kezelésekor deviza- és valuta-bevételezési, illetve devi-
za- és valutakiadási pénztárbizonylatot köteles vezetni. (Ezek erre a célra készített, 
számmal rendelkező nyomtatványok.)  
A valutát a forint készpénztől elkülönítve kell kezelni, tárolni, s valutanemenként kell 
a pénztárban nyilvántartani és kezelni. 
 
A kiküldetési költségek elszámolásakor a valutavételkor alkalmazott árfolyamot kell 
alkalmazni. 
 

13. Az elszámolásra kiadott összegek 
 
A pénztár napi feladatai közé tartozik az előlegekkel kapcsolatos elszámolások le-
bonyolítása. 
 
Az önkormányzatnál előleg folyósítására az alábbi jogcímeken kerülhet sor: 

- beszerzési előleg,  
- üzemanyag-vásárlás,  
- postaköltség megelőlegezése,  
- reprezentációs kiadások teljesítése,  
- kiküldetési kiadások,  
(- .... stb.). 

Az előlegeket maximum 30 napra lehet folyósítani. 
 
Az ezen szabályzatban nem rögzített előleg jogcím esetére az előleg folyósítására, 
illetve az előleggel való elszámolás határidejének meghatározására a polgármester 
jogosult. 
 
Az előlegre vonatkozó pénztárbizonylaton fel kell tüntetni, hogy az előleget milyen 
célra, azaz milyen jogcímen vették fel, mi az elszámolás határideje, s hogy ki volt az 
előleg felvevője. 
Amennyiben az előleg a célnak megfelelően nem használható fel, az előleget vissza 
kell fizetni.  
Adott személy egyidőben csak egy jogcímen vehet fel és tarthat magánál előleget. 
 
 
 
A kiadott előlegekről a pénztáros analitikus nyilvántartást köteles vezetni, melyet a 
pénztárral kapcsolatos bizonylatokat hitelesíteni jogosult személyek szintén hitelesí-
teni kötelesek. 
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: 
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- sorszámot,  
- az előleg felvételének időpontját,  
- a kiadási pénztárbizonylat számát,  
- a felvevő nevét,  
- a felvétel jogcímét,  
- a felvett összegét,  
- az elszámolás határidejét, 
- az elszámolás tényleges időpontját,  
- a felhasználásra került összegét,  
- a visszavételezés bevételi pénztárbizonylatának számát. 

 
Az előlegek technikai lebonyolításának módja: 

- a pénztáros az előleget kiadásba helyezi (a pénztárbizonylatnak melléklete 
nincs, de feltétlenül hivatkozni kell az előleg-nyilvántartás sorszámára); 
- a pénztáros az előleggel való elszámoláskor az előleget teljes összegben be-
vételezi (technikai művelet, s ekkor sincs alapbizonylat a befizetéskor, de hi-
vatkozni kell az előleg-nyilvántartás sorszámára); 
- a pénztáros kiadási pénztárbizonylatot állít ki az előlegből történt vásárlások-
ról a rendelkezésére álló bizonylatok alapján. 

 
A pénztáros köteles a határidőre el nem számolt előlegekről negyedévente tájékoz-
tatást adni a polgármesternek. A polgármester a jelzés tudomásul vételét a nyilván-
tartásban rögzíti, s gondoskodik a szükséges lépések megtételéről. 
A késedelmes elszámolás miatt alkalmazandó szankciók körének, mértékének meg-
határozása szintén a költségvetési szerv vezetőjének feladata. 
 
 

14. A kerekítések kezelése 
 
 

14.1. A kerekítési kötelezettség és a kerekítés szabályai 
 
2008. március 1-től az 1 és a 2 forintos címletű érmék bevonása miatt a forintban, 
készpénzzel történő fizetés esetén, ha a pénztárból kifizetendő, illetve bevételezen-
dő végösszeg nem 5 forintra, vagy annak egész számú többszörösére végződik, úgy 
a kerekítési szabály alapján kell a kifizetés, illetve a befizetés fizetendő végösszegét 
meghatározni és a kötelezettséget teljesíteni. 
 
A kerekítés szabályai: 
a) a 0,01 forinttól 2, 49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 0; 
b) a 2,50 forinttól 4,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 5; 
c) az 5,01 forinttól 7,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 5; 
d) a 7,50 forinttól 9,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 0 
forintra végződő összegre kell kerekíteni. 
 
 
14.2. A kerekítési különbözet 
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A nem 5 forintra vagy annak egész számú többszörösére végződő fizetendő végösz-
szeg és a készpénzben a kerekítés miatt fizetendő összeg különbsége kerekítési 
különbözetnek minősül. 
 
 
14.3. A kerekítési különbözetből esetlegesen adódó pénztárhiány vagy többlet 
kezelése 
 
A pénztárbizonylatokra a kerekítés nélküli összeget  kell továbbra is kötelező jelleg-
gel  feltüntetni A pénztárbizonylaton függetlenül annak előállítási módjától (kézi, 
vagy számítógéppel kiállított) fel lehet tüntetni a kerekített összeget. A kerekített 
összeg feltüntetése azonban nem kötelező. 
 
A főkönyvi és analitikus nyilvántartások alapja továbbra is a kerekítés nélküli össze-
gek, ezért ezen összegeket kell mindenhol szerepeltetni. 
 
A pénztári pénzmozgások alkalmával a sorozatos kerekítésekből adódóan azonban 
a pénztárzáráskor adódhat az, hogy a pénztárban többlet, illetve hiány keletkezik a 
kerekítés nélkül számolt pénztáregyenleghez képest. 
A kerekítés miatti  

- többletet egyéb bevételként, 
- a hiányt egyéb ráfordításként kell elszámolni. 

 
A hiány és többlet elszámolásához pénztárbizonylatot kell kiállítani úgy, hogy a 
pénztárban található pénzállomány összege megegyezzen a kerekítés nélküli ösz-
szegekből számolt, a pénztárjelentés alapján adódó pénztáregyenleggel. A kerekíté-
si különbözet elszámolásánál a pénztárban tényleges pénzmozgásnak nem szabad 
történnie, az elszámolás csak technikai jellegű - a tényleges készpénzállomány és a 
főkönyvben kimutatott pénzállomány egyezősége kerül megteremtésre. 
  
 
14.4. A kerekítési különbözetek elszámolásának alapbizonylata 
 
A kerekítési különbözetek elszámolásához alapbizonylatot, alapdokumentumot kell 
készíteni. 
Az alapbizonylatként olyan kimutatást kell készíteni, amelyből megállapítható a ke-
rekítési különbözet. 
Ezt a nyilvántartást folyamatosan, naprakészen, de legalább pénztárzárás napjára 
vonatkozóan el kell készíteni.  
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a kerekítéssel érintett pénztárbizonylatok sor-
számát, a pénzmozgások időpontját. 
A nyilvántartást úgy kell megszervezni, hogy abból meghatározható legyen 
 - a kerekített bevételi forgalom összesen adata,  
 - a kerekített kiadási forgalom összesen adata, valamint 
 - a kerekített bevételi és kiadási forgalom egyenlege. 
 
A bizonylaton fel kell tüntetni a kerekítés nélküli pénzforgalom egyenleget is.  
A kerekített és a kerekítés nélküli pénzforgalom különbségeként meg kell határozni a 
kerekítési különbözet összegét.  
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A kerekítési különbözetek elszámolásához – ha számítógépes program nem áll ren-
delkezésre – olyan analitikus nyilvántartást kell vezetni, amely biztosítja a kerekítési 
különbözet elszámolásához szükséges információkat. 
 
 
14.5. A kerekítési különbözetek elszámolásának ellenőrzése 
 
A kerekítési különbözetek elszámolásának helyességét a pénztárellenőr köteles el-
lenőrizni minden pénztárzáráshoz kapcsolódva. 
 
Az ellenőrzés során egyeztetnie kell a kerekített forgalmakat, a kerekítés nélküli for-
galmat, valamint a kerekítés miatt elszámolt kerekítési különbözetet. 
 
Amennyiben a pénztárellenőr pénztárrovancsot a pénztárzárástól függetlenül végez, 
úgy a pénztárban lévő készpénz ellenőrzésekor figyelembe kell vennie a kerekítési 
különbözetek miatt adódó esetleges pénztárhiányt és többletet. Ennek ellenőrzése 
ekkor a vezetett analitikus nyilvántartás alapján történhet 

 
 

Záró és egyéb szabályok 
 
 
Ezen szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a házipénztár- és 
pénzkezelésre vonatkozó eddigi szabályozás. 
 
A bankszámlapénz kezelésére vonatkozó további részletes szabályokat külön sza-
bályzat: a Bankszámlapénz kezelési szabályzat tartalmazza. 
 
 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A szabályzat mellékletei: 
 
1. A készpénzkezelés tárgyi feltételei 
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2-3. Pénztárosi nyilatkozatok 
 
4. Pénzszállításra felhatalmazás  
 
5. Pénztárellenőri megbízás 
 
6. Jegyzőkönyv pénztár átadáshoz 
 
7. Az ellátmányokra vonatkozó szabályok 
 
8. Egyéb pénzkezelő helyekre vonatkozó szabályok 
 
9. Szabályok a számítógépes szoftver használata esetében 
 
10.-11. Ellátmánykezelői nyilatkozatok  
 
 
 

*** 
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1. számú melléklet 

 
A készpénzkezelés tárgyi feltételei 

 
 
1.1. A házipénztári pénzkezelés tárgyi feltételei 
 

Teljesülnie 
kell? 

Követelmények 

Igen Nem 
Pénztárkazetta alkalmazása (kulcsos) *  
Pénztárkazetta alkalmazása (kódos)  * 
Tűzbiztos lemezszekrény (1 kulcsos)  * 
Tűzbiztos lemezszekrény (2 kulcsos)  * 
Tűzbiztos lemezszekrény (kódos)  * 
Páncélszekrény (1 kulcsos) *  
Páncélszekrény (2 kulcsos)  * 
Páncélszekrény (kódos)  * 
A nem csak pénztárforgalmat bonyolító helyiségen rácsos ablak *  
A nem csak pénztárforgalmat bonyolító helyiségen rácsos ajtó  * 
Külön pénztárhelyiség  * 
A külön pénztárhelyiségként működő helyiségben rácsos ablak  * 
A külön pénztárhelyiségként működő helyiségben rácsos ajtó  * 
 
A kulcsok alkalmazása esetén 
- ha a tároló egy kulcsos a pénztáros őrzi a kulcsot. A kulcs másodpéldányát a jegy-
ző tárolja, és a pénztáros váratlan távolléte esetében a kulcs segítségével bonyolít-
ják a pénztár átadás-átvételt, 
- ha a tároló kétkulcsos a pénztáros őrzi az egyik, a pénztárellenőr a másik kulcsot. 
(A kulcsok egy példányát a jegyző  tárolja.) 
 
A kulcsok nem pénztárosnál, illetve pénztárellenőrnél lévő másodpéldányait a jegy-
ző lezárt, bélyegzővel és aláírásokkal ellátott borítékban – külön páncélszekrényben 
őrzi. 
 
Kódok alkalmazása esetén 
- a pénztáros felel a kódok biztonságos tárolásáért. 
A kódot a jegyző  lezárt, bélyegzővel és aláírásokkal ellátott borítékban külön pán-
célszekrényben őrzi. 
 
A kulcsok, illetve a kódok bármely példánya elvesztése esetén a jegyzőnek  gon-
doskodni kell a zárak, illetve a használt kódok cseréjéről. 
 
 
1.2. Az ellátmánykezelő hely tárgyi feltételei 
 
(Nincs ellátmánykezelő és egyéb pénzkezelő hely) 
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2. számú melléket 
 

Pénztárosi nyilatkozat 
(Érvényes 2006. július 3.-tól) 

 
Alulírott Kőrös Lajosné főmunkatárs házipénztáros tudomásul veszem, hogy a 
Nyárlőrinc Község Polgármesteri Hivatala házipénztárában lévő valamennyi pénz-
eszköz és egyéb értékek kezeléséért teljes, korlátlan (100 %-os) anyagi felelősség 
terhel. 
 
Elismerem, hogy a Házipénztár- és pénzkezelési szabályzatban foglaltakat tudomá-
sul vettem, s az abban foglalt szabályozást magamra nézve kötelezőnek ismerem el. 
 
 
N y á r l ő r i n c ,  2009. január 1. 
 
 
 
 Kőrös Lajosné 
 házipénztáros 
 
 
 

3. számú melléket 
 

Pénztárosi nyilatkozat 
 

Alulírott Konfárné Czibulya Erzsébet főelőadó házipénztáros helyettes tudomásul 
veszem, hogy a Nyárlőrinc Község Polgármesteri Hivatala házipénztárában lévő 
valamennyi pénzeszköz és egyéb értékek kezeléséért teljes, korlátlan (100 %-os) 
anyagi felelősség terhel. 
 
Elismerem, hogy a Házipénztár- és pénzkezelési szabályzatban foglaltakat tudomá-
sul vettem, s az abban foglalt szabályozást magamra nézve kötelezőnek ismerem el. 
 
 
 
N y á r l ő r i n c , 2009. január 1. 
 
 
 Konfárné Czibulya Erzsébet 
 házipénztáros helyettes 
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4. számú melléklet 
 
 

Pénzszállításra felhatalmazás 
 

 
A Házipénztár- és pénzkezelési szabályzat készpénzszállításra vonatkozó előírásai 
alapján az alábbi személyek készpénzszállításra való jogosultságát állapítom meg, s 
a kijelölt személyek az aláírásukkal igazolják, hogy a szabályzatban foglaltakat ma-
gukra nézve kötelezőnek ismerik el. 
 

ssz. név beosztás aláírás 
 
  1.  Kőrös Lajosné           főmunkatárs  …………………… 
 
  2.  Konfárné Czibulya Erzsébet   főelőadó           …………………… 
 
 
N y á r l ő r i n c ,  2009. január 1. 
 
 
 Zayzon Jenőné 
 jegyző 
 
 

5. számú melléklet 
 
 

Pénztárellenőri nyilatkozat 
 

 
Alulírott Kocsor Gáborné főelőadó tudomásul veszem, hogy a Nyárlőrinc község 
Polgármesteri hivatala házipénztárának és pénzkezelésének ellenőrzési feladatai-
nak ellátása az én kötelezettségem, s munkám során a vonatkozó jogszabályok, va-
lamint a belső szabályok betartása és betartatása a feladatom; munkám során jog-
szerűen kell eljárnom. 
 
A tevékenységet csatolt munkakörben kell elvégeznem. 
 
N y á r l ő r i n c ,  2009. január 1. 
 
 Kocsor Gáborné 
 ellenőr 
 
Tekintettel arra, hogy Kocsor Gábornénak a bankszámla felett rendelkezési joga van 
és a bankszámla és pénzforgalom könyvelésében részt vesz a pénztárellenőri fel-
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adatával kapcsolatos összeférhetetlensége alól a hivatal kis létszámára tekintettel 
felmentést biztosítok. 
Zayzon Jenőné 
jegyző 
 

6. számú melléklet 
 

Pénztárátadási jegyzőkönyv 
 

Kelt.: .........................................................-án(én),  
         ...............................................................................................szervnél. 
Tárgy: A házipénztár átadás-átvétele. 
Jelen vannak:  
   ............................................... ellenőr,  
   ............................................... pénztárt átadó, 
   ............................................... pénztárt átvevő. 
 
...................................... pénztárt átvevő kijelenti, hogy a ................................. 
................................................(időtartamtól - időtartamig) ellátja a házipénztárosi 
teendőket. 
A feladat elvégzéséhez az alábbi okmányokat és pénzösszegeket adják át: 

- a pénztárban lévő pénzösszeg a pénztárjelentés alapján: 
......................Ft, azaz ..............................................................Forint; 
- a pénztárjelentés sorszáma: .......................................................................; 
- a kiadási pénztárbizonylat ........................sorszámtól a ............. sorszámig; 
- a bevételi pénztárbizonylat a ....................sorszámtól a ............. sorszámig; 
- a készpénzfelvételi utalvány .................... sorszámtól a ............. sorszámig; 
- „K” betétben lévő összeg: ……………………………………………………… 
- a pénztárban lévő letétek (készpénz és tárgyletétek):.................................. 
..................................................................................................................... 
....................................................................................................................; 
- a pénztárban lévő értékpapírok:.................................................................. 
..................................................................................................................... 
....................................................................................................................; 
 

- házipénztár kulcsok átadása megtörtént. 
- Az átadás-átvétel (ellenőrzés) tényét aláírásunkkal igazoljuk. 
 

k.m.f. 
 

..........................................                                                      ...................................... 
 átadó átvevő 
 
  ………………………… 

                                        pénztár ellenőr
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7. számú melléklet 
 

(Egyéb pénzkezelő hely jelenleg nincs) 
Egyéb pénzkezelő helyekre vonatkozó szabályok 

 
Az önkormányzat egyéb pénzkezelő helyek az ……………………………(étkezési 
térítési díjak/egyéb intézményi) bevételek beszedéséhez kapcsolódóan működnek 
az alábbi intézményeknél: 

- …………………………………………………………. 
- …………………………………………………………. 

 
Az egyéb pénzkezelő helyek közvetlenül az önkormányzat házipénztárával, illetve 
bankszámlájával vannak kapcsolatban, ellátmánypénztári bevételt nem képeznek. 
 
Feladatuk az alábbi bevételekkel való elszámolás: 

- ……………………………… 
- ……………………………… 
- ……………………………… 

 
Az egyes díjak beszedésére vonatkozó részletes szabályok: 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
Az egyéb pénzkezelők által vezetendő bizonylatok: 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
A beszedett díjakkal való elszámolás részletes szabályai (az elszámolás határideje, 
bizonylatolása, a befizetés rendje): 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
Felelősségi szabályok: 
 
1. Az egyéb pénzkezelőknek ugyanolyan jogai és kötelezettségei vannak, mint a 
házipénztárosnak.  
Az egyéb pénzkezelő is nyilatkozik a felelőssége elismeréséről és a szabályzatban 
foglaltak megismeréséről. 
 
2. A részére átadott bizonylatokkal köteles elszámolni, be kell tartania a bizonylatke-
zelésre és kiállításra vonatkozó szabályokat. 
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7. számú melléklet 

 
Szabályok a számítógépes szoftver használata esetében 

 
A számítógépes szoftverrel szemben támasztott követelmények 
 
Csak olyan számítógépes programot lehet alkalmazni, mely biztosítja, hogy  

- a pénzkezelés bevételi és kiadási bizonylatai szigorú számadás alá vont 
nyomtatványként kerüljenek kezelésre, azaz két azonos számú (eredeti) bevé-
teli és kiadási bizonylatot ne lehessen készíteni, 
- a pénztárjelentés számozása is szigorú számadás szerint történjen,  
- a pénzforgalom nyilvántartása csak az idő-sorrendiség betartásával történ-
hessen (korábbi dátummal bizonylatot kiállítani ne lehessen), 
- a mentett, kinyomtatott pénztárbizonylatokat törölni ne lehessen, 
- a pénzkészlet egyenlegén, valamint a bevételi és kiadási forgalmi adatokon a 
pénzkezelés megkezdését követően – a program valamely beállítások menüjé-
ben - ne lehessen közvetlenül változtatni, 
- a program biztosítsa az adatok mentését, hogy szükség esetén az adatbázis 
visszatölthető legyen. 

 
 
A bevételi és a kiadási pénztárbizonylat funkciója 
 
 
A bevételi pénztárbizonylat példányainak funkciója a következő: 

- az első példány a könyvelés példánya, egyben a pénztárjelentés mellék-
lete,  
- a második példány a befizető nyugtája,  
- a harmadik példányt szükség esetén – mint pénztárbizonylat másolatot – 
ki lehet nyomtatni a programból. 

 
A kiadási pénztárbizonylat a kifizetések bizonylatolására szolgál, kifizetés csak úgy 
teljesíthető a pénztárból, ha azt kiadási bizonylaton rögzítették is. 
A pénztárbizonylatot a program egy példányban nyomtatja, mely a könyvelési pél-
dány, s így a pénztárjelentés melléklete. (A második példány szükség esetén – mint 
pénztárbizonylat másolat – a programból kinyomtatható.) 
 
 
A bizonylatok, és a bizonylat kiállítás szabályai 
 
A számítógépes program tárolja valamennyi kiállított pénztárbizonylatot, illetve jelen-
tést, így azok bármikor megtekinthetőek, illetve azokról másolati példányok nyomtat-
hatók. 
 
A bevételi pénztárbizonylat kiállítása 
 
Minden házipénztári befizetésről bevételi pénztárbizonylatot kell kiállítani. 
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A pénztárbizonylatot a megfelelő alapbizonylatok alapján a pénztáros állítja ki. A 
készpénzeket a pénztáros csak megfelelően, szabályszerűen kiállított bizonylat 
alapján vehet át. 
A bizonylatot meg kell vizsgálnia: 

- alaki,  
- tartalmi,  
- és számszaki szempontból. 

 
A bevételi bizonylathoz kapcsolódó alapbizonylatot csatolni kell. Az alapbizonylat 
különböző dokumentum lehet. A gyakran előforduló dokumentumok: 

- befizetést elrendelő utalvány,  
- értékesítést alátámasztó, saját szerv által kiállított számla vagy számla 
másolata,  
- MNB postautalvány, 
- postai értesítő szelvény. 

Ha nincs alapbizonylat, akkor hivatkozni kell: 
- a befizetést elrendelő jogcímre,  
- jogszabályra,  
- határozatra. 

 
Befizetést alapbizonylat, illetve a szükséges hivatkozás nélkül kiállítani nem szabad, 
mivel ezek hiányában az érvényesítési feladat elláthatatlan. 
 
A bizonylat kiállítását a számítógépes program segítségével kell elvégezni. (A prog-
ram nem enged továbblépni addig, amíg a pénztárbizonylaton nincs minden szüksé-
ges adat kitöltve.)  
 
Egy pénztárbizonylaton csak egyféle bevételt lehet rögzíteni. 
Megfelelő elkülönítést kell biztosítani a könyvelés miatti gazdasági esemény szétvá-
lasztására, pl.: bevételi számlában található ÁFA stb. 
A pénztárbizonylat mellékletét képező okmánynak számszakilag helyesnek kell len-
nie.  
A kinyomtatott bevételi pénztárbizonylatot a befizetővel alá kell íratni. Ha nem sze-
mélyes befizetés történt, akkor a befizető neve helyett a vonatkozó okiratra kell hi-
vatkozni. Ekkor a nyugtapéldányt nem kell nyomtatni.  
 
A pénz átvételét a pénztárosnak is igazolnia kell az aláírásával. 
 
Kiadási pénztárbizonylat kiállítása 
 
A kiadási pénztárbizonylatot a pénztáros az alapbizonylatok alapján a számítógépes 
program segítségével állítja ki. Kizárólag csak a szabályszerűen: 

- kiállított és  
- utalványozott kiadási pénztárbizonylat alapján lehet összeget kifizetni. 

Ha a számla általános forgalmi adót is tartalmaz, akkor azt külön fel kell tüntetni a 
tételek között, hogy a könyvviteli elszámolás könnyebben történhessen. 
 
A kifizetés teljesítésekor a pénztárosnak meg kell győződnie arról, hogy a kifizetést 
kérő jogosult-e a kért összeg felvételére, van-e meghatalmazása a jogosulttól. (Meg-
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hatalmazás esetén a meghatalmazást az alapbizonylat mellett meg kell őrizni, ha a 
meghatalmazás visszavonásig érvényes, akkor arról külön nyilvántartást kell vezet-
ni, s az alapbizonylaton a nyilvántartási számra kell hivatkozni.) 
 
Egy kiadási pénztárbizonylaton általában csak egy személy vehet át pénzt. Egy bi-
zonylaton több személy részére akkor lehet csak kifizetést teljesíteni, ha: 

- ugyanaz a kifizetés jogcíme (pl.: étkezési hozzájárulás),  
- a kifizetés ugyanazon a napon történt és 
- a pénz felvételét külön bizonylaton elismerték. 

Fontos, hogy a külön bizonylat valóban bizonylat legyen, azaz rendelkezzen a jog-
szabály által kötelezően előírt alaki és tartalmi kellékekkel. 
 
A pénztári kifizetésekhez minden esetben alapokmányt kell csatolni vagy meghatá-
rozott rendeletre, jogszabályra, egyéb dokumentumra való hivatkozást feltüntetni. Ez 
utóbbi általában a rendszeresen ismétlődő szociális kiadások esetében történik 
meg, ahol vagy az alapbizonylaton vagy a csatolt, több személyt érintő kifizetés bi-
zonylatán fel kell tüntetni adott személy mellett a határozatszámot is. 
 
A kiadási pénztárbizonylatok mellé csatolt alapdokumentumnál ügyelni kell arra, 
hogy egy pénztárbizonylathoz csak egy számla stb. tartozzon. Nem szabad össze-
foglaló néven (pl.: vásárlás) feltüntetni a kiadásokat, hanem számlánként, a kiadás 
pontos megnevezésével kell külön-külön pénztárbizonylatokat kiállítani. 
 
A kiadási pénztárbizonylatot a pénztárosnak is el kell látni a kézjegyével. 
 
A pénztárjelentés és a pénztárjelentés vezetése 
 
A pénztárjelentés a pénztári be- és kifizetések idősoros feljegyzésére, a záró pénz-
készlet megállapítására szolgál. 
A pénztárjelentést a program automatikusan készíti. A pénztárjelentés (a mellékle-
tekkel együtt) a könyvelés példánya. (További példányok a programból másolati pél-
dányként kinyomtathatóak.) 
 
A program minden pénztári befizetést és kifizetést idősorrendben a pénztárjelentés-
be is rögzíti. Kézzel külön nyilvántartást a kitöltött bizonylatokról nem kell vezetni. 
 
A pénztárjelentést naponta kell zárni. (A programban ez beállítható.) 
 
A pénztárjelentés és a pénztárbizonylatok között szoros kapcsolatnak kell fennállnia. 
A vonatkozó dokumentumok szövegrészeinek, összegeinek meg kell egyezniük 
egymással és az alábbiakat kell tartalmazniuk: 

- a bizonylat nyomdai sorszáma,  
- a be-, illetve a kifizetés jogcíme,  
- a be-, illetve a kifizetés összege. 

 
 

*** 
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Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 

Bankszámlapénz kezelésre vonatkozó szabályzata 
 
 
 

Az államháztartás szervezete - figyelembe véve a 232/2001. (XII. 10.) Korm. 
rendelet, valamint a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseit - az 
alábbiakban határozza meg a bankszámlapénz kezelés szabályait. 
 
A szabályzat rendelkezései az önkormányzatra vonatkoznak, és beletartoznak a 
pénzkezelés belső szabályozási körébe, együtt alkotják a számviteli politikában 
meghatározott pénzkezelés szabályozására vonatkozó belső rendelkezések körét. 
 
 

1. A szabályzat célja 
 

A szabályozás célja az, hogy a bankon keresztül bonyolódó pénzforgalmat a 
pénzforgalomban betöltött kiemelkedő szerepe miatt előre meghatározott, az 
államháztartás szervezete adottságainak, sajátosságainak megfelelő, szabályozott 
keretek közé rendelje, ezzel erősítse a tulajdon védelmét, valamint a Számviteli 
törvény és a vonatkozó Kormányrendeletek érvényesülését a szerv pénzügyi-
gazdálkodási tevékenysége során. 
 
 

2. Bankszámlanyitás 
 
2.1. A számlavezető pénzintézet kiválasztása 
 
A szervnek a készpénzforgalmon kívüli pénzforgalma lebonyolítása céljára 
bankszámlával kell rendelkeznie. A helyi önkormányzat képviselő-testülete dönt a 
számlavezető hitelintézet megválasztásáról. A hitelintézet kiválasztására a jegyző és 
a polgármester javaslata alapján kerül sor. 
Az önkormányzat költségvetési elszámolási, továbbá a költségvetési számlához 
kapcsolódó számlákat, valamint a költségvetés végrehajtásához közvetlenül nem 
kapcsolódó feladatok pénzforgalmának kimutatására vonatkozó számlákat egy 
belföldi hitelintézetnél nyithat, és csak egy költségvetési elszámolási számlával 
rendelkezhet. 
Az önkormányzat a költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással kapcsolatos 
minden pénzforgalmat e számlán köteles lebonyolítani. 
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A számlavezető pénzintézetet a szerv szabadon választhatja meg, azonban csak 
egy költségvetési elszámolási számlával rendelkezhet. 
A választásnál egyértelműen a gazdaságossági és célszerűségi szempontoknak kell 
érvényesülnie, azaz ügyelni kell arra, hogy a kiválasztásnál: 

- a legkedvezőbb, legmagasabb kamat,  
- a legkedvezőbb, legalacsonyabb bankköltség, 

- a jó megközelíthetőség és a megfelelő pénzintézeti nyitvatartási rend 
feltételek 

 
 

álljanak a döntés mögött. 
 
A számlavezető pénzintézetet a hónap első napjától lehet megváltoztatni. A 
folyamatos pénzellátás érdekében az önkormányzat az erről szóló döntéséről az 
Igazgatóság  útján értesíti a Kincstárt. Az önkormányzat a területileg illetékes 
Igazgatóságot legkésőbb a változás kitűzött napja előtt 30 nappal köteles írásban 
tájékoztatni, melyhez csatolja: 

- a vonatkozó a döntés dokumentumait, 
- a választott hitelintézettel kötött szerződésben megjelölt bankszámlaszámot. 

 
2.2. Nyitható számlák, alszámlák 
 
1. A helyi önkormányzat a költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódóan – 
általában jogszabályban meghatározott bevételek és kiadások elkülönített 
elszámolására – alcímű számlákat nyithat a következők szerint: 
 
a) az állami tulajdonból az önkormányzatok tulajdonába került lakóépületek, illetve 
lakások elidegenítéséből származó bevételek elkülönítésére, 
b) amennyiben költségvetési szervei önálló számlával nem rendelkeznek, 
költségvetési szervei gazdálkodásával összefüggő pénzforgalom elszámolására, 
c) települési, illetve területi kisebbségi önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos 
pénzforgalom elszámolására, 
d) háziorvosi szolgálat ellátásának kimutatására, 
e) fogorvosi szolgálat ellátásának kimutatására, 
f) az állami hozzájárulások jogszabályban meghatározott esetekben történő 
elkülönítésére, 
g) fedezetbiztosításra történő elkülönítésre, 
h) helyi önkormányzatok, valamint települési, területi kisebbségi önkormányzatok 
rövid lejáratú betétei elkülönítésére, 
i) a dolgozói lakásépítésének támogatására munkáltatói lakásépítés és - vásárlás 
támogatási számlát, 
j) a helyi adók befizetésére adónemenként külön adóbeszedési számlát, a 
gépjárműadó befizetésére gépjárműadó beszedési számlát, a luxusadó beszedésére 
luxusadó beszedési számlát, a késedelmi pótlék befizetésére pótlék beszedési 
számlát, a bírságok, önellenőrzési pótlék és a végrehajtási költség befizetésére 
bírság befizetési számlát, a talajterhelési díj befizetésére talajterhelési díj beszedési 
számlát, termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója befizetésére 
jövedelemadó beszedési számlát, 
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k) a helyi önkormányzatokat megillető a j) pontba, valamint a 2/c)-d) pontjaiba nem 
tartozó adók módjára behajtandó köztartozások befizetésére egyéb bevételek 
elszámolási számlát, 
l) önkormányzati környezetvédelmi alap pénzeszközeinek elkülönítésére. 
 
2. A helyi önkormányzat az 1 pontban felsorolt számlákon kívül a nem közvetlenül a 
költségvetés végrehajtásához kapcsolódó feladatok pénzforgalmi kimutatására: 
 
a) a társadalombiztosítási pénzeszközök elosztási számlát, 
b) az önkormányzat által ellátott, nem kötelező feladatok közé tartozó és 
túlnyomórészt nem önkormányzati forrásból megvalósuló beruházások, fejlesztések 
megvalósítására lebonyolítási számlát, 
c) államigazgatási eljárási illeték, továbbá az azzal összefüggésben felszámított 
mulasztási bírság, késedelmi pótlék befizetésére illetékbeszedési számlát, 
d) más szerv által kimutatott adók módjára behajtandó köztartozások – kizárólag az 
önkormányzatot megillető köztartozások – befizetésére idegen bevételek elszámolási 
számlát, 
e) letéti pénzeszközök kezelésére letéti számlát, 
f) bármely felhatalmazott hitelintézetnél devizabetét számlát 
vezethet. 
 
3. Az 1. j)-k) pontja szerint nyitott alcímű számlákról, valamint a 2. c)-d) pontjai 
szerint vezetett számlákról kizárólag az alábbi kifizetések, utalások teljesíthetők: 
 
a) a helyi önkormányzat költségvetési elszámolási, valamint annak a 1. a)-i) és l) 
pont szerinti alcímű számláira való utalás, 
b) más szerv által kimutatott és beszedett adók módjára behajtandó köztartozások 
utalása a tartozást kimutató által megadott számlára, 
c) a költségvetési törvény szerint, a központi költségvetést megillető államigazgatási 
eljárási illeték- és az azzal összefüggésben felszámított pótlék-, mulasztási 
bírságbevétel utalása a kincstári számla javára, 
d) adózó – visszatérítésre jogosult – részére történő visszatérítés (ideértve az 
adózás rendjéről szóló törvény szerint fizetett kamatot is), 
f) adózó kérelmére az 1. j)-k) pontja szerint nyitott alcímű számlák, valamint a 2.c)-d) 
pontjai szerint vezetett számlák közötti átvezetések. 
 
4. A helyi önkormányzat az 1. j)-k) pontja, valamint a 2. c)-d) pontjai szerinti 
bevételeket e számlákon (alcímű számlákon) köteles beszedni. Amennyiben a helyi 
önkormányzat más számlájára (alcímű számlájára) érkezik befizetés, akkor a 
befizetést a megfelelő – az 1. j)-k) pontja valamint a 2. c)-d) pontjai szerinti 
számlákra befolyó bevételekhez kapcsolódó – analitikus nyilvántartáson is át kell 
vezetni. 
 
 
2.3. Az önkormányzat számlavezető pénzintézetének megnevezése, valamint az 
aktuálisan meglévő bankszámlák neve és számlaszáma 
 
Az önkormányzat által megnyitott számlák nevét, számlaszámát, valamint a 
bankszámlavezető pénzintézet megnevezését az 1. számú melléklet tartalmazza. A 
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melléklet aktualizálásáért a jegyző, illetve az általa megbízott személy tartozik 
felelősséggel. 
 
2.4. A bankszámlavezető pénzintézeten kívül más pénzintézetnél nyitható 
számlák 
 
A számlavezető pénzintézeten kívül az önkormányzat bármely felhatalmazott 
pénzintézetnél deviza-betétszámlát vezethet. 
 

 
3. A bankszámlák feletti rendelkezés 

 
3.1. A bankszámlák feletti rendelkezési jogosultság bejelentése 
 
A számlatulajdonos önkormányzat, illetve annak polgármester és a jegyző - az adott 
számlavezető pénzintézet által meghatározott módon - jelenti(k) be a 
pénzintézethez, hogy a bankszámla felett ki(k) jogosult(ak) rendelkezni. 
 
A bankszámla feletti rendelkezési jogosultság bejelentésénél figyelembe veendő 
szabályok: 

- a bankszámla feletti rendelkezéshez két személy együttes aláírása legyen 
szükséges (a vagyonbiztonsági célok érvényre juttatása érdekében); 
- a rendelkezésre jogosult személyeket úgy kell megjelölni, hogy mindig legyen 
meg a rendelkezés lehetősége (az esetleges távollétek, nehezen elérhető 
polgármester, illetve alpolgármester esetén is biztosítva legyen a 
felelősségteljes rendelkezés a bankszámla felett); 
- a rendelkezésre jogosultak kijelölésénél el kell kerülni az összeférhetetlenségi 
helyzeteket. 
 

A bejelentésben közölt adatok mindaddig érvényben maradnak, amíg azt újabb 
bejelentésben az önkormányzat meg nem változtatja. 
 
A rendelkezésre jogosultsági körből ki kell zárni újabb bejelentéssel azon személyt: 

- aki vezetői döntés alapján nem rendelkezhet tovább a bankszámla felett, 
 

- akinek munkaviszonya az önkormányzatnál, illetve a Polgármesteri Hivatalnál 
megszűnt,  
- aki tartós távollét miatt van távol a munkahelyétől (GYES, GYED, előre 
láthatóan hosszú ideig tartó betegség), 
- akinek munkaköre miatt összeférhetetlen a rendelkezési jog ellátása 
(pénztárosi feladatokat lát el). 
 

3.2. A rendelkezésre jogosultak nyilvántartása 
 
A rendelkezésre jogosultakról a pénzintézeti bejelentés egy példányát meg kell 
őrizni. 
 
A bejelentés a szabályzat 2. számú mellékletét képezi. 
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4. Az alkalmazható fizetési módok 
 

A bankszámlaforgalomhoz kapcsolódó fizetési módok, vagyis pénztartozások 
kiegyenlítési módjai az alábbiak lehetnek: 

- átutalás, 
- beszedési megbízás (inkasszó), 
- okmányos meghitelezés (akkreditív), 
- csekk, 
- bankkártya, 
- készpénzfizetés. 
 

A bankszámla-tulajdonosok a fenti módozatok közül tetszés szerint választják meg a 
fizetés módját. Ha a módban külön nem állapodnak meg, akkor a tartozást 
átutalással kell teljesíteni. 
 
A gyakoribb fizetési módok jellemzőit, valamint a fizetési módokkal kapcsolatos 
feladatokat a 3. számú melléklet tartalmazza. 
 
 

5. A bankszámlán keresztüli pénzforgalom bonyolítási módja, 
és egyéb szabályok 

 
5.1. A bankszámlán keresztül bonyolódó pénzforgalom  
 
A bankszámlán keresztül bonyolódó pénzforgalom történhet: 
 a) a hagyományos módon, papíron és/vagy 
 b) számítógépes hozzáféréssel, távolról és/vagy 
 c) bankkártyával. 
 
A pénzforgalom bonyolítási módjai az egyes típusok között keveredhetnek. 
 
 

5.1.1. A bankszámlán keresztüli pénzforgalom bonyolítása hagyományosan 
 
 
 

Ebben az esetben az önkormányzat a bankszámlán keresztüli pénzforgalom 
bonyolítására nem használ számítógépes hátteret, hanem papír alapú 
adathordozókkal dolgozik, az utalásokat postai úton, vagy személyes 
közreműködéssel juttatja el a pénzintézethez. 
 
 
5.1.2. A bankszámlán keresztüli pénzforgalom bonyolítása számítógépes 
hozzáféréssel 
 
Az önkormányzat ez esetben a bankszámlán keresztüli pénzforgalmát részben, vagy 
egészben számítógépes rendszer közbeiktatásával végzi. 
 
Ilyen rendszer alkalmazása esetén a részletes szabályokat e szabályzat külön 
mellékleteként kell csatolni. 
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5.1.3. A bankszámlán keresztüli pénzforgalom bonyolítása bankkártyával 
 
Az önkormányzat ebben az esetben a bankszámlán keresztüli pénzforgalmát 
részben bankkártya segítségével bonyolítja. 
 
Ha a szerv rendelkezik bankkártyával, akkor a bankkártya használatával kapcsolatos 
részletes szabályokat e szabályzat külön mellékleteként kell csatolni. 
 
 
5.2. A bankszámlakezelési munkakörök és feladatok 
 
A bankszámlakezelési feladatokat a pénzügyi-gazdálkodási munkakörben 
foglalkoztatott személy köteles ellátni. 
A bankszámlakezeléssel kapcsolatos feladatok a következők: 
- a bankszámla nyitás és változtatás területén: 
 - a bankszámlanyitás és változatás előkészítése, 

- az egyes pénzintézetek számlavezetési és egyéb szolgáltatási díjainak, 
feltételeinek összehasonlítása,  
- a szerv által bonyolított bankszámlaforgalom megoszlása, típusai (értékek, 
tételek nagysága, darabszáma stb.) alapján a kedvezőbb pénzintézet 
megkeresése,  
- a jegyző és a polgármester tájékoztatása a megszerzett információkról,  

- a bankszámlaforgalom bonyolítás területén: 
 - gondoskodik arról, hogy a beérkező számlák határidőben utalásra 
kerüljenek,  
 - ellenőrzi, hogy az utalásra előkészített tételre vonatkozó 

- alapokumentumok rendelkezésre állnak-e,  
- az egyes pénzgazdálkodási jogkör gyakorlására jogosultak a feladatuk 
ellátását igazolták-e (az érvényesítő lap és utalványrendelet csatolásra 
került-e), 
- ellenőrzi az utaláson feltüntetett számlaszám és érték, valamint 
hivatkozás adatokat,  

 - rendszeres utalások esetén feljegyzi az utalások időpontját, 
 

- az utalásra kerülő tételek dokumentumait a még utalásra nem került 
tételektől elkülöníti (ezzel akadályozza meg a kétszeres utalást),  
- a banktól érkezett bankkivonat alapján bankszámlaszámonként naprakész 
nyilvántartást (banknaplót) vezet, mely tartalmazza legalább a következőket: 
- bankszámla megnevezése, 
- költségvetési szerv neve, 
- a bankkivonat keltét, számát, 
- a bankkivonaton szereplő 
 - nyitó egyenleget, 
 - jóváírásokat, (megnevezés és összeg) 
 - terheléseket, (megnevezés és összeg) 
 - a záró egyenleget,  

 - a bankszámlakivonatokat idősorrendben le kell fűzni,  



SZÁMVITELI SZABÁLYOK NYÁRLŐRINC 
 

 
Bankszámlapénz kezelésének szabályzata (Hatályos 2009. január 1.-től) 

8 

- a számlakivonat egyes tételeinek megfelelően csatolni kell a jóváírási és 
terhelési értesítőket, valamint az értesítőkhöz kapcsolódó érvényesítő és 
utalványozó lapon érvényesített és utalványozott kiadások, bevételek 
alapdokumentumait, 
- a bankszámlakivonat tételeit sorszámmal kell ellátni a bizonylatok és a 
könyvelési tételek könnyebb azonosíthatósága érdekében, 
- a bankszámlakivonatokat és a csatolt dokumentumokat annak tudatában 
kezeli, hogy az a bankszámlával kapcsolatos főkönyvi könyvelés egyik 
alapdokumentuma. 

- a bankszámlaforgalom nyomtatványaihoz kapcsolódva: 
- gondoskodik arról, hogy a szükséges nyomtatványok folyamatosan 
rendelkezése álljanak (bankba történő pénztárbefizetési és kifizetési 
bizonylatok, utalási nyomtatványok stb.),  
- a bizonylatokat, utalásokat úgy kezeli, hogy annak előre aláírt, mások által 
jogtalanul felhasználó példányai ne legyenek,  
- az aláírt, és rögtön fel nem használt bizonylatokat, vagy a helytelenül kitöltött 
bizonylatokat meg kell semmisíteni, 
- gondoskodnia kell az elveszett, megsemmisült bankszámlakivonat 
pótolásáról a számlavezető pénzintézettől kért másolattal 

 
5.3 A bankszámlaforgalommal kapcsolatos nyomtatványok 
 
A bankszámlaforgalommal kapcsolatos nyomtatványok esetében a szigorú 
számadás alá vont nyomtatványok pontos körének meghatározását a Bizonylati 
szabályzat és album tartalmazza. 
A nyomtatványok kezelése feladatának ellátására kötelezést a munkaköri 
leírásoknak kell tartalmazniuk, célszerű a munkaköröket úgy kialakítani, hogy a 
legkevesebb fennakadás legyen a nyomtatványok kezelési rendszerében. 
A nyomtatványok megfelelő időpontban való rendelkezésre állásáról a nyomtatvány 
kezelésével megbízott dolgozónak kell gondoskodnia. Az ő feladata továbbá a 
nyomtatványok megfelelő őrzése, rendszerezése. 
 
 

5.4. Nyomtatványok, bizonylatok megsemmisülése, elveszése 
 
 
 

A csekkfüzet, bankkártya, utalványfüzet, betétkönyv elvesztése, megsemmisülése 
esetében gondoskodni kell arról, hogy e tény írásban bejelentésre kerüljön a 
számlavezető pénzintézet számára. 
Az elvesztéssel és az elvesztés kapcsán jogtalan használat miatti károk 
rendezésére, a szükséges felelősségre vonási intézkedéseket meg kell tenni. 
 
 
 
 
 

6. Záró rendelkezések 
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A szabályzat hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint a hozzá kapcsolódó 
részben önállóan gazdálkodó intézményekre. 
 
 

 
 
 

    
 

Mellékletek 
 
 

1. Az önkormányzat és intézményeinek számlavezető pénzintézetének 
megnevezése, valamint az aktuálisan meglévő bankszámlák neve és számlaszáma 
 
2. A bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása 
 
3. Az egyes fizetési módok és a fizetési módokkal kapcsolatos feladatok 
 
 
További lehetséges mellékletek: 
1. Számítógépes bank-kapcsolat rendszerre vonatkozó szabályok 
2. Bankkártya használatára vonatkozó szabályok 
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1. számú melléklet 

 
 Az önkormányzat és intézményeinek  számlavezető pénzintézetének 
megnevezése, valamint az aktuálisan meglévő bankszámlák neve és 

számlaszáma 
 
1. A bankszámlavezető pénzintézet  
 - neve: OTP és Kereskedelmi Bank Rt.  
 - címe: Kecskemét, Szabadság-tér 3. 
 
2. Az önkormányzat által megnyitott számlák neve, számlaszáma: 
 Költségvetési elszámolási számla:  
 11732002-15338253 
 Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési leb. szla 
 11732002-15338253-00930000 
 Nyárlőrinc község p.mesteri hiv. magánsz. kommunális adója 
 11732002-15338253-02990000 
 Nyárlőrinc község eljárási illeték 
 11732002-15338253-03470000 
 Nyárlőrinc iparűzési adó beszedési számla: 
  11732002-15338253-03540000 
 Birság számla: 
  11732002-15338253-03610000 
 Késedelmi pótlék számla: 
  11732002-15338253-03780000 
 Nyárlőrinc község idegen bevételek elszámolási számla 
  11732002-15338253-04400000 
 Nyárlőrinc község állami hozzájárulás szla: 
  11732002-15338253-05120000 
 Letéti számla 
  11732002-15338253-06530000 
 Nyárlőrinc lakásépítési alap szla: 
  11732002-15338253-06910000 
 Termőföld bérbeadásából szárm. jöv. adó szla 
  11732002-15338253-08660000 
 Egyéb bevételek beszedési számla 
  11732002-15338253-08800000 
 Gépjárműadó beszedési számla 
  11732002-15338253-08970000 
 Nyárlőrinc Polg. Hiv. egyéb célra elkülönített szla 
  11732002-15338253-10180000 
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2. számú melléklet 

 
A bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak 

(pénzintézeti bejelentés saját példánya) 
(aláírási címpéldányok fénymásolatai v. szkennelt példányai 3 db) 
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3. számú melléklet 

 
  Az egyes fizetési módok és a fizetési módokkal kapcsolatos feladatok 

 
  

Az egyes fizetési módok és a fizetési módokkal kapcsolatos feladatok leírása: 
 

1. Átutalás 
 

Az átutalási megbízással a költségvetési szerv, mint kötelezett megbízza a 
pénzintézetet, hogy bankszámlája terhére meghatározott összeget utaljon át a 
jogosult bankszámlája javára. 
Az átutalási megbízás értékhatárra tekintet nélkül benyújtható a számlavezető 
pénzintézetnek. 
 
Az átutalással kapcsolatos teendők: 
1. A beérkező számlákat a nyilvántartásba vételt követően érvényesíteni és 
utalványozni kell, azaz csatolni kell a számlához az érvényesítő lapot és 
utalványrendeletet.  
2. Az érvényesített és utalványozott számla alapján ki kell tölteni az átutalást. 
Az átutalási megbízást az alábbiak szerint szükséges kitölteni: 

- fel kell tüntetni az átutaló (terhelendő) és a jogosult (elismerendő) 
bankszámla tulajdonosának nevét és székhelyét, valamint pénzforgalmi 
jelzőszámát; 
- a forintra kerekített átutalandó összeget számokkal le kell írni; 
- az értéknap rovatba csak akkor kell adatot írni, ha a számlatulajdonos nem a 
benyújtási (vagy az azt követő) napon kívánja az átutalási megbízással 
bankszámláját megterhelni és a megbízás értéknapos könyvelésére a 
számlavezető pénzintézetével megállapodott (Az értéknap csak a 
pénzforgalmi megbízás benyújtásának napját követő második vagy az azt 
követő valamelyik munkanap lehet.); 
- a közlemény rovatba be kell írni az átutalni kívánt összeg rendeltetésére 
vonatkozó közlést (esetleg számlaszámot, szerződésszámot); 
- az átutalási megbízást alá kell íratni a számlavezető pénzintézetnek 
bejelentett módon. 

3. Az átutalási megbízást be kell nyújtani a bankszámláját vezető pénzintézethez - 
személyesen vagy postai úton. 
4. Az elutalt számlákat külön dossziéban - az "átutalt" szövegű iratgyűjtőben - kell 
kezelni, hogy egy számla, szerződés ne kerüljön többszöri utalásra. 
 
  

2. Beszedési megbízás 
 

A beszedési megbízással a jogosult megbízza a bankszámlát vezető pénzintézetet, 
hogy bankszámlája javára a kötelezett bankszámlája terhére meghatározott összeget 
számoljon el. 
A beszedési megbízás fajtái: 

- határidős beszedési megbízás, 
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- azonnali beszedési megbízás. 

 
A beszedési megbízás sajátosságai: 
 - határidős beszedési megbízást akkor lehet alkalmazni, ha a kötelezett 
általános (visszavonásig érvényes), illetve meghatározott ideig hatályos - a 
pénzintézetnél bejelentett módon aláírt - felhatalmazásban az ellene érkező 
valamennyi határidős beszedési megbízás elfogadásának megtagadását előzetesen 
közölheti a pénzintézettel, ha ebben a fizetési módban egyetlen vele szerződő féllel 
sem állapodott meg; 
 - az azonnali beszedési megbízás akkor alkalmazható, ha annak alkalmazását 
jogszabály írja elő, vagy a kötelezett felhatalmazó levélben bejelenti a bankszámláját 
vezető pénzintézetnek azoknak a számlatulajdonosoknak a megnevezését, akik 
(amelyek) jogosultak a bankszámlája terhére azonnali beszedési megbízást 
megállapodás (szerződés) vagy üzletszabályzat alapján benyújtani; a kötelezettnek 
ez a bejelentési kötelezettsége kiterjed az egy esetre szóló megállapodásra is. 
 
A beszedési megbízással kapcsolatos teendők: 
 
A/ Feladatok a beszedési megbízás kibocsátásakor: 
1. A meglévő nyilvántartások alapján (számlák és szerződések szerint) ki kell állítani 
az érvényesítő- és utalványrendelet. 
2. Az érvényesített és utalványozott dokumentumok alapján ki kell tölteni a beszedési 
megbízást. 
A beszedési megbízás kitöltése: 

- fel kell tüntetni az elismerendő (benyújtó) és a terhelendő (fizetésre 
kötelezett) bankszámla tulajdonosának nevét és székhelyét, valamint 
pénzforgalmi jelzőszámát; 
- a határidős beszedési megbízás esetében ki kell tölteni a kifogásolási 
határidő utolsó napja rovatát;  
- az azonnali beszedési megbízás esetében a benyújtási indok rovatban a 
hátoldalon közölt benyújtási indokok közül a megfelelőt jelölő számot kell 
feltüntetni; 

 - a többi teendő megegyezik az átutalási megbízásnál rögzítettekkel. 
3. A beszedési megbízást el kell juttatni az alábbi helyekre: 

- a számlavezető pénzintézethez, 
- a kötelezetthez a szükséges - a határidős, illetve azonnali beszedési 
megbízás alapjául szolgáló - okmányokat. 

4. Azokat az okmányokat, melyekről a beszedési megbízást kiállították, külön 
dossziéban kell tárolni, melyen feltüntetik az "azonnali beszedési megbízás kiállítva", 
illetve a "határidős beszedési megbízás" kiállítva szöveget. 
 
B/ Feladatok a beszedési megbízásról való értesüléskor: 
1. A határidős beszedési megbízásról való értesülés esetén a csatolt okmányok 
alapján meg kell vizsgálni a beszedési megbízás jogosságát. 
Kifogásolható beszedési megbízás esetében a határidős megbízáson feltüntetett 
kifogásolási időn belül intézkedni kell a kifogásolási jog érvényesítéséről. 
2. Az azonnali beszedési megbízásról való értesülés esetén kifogást nem lehet tenni 
a beszedési megbízás ellen. 

 



SZÁMVITELI SZABÁLYOK NYÁRLŐRINC 
 

 
Bankszámlapénz kezelésének szabályzata (Hatályos 2009. január 1.-től) 

14 

 
3. Csekk 

 
A számlatulajdonos költségvetési szerv, ha a csekket kibocsátóként alkalmazni 
kívánja, a számlavezető pénzintézettel csekkszerződést köthet. 
A pénzintézet a csekkszerződés megkötésekor vagy azt követően bármikor, a 
számlatulajdonos kívánságára, részére elkülönített csekkfedezeti számlát nyit. 
 
A csekkel történő fizetéssel kapcsolatos teendők: 
1. Csekkfüzet igénylése a számlavezető pénzintézettől. 
2. A csekkfüzet nyilvántartásba vétele a szigorú számadás alá tartozó 
nyomtatványok közé. 
3. A csekket a megfelelő dokumentumok alapján ki kell tölteni. 
A csekk kitöltése: 

- A csekk nyomtatványokat sorszám szerinti sorrendben kell használatba 
venni. A csekklapokat az előrenyomott szövegnek megfelelően pontosan és 
olvashatóan kell kitölteni. 
- A csekk összegét a megjelölt helyen tisztán és olvashatóan számmal és 
betűvel is ki kell írni.  

 - A csekket a számlavezető pénzintézetnek bejelentett módon alá kell írni. 
4. A csekket át kell adni az elfogadónak. 
 
 

4. Készpénzfizetés 
 

A készpénzfizetés, mint fizetési mód a pénzintézet által az alábbi formákban 
teljesíthető: 

- pénzösszeg közvetlen átadásával, 
- az összegnek a jogosult bankszámlájára teljesített készpénzbefizetéssel, 
- az összegnek belföldi postautalvánnyal vagy készpénz-átutalási megbízással a 
jogosult részére való továbbításával, 
- az összegnek a jogosult részére kifizetési utalvánnyal történő kiutalásával, 
- az összegnek készpénzfelvételi utalvány útján történő kifizetésével, 
- a pénzforgalmi betétkönyv használatával, 
- a postai küldemény utánvételezésével. 

 
Készpénz befizetése a bankszámlára 
Feladatok a készpénz bankszámlára történő befizetésekor: 
1. Készpénzt a bankszámlára befizetni a Házipénztár- és pénzkezelési 
szabályzatban rögzített pénzszállítási feltételek betartása mellett lehet. 
2. A számlavezető bankban ki kell tölteni a pénzintézeti befizetési lapot. A befizetési 
lap elismervény példányát meg kell őrizni, és alapokmányként kell kezelni a 
befizetésről szóló kiadási pénztárbizonylat mellett. 
3. Postai úton történő befizetés esetében a postai feladóvevényt kell bizonylatként 
kezelni. 
  
Adott összegnek a jogosult bankszámlájára teljesített befizetése 
Feladatok adott összegnek a jogosult bankszámlájára teljesített befizetésekor: 
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Megegyezik az előző részben jelzett 1-2. alpontoknál leírtakkal. 
 
Belföldi postautalvánnyal, illetve készpénz-átutalási megbízással történő fizetés 
Feladatok a belföldi postautalvánnyal, illetve a készpénz-átutalási megbízással 
történő fizetéskor: 
A pénzfeladásról szóló okmányt a kiadási pénztárbizonylat alapbizonylataként kell 
kezelni - ha van, a további más bizonylatokkal együtt. 

 
Kifizetési utalvánnyal történő készpénz kiutalása 
Feladatok a kifizetési utalvány kiutalásával kapcsolatban: 
1. A kiutalásra jogosultság adatait meg kell vizsgálni. Csak a pénzgazdálkodással 
kapcsolatos jogkörök megfelelő gyakorlását követően - az érvényesítő lap és 
utalványrendelet szabályszerű kitöltése után - szabad intézkedni a kiutalásról. 
2. A vonatkozó alapdokumentumokat külön dossziéban kell tárolni.  
 
Pénzfelvételi utalvány használata 
Feladatok a pénzfelvételi utalvány használatával kapcsolatban: 
1. Készpénzfelvételi utalványfüzet rendelése a számlavezető pénzintézettől. 
2. A pénzfelvételi utalványt szigorú számadás alá vont nyomtatványként kell kezelni. 
3. Készpénzzel történő fizetés esetén a házipénztári készpénzkészlet feltöltése 
érdekében pénzfelvételi utalványt kell kitölteni. 
 
A kitöltés módja: 

- a füzeteket és a füzetekben szereplő utalványokat sorszám szerinti 
sorrendben kell felhasználni; 
- a készpénzfelvételi utalvány előlapján vagyonbiztonsági okokból meg kell 
jelölni a pénzfelvétellel megbízott személy nevét, vagyis azt, aki részére a 
számlavezető az utalványon szereplő összeget a személyazonosság 
vizsgálata után kifizetheti; 
- kivételes esetekben nem kell feltüntetni a felvétellel megbízott személy 
nevét, ekkor azonban számolni kell azzal, hogy a pénzintézet a bemutató 
személynek köteles kifizetni az utalványon szereplő összeget; 
- az utalványon az összeget lehetőség szerint 1.000,- Ft-ra kerekítve kell 
kiállítani; 
- az utalványt a számlavezető banknál bejelentett módon kell aláírni; 
- az utalvány tőszelvény részét a füzetben kell hagyni; 
- az utalványt és a terhelési értesítőt együtt kell a számlavezetőnek benyújtani; 
- az utalvány kitöltésekor ügyelni kell arra, hogy a rovatok az előre nyomott 
szövegnek megfelelően olvashatóan legyenek kiállítva, utólagos javítás, 
betoldás, módosítás, hamisítás ne legyen lehetséges. 
4. A biztonságos készpénzszállítás követelményeit szem előtt tartva 
gondoskodni kell a felvett pénz megfelelő helyre juttatásáról. 

 
Pénzforgalmi betétkönyv használata 
Feladatok a pénzforgalmi betétkönyv használatával kapcsolatban: 

1. A pénzforgalmi betétkönyv alkalmazásához szükséges a számlavezető 
pénzintézethez jelzett igény alapján, a postán keresztül juttatott pénzforgalmi 
betétkönyv megküldése. 
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Az igénynek tartalmaznia kell a számlatulajdonos adatait, a pénzforgalmi betétkönyv 
tulajdonosának adatait - kirendeltséget, annak pontos címét -, valamint a betétkönyv 
kezelésére kijelölt postahivatal adatait. 
2. Be kell jelenteni a postahivatalnál a betétkönyv betétösszege felett rendelkező 
személy vagy személyek saját kezű aláírását, a használandó bélyegző lenyomatát, a 
rendelkezés módját, valamint a rendelkezés módjára vonatkozó esetleges kikötést. 
3. A betétkönyvet az alábbiak szerint kell használni: 

- a betétkönyv összegéből kivételezni, illetve befizetni csak meghatározott 
bizonylatok alapján lehet, a bizonylatot megfelelően ki kell tölteni; 
- minden pénzmozgást követően ellenőrizni kell a betétkönyv új egyenlegét, az 
esetleges téves bejegyzés helyesbítését a postahivatal dolgozójától kell kérni; 
- a betétkönyvek kezeléséhez kapcsolódó bizonylatokat megfelelő módon kell 
kitölteni, a szükséges aláírásokkal ellátni; 
- a ki- és befizetés bizonylatait csatolni kell a vonatkozó kiadási és bevételi 
pénztárbizonylathoz. 

4. Ha a betétkönyv sorai betelni látszanak, gondoskodni kell újabb betétkönyv 
igényléséről. 
 
Postai küldemények utánvételezése 
Feladatok a postai küldemények utánvételezésével kapcsolatban: 
1. Az utánvétes küldemények utánvételezéséhez szükséges nyomtatványokat 
megfelelő módon ki kell tölteni, a feladás bizonylatait meg kell őrizni. 
2. Az utánvétes küldemények érkezésekor az utánvételi összeget ki kell fizetni, majd 
a megfelelő számlák és bizonylatok mellett kell elszámolni kiadásként a megfelelő 
pénztárbizonylatokon.  
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Melléklet: a Bankszámla kezelési szabályzathoz  
 

 
A számítógépes bank-kapcsolat használatára vonatkozó  

rendelkezések 
 
 
Az önkormányzat az OTP-nél kezelt minden bankszámlájához kapcsolódóan a 
pénzintézettel számítógépes bank-kapcsolatot tart fenn. 
 
A számítógépes bank-kapcsolat használatra vonatkozóan az alábbi rendelkezéseket 
kell alkalmazni: 
 
 
1. A bank-kapcsolatra vonatkozó szerződés, megállapodás: 

- száma: 13-338253-3200215338253 
- dátuma: 2006. 10. 27. 

 
2. A bank-kapcsolat rendszer használatára az önkormányzat által felhatalmazott 
személyek az ügyintézők, illetve az aláírók. 
 
[A külső és belső behatolások ellen védetté tett számítógépes hálózatban lévő 
terminálon meghatározott ügyintézők a bank-kapcsolati rendszerben adatrögzítést 
végezhetnek, lekérdezhetik a banki információkat, kommunikációt indíthatnak, a 
meghatározott aláírók jelszavuk megadásával megbízásokat írhatnak alá, 
lekérdezhetik a banki információkat, kommunikációkat indíthatnak.] 
 
A jelenlegi körülmények között meghatározatlan ideig az utalványozás mintájára és 
az ügyfélterminál rendszeréhez alkalmazkodó papíralapú dokumentálást kell 
bevezetni, amely az 1/2006. számú jegyzői utasításban ölt testet. 
 
3. A bank-kapcsolat rendszerrel kapcsolatos adat- és vagyonvédelmi szabályok  
 
Az adat és vagyonbiztonság céljából gondoskodni kell: 

- a fizikai biztonságról, 
- az üzemeltetési biztonságról, 
- a technikai biztonságról, 
- az információtovábbítással kapcsolatos vagyon biztonságról. 

 
3.1. A bank-kapcsolat rendszert csak olyan számítógépre lehet telepíteni és 
működtetni, amely számítógép biztonságos helyen van. 
Biztonságos helynek minősül az a helyiség, mely védelmet nyújt az illetéktelen vagy 
erőszakos behatolás, valamint a tűz és a természeti csapás ellen. 
 
3.2. Amikor a bank-kapcsolat rendszerrel dolgoznak, a helyiségbe csak olyan 
személyek léphetnek be, akik - a 2. pont szerint - ügyintézői, vagy aláírási joggal 
felhatalmazottak. 
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3.3. A bank-kapcsolat rendszer üzemeltetésekor figyelmet kell fordítani arra, hogy a 
rendszerhez külső személy ne férhessen hozzá, a számítógép karbantartása során, 
a kezelt adatok ne legyenek elérhetőek. 
 
3.4. A bank-kapcsolat működésének technikai biztonsága érdekében gondoskodni 
kell biztonsági hozzáférési rendszerek alkalmazásáról. 
A biztonsági hozzáférési rendszer legalább számítógépes pin-kóddal védett alap-
programokkal történik. 
 
3.5. A bank-kapcsolat során az aláírási joggal rendelkezők számára külön pin-
kódokat kell alkalmazni. 
A pin-kódok titkosak. Azokat az aláírási joggal rendelkezők más személy tudomására 
nem hozhatják. 
 
3.6. A rendszer adataihoz való hozzáférésnél figyelembe kell venni az egyes 
információk bizalmas jellegét. 
 
4. A bank-kapcsolat során kezdeményezett műveletek (utalások) nyilvántartására 
vonatkozó szabályok 
 
A kezdeményezett bank-kapcsolatról, - ha az az önkormányzat részéről fizetési 
kötelezettséggel járt - analitikus nyilvántartást kell vezetni. 
A nyilvántartás vezetésével egyenértékű a rendszer által kinyomtatott, illetve egyéb 
módon - képernyőkép nyomtartással - megjelenített adatállomány. 
A nyilvántartás vezetésének célja a dupla utalások elkerülése, illetve a negyedéves 
mérlegekhez, pénzügyi analitikákhoz való adatszolgáltatás. 
 
5. Az aláírásra jogosultak csak a szabályszerűen érvényesített, utalványozott és 
ellenjegyzett bizonylatok alapján kezdeményezhetnek utalást. 
Az ettől eltérő utalásokért teljes anyagi felelősséggel tartoznak. 
 
6. Jelen szabályozáshoz csatolandó: 

- a bank-kapcsolat rendszer telepítésére vonatkozó szerződés egy másolati 
példánya, 
- a bank-kapcsolat rendszer működtetésére vonatkozó leírás. 
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1/2006. számú jegyzői utasítás 
az OTP ügyfélterminál alkalmazásának rendjéről 

Az OTP  ügyfélterminál az OTP Bank Rt olyan szolgáltatása, amelynek segítségével a 
Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv saját székhelyén elektronikus online 
kapcsolat útján banki munkaidőben  folyamatosan nyomon követheti  banki 
pénzforgalmát, rendelkezhet számlái felett  és üzeneteket válthat a bankkal. 

A fontos gazdasági érdekre és felelősségteljes feladatra tekintettel a rendszer 
használatára, kezelésére a következő szabályok betartását rendelem el: 

1. Az ügyfélterminál kezelése. 
1.1. Az ügyfélterminált csak a Jegyző által megbízott, a pénzügyi átutalásokat 

végző személy - távollétében a helyettese -, valamint a gazdálkodásért felelős 
személy (továbbiakban: felhasználók), továbbá a rendszeradminisztrátori  
feladatokat ellátó személy (személyek) kezelhetik. 

1.2. Az ügyfélterminál kezelését a felhasználói kézikönyvben foglaltak szerint, míg 
az azzal történő számlaterheléseket ezen utasításban előírtak szerint kell 
végezni. 

1.3. Az ügyfélterminál rendeltetésellenes, hibás működése esetén a felhasználók 
haladéktalanul kötelesek a rendszeradminisztrátort értesíteni, aki a hibát 
köteles azonnal elhárítani, illetőleg a hibaelhárítás érdekében a rendszer 
tulajdonosát értesíteni. 

1.4. Az ügyfélterminálon hardverjavításokat kizárólag a rendszer tulajdonosa által 
megbízott szerv végezhet, a gépre bármely szoftver csak a Jegyző utasítására 
telepíthető. 

1.5. Az ügyfélterminállal történt bármely munkavégzés után a programból és a 
számítógép rendszerprogramjából szabályosan ki kell lépni, a számítógépet 
csak ezt követően szabad kikapcsolni. 

2. A rendszer kezelését végző személyek és feladataik. 
2.1. Az ügyfélterminál alapadatainak karbantartását, a biztonságos üzemeltetéshez 

szükséges karbantartási, ellenőrzési feladatokat a rendszeradminisztrátor 
végzi el.  
Feladatkörén belül: 
a) felveszi és törli a felhasználók adatait, kialakítja és karbantartja hozzáférési 

jogosultságaikat, 
b) felveszi és törli az engedélyezők (aláírók) adatait, kialakítja és karbantartja 

hozzáférési jogosultságaikat, 
c) folyamatosan ellenőrzi a rendszernapló adatait, 
d) gondoskodik az adatállományok archiválásáról, 
e) karbantartja és szükség esetén módosítja a rendszer alapadatait, 
f) rendeltetésellenes működés esetén gondoskodik a hiba elhárításáról 

törekedve az adatvesztések elkerülésére 
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A rendszeradminisztrátori feladatokat közvetlenül a Mármarosi István 
rendszergazda látja el. 

2.2. Az ügyfélterminálon keresztül történő számlaterheléseket a feladattal 
megbízott, jogosultsággal rendelkező személyek végzik.  
Feladatkörükön belül: 
a) elvégzik a számlaterhelések rögzítését, banki feladásra történő 

előkészítését, 
b) a terheléseket dokumentálják és az így elkészített listákat az érvényben lévő 

számlarend szerinti aláíró személyekkel ellenjegyeztetik, 
c) az ellenjegyzés után elvégzik a terhelések banki feladását, 
d) ellenőrzik a feladás sikerességét, 
e) a banktól lekérik a terheléseket is tartalmazó elektronikus kivonatokat és 

összeállítják a könyvelési bizonylatokat. 
A számlaterheléseket a költségvetési és az adószámlák számlák 
tekintetében Kocsor Gáborné költségvetési ügyintéző, távollétében 
Konfárné Czibulya Erzsébet költségvetési ügyintéző végzi. 

2.3. Az önkormányzat számlái egyenlegeinek, a számlaterhelések ellenőrzését a 
pénzügyi ellenőrzéssel megbízott személyek végzik.   
Feladatkörükön belül: 
a) időszakonként ellenőrzik a számlamozgásokat, számlaterheléseket, 
b) igény szerint tájékoztatást adnak az ellenőrzésük alá tartozó számlák 

egyenlegéről. 
A számlamozgások ellenőrzését a költségvetési és adószámlák 
tekintetében Kocsor Gáborné illetőleg Konfárné Czibulya Erzséber végzi. 

3. A rendszer alapadatainak karbantartása 
3.1. A rendszer alapadatainak karbantartását, ezen belül az ügyféladatok, 

számlaparaméterek, és egyéb környezeti adatok karbantartását a Jegyző 
külön utasítása alapján a rendszeradminisztrátor végzi el. Az adatok 
módosítása a számlavezető bankkal egyeztetendő. 

3.2. A rendszerrel munkát végző felhasználók, engedélyezők felvételét, törlését, 
hozzáférési jogosultságaik beállítását, módosítását a Jegyző utasítása alapján 
az abban előírtak szerint a rendszeradminisztrátor végzi. A felhasználók körét 
és jogosultságaikat ezen utasítás 1. sz. melléklete tartalmazza. 

3.3. A rendszerbe újonnan felvett felhasználó felvételét követően haladéktalanul 
köteles ezen utasítás 5.5. pontjában foglalt titokvédelmi előírások 
érvényesítéséről gondoskodni. Engedélyezési jogosultság esetén a 
jogosultsághoz tartozó titokvédelmi feladatok ellátásáról külön gondoskodni 
kell. 

3.4. 3.4 A rendszerbe felvett felhasználót törölni kell, ha a feladat ellátásával más 
személy kerül megbízásra, vagy a felhasználó jelszavát elfelejtette. Ez utóbbi 
esetben a felhasználót - eredeti jogosultságai beálltásával - újból fel kell venni, 
aki ezt követően köteles a titokvédelmi előírások szerint eljárni. 
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3.5. A rendszer valamennyi lényeges eseményről feljegyzést készít. A 
rendszeradminisztrátor időszakonként, illetve igény szerint köteles a 
rendszernaplóban lévő feljegyzéseket ellenőrizni, és rendellenesség esetén a 
Jegyzőt tájékoztatni.  
 

A rendszernapló ellenőrzését mindenképpen el kell végezni, ha a rendszer 
működése során bármely rendkívüli esemény (pl.: adatvesztés, terhelés-
visszaigazolás feldolgozási hiba, stb.) fordult elő. 

4. Az ügyfélterminállal történő számlaterhelések rendje 
4.1. Az ügyfélterminállal történő terheléseket a polgármesteri hivatalhoz beérkező 

számlák esedékességétől függő rendszerességgel a következő rend szerint 
kell végezni: 
a) a terheléseket végző személy a számlák alapján a tételeket rögzíti, majd a 

rögzített tételeket engedélyezésre feladja, 
b) az engedélyezés műveletein belül a feladott tételekről 2 példányú listát 

készít, melyet az érvényben lévő „Kötelezettségvállalás, utalványozás, 
érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendje” szerint utalványozásra és 
ellenjegyzésre jogosult személyekkel aláírat, 

c) az elkészült, utalványozásra és ellenjegyzésre jogosult által aláírt lista egy 
példányát irattárban kell elhelyezni, míg egy példánya a feldolgozott 
számlákkal együtt a rögzítést végző személynél marad, 

d) A 4.1. b) pontban jelölt szabályzatban meghatározott utalványozó és 
ellenjegyző által aláírt, majd beiktatott lista hatalmazza fel a rögzítést végző 
ügyintézőt a terhelések banki feladására. 

4.2. A kommunikációs kapcsolat sikeressége esetén a bank a feldolgozott tételekről 
visszaigazolást küld, melynek során a feladott tételeket elfogadott és 
visszautasított terhelésekre bontja. A visszaigazolásokat a rögzítést végző 
személy köteles ellenőrizni a következők szerint: 
a) a visszaigazolt elfogadott terheléseket egyeztetni kell a feladott 

(ellenjegyzett) terhelésekkel, 
b) amennyiben a visszaigazolt elfogadott terhelések között olyan tétel is 

található, mely a feladott tételek között nem szerepelt, úgy ellenőrizni kell, 
hogy korábban volt-e olyan terheléscsomag, melynek - részben sikertelen 
kapcsolat révén - nem minden tétele került visszaigazolásra és ezek között 
szerepel-e az adott tétel, 

c) amennyiben a feladott tételek között található olyan tétel, mely a 
visszaigazolt elfogadott tételek között nem szerepel, úgy ellenőrizni kell, 
hogy a tétel szerepel-e a visszaigazolt elutasított tételek között, 

d) amennyiben visszaigazolt visszautasított terhelések is jelentkeztek, ezekről 
listát kell készíteni, melyet a feladott tételek listájához kell csatolni és a 
feladott tételek listáján a visszaigazolt, visszautasított tételeket meg kell 
jelölni, majd a visszautasított tételeket - a visszautasítás okának vizsgálata 
mellett - rögzítésre vissza kell adni, ahol a szükséges javítások 
elvégezhetők, 
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e) amennyiben a feladott tételek között található olyan tétel, mely sem a 
visszaigazolt elfogadott, sem a visszaigazolt  elutasított  tételek között nem 
szerepel ellenőrizni kell, hogy a tétel szerepel-e a visszaigazolásra váró 
anyagok között, ez esetben a kommunikációs kapcsolat nem tekinthető 
sikeresnek és a 4.4.) pontban előírtak szerint kell eljárni, 

f) amennyiben a feladott tételek között található olyan tétel, mely sem a 
visszaigazolást, sem a visszaigazolásra váró anyagok között nem szerepel, 
úgy ez a rendszer rendeltetésellenes működésére utal, melyről a 
rendszeradminisztrátort haladéktalanul értesíteni kell. 

4.3. Amennyiben a kommunikációs kapcsolat csak részben volt sikeres és a 
terhelések visszaigazolása nem, vagy csak részben történt meg, a rögzítést 
végző személynek - a visszaigazolások és elektronikus kivonat adatai 
keveredésének elkerülése érdekében még ugyanazon a napon - a bankkal 
újból kapcsolatot kell létesíteni, le kell kérni az adatokat, majd az előző 
pontban foglalt ellenőrzéseket el kell végezni. 

4.4. Amennyiben a kommunikációs kapcsolat nem jött létre és sem adatátadás sem 
adatátvétel nem történt ellenőrizni kell a sikertelenség okát és a hívást meg kell 
ismételni. 

4.5. Sikeres terhelésfeladást követően a következő banki napon a rögzítést végző 
személynek le kell kérnie a feladott terheléseket tartalmazó banki kivonatot, 
melyet ütköztetni kell a feladott tételeket tartalmazó listával és annak 
mellékletét képező számlákkal, majd az így összeállított bizonylatot át kell adni 
könyvelésre. 

5. A rendszer üzemeltetésében résztvevő személyek a titokvédelem érdekében a 
következők  szerint kötelesek eljárni. 

 

5.1. 6.1. Az ügyfélterminállal történő munkavégzéshez a védett funkciókba történő 
belépések során mind a rendszeradminisztrátorok, mind a felhasználók 
azonosítót és jelszót használnak. 

5.2. A rendszeradminisztrátor azonosítója ADMIN1 a felhasználók azonosítóját a 
rendszeradminisztrátor adja meg. 

5.3. Jelszavát minden felhasználó saját maga alakija ki, azonban a felhasználó 
jelszava nem lehet azonos az azonosítójával. A jelszót minden felhasználó 
titkosan köteles kezelni, azt más személy részére nem adhatja meg. 

5.4. A rendszeradminisztrátor jelszavát a rendszer élesítésekor adja meg az erre 
szolgáló funkcióba történő belépést követően a teszt időszak alatti jelszó 
módosításával . A teszt időszak alatt a jelszó megegyezik a felhasználói 
azonosítóval.  
A rendszeradminisztrátori funkciók egyike sem törölhető és vehető fel újonnan, 
így a jelszó elfelejtése a funkció ellehetetlenülését vonhatja maga után, mely 
esetben a programot újból kell fordítani. Ezért a rendszeradminisztrátorok 
jelszavát zárt borítékban a hivatal páncélszekrényében kell őrizni.  
A rendszeradminisztrátor jelszavát bármikor módosíthatja, köteles azonban 
egyidejűleg arról is gondoskodni, hogy a páncélszekrényben őrzött jelszó 
megegyezzen az aktuális jelszóval. A jelszót módosítani kell, ha a 
páncélszekrényben lévő, a jelszót tartalmazó boríték megsérült és szándékos 
beavatkozás feltételezhető, vagy a rendszernapló ellenőrzése során a 
programba történt idegen, illegális beavatkozás valószínűsíthető.  
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A rendszeradminisztrátor személyének változása esetén a régi személy 
köteles jelszavát a feladattal újonnan megbízott személynek átadni, aki viszont 
haladéktalanul köteles a jelszót megváltoztatni és gondoskodni arról, hogy az 
új jelszó megfelelő védett módon a páncélszekrényben elhelyezésre kerüljön. 

5.5. A rendszerbe újonnan felvett felhasználók felvételüket követően haladéktalanul 
kötelesek a rendszerbe belépni és jelszavukat - a felvételkori jelszó 
módosításával - megadni.  
A jelszó elfelejtése esetén kötelesek a rendszeradminisztrátort értesíteni, aki a 
felhasználót törli, majd újonnan felveszi. Ezt követően előírás szerint új jelszót 
adhat meg. 

5.6. Azon felhasználók, akik számlaterhelések feladására is jogosultak felhasználói 
jelszavukon túlmenően az engedélyezési funkción belül a terhelések 
engedélyezéséhez szintén jelszót használnak, melyet a felhasználói jelszótól 
függetlenül az engedélyezési jogkör megadásakor kell megadni. A jelszó nem 
feltétlen azonos a felhasználói jelszóval, de meg is egyezhet vele.  
A jelszó elfelejtése esetén az előző pontban foglaltak szerint kell eljárni. 

 

6. Az OTP ügyfélterminál " éles " alkalmazásának kezdő időpontjával együtt jelen 
szabályzat 2006. január 2. napjától lép életbe, mely visszavonásig érvényes. 

N y á r l ő r i n c ,  2006. január 2. 

 Zayzon Jenőné 
 jegyző 

Z á r a d é k :  

A fenti szabályzat előírásait megismertem, annak betartását fegyelmi és büntetőjogi 
következmények terhe mellett magamra nézve kötelezőnek elismerem. 

.................................................  .................................................  

.................................................  .................................................  

 ................................................. 
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1.sz. melléklet 

 
Az OTP ügyfélterminál 

felhasználóinak hozzáférési jogosultságai 
 

 

*-gal jelzett funkciókhoz a felhasználók hozzáférési jogosultsággal rendelkeznek. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Felhasználók azonosítója/megnevezése 
Funkció (csoport) megnevezése ADMIN1 ADMIN2 ERZSI KLÁRI 

 Zayzon 
Jenőné 

Mármarosi 
István 

Konfárné 
Czibulya 
Erzsébet 

Kocsor 
Gáborné 

 1. **Belépés a rendszerbe** * * * * 
 2. Adat-import saját rendszerből   * * 
 3. Aláírók adatkarbantartása * *   
 4. Archív forgalmak megtekintése.   * * 
 5. Archív visszaigazolás-
megtekintése 

  * * 

 6. Banki tranzakciók   * * 
 7. Bankinfo-szervíz * *   
 8. Beállítások * *   
 9. Egyenlegek, összesített 
forgalmak 

  * * 

10.Elfogadott tételek megtekintése   * * 
11.Keresés PEK anyagokban   * * 
12.Keresés archív forgalmakban   * * 
13.Keresés archív 
visszaigazolásokban 

  * * 

14.Keresés számla adatokban   * * 
15.Keresés visszaigazolásokban   * * 
16.Lekötött betét adatok   * * 
17.Megbízás minták szerkesztése   * * 
18.Megbízások engedélyezése   * * 
19.Megbízások feladása   * * 
20.Megbízások rögzítése   * * 
21.Megbízások áttekintése   * * 
22.Mentés-töltés-archíválás * *   
23.PEK anyagok megtekintése   * * 
24.Rögzítés alatt álló tételek   * * 
25.Sorbanálló tételek   * * 
26.Szabad formátumú anyagok * * * * 
27.Számla adatok megtekintése   * * 
28.Teszt-visszaigazolás törlés * *   
29.Visszaig-ra váró csom. 
lekérdezése 

  * * 

30.Visszautasított megbízások   * * 
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(Jelenleg nem alkalmazunk bankkártyát, ezért nem aktuális a következő melléklet.) 
 

Melléklet: a Bankszámla kezelési szabályzathoz  
 

 
A bankkártya használatára vonatkozó rendelkezések 

 
 
Az önkormányzat a…………………………………….számú és nevű bankszámlájához kapcsolódóan 
bankkártyát igényelt. 
 
A bankkártya használatra, feltöltésére vonatkozóan az alábbi rendelkezéseket kell alkalmazni: 
 
 
1. A bankkártya típusára és azonosítására vonatkozó adatok: 
a./ A bankkártya szerződés dátuma: ..................................................................................................... 
b./ A bankkártya típusa: ........................................................................................................................ 
c./ A bankkártya azonosítói: ................................................................................................................. 
d./ A kártyához kapcsolódó limit összeg(ek): ........................................................................................ 
 
 
2. A bankkártya feltöltéséért ………………………………… nevű és beosztású személy felelős. 
 
 
3. A bankkártya használatra vonatkozó rendelkezési jogosultság meghatározása: 
a./ Az alkalmankénti használat összegkorlátozása: .............................................................................. 
b./ Az (alkalmankénti) használat jogcímkorlátozása: ............................................................................. 
c./ Egyéb rendelkezések: 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 
4. A bankkártya és PIN kódjának elhelyezésére, a bankkártya kiadására és annak visszavételezésére 
vonatkozó rendelkezések: 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 
5. A bankkártya nyilvántartására vonatkozó szabályok: 

 
A bankkártya használatára és értékforgalmára vonatkozóan analitikus nyilvántartást kell vezetni: 
a./ a kártya használat analitikus nyilvántartásának tartalmaznia kell: 

- a kártya átadásának idejét, 
- a kártya átvevőjének megnevezését és aláírását, 
- a kártya átadójának megnevezését és aláírását, 
- a kártya visszaadásának dátumát, 
- a kártyával felhasznált összeget, a felhasználás jogcímét és a felhasználás keltét. 

b./ a kártya értékforgalmára vonatkozó analitikus nyilvántartás tartalma: 
- a költségvetési szerv megnevezése, 



SZÁMVITELI SZABÁLYOK NYÁRLŐRINC 
 

 
Bankszámlapénz kezelésének szabályzata (Hatályos 2009. január 1.-től) 

26 

- a bankkártya tulajdonos (felhasználó) megnevezése, 
- a bankkártya azonosítói, 
- a felhasználási időszak, 
- a feltöltés, felhasználás kelte, 
- a feltöltés, felhasználás összege, aktuális egyenleg. 

 
 
6. Jelen szabályozáshoz csatolandó: 

- a bankkártya szerződés alapján igényelt - a kártyára vonatkozó - adatlap, 
- a kártyára vonatkozó speciális rendelkezéseket tartalmazó – a szerződéskötés során kézhez 
kapott - kiegészítés, 
- a szerződéskötés során kézhez kapott üzletági üzletszabályzat. 
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Melléklet 
 
 

A bankkártya használatával kapcsolatos 
rendelkezési jogosultságról 

 
 
A bankkártya használatára rendelkezési jogosultságot az alábbiak szerint határozom meg: 
 

Rendelkezésre jogosultak 
 megnevezése beosztása aláírása 
 
1. ………………………. …………………………. ………………… 
2. ………………………. …………………………. ………………… 
3. ………………………. …………………………. ………………… 
4. ………………………. …………………………. ………………… 
 
 
Felelősségi szabályok: 
A rendelkezési jogosultságot, valamint a kártya használatához kapcsolódó anyagi felelősségemet 
elismerem. 
A kártya használatára vonatkozó szabályokat megismertem, tudomásul veszem, hogy a kártya 
esetleges elvesztését, (megrongálódását) a kártyatulajdonos költségvetési szerv részére 
észrevételezést követően azonnal bejelentem. 
 
 
Jelen megbízás visszavonásig érvényes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melléklet 
 
 
A települési és kisebbségi önkormányzattal rendelkező önkormányzatok 
 
A települési, illetve területi kisebbségi önkormányzat részére a helyi önkormányzat a 2.2. 1 c) 
pontjában meghatározott számlát vezethet.  
A települési, illetve területi kisebbségi önkormányzat döntése alapján és forrásai terhére 
- költségvetési elszámolási számlát és/vagy ehhez kapcsolódóan alcímű számlákat, 
b) letéti pénzeszközök kezelésére letéti számlát, 
c) a dolgozói lakásépítésének támogatására munkáltatói lakásépítés és - vásárlás támogatási 
számlát, 
d) bármely felhatalmazott hitelintézetnél devizabetét számlát  
vezethet. 
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Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 

mint költségvetési szerv 
 
 
 
 
A számvitelről szóló módosított 2000. évi C. törvény és az államháztartás 
szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátossága-
iról szóló módosított 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet előírásai alap-

ján kialakított 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SELEJTEZÉSI ÉS 
HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZATA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hatályba lépését 2009. január 1. napjától elrendelem. 
 
 
N y á r l ő r i n c ,  2009. január 1. 
 
 
 
 
 
 Pap Sándor 
 polgármester 
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Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 

Selejtezési és hasznosítási szabályzata 
 
 
A selejtezés részletes szabályait az Államháztartás szervezetei beszámolási és 
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kor-
mányrendelet 37. § (5) bekezdése alapján az önkormányzat saját hatáskörében ál-
lapítja meg. 
 
A Selejtezési és hasznosítási szabályzat az önkormányzat – és a hozzá kapcsolódó 
részben önállóan gazdálkodó intézmények - tulajdonában, kezelésében lévő feles-
legessé vált vagyontárgyak folyamatos feltárásával, hasznosításával, selejtezésével 
kapcsolatos eljárások szabályait tartalmazza. 
 
 
1. A selejtezéssel kapcsolatos eljárási szabályok 
 
A felesleges vagyontárgyak hasznosításával és selejtezésével kapcsolatos döntési 
jogkört - a jogszabály által előírt korlátozások mellett - a polgármester gyakorolja. 
A jegyzőnek e tárgyban javaslattételi joga van. 
 
A jegyző a felesleges vagyontárgyak feltárásával, hasznosításával, selejtezésével 
kapcsolatos döntéseinek előkészítésére selejtezési bizottságot hoz létre. A bizottság 
számát és tagjainak névsorát a szabályzat melléklete tartalmazza. 
 
 
2. A vagyontárgyak selejtezhetősége 
 
Vagyontárgynak minősülnek mindazok a tárgyi eszközök és készletek, amelyek az 
önkormányzat és részben önállóan gazdálkodó intézményei használatában, kezelé-
sében vannak, illetve, mely vagyontárgyaknak tulajdonosa, s amelyeket a főkönyvi 
számlákon – és/vagy analitikus nyilvántartási rendszerében – az önkormányzatnál 
és részben önállóan gazdálkodó intézményeinél ténylegesen nyilvántartásba vettek. 
 
Feleslegesnek azok a vagyontárgyak minősíthetőek, amelyek az alábbi kritériumok-
nak megfelelnek: 

- a zavartalan működéshez szükséges mennyiséget meghaladják,  
- a technikai fejlődés változása, illetve a korszerűbb eszközökkel történő ellátás 
folytán nélkülözhetővé váltak,  
- valamely feladat megszűnése vagy változása következtében a feladat ellátá-
sához már nem szükségesek. 

 
Nem tekinthetők feleslegesnek azok a vagyontárgyak, amelyek: 

- nincsenek használatban, de várhatóan használatba kerülnek,  
- illetve javítás alatt állnak. 
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Selejtezendők mindazon vagyontárgyak, amelyek az alábbi követelményeknek akár 
külön-külön vagy együttesen megfelelnek: 

1. Kár következtében nagy állagveszteséget szenvedtek, s várhatóan javítás 
után sem válnak rendeltetésszerű használatra igazán alkalmassá. 
A javítás során külön figyelmet kell szentelni a javítás várható anyagi vonzata, 
a vagyontárgy állagjavulása és használhatósága közötti viszonyra. 
Ha a javítás anyagilag irreálisan magas terhet jelent, akkor a leselejtezés mel-
lett kell dönteni. 
2. Teljesen (0-ra) leíródott és felújításra gazdasági megfontolásból alkalmatlan 
vagyontárgy, illetve olyan vagyontárgy, melynek használata műszakilag, biz-
tonságtechnikailag nem javasolt. 
3. Ha a vagyontárgyak műszakilag, erkölcsileg elavultak oly mértékben, hogy 
selejtezésük indokolt. 

 
 
3. A selejtezési eljárás menete 
 
3.1. Évente egyszer, írásban kezdeményezni kell a feleslegessé váló és elhasználó-
dott eszközök hasznosítását, illetve selejtezését. 
A kezdeményezés határidejét a jegyző a melléklet szerint szabályozza. 
 
A kezdeményezésre jogosultak felsorolását melléklet tartalmazza. 
 
A selejtezési kezdeményezésre jogosult írásban köteles rögzíteni a selejtezési kez-
deményezést. 
A feleslegesnek minősített vagyontárgyakról jegyzéket kell felvenni, mely a selejte-
zési kezdeményezés mellékletét képezi. 
 
 Külön jegyzéket kell felvenni: 

- a tárgyi eszközökről,  
- a mennyiségben és értékben nyilvántartott készletekről, 
- a csak mennyiségben nyilvántartott készletekről, egyéb eszközökről. 
 

A jegyzékeknek az alábbi kötelező tartalmi elemei vannak: 
- sorszám,  
- leltári (azonosító) szám, 
- a vagyontárgy megnevezése, főbb azonosító adataival, 
- érték adatok (pl.: tárgyi eszközöknél: bruttó érték, értékcsökkenés, nettó ér-
ték; készleteknél a nyilvántartási érték, stb.), 
- mennyiségi egység,  
- a feleslegesnek minősített mennyiség,  
- a feleslegessé válás oka, 
- a használatból való kivonás időpontja,  
- a hasznosítás módjára tett javaslat,  
- a jegyzék készítésének időpontja,  
- az összeállításért felelős személy aláírása. 
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3.2. A selejtezési kezdeményezést – az összeállított jegyzékekkel együtt - a vagyon-
gazdálkodásért felelős személynek felül kell vizsgálnia.  
A felülvizsgálatnak ki kell térnie arra, hogy a feleslegessé válás okaként feltüntetett 
indokok valóságosak-e, a nyilvántartási számok helyesek-e. Indokolt esetben a fe-
lülvizsgálatot végző személy szakértő véleményét is kérheti. 
 
A selejtezési kezdeményezés felülvizsgálatának megtörténtét hitelt érdemlően do-
kumentálni kell. A felülvizsgálat során feltárt eltérésekről hibajegyzéket kell kitölteni, 
mely tartalmazza a feltárt hibát, hiányosságot, valamint a helyes adatokat. 
 
A felülvizsgált selejtezési kezdeményezést át kell adni a polgármesternek. 
 
3.3. A jegyző feljegyzést készít a selejtezési bizottság összehívásáról és a selejtezé-
si kezdeményezés dokumentumainak a selejtezési bizottság vezetőjének történő 
átadásáról. 
A selejtezési bizottságot a selejtezési kezdeményezéstől számított 15 napon belül 
össze kell hívni. A bizottság ülésén biztosítani kell a megfelelő szakértelemmel ren-
delkező dolgozó vagy igény szerint a külső szakértő részvételét. 
 
3.4. A selejtezési eljárás további munkaszakaszai összefoglalásaként selejtezési 
jegyzőkönyvet kell kiállítani, melyhez csatolni kell az egyes munkaszakaszok írásos 
dokumentumait.  
 
3.4.1. A selejtezési bizottság először a selejtezési kezdeményezés megtárgyalása 
és megvitatása céljából ül össze. 
A selejtezési bizottság által felülvizsgált, ellenőrzött, és megítélése szerint is selejte-
zendő vagyontárgyakról selejtezési javaslatot készít. 
A selejtezési bizottság selejtezési javaslatához selejtezési jegyzékek kapcsolódnak. 
A selejtezési jegyzékek tartalmazzák az alábbi adatokat: 

- sorszám,  
- leltári (azonosító) szám, 
- a vagyontárgy megnevezése, főbb azonosító adataival, 
- érték adatok (pl.: tárgyi eszközöknél: bruttó érték, értékcsökkenés, nettó ér-
ték; készleteknél a nyilvántartási érték, stb.), 
- mennyiségi egység,  
- a selejtezési bizottság javaslata a selejtezést követő eljárásra, 
- a jegyzék készítésének időpontja,  
- az összeállításért és ellenőrzésért felelős személy aláírása. 

 
A selejtezési bizottság vezetője jóváhagyás céljából a selejtezési kezdeményezést 
átadja a polgármesternek. 
 
3.4.2. A selejtezés lebonyolítására - a különböző belső, illetve felügyeleti szerv(ek) 
eltérő szabályozásának hiányában - a polgármester ad engedélyt a jegyző javaslata 
alapján. 
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A selejtezés lebonyolítása érdekében a polgármester ellenőrzi a selejtezési bizott-
ság által elkészített, összeállított selejtezési kezdeményezést. 
Az ellenőrzést követően a selejtezési és hasznosítási kezdeményezéssel érintett 
eszközök selejtezését vagyontárgyanként: 
 - jóváhagyja, és/vagy 
 - a javaslattól eltérően dönt. 
A döntést és a jóváhagyást a jegyzékre fel kell vezetni, valamint a jegyzéken a jóvá-
hagyási záradékot kitölteni. 
 
3.4.3. A selejtezendő vagyontárgyakról selejtezési bizonylatot kell kiállítani. 
A selejtezési bizonylatnak tartalmaznia kell többek között: 
 - a tárgyi eszközök esetében a bruttó érték és az értékcsökkenés kivezetésé-
hez szükséges adatokat és 

- a főkönyvi számlaszámokat - a főkönyvi könyvelés számára,  
- a leltári azonosító számokat - az analitikus könyvelés számára; 

 - a mennyiségben és értékben nyilvántartott készletek esetében az érintett 
főkönyvi számla számát és a leltári azonosító számokat; 
 - a csak mennyiségben nyilvántartott készletek és egyéb eszközök esetében 
az analitikus nyilvántartás azonosító számát, leltári számát. 
 
A selejtezési bizonylatot minden érintettnek alá kell írnia. 
 
3.4.4. A selejtezési bizottság a selejtezett vagyontárgyak hasznosítására részletes 
javaslatot tesz. 
A javaslat-tétel írásban történik. 
A javaslat külön részben tartalmazza az: 
 - értékesítésre javasolt, valamint 
 - az ingyenes átruházásra javasolt 
eszközök körét. 
 
Az elkészített javaslatot a selejtezési bizottság átadja a polgármesternek. 
 
3.4.5. A jegyző a javaslatot átveszi, majd a költségvetési szerv egyéb gazdálkodási 
szabályai alapján: 
 - a hasznosítási javaslatot előkészíti a tárgyban döntési hatáskörrel rendelke-
ző szerv számára, illetve 
 - ha e tárgyban rendelkezik hatáskörrel, dönt a javaslat tárgyában. 
 
A polgármester a kezdeményezéstől számított 30 napon belül gondoskodik a feles-
legessé vált, illetve a kiselejtezett eszközök hasznosításáról. 
 
A hasznosítás módjai lehetnek: 

- értékesítés, valamint a használat, illetve a hasznosítás jogának átengedése, 
- ingyenes átruházás (térítés nélküli átadás). 

 



SZÁMVITELI SZABÁLYOK NYÁRLŐRINC 
 

 

 
Selejtezési szabályzat (Hatályos 2009. január 1.-től) 

 
 

7 

a) A fenti hasznosítási módokra vonatkozó szabályokat az Államháztartásról szóló - 
többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 108. §-a alapján a helyi önkor-
mányzat vonatkozó rendeletének kell meghatároznia. 
 
b) Amennyiben az a) pontban hivatkozott szabályozás nem tartalmaz a területre vo-
natkozó részletes szabályozást, akkor a polgármester a mellékletben meghatározott 
rend szerint dönt a hasznosításról. 
 
A vagyon értékesítéséről, a használatáról, illetve használati jogának átadásáról, va-
lamint ingyenes átruházásáról minden esetben szabályszerűen kiállított bizonylatot 
kell készíteni, illetve lehet elfogadni. 
 
3.4.6. A selejtezési bizottság elkészíti javaslatát arra vonatkozóan, hogy a már selej-
tezett eszközök közül melyek kerüljenek megsemmisítésre. A javaslatban rögzíteni 
kell a megsemmisítés ajánlott módját. 
 
A megsemmisítésre vonatkozó javaslatot át kell adni a polgármesternek. 
 
3.4.7. A polgármester a javaslatot áttekinti, majd dönt arról, hogy adott eszköz vo-
natkozásában a megsemmisítést, illetve a megsemmisítés javasolt módját: 
 - jóváhagyja, vagy 
 - a javaslattól eltérően dönt, s a javaslattól eltérő döntését a javaslaton rögzíti. 
 
A szerv vezetője a jóváhagyott dokumentumot visszaadja a selejtezési bizottságnak. 
 
3.4.8. A selejtezési bizottság gondoskodik a megsemmisítés végrehajtásáról.  
A megsemmisítési eljárásról külön jegyzőkönyvet kell felvenni.   
 
 
4. A megsemmisítési eljárás 
 
A megsemmisítési eljárás lefolytatására csak a polgármester által jóváhagyott meg-
semmisítési javaslat alapján kerülhet sor. 
 
Abban az esetben kerülhet megsemmisítésre sor, ha a vagyontárgy még hulladék 
formájában sem hasznosítható, illetve raktározása tárolóhely hiányában nem lehet-
séges. 
A fent leírt esetekben megsemmisítési eljárást kell lefolytatni. 
 
A megsemmisítésről olyan jegyzőkönyvet kell felvenni, amely hitelt érdemlően tar-
talmazza: hogy mely vagyontárgyak, milyen módon és mikor kerültek megsemmisí-
tésre. 
 
A megsemmisítés időpontját a megsemmisítésre javasolt eszközök jegyzékére fel 
kell vezetni. 
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A megsemmisítési jegyzőkönyvet a megsemmisítési eljárásban résztvevő selejtezési 
bizottsági tagok, valamint a megsemmisítést engedélyező személy köteles aláírni. 
 
 
5. A selejtezéssel kapcsolatos dokumentumok tárolása, őrzése 
 
A selejtezéssel kapcsolatos dokumentumok tárolására, őrzésére a számviteli bizony-
latok analógiája alapján kell gondoskodni. A selejtezési bizonylatot a könyvelési bi-
zonylatok között kell megőrizni. Az egyéb selejtezési dokumentumokat, a ….. évi 
selejtezési okmány nevű gyűjtőben kell megőrizni, s iktatott ügyiratként, annak jelle-
gének megfelelően kezelni. 
  
 
6. A személyi felelősség megállapítása 
 
A selejtezési eljárás során vizsgálni kell, hogy a selejtezés természetes állagveszte-
ség, avulás vagy személyi mulasztás miatt vált-e szükségessé. 
 
Amennyiben megállapítható a személyes mulasztás ténye, meg kell vizsgálni, hogy 
a selejtté válást hanyag kezelés, tárolás vagy szándékos rongálás okozta-e. 
 
A felelősségre vonási eljárást a munkáltatónak kell kezdeményeznie. 
 
 
7. A szabályzat hatálya 
 
Ezen szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a selejtezésre és 
hasznosításra vonatkozó belső szabályozás. 
 
 

♣♣♣ 
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1. sz melléklet 
 

(Minta) A selejtezési bizottság számának és tagjainak meghatározása 
 
 
A költségvetési szerv vezetője az alábbi selejtezési bizottságot hozza létre a selejte-
zéssel kapcsolatos döntések előkészítésére, a feleslegessé vált vagyontárgyak 
hasznosítási lehetőségeinek kidolgozására, a selejtezési eljárásban való részvétel-
re: 
 
 

1. A selejtezési bizottság 3 főből áll. 
 
2. A bizottság tagjai:  
    Önálló költségvetési szerv részéről 
 Konfárné Czibulya Erzsébet gazdálkodási főmunkatárs, 
 Varga Józsefné gazdálkodási főmunkatárs, 
 Műszaki szakember 
    Intézmény vonatkozásában + az intézményvezető, 

     intézmény vezető által kijelölt dolgozó 
 
 
Nyárlőrinc, ……………... 
 
 
 ……….. 
 …………….. 
 
 
A szabályzatot megismertem, az abban foglaltakat feladataim végzése során ma-
gamra nézve kötelezőnek ismerem el. 
 
 
.......................................................       ........................................................ 
.......................................................       ........................................................ 
....................................................... 
 
 
Nyárlőrinc, ………………… 
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2. sz. melléklet 

 
 
 

A selejtezés és a hasznosítás kezdeményezésének határideje 
 
 
 
 

A selejtezési és hasznosítási szabályzatban foglaltaknak megfelelően, az abban 
megfogalmazottak érvényre juttatása érdekében a selejtezés és hasznosítás kezde-
ményezésének határidejét minden naptári év november 1. napjáig határozza meg 
az önálló költségvetési szerv a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 
vonatkozásában is. 
 
Kezdeményezésre az alábbi személyek jogosultak: 
 

1. Jegyző, 
2. Intézményvezetők, 
3. Költségvetési szakfeladat ellátója 

 
 
 
 
N y á r l ő r i n c ,  2009. január 1. 
 
 
 
 Pap Sándor 
 polgármester 
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3. sz .melléklet  
 
 
 

A részben önállóan gazdálkodó intézményekre vonatkozó selejtezési és hasz-
nosítási szabályokról 

 
A részben önállóan gazdálkodó intézmények selejtezési és hasznosítási feladatait 
elsősorban az adott részben önállóan gazdálkodó intézmények, valamint a gazdál-
kodási feladataikat ellátni köteles önállóan gazdálkodó intézmény között kötelezően 
megkötendő megállapodásnak kell rendeznie. 
A megállapodás alapján, illetve annak hiányában a jelen helyen szabályozott követ-
kező előírásokat kell betartani: 
 

1. A részben önállóan gazdálkodó intézmények vonatkozásában a kezdemé-
nyezés határidejét: 

- az intézményvezetők külön nem határozzák meg, arra az általános sza-
bályok érvényesek. 
 

2. A részben önállóan gazdálkodó intézmények vonatkozásában: 
- nem hoznak létre külön selejtezési bizottságot, de a selejtezési bizottság 
tagjai között kell lennie a részben önállóan gazdálkodó intézmények veze-
tőinek, illetve az általuk kijelölt személyeknek. 
 

3. A selejtezés lebonyolítására a részben önállóan gazdálkodó intézmények 
vonatkozásában: 

- az intézményvezetők tudtával és beleegyezésével az önállóan gazdál-
kodó költségvetési szerv vezetője ad engedélyt,  
 

4. A selejtezés és megsemmisítés engedélyezésére a részben önállóan gaz-
dálkodó szervek vonatkozásában: 

- az intézményvezetők tudtával és beleegyezésével az önállóan gazdál-
kodó költségvetési szerv vezetője jogosult. 

 
 
 
 
N y á r l ő r i n c ,  2009. január 1. 
 
 
 
 Pap Sándor 
 polgármester 
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Melléklet a szabályzat 3.4.5/b. pontjához 

 
 

A felesleges és kiselejtezett eszközök hasznosításának szabályai 
 
 

1. A polgármester a 100.000,- forintot elérő és azt meghaladó értéket képvi-
selő vagyon hasznosítását az önkormányzat képviselő-testületének dön-
tése alapján engedélyezheti. 

 
2. A polgármester a 100.000,- forint értékhatár alatti, feleslegesnek minősí-

tett ingókat saját hatáskörében eljárva hasznosíthatja. 
 

3. Az 1. és 2. pontban leírt hasznosításról év végén az önkormányzat képvi-
selő-testületének írásos beszámolóban számot kell adni.  

 
 
 
 

*** 



 

 
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 

mint költségvetési szerv 
 
 
 
A számvitelről szóló módosított 2000. évi C. törvény és az államháztartás 
szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátossága-
iról szóló módosított 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet előírásai alap-

ján kialakított 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AZ ESZKÖZÖK ÉS A FORRÁSOK 
LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI 

SZABÁLYZATA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hatályba lépését 2009. január 1. napjától elrendelem. 
 
 
 
 
 
N y á r l ő r i n c ,  2009. január 1. 
 
 

Zayzon Jenőné 
jegyző 
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Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 

Leltározási és leltárkészítési szabályzata 
 
 
A leltározás részletes szabályait a Számvitelről szóló 2000. évi C törvény, valamint 
az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sa-
játosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 37. § (5) – (6) bekezdése 
alapján az államháztartás szervezete saját hatáskörében állapítja meg. 
 
A leltározási és leltárkészítési szabályzat előírásait az önkormányzat – és a hozzá 
kapcsolódó részben önállóan gazdálkodó intézmények – tulajdonában és kezelésé-
ben lévő eszközök és források leltározásakor és leltárkészítésekor kell alkalmazni. 
 
 

1. A szabályzat célja és tartalma 
 
 
A szabályzat célja, hogy eleget téve a jogszabályi kötelezésnek meghatározza a lel-
tározás és leltárkészítés helyi szabályait. 
 
A szabályzat tartalmazza: 
 - a leltározási kötelezettséget, 
 - a leltár fogalmát és a leltár alapkövetelményeit, 
 - a leltározás fogalma és a leltározás alapkövetelményei, 
 - a leltározás módját. 
 
 

2. A leltározási kötelezettség 
 
 
A leltározási kötelezettség kiterjed 
 - a tárgyévről december 31-i fordulónappal készített mérlegben kimutatott 
  - eszközökre,  
  - forrásokra, valamint 
 - a mérlegben értékben nem szereplő eszközökre. 
 
A leltározási kötelezettség 
 - minden évre vonatkozik, illetve 

- minden második évre vonatkozik az eszközök esetében akkor, ha fennállnak 
a következő feltételek: 

  - a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött,  
- az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról fo-
lyamatosan részletező nyilvántartást vezetnek mennyiségben és érték-
ben,  
- az önkormányzat rendeletben szabályozta, engedélyezte a kétéven-
kénti eszköz leltározást. 
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3. A leltár fogalma és a leltár alapkövetelményei 
 

 
A leltár fogalma: 
A leltár az önkormányzat tulajdonát képező, illetve kezelésében lévő eszközök és 
azok forrásai, továbbá a birtokában lévő idegen eszközök valóságban meglévő ál-
lományának egy adott időpontban meghatározott módon készített mennyiségi, illetve 
mennyiségi és értékbeni kimutatása. 
 
A leltárral szemben meghatározott alapkövetelmények: 

- A leltár célja, hogy a mérlegben kimutatott eszközök és források valódiságát 
alátámassza. 
- A leltárnak tartalmaznia kell tételesen és ellenőrizhető módon az önkormány-

zat: 
- eszközeit mennyiségben és értékben, illetve egyes eszközöket csak ér-

tékben,   
- forrásait értékben. 

 
4. A leltározás fogalma és a leltározás alapkövetelményei 

 
 
A leltározás fogalma: 
A leltározás olyan tevékenység, amellyel a szerv az eszközeit és forrásait számba 
veszi és a valóságban meglévő állományt megállapítja. 
A leltározási tevékenységhez tartozik: 

- az eszközök mennyiségi felvétele,  
- a csak értékben nyilvántartott eszközöknél a nyilvántartásokkal való egyez-

tetés, 
- a kötelezettségeknél a nyilvántartásokkal való egyeztetés, 
- az aktív és a passzív vagyonrészek értékelése, 
- a mennyiségi leltározás során a leltározott értékadatok nyilvántartásokkal 
történő egyeztetése,  
- a leltárhiányok és többletek megállapítása, azok okainak megállapítása, tisz-
tázása, majd rendezése, elszámolása. 

 
A leltározás alapkövetelményei: 

- A leltározás végrehajtását leltárral kell dokumentálni; 
- A leltározás végrehajtása érdekében ki kell alakítani és működtetni kell a lel-
tározási körzetek és egységek rendszerét; 

 - Gondoskodni kell arról, hogy elkészüljön a leltározási ütemterv; 
- Biztosítani kell a leltározás szabályszerűségét, dokumentáltságát, ezért a 
leltározással kapcsolatos valamennyi mozzanatot írásban is kell rögzíteni. 
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5. A leltározás módjai 
 

 
A leltározás módjának meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy az adott va-
gyon: 
 - mérlegtételben szereplő vagyon-e, illetve 
 - mérlegtételen kívüli vagyon. 
 
A mérlegben szereplő vagyon leltározás végrehajtási módja a következő 

- mennyiségi felvétel, 
- egyeztetés. 

 
b) egyeztetéssel kell leltározni 

- a csak értékben kimutatott eszközöket 
 - az immateriális javakat, 
 - a követeléseket,  

- az idegen helyen tárolt – letétbe helyezett portfolió – kezelés-
ben, vagyonkezelésben lévő értékpapírokat, illetve a 
dematerializált értékpapírokat és 

- a forrásokat. 
 
A könyvviteli mérlegben értékben nem szereplő vagyon leltározási módját az éves 
leltározási ütemterv határozza meg. 
Az érintett vagyoni kör a következő lehet: 

- használt készletek, 
- használatban lévő készletek, 
- kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök. 

 
 
5.1. Leltározás mennyiségi felvétellel 
  
Mennyiségi felvétellel kell leltározni - a Korm. rendelet 37. § (3) bekezdése alapján - 
az eszközöket – kivéve az immateriális javakat, a követeléseket (ideértve a kölcsö-
nöket, a beruházási előlegeket és az aktív pénzügyi elszámolásokat). 
A mennyiségi felvétel módját kell alkalmazni tehát a következő vagyoni körben: 

- a tárgyi eszközök, (kivéve a beruházási előlegeket) 
- az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe 
vett) eszközöket, tenyészállatokat,  
- a befektetett pénzügyi eszközöket (kivéve a csak értékben kimutatott érték-
papírok), 
- a készleteket, 
- az értékpapírokat (kivéve a csak értékben kimutatott értékpapírok), 
- a pénzeszközök állományát. 
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A mennyiségi leltározás az eszközök darabszám, tömeg, súly szerinti felmérését 
jelenti. Ennek alapján a felvétel az eszközök jellegétől függően történhet számlálás-
sal vagy méréssel. 
 
A felvételt végre lehet hajtani: 

- a nyilvántartásoktól függetlenül, illetve  
- a meglévő analitikus nyilvántartások alapján. 
 

A nyilvántartásoktól függetlenül történő mennyiségi felvétel 
 
A nyilvántartásoktól függetlenül történő mennyiségi felvétel jellemzője, hogy a tény-
leges mennyiségi felvételt nyilvántartási adatokkal előre ki nem töltött leltár nyomtat-
ványokra vezetik fel. A mennyiségi felvételt követően vezetik csak fel a nyilvántartási 
adatokat.  
A felvétel jellemzője, hogy: 

- megnöveli a leltárkiértékelés munkáját, mivel a helyszínen felvett tételeket 
kell utólag beazonosítani a nyilvántartás adataihoz, 
- nagy a hibalehetőség a felvétel során, ha nem egyértelműen veszik fel az 
azonosító adatokat, 
- nehéz lehet a nyilvántartás adataihoz történő beazonosítás, ha a felvétel so-
rán nem pontosan vették fel az adott eszköz azonosító adatait. 

 
A nyilvántartások alapján történő mennyiségi felvétel 
 
A nyilvántartások alapján történő felvétel jellemzője, hogy a mennyiségi felvétellel 
történő leltározás előtt a leltárfelvételi íveken a nyilvántartási adatokat előre ki kell 
tölteni. 
A módszer alkalmazásának feltétele, hogy a szerv ismerje, adott eszköz mely leltá-
rozási körzetben található, mivel a leltárfelvételi íveket leltározási körzetenként kell 
kitölteni. 
A módszer előnyei: 

- meggyorsítja a leltározási tevékenységet,  
- minimálisra szorítja a leltárfelvétel során az adminisztrációs és egyéb hibale-
hetőségeket. 

 
A szervnél a leltározást lehetőség szerint nyilvántartások alapján történő mennyiségi 
felvétellel kell végrehajtani. 
 
 
5.2. Az egyeztetés alkalmazása 
 
Egyeztetéssel kell leltározni - a Korm. rendelet 37. § (3) bekezdése alapján - a csak 
értékben kimutatott eszközöket, és a forrásokat. 
 
Egyeztetési módszerrel kell leltározni: 

- az immateriális javakat,  
- a követeléseket (ide értve a kölcsönöket is), 
- a beruházási előlegeket, 
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- idegen helyen tárolt - letétbe helyezett, portfólió-kezelésben, vagyonkezelé-
sében lévő - értékpapírokat, illetve a dematerializált értékpapírokat, 
- az aktív pénzügyi elszámolásokat,  
- hosszú lejáratú kötelezettségeket, 
- a rövid lejáratú kötelezettségeket,  
- a passzív pénzügyi elszámolásokat. 

 
Az egyeztetés adminisztratív felmérést jelent, amikor a főkönyvi számlákat kell 
egyeztetni az analitikus nyilvántartásokkal, illetve a főkönyvi könyvelés helyességét 
igazoló okmányokkal. 
 
 
Az egyeztetéssel történő leltározás során is a leltározásról készült dokumentumnak 
biztosítani kell a leltárral szemben támasztott követelményeket. 
 
 

6. A leltározási körzetek és egységek meghatározása 
 
 
A leltározási feladatok a leltározási körzetek, egységek kijelölésével kezdődnek. A 
leltározási körzetek, egységek kijelölésének szükségességét elsősorban a személyi 
felelősség megállapíthatósága érdekében kell meghatározni. 
A leltározási körzetek és egységek kijelölésének követnie kell a költségvetési szerv 
belső szervezeti, szerkezeti, működési tagozódását, illetve felépítését. 
 
Leltározási körzet az a terület, mely leltározás szempontjából jól elkülöníthető, illetve 
melynek elkülönítését vagyonvédelmi, vagyonbiztonsági szempontból biztosítani 
kell. Leltározási körzetként kell meghatározni minden feladatellátás szempontjából 
egységet alkotó 
 - épületet, épületegységet, esetleg 
 - szakfeladatot. 
 
A leltározási egység a leltározási körzeten belüli olyan rész, melynek elkülönített 
kezelése a vagyonvédelmi szempontból indokolt, illetve a leltározási tevékenységet 
könnyíti meg. Ilyenek lehetnek pl.: 

- ha a leltározási körzet több épületből álló épületcsoport, akkor a leltározási 
egységek lehetnek az egyes épületek, illetve az épületeken belüli épületré-
szek,  

 - ha a leltározási körzet egy épület, akkor egységként lehet megadni az épület 
helyiségeit. 
 
A leltározási körzetek és egységek - előző elvek figyelembevételével történő - kiala-
kításáért a jegyző tartozik felelősséggel.  
A leltározási vezető felelős azért, hogy a leltározás megszervezése előtt áttekintse a 
leltározási körzetek és egységek célszerűségét, indokoltságát. 
Az aktuális leltározási körzetek és egységek meghatározását a szerv vezetőjének e 
szabályzat  mellékleteként kell csatolnia.  
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7. A leltározás esedékessége, időpontja és a leltár fordulónapja 

 
 
7.1. A leltározás esedékessége 
 
 
A leltározási feladatok ellátása minden évben esedékes, mivel a leltár az évenként 
készítendő mérleg alátámasztását szolgálja. 
 
A leltározási tevékenységek esedékessége lehet: 
 - minden évben teljes, azaz valamennyi eszközre és forrásra kiterjedő, illetve 

- adott évben nem teljes, azaz egyik évben teljes, az azt követő évben részle-
ges (azaz csak az egyeztetéssel történő leltározási feladatok ellátását igény-
lő). 

 
Teljes leltározás 
 
A vagyoni körre vonatkozóan teljes leltározást kell végezni akkor, ha önkormányzati 
rendelet nem teszi lehetővé adott évre azt, hogy az eszközök mennyiségi felvétellel 
történő leltározása mellőzésre kerüljön. 
 
Nem teljes leltározás 
 
A vagyoni körre vonatkozóan nem teljes leltározást lehet végezni akkor, ha önkor-
mányzati rendelet lehetővé teszi adott évre azt, hogy csak az egyeztetéssel leltáro-
zandó vagyon kerüljön leltározásra. 
 
 
7.2. A leltározás időpontja és a leltár fordulónapja 
 
 
A leltár fordulónapja 
 
A leltár fordulónapja az a nap, amely napra vonatkozóan a leltárt el kell készíteni. 
 
A leltározás fordulónappal kapcsolatos szabályai: 

- Csak fordulónapi leltározás végezhető el. 
- A mérlegvalódiság elvének érvényesítése érdekében a fordulónap: az év 
utolsó napja, december 31. 

 
A leltározás időpontja 
 
A leltározás időpontja az az időpont, amikor a leltározási tevékenységet elvégzik, 
azaz: 

- mennyiségi felvétellel történő leltározáskor a tényleges mennyiségi felvétel 
időpontja,  
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 - az egyeztetéssel történő leltározáskor az egyeztetés elvégzésének időpont-
ja. 
 
A tényleges leltározás előtt, függetlenül attól, hogy az mennyiségi vagy egyezteté-
ses leltár, a rendelkezésre álló analitikus nyilvántartásokat le kell zárni, mellyel meg-
történik a jelzés arra vonatkozóan, hogy a leltározás melyik napon történt. 
 
A leltározási tevékenységet a vagyoni kör nagysága miatt nem lehet a leltár forduló-
napján leltározni. Ezért a leltározandó vagyoni kör, a rendelkezésre álló személyi 
háttér, és egyes célszerűségi szempontok figyelembevételével kell előre megtervez-
ni – a leltározási ütemtervben – a leltározási feladatok végrehajtási időpontjait. 
 
A leltározást úgy kell megszervezni, hogy a leltározás tényleges időpontja lehetőség 
szerint minél kevésbé térjen el a leltár fordulónapjától. 
 
A fordulónap és a leltár időpontja közötti időeltérésből fakadó feladatok 
 
A tényleges leltárfelvétel tehát történhet a fordulónap előtt vagy után is.  
A fordulónap és a tényleges leltárfelvétel közötti időszakban történt változásokat 
feltétlenül figyelembe kell venni, mivel a leltár csak így tudja alátámasztani a mérle-
get, mely a fordulónappal készül. 
A leltár fordulónapja és a leltározás időpontja között időszakban a változásokról és a 
változások átvezetéséről 

- leltárt kiegészítő dokumentumot kell készíteni, úgy kell összeállítani a végle-
ges leltárt, illetve 
- a leltárakra egyértelmű módon rá kell vezetni a változásokat, és gondoskod-
ni kell az újabb összesítésekről. 

 
 

8. Az értékelés 
 
 
A mérlegben csak megfelelően értékelt vagyon szerepelhet, ezért a mérleg alátá-
masztását szolgáló leltár elkészítésekor is ügyelni kell arra, hogy  

- a számviteli törvényben,  
- a számviteli törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben,  
- a helyi sajátosságot tükröző számviteli politikában, illetve 
- az eszközök és források értékelési szabályzatában  

meghatározott értékelési elvek érvényesüljenek, illetve az értékelési feladatok ellá-
tásra kerüljenek. 
 
 

9. A leltározási ütemterv 
 
 
9.1. A leltározási ütemterv jelentősége, célja 
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A leltározási munka zavartalanságát a leltározás megfelelő előkészítésével, a sze-
mélyi és a technikai feltételek megteremtésével kell biztosítani. Ennek maradéktalan 
megszervezéséért az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának jegyzője a felelős. 
 
A leltározási munka tervszerűségének biztosítása érdekében minden évben - a leltá-
rozási munka megkezdése előtt legalább 30 nappal - leltározási ütemtervet kell ké-
szíteni. A leltározási ütemtervet a jegyző hagyja jóvá. 
 
 
9.2. A leltározási ütemterv tartalmi követelményei 
 
 
A leltározási ütemtervnek tartalmaznia kell: 

- a leltározás elkészítésével, a leltár felvételével és értékelésével kapcsolatos 
munkafolyamatok tervezett időpontját, az egyes munkafolyamatok elvégzéséért 
felelős személyek, a leltározás helyszíneinek, a leltározandó eszközök megne-
vezését, továbbá a leltározás ellenőrzéséért felelős személy kijelölését; 
- a leltározás vezetőjének kijelölését, továbbá a leltározási bizottságok számá-
nak, a leltározási bizottságok tagjainak meghatározását. 

 
A leltározási ütemterv összeállítása a leltárvezető feladata. 
 
 
9.3. A leltározási ütemterv részei 
 
 
A leltározási ütemterv részei 

1. A leltározási munkafolyamatok meghatározása. 
2. A leltározási ütemterv 1. részében meghatározott feladatok leltározási hely-
színei, valamint a helyszínen leltározandó eszközök - mennyiségi felvétellel 
történő leltározáskor. 
3. A leltározásnál használandó nyomtatványok konkrét meghatározása. 
4. A készletek leltározására vonatkozó szabályok, illetve a csak mennyiségben 
nyilvántartott eszközök, kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök leltározá-
sára vonatkozó előírások megadása. 
 
 

9.4. A leltározási munkafolyamatok meghatározása 
 
 
A leltározási ütemterv első részében, a leltározási munkafolyamatok meghatározá-
sakor részletesen fel kell sorolni: 

- a leltározás előkészítésével, 
- a leltározás végrehajtásával és feldolgozásával,  
- a zárójegyzőkönyv készítésével, a könyvviteli elszámolással, illetve egyéb 
esetlegesen felmerülő feladatok ellátásával kapcsolatos teendőket. 
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A leltározás előkészítése: 
 
A leltározás előkészítése során el kell készíteni azt a dokumentumot, amely alapján 
egyértelmű, hogy adott évben a leltározandó eszközöket és forrásokat milyen módon 
(mennyiségi felvétellel - ezen belül nyilvántartásoktól függetlenül vagy analitikus 
nyilvántartások alapján -, illetve egyeztetéssel) kell leltározni. (A besorolást számla-
osztály, számlacsoport, alszámlacsoport, illetve szükség esetén számlaszám szerint 
kell elkészíteni.) 
A leltározásban résztvevő személyek kijelölését, a leltárellenőri, a leltárvezetői meg-
bízásokat írásban kell rögzíteni. A leltározásban résztvevők oktatásának megtörtén-
téről szintén írásos feljegyzést vagy jegyzőkönyvet kell készíteni. 
A leltározás előkészítési feladatai között rendelkezni kell a mennyiségi felvétellel 
leltározandó eszközök, a tartalék alkatrészek, a tartozékok megfelelő elhatárolásá-
ról, szétválogatásáról a leltározás megkönnyítése érdekében. 
Az előkészítés feladatai között szabályozni kell azt, hogy a mennyiségi leltározás 
elvégzéséhez szükséges tárgyi eszközök biztosítva legyenek. 
A leltár előkészítéshez tartozik a leltározás végrehajtásához szükséges nyomtatvá-
nyok beszerzéséről való gondoskodás, valamint a nyomtatvány átadás-átvétel meg-
felelő dokumentálásának szabályozása is. 
 
 
A leltározás végrehajtása és feldolgozása: 
 
A leltározás végrehajtása és feldolgozása kapcsán a leltározási ütemtervben szabá-
lyozni kell az egyes vagyoni kör leltározási munkafolyamatának kezdési és befeje-
zési határidejét, valamint ki kell jelölni a munkafolyamat elvégzéséért és ellenőrzé-
séért felelős személyt, illetve személyeket. 
A leltározás konkrét végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a leltározási ütemterv-
ben ismertetni kell, különös tekintettel arra, hogy milyen feladatokat kell elvégezni: 

- a mennyiségi felvétellel történő leltározáskor, valamint  
- az egyeztetéssel történő leltározáskor. 
 

A helyszíni - tényleges, mennyiségi felvétellel történő - leltározás során a leltározást 
végző személyeknek az alábbi feladataik vannak: 

- ellenőrizniük kell, hogy a leltározott eszköz teljes értékű-e,  
- méréssel, számlálással, illetve egyéb módon meg kell állapítani a leltározott 
összeg mennyiségét,  
- a leltározott eszközöket leltárfelvételi jegyre, illetve ívre fel kell vezetni. 

A leltározási bizonylatokon a leltározandó tárgy legfontosabb azonosító adatait fel 
kell tüntetni. 
 
Az egyeztetéssel történő leltározásról bizonylatot kell kiállítani, hogy annak tényét 
később igazolni lehessen. A leltározásról olyan dokumentációt kell készíteni, mely 
főkönyvi számlánként tartalmazza adott követelés és forrás azonosító adatait, illetve 
az érték adatokat. 
A főkönyvi számlánkénti kimutatások összesítő érték adataiból újabb, a mérleg főso-
rainak megfelelő kimutatást kell készíteni. 
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Az egyeztetés tényét igazoló kimutatást el kell látni keltezéssel, illetve a fordulónap 
megjelöléssel. 
A leltárfeldolgozás a mennyiségi felvétellel történő leltározás során azt jelenti, hogy 
a leltárfelvételt követően el kell készíteni a leltárösszesítőt. Ekkor kell kimutatni a 
többletet, illetve a hiányt. 
Az egyeztetéssel történő leltározáskor a leltárfeldolgozás az egyeztetésekről készí-
tett kimutatások adatainak főkönyvi számlánkénti, illetve főkönyvi számlacsoporton-
kénti összesítése. (Hiány és többlet megállapítása csak a nyilvántartások közötti 
adminisztrációs eltérésekből adódhat, melyet meg kell szüntetni.) 
 
 
A leltárkülönbözetek kimutatása a tényleges mennyiségi felvétel alapján 
 
Leltárhiánynak nevezzük azt a leltárkülönbözetet, amely meghaladja a kompenzál-
ható leltárkülönbözet és a normalizált hiány mértékét. 
Amennyiben leltárkülönbözet került megállapításra, ki kell deríteni annak okát. Az 
okok kutatásánál figyelembe kell venni a leltározás tárgyát képező dolog sajátos 
tulajdonságát, tulajdonságait. 
A leltárhiányokat és többleteket bizonyos körülmények megléte esetén kompenzálni 
lehet. Kompenzálásra elsősorban az azonos cikkcsoportba tartozó, hasonló értékű 
és rendeltetésű termékek esetében kerülhet sor. 
 
 
Zárójegyzőkönyv készítése, könyvviteli elszámolás, egyéb feladatok: 
 
A leltározási ütemtervben elő kell írni a leltározás befejezése után a leltározási 
zárójegyzőkönyv készítési kötelezettséget. 
A zárójegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 

- a leltározott szerv megnevezését,  
- a leltározási körzet és egység megnevezését,  
- a leltár kezdési és befejezési időpontját,  
- a ténylegesen felvett és a könyv szerinti értéket,  
- az eltérések összegét, a rendezésük érdekében teendő intézkedéseket, azok 
felelősét, a rendezés határidejét, a felelősséget,  
- a leltározási bizonylatokkal való elszámolást,  
- a rontott bizonylatokkal való elszámolást,  
- a leltározás szabályszerűségéről szóló nyilatkozatot a leltárfelelőstől,  
- a leltározásban szereplő személyek sajátkezű aláírását. 

(A zárójegyzőkönyvet továbbítani kell a szerv vezetőjének.) 
 
Az ütemtervben rögzíteni kell, hogy a leltározásban résztvevő személyeknek el kell 
számolniuk a leltárnyomtatványokkal, illetve, hogy a zárójegyzőkönyvet alá kell írni-
uk. 
 
A leltározási ütemtervben meg kell határozni a könyvviteli elszámolásra vonatkozó 
feladatokat. 
A leltáreltérések rendezésére az alábbiak szerint kerülhet sor: 
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- Használt készletek esetében csak az analitikus nyilvántartásokból kell a kive-
zetést végrehajtani. 
- Azokban az esetekben, ahol már a főkönyvi számla is érintett, az analitikus 
nyilvántartásokon történő átvezetés után a főkönyvi számlákat módosítani kell 
a tőkeváltozással szemben. A módosítást év végén kell végrehajtani abban az 
esetben, ha az adott számlára év közben feladás alapján negyedévente kell 
könyvelni. 
- Abban az esetben, ha az analitikus nyilvántartás olyan főkönyvi számlát érint, 
amelyre év közben folyamatosan kell könyvelni, akkor az analitikus nyilvántar-
tásokon történt módosítás után, feladással kell átvezetni a változást. 

 

9.5. A leltározás helyszínei, valamint a helyszínen leltározandó eszközök - 
mennyiségi felvétellel történő leltározáskor 
 
A leltározási ütemterv e részében a korábban meghatározott leltározási feladatok  

- leltározási helyszíneit, valamint 
- a helyszínen leltározandó eszközöket  

kell megadni.  
 
 
9.6. A leltározáskor használandó nyomtatványok 

 
 

A leltározási ütemtervben itt kell meghatározni azokat a nyomtatványokat, melyet 
használni kell a leltározás során. 
(A leltározás nyomtatványai közé tartoznak a mennyiségi leltárak, az egyeztetéssel 
történő leltározás dokumentumai.) 
  
A leltározás során használható bizonylatok, nyomtatványok a következők lehetnek: 

- leltárfelvételi ív,  
- leltárfelvételi jegy,  
- leltárösszesítő,  
- leltárfelvételi ív és összesítő, 
- egyeztetéses leltározás kimutatásai, 
- leltáreltérések bizonylatai,  
- a költségvetési szerv vezetőjének írásbeli nyilatkozata, intézkedése az eltéré-
sek rendezésére vonatkozóan stb. 
 

A leltározási ütemtervnek tartalmaznia kell részletesen az adott évben használandó 
nyomtatványokat, valamint a nyomtatványok alkalmazási területeit. 
 
A leltárnyomtatványoknál mindig az aktuálisan használt leltárnyomtatványok nevére, 
számára kell hivatkozni. 
A nyomtatványok megadása azért is fontos, mert ez segíti a leltározás végrehajtásá-
hoz szükséges dokumentumok beszerzését. (Fontos, hogy a nyomtatványok meg-
adásánál ne a megszokás, hanem a tényleges nyomtatványszükséglet domináljon.) 
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A nyomtatványok beszerzése, nyilvántartása és átadása a leltározók részére, illető-
leg azok elszámoltatása a költségvetési szerv leltárfelelősének feladata. 
Alaki követelmények 
A leltározási bizonylatok általános alak és tartalmi kellékei: 
- a bizonylat megnevezése és sorszáma, 
- a bizonylatot kiállító szervezeti egység megjelölése, 
- a leltározók, leltárfelelősök aláírása, 
- a bizonylatok kiállításának időpontja, 
- a leltározott tétel megnevezése. 
 
A leltárfelvételi bizonylatokat szigorú számadási kötelezettség alá kell vonni. 
 
A jegyző feladata: 
 
- a leltározási szabályzat és ütemterv jóváhagyása, 
- a leltározási felelős, a gazdálkodási főmunkatárs munkájának figyelemmel kiséré-
se, 
- a leltározás lebonyolításához szükséges feltételek biztosítása 
- a végrehajtás megszervezése 
- a leltározás ellenőrzése, illetve a leltárkiértékelés szabályszerűségének, a vonat-
kozó előírások betartásának ellenőrzése, 
- a leltározás során tapasztalt hiányosságok esetén a szükséges intézkedések meg-
tétele, 
- döntés a leltárhiány megtérítéséről, a kárt okozók felelősségre vonásáról. 
 
A leltározási felelős feladata 
 
A leltározás szabályszerűségéért, annak irányításáért felelős személy: Konfárné 
Czibulya Erzsébet gazdálkodási főelőadó. 
 
A leltározás és az azt követő leltárértékelés szakmai irányítása és ellenőrzése, ezen 
belül: 
- a leltározási ütemterv elkészítése és kiadása, 
- a leltározási egységek kijelölése, azaz a leltár megszervezése, előkészítése, tech-
nikai lebonyolításának irányítása, a „Leltározási szabályzat” végrehajtásának ellen-
őrzése 
- a leltározáshoz szükséges eszközök és felszerelések biztosítása, 
- a leltározás során felmerülő akadályok megoldására a szükséges intézkedések 
megtétele, 
- a Leltározási szabályzat és a leltározási ütemterv megismertetése a leltározókkal. 
 
Leltározók feladata 
 
A leltározás tényleges lebonyolítását a leltározók végzik. 
 
Feladatuk: A kijelölt leltárkörzetben található készletek és eszközök tényleges mér-
legelés, megszámlálás stb. útján történő leltározása, továbbá az eszközök számba-
vételén túlmenően azok állagának megvizsgálása. Az állapot megjelölését – törött, 
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sérült stb. – a leltárfelvételkor fel kell jegyezni és az azokról készült listát az illetékes 
vezetőnek át kell adni.  
 
 
4. A készletek leltározására vonatkozó szabályok, illetve a csak mennyiségben nyil-
vántartott eszközök, kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök leltározására vo-
natkozó előírások 
 
A leltározási ütemterv 4. részében kell szabályozni a készletek leltározását. A kész-
letekre vonatkozó leltározási előírásoknak ki kell térnie a leltározás módjára, illetve 
az egyes készletféleségek speciális leltározási feladataira. 
A kis értékű immateriális javak és tárgyi eszközök, csak mennyiségben nyilvántartott 
eszközök leltározására vonatkozóan a leltározási ütemtervnek tartalmaznia kell, 
hogy mely eszközöket, milyen okból, milyen rendszerben kell majd leltározni. 

 
9.7. A készletek leltározására vonatkozó szabályok, illetve a csak mennyiség-
ben nyilvántartott eszközök, kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök lel-
tározására vonatkozó előírások 
 
A kis értékű immateriális javak és tárgyi eszközök, csak mennyiségben nyilvántartott 
eszközök leltározására vonatkozóan a leltározási ütemtervnek tartalmaznia kell, 
hogy mely eszközöket, milyen okból, milyen rendszerben kell majd leltározni. 
 
 

10. A leltározási munkanapló 
 
 
A leltározáshoz kapcsolódóan leltározási munkanaplót kell vezetni, mely tartalmaz-
za: 

- a leltározási munkafolyamat megnevezését, 
- a leltározási ütemterv szerint az adott munkafolyamat kezdő és befejező idő-
pontját, a felelős és az ellenőrzésért felelős személyt, személyeket, valamint 
- a tényleges feladatellátásra vonatkozó kezdő és befejező időpontot, a fel-
adatellátót és az ellenőri tevékenységet ellátó személy, személyek megneve-
zését. 
 

A leltározási munkanapló vezetése a munkanaplóból levonható tapasztalatokkal 
együtt lehetővé teszi a következő évi leltározási ütemterv jobb összeállítását és a 
leltározási tevékenységgel kapcsolatos vezetői ellenőrzést. 
 
 

11. A leltározás dokumentumai,  
a dokumentumok kezelése, megőrzésének szabályai 

 
 
11.1. A leltározás dokumentumai 
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A leltározás szabályszerűségének és jogszerűségének ellenőrizhetősége érdekében 
a leltározási tevékenység folyamatos dokumentáltságot igényel. 
 
Évenként rendelkezni kell a következő dokumentumokkal: 

a) a leltározás személyi hátterének biztosítása céljából: 
 - leltárvezetői megbízással,  
 - leltárellenőri megbízással, 
 - feljegyzéssel a leltározásban résztvevő személyek kijelöléséről,  
 - jegyzőkönyvvel a leltározásban résztvevők oktatásáról, 

b) a leltározás szakmai megalapozottsága érdekében: 
 - leltározási ütemtervvel,  
 - a leltározás módja szerinti vagyoni körök meghatározásával, 

c) a hitelesség érdekében: 
- átadás-átvételi jegyzékkel a leltározásra átadott bizonylatokról – a lel-
tározás megkezdése előtt,  
- átadás-átvételi jegyzékkel a leltározás befejezése után átvett bizony-

latokról,  
d) a leltározási tevékenység ellenőrizhetősége érdekében: 

  - leltározási munkanaplóval, 
e) a mérleg alátámasztása érdekében: 

  - záró jegyzőkönyvvel,  
  - a mennyiségi felvétel leltáraival,  
  - az egyeztetés leltárakkal. 
 
 
11.2. A leltározással kapcsolatos dokumentumok kezelése, megőrzése 
 
 
A feldolgozott, főkönyvileg elszámolt leltárakat, a leltárkülönbözetre vonatkozó jegy-
zőkönyvet, a leltárellenőr jelentését iktatni kell. 
A leltározáshoz kapcsolódó bizonylatokat - mint a mérleg bizonylatát - legalább 10 
évig, olvasható állapotban meg kell őrizni. 
A leltárdokumentumokat a beszámoló részeként a mérleggel együtt kell tárolni. 
 
 

12. A szabályzat hatálya 
 
 
Ezen szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti minden más, a leltá-
rozásra vonatkozó belső szabályozás. 
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A szabályzat mellékletei 
 
 

1. számú melléklet: 
A leltározási körzetei és egységei 
 

2. számú melléklet: 
 ….. évi leltározási utasítás 
3. számú melléklet 
 Mebízólevél a leltározás vezetőjének 
4. számú melléklet 
 Megbízólevél a leltározási bizottság vezetője/tagja részére 
5. számú melléklet: 

Leltározási ütemterv a 2009. évre 
6. számú melléklet 
 Az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök, a vagyonkezelésbe adott és 
vett eszközök leltározása 
7. számú melléklet 
 Leltározási jegyzőkönyv 
8. számú melléklet 
 Jegyzőkönyv leltárkülönbözetről 
9. számú melléklet 
 Jegyzőkönyv pénzeszközök és értékcikkek leltározásáról 
10. számú melléklet 
 A részben önállóan gazdálkodó intézmények sajátos leltározással kapcsolatos 
szabályairól 
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1. számú melléklet 

 
 

A leltározási körzetei és egységei 
 
 
A Leltározási és leltárkészítési szabályzat alapján az alábbiak szerint kerülnek meg-
határozásra a Polgármesteri Hivatal, illetve a hozzá kapcsolódó részben önállóan 
gazdálkodó intézmények leltározási körzetek és leltározási egységek: 
 
 
 
Leltározási körzetek Leltározási egységek 
 
01  Polgármesteri Hivatal, 
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2. számú melléklet 
 
Nyárlőrinc Község 
jegyzője 
 
 

…….évi 
 

 LELTÁROZÁSI UTASÍTÁS 
 
 
A leltározás lefolytatásának feladatait az alábbiakban határozom meg: 
 
1. A leltározás szabályszerű felvételének biztosítása érdekében a leltározás meg-
kezdése előtt minden esetben el kell végezni a szükséges selejtezéseket. 
Felelős:  
Határidő: 
 
zandó eszközöket a leltár időpontja előtt a készletezőknek kötelességük rendsze-
rezni és csoportosítani. A leltárt megelőző utolsó bizonylatokat (bevételi, kiadási, 
visszavételezési) jelölni szükséges. 
Felelős: 
Határidő: 
 
2. A leltározás alkalmával a leltárfelvételi jegyek kiállítása nem kötelező. A leltár fel-
vételének szabályosságáért, a leltározási nyomtatványok szabályszerű kiállításáért 
a leltározó és a leltározási bizottság tagjai a felelősek. A leltározási bizonylatokon 
javítás csak a rontott adat áthúzásával történhet úgy, hogy a hibás adat olvasható 
maradjon. 
Felelős:  
Határidő: 
 
3. A leltározás során a leltározásra kerülnek………………………………….. forduló-
nappal: 
 

- Nyilvántartások alapján történő mennyiségi felvétellel kell leltározni: 
…………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………….. 

 Egyeztetési módszerrel kell leltározni: 
 …………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………… 
- Mennyiségi felvétellel kell leltározni: 

……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………… 

 
4. A leltározás kezdeti időpontja: 
 A leltározás befejezésének időpontja: 
 A bizonylatok leadásának határideje: 
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 A leltárkiértékelés határideje: 
 
5. A leltározás határidőben történő elvégzéséért a leltározási bizottság tagjai és a 
készletezők, a leltározási bizonylatok határidőben történő leadásáért a bizottságve-
zetők és készletezők, a leltárkiértékelés határidőben való elvégzéséért pedig a 
számviteli rendért felelős vezető tartozik felelősséggel. 
 
5. A leltározás eseményeit leltározási záró-jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 
 
6. Jelen leltározási utasítást a leltározási ütemterv egészíti ki, amely rögzíti a leltáro-
zás időpontjait, valamint a leltározási bizottságok személyi összetételt. 
 
 
Kelt:……………………… 
 
 
 ……………………………… 
 jegyző 
 



SZÁMVITELI SZABÁLYOK NYÁRLŐRINC 
 

 
Leltározási szabályzat (Hatályos 2009. január 1.-től) 

 

 
3. számú melléklet 

Nyárlőrinc Község 
jegyzője 
 
 
 
 

Megbízólevél 
 
 
 
Megbízom ……………………… asszony gazdálkodási főmunkatársat az …….. évi 
leltározási feladatok vezetésével és ellenőrzésével a következőkre is figyelemmel. 
 

1.) Tartson előkészítő, felkészítő előadást a leltározásban résztvevők részére. 
 

2.) Működjön közre a leltározás megszervezésében és lebonyolításában. 
 
 

3.) Folyamatosan ellenőrizze a leltározásnak a szabályzatban és rendeletekben 
rögzítettek szerinti lebonyolítását, tevékenyen vegyen részt a leltározási mun-
kálatokban. 

 
 

4.) Ellenőrizze szúrópróbaszerűen a felvett vagyontárgyak valódiságát, azono-
sítható megfeleltetését. 

 
 

5.) A leltározás befejezését követően ellenőrizze: 
 

- a leltárbizonylatok alaki, tartalmi helyességét, 
- a hiány-többlet kimutatások, elszámolások valódiságát, 
- a leltárfelvétel és a leltár fordulónapja közötti időszakban történt eszköz-

mozgások bizonylatolását, 
- a leltározott vagyontárgyak és leltárkülönbözetek a nyilvántartás szerinti ada-

taival való egyezőségét 
 

6.) Irja alá a leltározási jegyzőkönyvet. 
 

7.) A felmerülő problémákról adjon jelzést részemre. 
 
 
 
Kelt …………………………………. 
 
 
 ……………………………… 
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 jegyző 
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4. számú melléklet 
Nyárlőrinc Község 
Jegyzője 
 

Megbízólevél 
 
 
 

……………………………- t megbízom 
hogy a …….. évi leltározásban 

mint a …. Számú leltározási bizottság tagja/vezetője vegyen részt. 
 
 
 
A leltározási munkákat a leltározási utasítás és a leltározási ütemterv szerint kötele-
ző elvégezni. 
 
 
 
A leltározás kezdetének időpontja: ………………………………. 
 
A leltározás befejezésének időpontja: ………………………….. 
 
 
 
 
 
 
Kelt …………………………… 
 
 …………………………………
 jegyző 



SZÁMVITELI SZABÁLYOK NYÁRLŐRINC 
 

 
Leltározási szabályzat (Hatályos 2009. január 1.-től) 

 

 
5. számú melléklet 

 
Leltározási ütemterv  

a 2009. évre 
 
1. A leltározás során ellátandó feladatok, a feladatok ellátásának kezdő és be-
fejező időpontjai, a feladat ellátásáért felelős személy(ek), valamint az ellenőr-

zésért felelős személy(ek) 
 

Az ütemtervben szereplő feladatok közül csak azokat kell a Polgármesteri Hivatalra 
és a hozzá kapcsolódó részben önállóan gazdálkodó intézményekre vonatkoztatni, 
melyre feladatellátó személyt, megkezdési és végrehajtási határidőt, valamint ellen-
őrzésre kijelölt dolgozót megneveztek. 
A gazdálkodási sajátosságokból fakadóan a leltározási ütemterv következő számmal 
(és bekezdéssel) megjelölt feladatait nem kell végrehajtani: 
…………………………………… 
 

A/ Polgármesteri Hivatal által ellátott leltározási feladatok 
 

Munkafolyamat 

M. folyamat 
megkezdési 
és befejezési 

időpontja 

M. folyamat 
elvégzéséért 
felelős sze-

mély(ek) 

Ellenőrzésért 
felelős sze-

mély(ek) 

I. A leltározás előkészítése  Alpontok 
 szerint 

Alpontok  
szerint 

1. Tárgyi eszközök, készletek, 
kisértékű tárgyi eszközök elhatárolása    

2. Nem a szervnél tárolt eszközök 
számba vétele    

3. A szervnél lévő, de nem a szerv 
tulajdonát képező eszközök számba-
vétele 

   

4. Felesleges eszközök megjelölése  
   

5. Beruházások, tárgyi eszközök tar-
tozékainak, tartalék alkatrészeinek 
elkülönítése 

   

6. Tárgyi eszközök azonosító szám-
mal való rendelkezésének áttekintése    

7. A tárgyi eszközök analitikus nyil-
vántartása naprakészségének biztosí-
tása 

   

8. Használt és használatba adott 
készletek elkülönítése, a vonatkozó 
nyilvántartások naprakészségének 
biztosítása 
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9. A leltározáshoz szükséges mérő 
műszerek, egyéb berendezések biz-
tosítása 

   

10. Leltározási nyomtatványok be-
szerzése (felvétele a szigorú szám-
adású nyomtatványok közé) 

   

11. A mennyiségi számbavétellel érin-
tett eszközkör meghatározása    

12. Az egyeztetéssel leltározható va-
gyoni kör meghatározása    

13. A rendelkezésre álló analitikus 
nyilvántartás rendszerének áttekinté-
se a vonatkozó jogszabályi, valamint 
belső információs igény szempontjá-
ból 

   

14. A leltározásban résztvevők kijelö-
lése 

 
 

  

15. A leltározásban résztvevőnek kije-
lölt személyek tájékoztatása, oktatása 

   

II. A leltározás végrehajtása  Alpontok 
szerint 

Alpontok 
szerint 

1. Immateriális javak leltározása    
- az analitikus nyilvántartások adatai-
nak főkönyvi számlánkénti összesíté-
se, (bruttó érték, értékcsökkenés, net-
tó érték tagolásban) 

   

- a főkönyvi számlánként összesített 
adatok egyeztetése a vonatkozó fő-
könyvi kivonat érintett számlaegyen-
legeivel (állományi és értékcsökkenés 
számla) 

   

2. Tárgyi eszközök leltározása    
2/1. Tárgyi eszközök mennyiségi leltá-
rozása 

   

- a leltárfelvételi íveket főkönyvi szá-
monkénti, azon belül leltározási kör-
zetenkénti csoportosításban a meglé-
vő analitikus nyilvántartások alapján 
ki kell tölteni (A leltárfelvételi íven fel 
kell tüntetni: "Egyeztető ív".) 

   

- a helyszíni leltározás során a leltár-
felvételi ívre fel kell venni a tényleges 
adatokat (Az egyeztető ív e területen 
mankóként szolgál, hozzásegít a leltá-
rozás pontosságához.)  

   

- a helyszíni leltározás során ki kell 
tölteni a leltárfelvételi jegyeket (ez 
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alapján kell elkészíteni a leltárfelvételi 
ívet) 
2/2. Tárgyi eszközök beruházási elő-
legeinek leltározása 

   

- az analitikus nyilvántartások adatai-
nak főkönyvi számlánkénti összesíté-
se, (bruttó érték, értékcsökkenés, net-
tó érték tagolásban) 

   

- a főkönyvi számlánként összesített 
adatok egyeztetése a vonatkozó fő-
könyvi kivonat érintett számlaegyen-
legeivel (állományi és értékcsökkenés 
számla) 

   

3. Befektetett pénzügyi eszközök lel-
tározása 

   

- analitikus nyilvántartások adatainak 
ellenőrzése a vonatkozó dokumentu-
mokkal 

   

- az analitikus nyilvántartások főköny-
vi számonkénti összesítése 

   

- az összesített adatok és a főkönyvi 
kivonat vonatkozó számlaszámainak 
egyeztetése 

   

3/A. Tartósan adott kölcsönök, vala-
mint egyéb hosszú lejáratú követelé-
sek leltározása 

   

- az analitikus nyilvántartások adatai-
nak főkönyvi számlánkénti összesíté-
se 

   

- a főkönyvi számlánként összesített 
adatok egyeztetése a vonatkozó fő-
könyvi kivonat érintett számlaegyen-
legeivel  

   

4. Üzemeltetésre, kezelésre átadott 
eszközök, tenyészállatok leltározása 

   

- a használó felkérése leltározásra  
 

  

- a használótól megkapott leltározási 
nyilatkozat egyeztetése az analitikus 
nyilvántartás, valamint a főkönyvi 
könyvelés adataival 

   

5. Készletek leltározási feladatai kü-
lön melléklet alapján 

   

6. Követelések leltározása    
- követelések analitikus nyilvántartá-
sának zárása, - legalább főkönyvi 
számla mélységben  
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- a követelések elismertetése (egyez-
tető levelek kiküldése, illetve szemé-
lyes egyeztetés) 

   

- az elismert követelések alapján a 
követelések záró állományának meg-
állapítása 

   

7. Értékpapírok    
- analitikus nyilvántartás adatainak 
egyeztetése a vonatkozó dokumen-
tumokkal 

   

- analitikus nyilvántartások főkönyvi 
számonkénti összesítése 

   

- az összesített adatok és a főkönyvi 
kivonat vonatkozó számla egyenlege-
inek egyeztetése 

   

8. Pénzeszközök    
- pénztárkészlet mennyiségi leltározá-
sa, egyeztetése a pénztárjelentés 
adataival 

   

 
- a pénztár-analitika és a főkönyvi 
könyvelés egyeztetése 

   

- a bankszámlák egyeztető levelei és 
a főkönyvi könyvelésben kimutatott 
összeg egyeztetése 

   

9. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 
leltározása 

   

- a vonatkozó analitikus nyilvántartás-
ok főkönyvi számlánkénti összesítése 

   

- az összesített adatok és a főkönyvi 
kivonatban kimutatott - érintett - szám-
lák számlaegyenlegeinek egyeztetése 

   

- a továbbadási, lebonyolítási kiadá-
sok egyenlegének rendezése 

   

10. Kötelezettségek leltározása    
- kötelezettségek analitikus nyilvántar-
tásának összesítése 

   

- a kötelezettségek elismertetése 
azon főkönyvi számok esetében, ahol 
az indokolt (egyeztető levelek, illetve 
személyes egyeztetés),  

   

- amely számlákra év közben köny-
velni lehet, az analitikus nyilvántar-
tások főkönyvi számonkénti összesítő 
adatának és a főkönyvi kivonat adata-
inak egyeztetése 

   

11. Az egyéb passzív pénzügyi el-    
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számolások leltározása 
- a vonatkozó analitikus nyilvántartás-
ok főkönyvi számonkénti összesítése 

   

- az összesített adatok és a főkönyvi 
kimutatásban kimutatott - érintett - 
számlák számlaegyenlegeinek egyez-
tetése 

   

- a továbbadási, lebonyolítási bevéte-
lek egyenlegének rendezése 

   

12. Az egyeztetéssel végrehajtott lel-
tározás során az egyeztetés doku-
mentálása valamennyi érintett eszköz 
és forrás csoportnál 

   

III. A leltár feldolgozása  Alpontok 
szerint 

Alpontok 
szerint 

1. Leltározás teljeskörűségének átte-
kintése 

 
 

  

2. A leltározás szabályszerűségének 
ellenőrzése 

   

3. A leltározás bizonylatainak össze-
gyűjtése 

   

4. A leltárfelvételi jegyek és a leltár-
felvételi ívek alapján a leltárösszesítő 
elkészítése, a leltáreltérések megálla-
pítása, ellenőrzése  

   

5. A kompenzálható hiányok, többle-
tek végrehajtása 

   

6. A leltáreltérések végleges megha-
tározása, főkönyvi számlánként adódó 
többlet és hiány rögzítése 

   

7. A leltár értékelése  
 

  

IV. Zárójegyzőkönyv elkészítése   Alpontok 
szerint 

Alpontok 
szerint 

1. A zárójegyzőkönyv elkészítéséhez 
szükséges adatok összerendezése 

   

2. A zárójegyzőkönyv elkészítésekor a 
leltározásban résztvevő személyek 
összehívása 

   

3. A leltárbizonylatokkal elszámoltatás  
 

  

V. Könyvviteli elszámolás  Alpontok 
szerint 

Alpontok 
szerint 

1. Kontírozás  
 

  

2. Könyvelés  
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VI. A leltározás ellenőrzése a leltá-
rozási folyamat különböző fázisai-
ban 

 Alpontok 
szerint 

Alpontok 
szerint 

VII. Egyéb feladatok  Alpontok 
szerint 

Alpontok 
szerint 
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2. A leltározási ütemterv 1. pontjában meghatározott feladatok - mennyiségi 
felvétellel történő leltározásakor - a leltározás helyszínei, valamint a helyszí-

nenként  
leltározandó eszközök 

 
 

Leltározási 
helyszínek 

Leltározandó  
eszközök 

Feladatok, felelősök, 
határidők az 1. pont 

táblázata alpontjainak 
megjelölésével 

Használandó lel-
tárnyomtatványok 

megjelölése 
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3. A leltározás során használható dokumentumok 

 
 

A/ Mennyiségi leltározás esetében 
 

A nyomtatványok tartalmazzák: 

 - a leltárfelvételi íveket, 
 - a leltárösszesítőket, 
 - a leltárkülönbözet kimutatását, 
 - a mérlegben kimutatandó vagyon levezetését. 
 
 
 
Dokumentum megnevezése  Használat esetén * jelzés 
 
 
 
SÁFÁR analitikus nyilvántartási rendszerből nyomtatható leltárfelvételi ívet kell hasz-
nálni. 
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B/ Egyeztetéssel történő leltározás esetében 

 
 

Az egyeztetés dokumentálását igazoló jegyző-
könyvek, analitikák összesítéseinek és a szük-
séges egyeztetések végrehajtását igazoló do-
kumentumok 
 
Dokumentum megnevezése  Használat esetén * jelzés 
- immateriális javak leltára egyeztetéssel * 
(PTI EL 01/2006.) 
- beruházási előlegek egyeztető leltár  
nyomtatványa (PTI EL 02/2006.) 
- kölcsönök egyeztető leltár 
nyomtatványa (PTI EL 03/2005.) 
- követelések egyeztető leltár  * 
nyomtatványa (PTI EL 04/2006.) 
- egyéb aktív pénzügyi elszámolások * 
egyeztető leltár nyomtatványa (PTI EL 05/2006.) 
- hosszú lejáratú kötelezettségek egyeztető leltár  
nyomtatványa (PTI EL 06/2006.) 
- rövid lejáratú kötelezettségek egyeztető leltár * 
nyomtatványa (PTI EL 07/2006.) 
- egyéb passzív pénzügyi elszámolások egyezte- * 
tő leltár nyomtatványa (PTI EL 08/2006.) 
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4. A készletek, a kis értékű immateriális javak és tárgyi eszközök, valamint 
más, csak mennyiségben nyilvántartott leltározására vonatkozó előírások 

 
4.1. A csak mennyiségben nyilvántartott eszközök leltározása 
 
A csak mennyiségben nyilvántartott eszközök leltározását a 2006. évben el kell vé-
gezni az alábbi eszközkörben: 

Használatra kiadott kisértékű tárgyi eszközök .............................................................. 
...................................................................................................................................... 
 
A használandó nyomtatvány:  
 - ANAL analitikus nyilvántartásból kinyomtatott leltárfelvételi ív 
 - Kézi nyilvántartás esetén leltárfelvételi ív nyomtatvány. 
 
 
4.2. Egyéb előírások: 
 
 
 
 
 
 
 
5. A leltározás vezetője: 
 
 
 
 
 
 
Kelt: ..........................................................  
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6. számú melléklet 
 
 

Az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök, illetve 
 a vagyonkezelésbe adott és vagyonkezelésbe vett eszközök leltározása 

 
 
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök, illetve vagyonkezelésbe átadott eszkö-
zök azok az eszközök, melyek a tulajdonában vannak, de nem saját maga vagy fel-
ügyelete alá tartozó költségvetési szerve üzemeltet, kezel, hanem azok üzemelteté-
sét, működtetését más szervezetre bízta. 
 
Ezen eszközök leltározása érdekében az üzemeltető, működtető szervezetet fel kell 
hívni 

- leltározási nyilatkozat adására, mely tartalmazza a leltározandó eszköz va-
lamennyi azonosító és érték adatát,  
- az értékelési feladatok ellátáshoz szükséges információk megadására, így 
(az állományváltozásra vonatkozó adatokat). 

 
A leltárfelvételi íveket és összesítőket az üzemeltetők leltározási nyilatkozatai alap-
ján kell kitölteni. 
 
Az üzemeltető által rendelkezésre bocsátott (leltározási és értékelési dokumentumo-
kat) a leltározási dokumentumok között meg kell őrizni. 
 
 
A vagyonkezelésbe vett eszközök a vagyonkezelőnél a kezelt vagyon részét képező 
eszközök, amennyiben a kezelésbe vevő nem tartozik a vagyonkezelésbe adó fel-
ügyelete alá. 
 
A vagyonkezelésbe vett eszközökről a rendelkezésre álló adatok szerint a tulajdo-
nos kérése leltározási nyilatkozat kell adni, illetve tájékoztatni kell a tulajdonost az 
eszköz értékeléséhez szükséges információkról. 
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7. számú melléklet 
 

LELTÁROZÁSI JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült a …………………………….. raktár, helység stb anyag és/ vagy 
eszközféleségeienek leltározásáról. 
 
A leltározást végezték: 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………leltározók, 
 
…………………………………………………………………………………leltárellenőr, 
 
……………………………………………………………………leltári felelős. 
 
A leltározás ………………………………. tól ………………………………..-ig tartott. 
 
A leltározás ideje alatt engedéllyel kiszállított áruk. 

 
A kivételezett A kivételezés Az engedélyező A leltározott mennyiség-
ben 
Áruféleségek mennyisége személy szerepel nem szerepel 
megnebvezése 

 
A leltározásnál felhasznált leltárbizonylatok száma: 
Leltárfelvételi jegy …………………..- tól …………………………………….-ig 
Leltárfelvételi ív ……………………..- tól ……………………………………..-ig 
 
Elrontott példányok felsorolása …………………………………………………………….. 
A leltározást menet közben ellenőrizte:……………………………………………………. 
Alulírottak felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a meghatározott leltározási fel-
adatot elvégeztük, a raktárban, helyiségben stb. található eszközféleségeket – a 
valóságnak megfelelő mennyiségben és minőségben . teljes egészében számba 
vettük. 
A leltári anyagokért felelős személy észrevételei: 
…………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Aláírások -………………………………………………………………………………… 
 
Kelt ………………………………………. 
 
 ………………………………….. 
 raktáros 
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8. számú melléklet 
 

JEGYZŐKÖNYV LELTÁRKÜLÖNBÖZETRŐL 
 
 
Készült …………….. év …………. Hó .. nap, a ……………………………………. 
 
……………………………………………………………..hivatalos helyiségében. 
 
Tárgy: A …………………….. –tól …………………………………………….-ig 
megtartott fordulónapi leltározás során megállapított leltáreltérések. 
 
A leltárkörzet száma és megnevezése: ………………………………………… 
 
A leltári készletekért felelős neve: …………………………………………….. 
 
Jelen vannak: alulírottak. 
 

I. A leltározás során megállapított többletek: 
 

 
Megnevezés Mennyiség Egységár Ft A többlet értéke Ft 

 
 
 
 
 
 
 

 
Összesen: 

 
 
 

II. A leltározás során megállapított hiányok: 
 

 
Megnevezés Mennyiség Egységár Ft A hiány értéke Ft 

 
 
 
 
 
 

 
Összesen: 
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A megállapított leltárhiányból 
 
Normán belüli ………………………………………………. Ft 
 
Normán felüli………………………………………………….. Ft 
 
 
 
 
 ……………………………… ……………………………… 
     a készletekért felelős                          leltározó 
       dolgozó aláírása 
 
 
 ………………………………. ………………………………… 
         leltárkiértékelő                                leltárkiértékelő 
 
 
A leltárkülönbözetek lekönyvelését elrendelem. 
 
 
  ………………………………. 
       Számviteli vezető 
 
 
A megállapított leltáreltérések lekönyvelésre kerültek: 
 
 
  ………………………………. 
              Könyvelő 
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9. számú melléklet 

 
JEGYZŐKÖNYV 

A pénzeszközök és értékcikkek leltározásáról 
 
Készült ………….. év ……….. hó ……. nap során a házipénztárnál megtartott leltá-
rozás alkalmával. 
 
Jelen vannak:…………………………………………..Pénztáros 
            …………………………………………..leltározó 
            …………………………………………..leltárellenőr 
 ………………………………………..….pénztárellenőr 
 
Jelenlévők megállapítják, hogy a pénztárzárást követően a pénztárban a következő 
címletű és összegű készpénz és értékcikkek voltak. 

 
 KÉSZPÉNZ ÉRTÉKCIKKEK 
Címlet db Címlet  Megnevezés  Címlet db Címlet 
  Ft  x db                     Ft                           Ft               x db Ft 

 
20.000 
10.000 
5.000 
500 
100 
50 
20 
10 
5 
2 
1 

 
Összesen: 

 
A pénztárjelentés szerinti pénzkészlet:  …………………………………Ft 
A leltározás során talált pénzkészlet:  ……………………………….. Ft 
Eltérés (hiány, többlet):                       …..………………………….... Ft 
 
 
 
Aláírások: ………………………………………………………………………………….. 
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NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERI HIVATALA 
MINT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 
 
 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény valamint az államháztartás 
működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) korm. rendelet előírásai alapján 
kialakított 

 

 

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, 
UTALVÁNYOZÁS, 
ÉRVÉNYESÍTÉS 

ÉS ELLENJEGYZÉS 
HATÁSKÖRI RENDJE 

 
 
 
 
 
Hatályba lépését 2009. január 1. napjától elrendelem. 
 
 
 
N y á r l ő r i n c ,  2009. január 1. 
 
 
 
 Pap Sándor 
 polgármester 
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Nyárlőrinc község önkormányzatának  
pénzgazdálkodásával kapcsolatos 

kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és  
ellenjegyzés hatásköri rendje 

 
A helyi önkormányzatok és szerveik, a közigazgatási hivatalok, valamint egyes cent-
rális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 
alapján, valamint az 
Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint 
az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) számú Kormányren-
delet alapján az alábbiak szerint szabályozom a Polgármesteri Hivatallal működő 
önkormányzat pénzgazdálkodásával kapcsolatos jogkörök hatásköri rendjét. 
 
 

 
1. A szabályozás célja és tartalma 

 
 
A szabályozás célja, hogy az önkormányzat vonatkozásában rögzítse a helyi viszo-
nyoknak megfelelő jogkörgyakorlás rendjét. 
 
A szabályzat tartalmazza: 
 - az egyes pénzgazdálkodási jogkörök tartalmát, az ellátandó feladatokat, 
 - a pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlására jogosult személyeket, 
 - a feladatellátással kapcsolatos összeférhetetlenségi szabályokat, 
 - a pénzgazdálkodással kapcsolatos belső szabályozásokat, 
 - a kötelezettségvállalások könyvelését, analitikus nyilvántartásokat, 
 - felhatalmazásokat, megbízásokat az egyes pénzgazdálkodási feladatok ellá-
tására.  
 
 

2. A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök tartalma 
 
 
Az önkormányzat gazdálkodása során el kell látni a pénzgazdálkodással kapcsola-
tos jogköröket, így: 
 - a kötelezettségvállalást,  
 - a kötelezettségvállalás ellenjegyzését,  
 - a teljesítés szakmai igazolását, 
 - az érvényesítést,  
 - az utalványozást, 
 - az utalvány ellenjegyzését. 
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2.1. A kötelezettségvállalás  

 
A kötelezettségvállalás fogalma: 
 
A kötelezettségvállalás 

- olyan intézkedés, amely fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget von 
maga után, 

- olyan felelősség, amelynek során, ha a kötelezettségvállalásban megjelölt 
feltétel teljesül, akkor az abból adódó kötelezettségeket viselni kell. 

 
A kötelezettségvállalás során az arra jogosult személy intézkedést tesz a munka, a 
szolgáltatás elvégzésére, az áruszállítás megrendelésére és egyben kötelezettséget 
vállal arra, hogy az elvégzett munka, illetve szolgáltatás teljesítése után, annak átvé-
telét követően a megállapodás szerinti ellenértéket kiegyenlíti. 
 
 
A kötelezettségvállalás feltételei: 
 
A kötelezettségvállalásra jogosult kötelezettséget csak az önkormányzat költségve-
tési alapokmányában foglalt feladatai: 
 - célszerű, és 
 - hatékony 
ellátásának figyelembevételével vállalhat. 
 
A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. 
 
Az előirányzat-felhasználási terv készítéséért az önkormányzat gazdasági vezetője 
a felelős. 
Az előirányzat-felhasználási terv tartalmazza az önkormányzat  

- évközi gazdálkodásának alakulását,  
- az év várható bevételi és kiadási előirányzat teljesülését havi és halmozott 

adatokkal. 
Az előirányzat-felhasználási terv mellett a gazdasági vezető köteles elkészíteni a 
szerv likviditási tervét is. 
Az előirányzat-felhasználási terv, valamint a likviditási terv egy-egy példányát ezen 
szabályozás mellékleteként kell kezelni. 
 
Kötelezettséget vállalni csak írásban lehet. 
 
A kötelezettségvállalás csak ellenjegyzés mellett jogszerű. Az ellenjegyzésre vonat-
kozó szabályokat a szabályzat 2.5. Az ellenjegyzés része tartalmazza. 
 
 
Kötelezettségvállalási formák: 
 
A költségvetési gazdálkodás során a leggyakrabban előforduló kötelezettségvállalá-
si formák a következők: 

- megállapodás, 
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- alkalmazási okirat,  
- megrendelés,  
- vállalkozási, szállítási szerződés. 

 
 
2.2. A teljesítés szakmai igazolása 
 
A teljesítés szakmai igazolására vonatkozó helyi szabályokat a 217/1998. (XII. 30,) 
Korm. rendelet 135. § (2) bekezdése alapján az önkormányzati hivatal (kör)jegyzője 
külön belső szabályzatban határozza meg. 
 
 
2.3. Az érvényesítés 
 
 
A szakmai teljesítést igazolás alapján, - annak megállapításai figyelembevételével - 
az érvényesítőnek ellenőriznie kell: 

- az összegszerűséget,  
- a fedezet meglétét, valamint azt, hogy 
- az előírt alaki követelményeket betartották-e. 
 
 

Az összegszerűség ellenőrzése: 
 
Az összegszerűséget a teljesítés szakmai igazolásánál leírt módon kell ismét ellen-
őrizni, azzal a különbséggel, hogy csak a rendelkezésre álló dokumentumokon sze-
replő adatokat kell egyeztetni. 
 
 
A fedezet meglétének ellenőrzése:  
 
A fedezet megléte tekintetében ellenőrizni kell, hogy az adott kiadás pénzügyi telje-
sítéséhez a szükséges anyagi fedezet rendelkezésre áll-e, figyelembe véve más 
rendszeres, illetve "kötelező" kiadásokat is. Ennek érdekében át kell tekinteni: 

- az előirányzat-felhasználási ütemtervet, és a tényleges kiadások és bevéte-
lek kapcsolatát, valamint 
- a likviditási tervet és a gazdálkodás során aktuálisan rendelkezésre álló 
„szabad” pénzállományt. 

 
 
Az előírt alaki kellékek meglétének ellenőrzése: 
 
Az előírt alaki követelmények betartásának vizsgálatakor ellenőrizni kell, hogy a 
számviteli elszámoláshoz a bizonylat adatai alakilag hitelesek-e, megbízhatóak és 
helytállóak-e. 
  
Meg kell vizsgálni, hogy a kifizetés, illetve a bevételezés alapjául szolgáló bizonylat 
alaki és tartalmi szempontból megfelelő-e. A vizsgálat alapjául a Bizonylati szabály-
zat, illetve a vonatkozó jogszabályok szolgálnak. 
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Főkönyvi számlakijelölés, kontírozás: 
 
Az érvényesítőnek el kell végeznie az adott pénzmozgás főkönyvi számlakijelölését, 
vagyis a kontírozást. 
 
A kontírozást pontosan kell végrehajtani, mivel a számlakijelölés alapján lehet meg-
ítélni azt, hogy adott főkönyvi számla vonatkozásában  

- van-e tervezett előirányzat, azaz a kifizetéskor hatályos költségvetési rende-
let tartalmaz-e ilyen előirányzatot,  

 - van-e szabad, még fel nem használt, kötelezettségvállalással nem terhelt 
előirányzat. 
 
Az előirányzat rendelkezésre állását 
 - az előirányzat-könyvelés adatokból,  
 - a kötelezettségvállalási nyilvántartásból és könyvelésből, valamint 

- az érvényesítést megelőző hónapnál nem régebbi főkönyvi kivonatból és az 
adott havi tételek ismert adataiból 

kell megállapítani. 
 
A fentiek teljesítése érdekében az érvényesítési feladatokat ellátó személynek ren-
delkeznie kell 

- az aktuális, hatályos, részletes költségvetési rendelettel és az azt alátá-
masztó előterjesztéssel, szöveges indoklással,  

 - az aktuális előirányzat-felhasználási ütemtervvel és likviditási tervvel,  
- a tárgyhót megelőző hónap főkönyvi kivonatával és az adott hónap könyve-
lési naplójával. 

 
Az érvényesítő joga, hogy feladatellátásához információt kérjen a főkönyvi és az 
analitikus könyvelési adatokból. 
 
A kontírozás során ügyelni kell a következőkre: 
 - a számlakijelölés pontos legyen,  
 - a számlakijelölés számlaszám párokban történjen, megnevezve az 
  - elsődleges főkönyvi számlapárt, azaz a Tartozik és Követel számlát; 
valamint 
  - a másodlagos főkönyvi számlapárt, szintén a Tartozik és Követel 
számlát; 

- amennyiben adott főkönyvi számlához szakfeladat is tartozik, a szakfeladat-
besorolást is fel kell tüntetni,  
- ha az önkormányzat szervkódot, vagy egyéb speciális, az analitikus vagy fő-
könyvi könyvelés számára további megbontást alkalmaz, akkor a kódot, jel-
zést szintén fel kell tüntetni,  
- a kontírozás során külön kell kontírozni az ÁFA-t is. 

 
 
Az érvényesítés dokumentálása: 
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Az érvényesítés csak a fent rögzített tevékenységek együttes ellátásával lehet teljes.  
A feladat ellátásának igazolásául  

- a pénztári tételeknél a pénztárbizonylatok megfelelő rovatait kell kitölteni: 
 - számlakijelölési rovatok; valamint  
 - az érvényesítő aláírása; 
- a banki tételeknél érvényesítési lapot kell használni és minden bizonylat 
mellett feltüntetni. 

 
A pénztári tételek érvényesítésének szabályai: 

- érvényesítésre külön érvényesítő lap használata nem indokolt, mivel a - PTI 
P1, illetve PTI P2 jelzésű - költségvetési szervek részére rendszeresített 
pénztárbizonylatok tartalmazzák az érvényesítő lap valamennyi szükséges 
tartalmi elemét, 
- az érvényesítés csak akkor elfogadható, ha a pénztárbizonylatot úgy állítot-
ták ki, hogy az csak egy alapbizonylat, számla, egyéb kifizetés adatát tartal-
mazza, 
- szabálytalan az az érvényesítés, mely egyszerre több alapbizonylat, számla 
alapján történik, 
- szabálytalan az az érvényesítés is, mely alapbizonylat nélküli, a kiadás, be-
vétel jogosultsága megítéléséhez szükséges dokumentum nélkül történik. Az 
érvényesítést csak akkor lehet elvégezni, ha a 

- a pénztárbizonylathoz csatolták a vonatkozó alapbizonylatot, vagy 
- a pénztárbizonylaton egyértelműen hivatkoztak az alapbizonylatra pl.: 
hivatkozási számokkal. (Az érvényesítőnek ebben az esetben a hivat-
kozási számok alapján vissza kell keresnie az alapbizonylatot, majd 
annak vizsgálatát követően érvényesíthet.) 

 
A banki tételek érvényesítésének szabályai: 

- minden bankon keresztül bonyolódó gazdasági eseményt érvényesítő lapon, 
illetve érvényesítő lap és utalványrendelet nyomtatványon kell érvényesíteni,  
- az egy bankkivonattal érkező tételeket is külön-külön érvényesítő lapon kell 
érvényesíteni,  
- minden érvényesítendő tétel mellé el kell helyezni a vonatkozó alapdoku-
mentumot (számlát, egyéb okmányt),  
- szabálytalan az az érvényesítés, mely egyszerre több alapbizonylat, számla 
alapján történik, 
- szabálytalan az az érvényesítés, amelynél az érvényesítő lap önmagában 
áll, hozzá alapdokumentumot nem csatoltak, illetve alapdokumentumra nem 
hivatkoztak. A banki tételek érvényesítést csak akkor lehet elvégezni, ha a 
bankkivonaton szereplő  

- minden egyes tételhez külön-külön csatolták a vonatkozó alapbizony-
latot, vagy 
- adott tételnél hivatkoztak az alapbizonylatra pl.: hivatkozási számok-
kal. (Az érvényesítőnek ebben az esetben a hivatkozási számok alap-
ján vissza kell keresnie az alapbizonylatot, majd annak vizsgálatát kö-
vetően érvényesíthet.) 

 
 
Az érvényesítési feladatok ellátásának személyi feltétele: 
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Az érvényesítési feladatok ellátásának személyi feltételei kiterjednek 
 - a megbízás meglétére, valamint 
 - a megfelelő szakmai felkészültségre. 
 
Az érvényesítőt írásban kell megbízni a feladat ellátására. Ha az érvényesítési fel-
adatokat nem egy, hanem több személy látja el, akkor valamennyi személynek kell 
megbízás, s a megbízásban meg kell jelölni a feladatellátásuk körét, hatáskörük 
gyakorlásának eseteit. 
 
Érvényesítést csak megfelelő szakértelemmel rendelkező személy végezhet. A vég-
zettséggel szemben támasztott követelmény a legalább középfokú iskolai végzettsé-
gű és emellett pénzügyi-számviteli képesítésű dolgozó végezhet. 
 
2.4. Az utalványozás 
 
Az utalványozás tartalma: 
 
Az utalványozás: 

- a kiadások teljesítésének, valamint  
- a bevételek beszedésének vagy elszámolásának 

 elrendelése. 
 
Az utalványozás formái: 
 
Az utalványozás lehetséges formái: 

a) érvényesített okmányra rávezetett utalvánnyal (írásbeli rendelkezéssel), 
ún. rövidített utalványrendelettel, vagy 

 b) külön írásbeli rendelkezéssel (utalvánnyal). 
 
A külön írásbeli rendelkezés (utalvány, utalványrendelet) tartalmi követelményei: 

- a rendelkező és a rendelkezést végrehajtó megnevezése, 
- az "utalvány" szó, 
- a költségvetési év, 
- a befizető és a kedvezményezett megnevezése, címe, bankszámlájának szá-
ma, 
- a fizetés időpontja, módja és összege, 
- a megterhelendő, jóváírandó bankszámla száma és megnevezése, 
- keltezés,  
- az utalványozó és az ellenjegyző aláírása, 
- a kötelezettségvállalás-nyilvántartásba vétel sorszáma. 
 

Rövidített utalvány esetén magára az okmányra kell rávezetni a záradékot, ami a 
fentiekben jelzettekből nem tartalmazza azokat, amelyek már az érvényesítés során 
szerepelnek. 
 
Az utalványozási kötelezettség: 
 
Az utalványozási kötelezettség fennáll 
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 - minden kiadás, és 
 - a bevételek többsége vonatkozásában. 
 
Utalványozni kell tehát: 
 - a pénzforgalomi tételeket, illetve 
 - a bankon keresztül bonyolódó pénzforgalmat. 
 
A pénzforgalom utalványozásánál az utalványozási kötelezettségnek a pénztárbi-
zonylaton kell eleget tenni. 
A bankszámla forgalom esetében minden bankkivonaton feltüntetett tételt külön kell 
utalványozni. 
 
Nem kell külön utalványozni: 

- a termékértékesítésből, 
- szolgáltatásból  

befolyó bevétel beszedését, amennyiben ezek a bevételek: 
- számla,  
- egyszerűsített számla,  
- számlát helyettesítő okirat, vagy 
- átutalási postautalvány alapján folytak be. 

 
Az utalványozás feltételei: 
 
Adott pénzmozgás utalványozására csak az érvényesítés után kerülhet sor.  
Amennyiben adott tétel érvényesítése nem történt meg, úgy az utalványozási jogkör 
ellátása „értelmetlen”, mivel az utalványozó nincs birtokában annak az ismeretnek, 
amely a kiadás és bevétel elrendeléséhez szükséges. 

 
2.5. Az ellenjegyzés  
 
Az ellenjegyzés tartalma: 
 
Az ellenjegyzési feladat ellátása kontrollpont a pénzgazdálkodási tevékenység so-
rán. Célja, hogy megakadályozza, illetve felhívja a figyelmet a nem megfelelő kötele-
zettségvállalásra, illetve utalványozásra. 
 
 
Az ellenjegyzés típusai: 
 
Az ellenjegyzés, mint kontroll megjelenik: 
 - a kötelezettségvállalást követően, „kötelezettségvállalás ellenjegyzése”,  
 - az utalványozást követően, „utalványozás ellenjegyzése”. 
 
 
A kötelezettségvállalás ellenjegyzése: 
 
Az ellenjegyző a kötelezettségvállalás dokumentumán „A kötelezettségvállalást 
ellenjegyzem.” szöveggel és az ellenjegyzés dátumával és aláírásával tesz eleget 
formailag kötelezettségének. 



SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK NYÁRLŐRINC 
 

 
Utalványozási szabályzat (Hatályos 2009. január 1.-től) 

9 

 
Az ellenjegyzőnek a kötelezettségvállalás ellenjegyzése során tartalmilag a követke-
ző feladatokat kell ellátnia: 

 - meg kell győződnie arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt, 
illetve le nem kötött, a kötelezettségvállalás tárgyával összefüggő kiadási elői-
rányzata biztosítja-e a fedezetet, 
- ellenőriznie kell, hogy a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra 
vonatkozó jogszabályokat. 

 
Az ellenjegyző az előző bekezdésben foglalt feladata ellátásához szükség szerint 
szakértőt vehet igénybe. 
 
Az ellenjegyző a feladat ellátásához áttekinti a szükséges dokumentumokat, illetve 
azokról információt kér. Az érintett dokumentációk különösen: 
 - az előirányzat-felhasználási ütemterv és likviditási terv, 
 - a hatályos költségvetési rendelet, 
 - a főkönyvi könyvelés adatai (főkönyvi kivonat, számlaforgalom listák, kötele-
zettségvállalás nyilvántartás. 
 
 
Az utalványozás ellenjegyzése: 
 
Az ellenjegyző adott gazdasági esemény utalványozó általi utalványozásának meg-
történte után elvégzi az utalványozás ellenjegyzését. 
 
Az utalványozás ellenjegyzése a következő dokumentumokon történik: 
 - pénztárbizonylatok esetében a pénztárbizonylat ellenjegyző rovatában,  
 - a banki tételeknél az egyes tételek alapdokumentumához csatolt: 
  - utalványon (utalványrendeleten), illetve 
  - egyszerűsített utalványon. 
 
Az ellenjegyzés megtagadása: 
 
Az ellenjegyzésre jogosultnak jeleznie kell, 

- a kötelezettségvállalónak, ha a kötelezettségvállalással, illetve 
- az utalványozónak, ha az utalványozással nem ért egyet. 

 
Ellátandó feladatok, ha az ellenjegyző a kötelezettségvállalással nem ért egyet 

- tájékoztatja a kötelezettségvállalót arról, hogy adott kötelezettségvállalással 
nem ért egyet, (tájékoztatásában felhozza tényszerű indokait) 

 - a kötelezettségvállaló áttekinti az ellenjegyző tájékoztatását,  
 - a kötelezettségvállaló dönt arról, hogy a kötelezettségvállalását 

- visszavonja, módosítja, vagy 
- változatlan formában fenntartja,  

 - a kötelezettségvállaló tájékoztatja döntéséről az ellenjegyzőt, 
- ha a kötelezettségvállalást módosította, akkor a kötelezettségvállalás ellen-
jegyzési feladatait az ellenjegyző ismét a megszokott rend szerint látja el,  
- ha a kötelezettségvállalása változatlan formában marad írásban utasítja az 
ellenjegyzőt a kötelezettségvállalás ellátására (Az utasításban meg kell hatá-
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rozni a kötelezettségvállalás tárgyát, összegét, azonosító számát, az utasítást 
a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére, az utasítás időpontját.),  
- az okmányt az utasítás alapján ellenjegyezni köteles, s az okmányon feltün-
teti a következő záradékot: „A kötelezettségvállalás ellenjegyzése utasításra 
történt.”, 
- az utasítás alapján történő ellenjegyzéséről tájékoztatja a képviselő-
testületet, 
- a képviselő-testület a jelentés kézhezvételét követő ülésén köteles megvizs-
gálni a bejelentést, és kezdeményezni az esetleges felelősségre vonást. 

 
Ellátandó feladatok, ha az ellenjegyző az utalványozással nem ért egyet 

- tájékoztatja az utalványozót arról, hogy adott utalványozással nem ért egyet 
(tájékoztatásában felhozza tényszerű indokait), 

 - az utalványozó áttekinti az ellenjegyző tájékoztatását,  
 - az utalványozó dönt arról, hogy az utalványozandó pénzmozgás elrendelé-
sét 

- visszavonja; vagy 
- változatlan formában fenntartja; 

 - az utalványozó tájékoztatja döntéséről az ellenjegyzőt, 
- ha az utalványozás változatlan formában marad, az utalványozó írásban 
utasítja az ellenjegyzőt az utalványozás ellátására (Az utasításban meg kell 
határozni az utalványozás tárgyát, összegét, azonosító számát, az utasítást 
az utalványozás ellenjegyzésére, az utasítás időpontját.),  
- az okmányt az utasítás alapján ellenjegyezni köteles, s az okmányon feltün-
teti a következő záradékot: „Az utalványozás ellenjegyzése utasításra tör-
tént.”, 
- az utasítás alapján történő ellenjegyzéséről tájékoztatja a képviselő-
testületet, 
- a képviselő-testület a jelentés kézhezvételét követő ülésén köteles megvizs-
gálni a bejelentést, és kezdeményezni az esetleges felelősségre vonást. 

 
3. A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök  

gyakorlására jogosult személyek 
 
 
3.1. A kötelezettségvállalásra jogosult személyek 

 
 

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 134. 
§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat nevében kötelezettséget: 
a) 

- a polgármester, vagy 
- a polgármester által megbízott személy, 

b) 134. § (1) bekezdése alapján a részben önállóan gazdálkodó intézmény nevében: 
- az intézményvezető vagy 
- az általa, illetve a költségvetési szerv vezető testülete által megbízott személy 
vállalhat. 
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3.2. Az érvényesítésre jogosult személyek 
 
 

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 135. 
§ (2) bekezdése alapján érvényesítést a jegyző által írásban megbízott, legalább 
középfokú iskolai végzettségű és emellett pénzügyi-számviteli képesítésű dolgozó 
végezhet. 

 
 

3.3. Az utalványozásra jogosult személyek 
 
 

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 136. 
§ (2) bekezdése alapján az önkormányzatnál utalványozásra: 

- a polgármester, vagy 
- a polgármester által megbízott személy jogosult. 

 
 

3.4. Az ellenjegyzésre jogosult személyek 
 
 

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 134. 
§ (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat nevében történő kötelezettségvállalás 
ellenjegyzésére, illetve a 137. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzatnál az 
utalvány ellenjegyzésére: 

- a jegyző, vagy 
- a jegyző által felhatalmazott személy jogosult. 

 
 

4. Összeférhetetlenségi szabályok 
 
 
A pénzgazdálkodási jogkörökkel kapcsolatosan az alábbi összeférhetetlenségi sza-
bályokat kell figyelembe venni: 
 
1. A kötelezettségvállaló és az ellenjegyző ugyanaz a személy nem lehet. 
Erre figyelmet kell fordítani a helyettesítések és felhatalmazások rendszerének ki-
alakításakor. 
 
2. Az utalványozó és az érvényesítő azonos személy nem lehet. 
Erre különösen a felhatalmazások rendszerének, valamint a helyettesítések rend-
szerének kialakításakor kell figyelmet szentelni. 
 
3. Az egyes pénzgazdálkodási feladatokat ellátó személyek nem gyakorolhatják a 
pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörüket, ha a feladatellátás során: 

- saját maguk, vagy  
- közeli hozzátartozójuk javára látnak el adott gazdasági esemény kapcsán 
pénzgazdálkodási jogkört. 

Erre folyamatosan, a feladat ellátása során mindig ügyelni kell. 



SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK NYÁRLŐRINC 
 

 
Utalványozási szabályzat (Hatályos 2009. január 1.-től) 

12 

 
4. Az érvényesítést végző és a szakmai teljesítést igazoló nem lehet azonos sze-
mély. 

 
 

5. A pénzgazdálkodással kapcsolatos belső szabályozás 
 
 
Az önkormányzat meghatározott feladataira megtervezett és jóváhagyott költségve-
tési előirányzatok terhére - figyelembe véve a felügyeleti szerv által év közben jóvá-
hagyott előirányzat-módosításokat - a pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlása az 
alábbiak szerint alakul. 
 
 
5.1. Az önkormányzatnál pénzgazdálkodási jogköröket ellátó munkakörök 
 
 
Az önkormányzatnál a pénzgazdálkodási jogköröket a jogszabályi előírások figye-
lembevételével a következő személyek láthatják el. 
 

1. Kötelezettséget a szerv nevében a polgármester, illetve az általa felhatalma-
zott személy vállalhat. 
2. Az utalványozás feladatát a polgármester, illetve az általa felhatalmazott 
személy köteles ellátni. 
3. Az ellenjegyzési feladatokat a jegyző végzi, illetve az általa kijelölt személy. 
4. Az érvényesítést a Polgármesteri Hivatalnál alkalmazott pénzügyi feladato-
kat ellátó dolgozó köteles elvégezni megbízás alapján. 
 

A feladatellátásra jogosultak pontos beosztását, nevét melléklet tartalmazza. 
 
 
5.2. A feladatellátásra vonatkozó speciális szabályok 
 
 
Az egyes pénzgazdálkodási jogkörökből fakadó feladatokat úgy kell ellátni, hogy a 
jogszabályban nevesített és az  5. pontban leírt összeférhetetlenségi helyzetek ki-
küszöbölésre kerüljenek.  
A feladatellátás végzésének feltételeit folyamatosan biztosítani kell, ezért az általá-
nos szabályok között megadott személyek távolléte esetében is megfelelő szemé-
lyeknek kell ellátni a tevékenységeket. 
Az összeférhetetlenséggel érintett, illetve távollévő feladatellátó helyett annak a 
személynek kell ellátni a feladatot, akinek további meghatalmazása, megbízása van 
a feladat elvégzésére.  
 
Az összeférhetetlenségi helyzetben lévő, illetve távollét miatti kieső feladatellátók 
helyett belépő kötelezettségvállaló, utalványozó, érvényesítő és ellenjegyző beosz-
tását és nevét melléklet tartalmazza. 
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5.3. A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés korlá-
tozása 
 
 
A feladatellátásra vonatkozó esetleges korlátozásokat, pl. ha adott feladatot a pénz-
gazdálkodási jogkör gyakorlója valamely: 
 - előre meghatározott körülmény bekövetkeztekor,   

- összeghatárig, 
- szakfeladat vonatkozásában,  
- ellátandó tevékenységhez kapcsolódóan (pl. élelmezés, készletgazdálko-
dás, beruházás stb.) 
- szervezeti csoport vonatkozásában  

láthatja el. 
 
Részben önállóan gazdálkodó intézményekre vonatkozó szabályok: 
A pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlására a részben önállóan gazdálkodó intézmé-
nyek és az intézmények gazdálkodási feladatainak ellátására kijelölt önállóan gaz-
dálkodó intézmény közötti - a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére vo-
natkozó - megállapodás szerint kerül sor, általában azonban: 
1. Kötelezettséget a szerv nevében az intézményvezető, illetve az általa felhatalma-
zott személy vállalhat. 
2. Az utalványozás feladatát az intézményvezető, illetve az általa felhatalmazott 
személy köteles ellátni. 
3. Az ellenjegyzési feladatokat a fent hivatkozott megállapodás alapján az önállóan 
gazdálkodó intézmény vezetője, illetve az általa felhatalmazott személy végezheti. 
4. Az érvényesítést a fent hivatkozott megállapodás alapján az önállóan gazdálkodó 
intézmény gazdasági szervezetének egyik kijelölt, megbízott dolgozója végezheti. 
 
 
5.4. (Hatályát veszti) 
 
 
6. A kötelezettségvállalások könyvelése, analitikus nyilvántartása 
 
A kötelezettségvállalások nyomon-követhetősége, illetve az adott évi költségvetési 
gazdálkodás során a szabad, még pénzügyileg nem teljesített és kötelezettségválla-
lással nem terhelt előirányzatok meghatározásához szükséges a kötelezettségválla-
lások: 

- főkönyvi, és 
 - analitikus könyvelése. 
 
A kötelezettségvállalások könyvelése a főkönyvi könyvelésben a 0-s számlaosztály-
ban történik, az analitikus nyilvántartások alapján. 
 
A kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódóan analitikus nyilvántartást kell vezetni: 

- az 50.000 Ft alatti, előzetes, írásbeli kötelezettségvállaláshoz nem kötött  ki-
fizetésekről, valamint 
- az egyéb, írásbeli kötelezettségvállalásról. 
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6.1. Az 50.000 Ft-ot el nem érő, előzetes írásbeli kötelezettségvállaláshoz nem 
kötött kifizetésekről vezetendő analitikus nyilvántartás 

 
A nyilvántartást naprakészen, folyamatosan kell vezetni. A kifizetéseket a tényleges 
pénztári kifizetéskor, illetve a banki terhelési értesítés kézhezvételekor kell nyilván-
tartásba venni. 
 
A nyilvántartásban szerepeltetni kell legalább: 
 - a sorszámot, 
 - a kifizetés időpontját, 
 - a kifizetés jogcímét, megnevezését, 
 - a kifizetett összeget, 
 - a jogosult nevét, megnevezését. 
 
A nyilvántartás pontos nevét és számát, valamint a nyilvántartás vezetésére köteles 
személy, illetve személyek megnevezését melléklet tartalmazza. 
 
A nyilvántartást az érintetteknek külön-külön füzetben kell vezetni úgy, hogy az ösz-
szesítésre alkalmas legyen. 
A nyilvántartási számok vonatkozásában biztosítani kell azt, hogy a különböző köte-
lezettségvállalók által vállalt kötelezettségvállalások sorszáma egyértelműen megkü-
lönböztethető legyen. (Pl. betű előjellel, vagy sorszám tartománnyal stb.) 
A nyilvántartást vezetők kötelesek az általuk adott időszakban vállalt kötelezettsé-
gekről a könyvelésnek információt szolgáltatni. 
 
 
6.2. Az írásbeli kötelezettségvállalások nyilvántartása 
 
Az írásbeli kötelezettségvállalások nyilvántartását úgy kell megszervezni, hogy az 
alkalmas legyen a szükséges pénzügyi információk biztosítására, abból a főkönyvi 
könyvelési feladatok elláthatóak legyenek és a költségvetési beszámolóhoz szüksé-
ges adatok rendelkezésre álljanak. 
 
Analitikus nyilvántartást kell vezetni: 
 - a felhalmozási kiadási előirányzatokról,  
 - a pénzeszközátadások kiadási előirányzatairól,  
 - a finanszírozási műveletek kiadási előirányzatairól, valamint 
 - a működési kiadási előirányzatokról. 
 
A fenti nyilvántartásokat évenként elkülönítve, a számlacsoport valamennyi számlá-
jára külön-külön kell vezetni. 
 
A nyilvántartás jellemzői: 
 - a nyilvántartást folyamatosan kell vezetni, 

- a nyilvántartás sorszámára kell hivatkozni az érvényesítő és utalványrende-
leten, valamint a pénztárbizonylaton,  

     - a nyilvántartásból el kell készíteni a negyedéves feladást. 
 
A nyilvántartásban rögzíteni kell: 
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 - az előirányzat, valamint az előző évi kötelezettségvállalási adatokat, továb-
bá 
 - a tárgyévi kötelezettségvállalás és pénzügyi teljesítés adatokat. 
 
A nyilvántartás során lehetőség van arra, hogy a teljesítések a kötelezettségvállalá-
sokhoz hasonlóan tételesen bejegyezésre kerüljenek, illetve hogy a teljesítések a 
könyvelési naplók alapján havonta egy összegben külön sorban kerüljenek beírásra. 
 
A nyilvántartásokat úgy kell vezetni, hogy abból negyedévenként elkülönítve rendel-
kezésre álljanak az adatok, ezért a nyilvántartásokat negyedév végén zárni, az új 
negyedévet pedig nyitni kell. 
 
A kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetését a 
DOKK könyvelési programban kell vezetni, melynek felelőse Konfárné Czibulya 
Erzsébet gazdálkodási főmunkatárs. 
 
6.3. A z analitikus nyilvántartások közös követelményei 
 
A kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódóan olyan analitikus nyilvántartást kell ve-
zetni, amelyből megállapítható az évenkénti kötelezettségvállalás összege, továbbá 
biztosítja a következő adatokat: 
- a szerződés száma, kelte, 
- az analitikus nyilvántartásba vétel időpontja, 
- a kötelezettségvállalás megnevezése (tárgya), jogcíme, 
- a szerződő fél adatai, így különösen: 
 - megnevezése, 
 - azonosítója, 
 - bankszámla száma,  
 - adószáma, vagy adóazonosító jele, 
- a kötelezettségvállalás összege, 
- szerződés szerinti kifizetési határidők (ÁHT-T szerinti részletezésben), 
- az intézmény terhelendő számla száma,  
 - pénzforgalom nélküli korrekciók (szerződésmódosítás, szerződés meghiúsulás, 
adminisztrációs hibák miatti változások), 
- az évenkénti kötelezettségvállalások forrása (évek szerinti bontásban) 
 - az előző évek maradványa, 
 - tárgyévi költségvetési előirányzat (támogatás, bevétel), 
 - tárgyévet követő évek előirányzata (támogatás, bevétel),  
- a tényleges pénzügyi teljesítés időpontja,  
- a pénzügyileg teljesített kötelezettségvállalások összege,  
- a még nem teljesített kötelezettségvállalások összege, 
- a kötelezettségvállalások halmozott éves állománya, havi bontásban. 
 
 
 

7. Záró rendelkezések 
 
Az intézkedésben hivatkozott mellékletek az intézkedés szerves részét képezik. Az 
egyes jogkörök gyakorlására az ott feltüntetett személyek jogosultak. 
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Az egyes feladatellátáshoz kapcsolódó felhatalmazásokat, megbízásokat szintén 
melléklet tartalmazza. 
 

 ٭٭٭
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Polgármesteri intézkedés 1. számú melléklete 
 
 
 
Az önkormányzat az alábbi analitikus nyilvántartások vezetésére kötelezett: 
 
 

Megnevezés Száma Vezetésre kötelezett 
személy neve, beosztása 

Kötelezettségvállalások analitikus nyilván-
tartó füzete - az 50.000 Ft-ot el nem érő 
(előzetes írásbeli kötelezettségvállalás 
nélküli) kifizetésekről 

PTI 
Köt.anal. 
1/2002 

Konfárné Czibulya Erzsé-
bet 

Kötelezettségvállalás nyilvántartás és 
pénzügyi teljesítés nyilvántartása: 
- 071. Felhalmozási kiadási előirányzatok 
- 072. Pénzeszközök kiadási előirányzatai 
- 074. Finanszírozási műveletek kiadási 
előirányzatai 
- 075. Működési kiadási előirányzatok 

PTI 
 

Konfárné Czibulya Erzsé-
bet 
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Polgármesteri intézkedés 1. számú melléklete 
 

 
 
 
Az 50.000 Ft alatti (írásbeliséget nem igénylő) kötelezettségvállalásra  jogosul-

takról 
 
 
Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 
134. § (3) bekezdése figyelembe vételével a következő személyeket hatalmazom fel 
az 50.000 Forint alatti írásbeliséget nem igénylő kötelezettségvállalások megtételé-
re: 
 

Kötelezettségvállaló 
neve 

Kötelezettségvállaló 
munkaköre 

Kötelezettségvállalás engedélye-
zéssel érintett előirányzatok 

Engedélyezett 
összeg (alkal-
manként, ha-

vonta összesít-
ve) 

  
  

  

  
  
  

  

  
  
  

  

  
 
 
Kelt: .......................................... 
 
 
 
Felhatalmazó: ........................................                P.H. 
 
Felhatalmazottak: 
.......................................................................................................................” 
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Polgármesteri intézkedés 3. számú melléklete 
 
 
A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogköröket az alábbi beosztású és nevű szemé-
lyek gyakorolják: 
 
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ: 

Beosztás    név     aláírás 

1. polgármester Pap Sándor …………………… 

2. jegyző Zayzon Jenőné …………………… 
 
 
UTALVÁNYOZÓ: 

1. polgármester Pap Sándor ……………………. 

2. jegyző Zayzon Jenőné ……………………. 
 
 
ELLENJEGYZŐ 

1. jegyző Zayzon Jenőné ............................... 

2. kv-i főelőadó Kocsor Gáborné ……………………. 

 

ÉRVÉNYESÍTŐ 

1. kv-i főelőadó Konfárné Czibulya Erzsébet …..…..…………….. 

 
Helyi adóbevételek tekintetében: 
1. adóügyi főelőadó Hajagos Gergelyné ……………………… 
 
 
 
(Összeférhetetlenség és távollét esetén a feltüntetett feladatellátók közül a sor-
rendben következő ügyintéző köteles a tevékenységet ellátni.) 
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Polgármesteri intézkedés 4. számú melléklete 
 
 
 
Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 
134. § (3). bekezdésében, valamint a 136. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az 
alábbi felhatalmazást adom: 
 

Az önkormányzat polgármestere felhatalmazom a Zayzon Jenőné jegyzőt, 
hogy a pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalási, illetve utalvá-
nyozási jogkörömmel kapcsolatban felmerülő összeférhetetlenségem, akadá-
lyoztatásom, stb. esetében lássa el a kötelezettségvállalási és utalványozási 
feladatokat. 
 

 
 
 
N y á r l ő r i n c ,  2009. január 1. 
 
 
 
 
 
 Pap Sándor Zayzon Jenőné 
felhatalmazó polgármester felhatalmazott jegyző 
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Polgármesteri intézkedés 5. számú melléklete 

 
 
 
Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 
134. § (3) bekezdésében, valamint a 137. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az 
alábbi felhatalmazást adom: 
 

Felhatalmazom 
 

- 1. Kocsor Gáborné kv-i főmunkatársat  
 

hogy az önálló és részben önálló költségvetési szerveknél jelentkező kötele-
zettségvállalásokat, valamint az utalványozásokat (a helyi adószámlák tekinte-
tében is) az első helyen felvett ügyintéző, akadályoztatása (összeférhetetlensé-
ge) esetén a sorban következő ügyintéző a szükséges ellenőrzést követően 
lássa el az ellenjegyzési feladatokat. 

 
 
 
N y á r l ő r i n c ,  2009. január 1. 
 
 
 
 Zayzon Jenőné 
 jegyző 
 
A felhatalmazást tudomásul vettem: 
 
 
 
     
 Kocsor Gáborné   
 kv-i főelőadó  
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Polgármesteri intézkedés 6. számú melléklete 

 
 

 

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet 
135. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, mely szerint érvényesítést csak az ezzel 
írásban megbízott, pénzügyi-számviteli dolgozó végezhet, mind az önálló, mind a 
részben önálló intézmények tekintetében az alábbi megbízást adom: 

 
A kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrende-
lése előtti „érvényesítői” vizsgálat elvégzésére 

a banki és házipénztári műveleteket igénylő kifizetések tekintetében  
- 1. Konfárné Czibulya Erzsébet kv-i főelőadót, 

akadályoztatása (összeférhetetlensége) esetére 
 
a polgármesteri hivatalnál a helyi adóbevételek beszedésével és elszámolásá-
val  kapcsolatban 

- 3. Hajagos Gergelyné adóügy főelőadót  
megbízom. 

 
 
 
N y á r l ő r i n c ,  2009. január 1. 
 
 
 
 Zayzon Jenőné 
 jegyző 
 
Záradék: 
A szabályozásban foglaltakat, illetve a megbízást megismertem, az abban foglalta-
kat magamra nézve kötelezőnek ismerem el, s mindezt aláírásommal igazolom: 
 
 
 
Konfárné Czibulya Erzsébet Hajagos Gergelyné 
 kv-i főelőadó főelőadó 
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Polgármesteri intézkedés 7. számú melléklete 
 
 
 
Érvényesítés: 
 
 
A banki műveletekkel kapcsolatos feladatokból a könyvelési tételek kijelölését (kontí-
rozási feladatokat) mind az önálló, mind a részben önálló intézményt illetően  
Konfárné Czibulya Erzsébet kv-i főelőadó helyett Kocsor Gáborné kv-i főelőadó 
végezze. 
 
 
 
N y á r l ő r i n c ,  2009. január 1. 
 
 
 
 
 Zayzon Jenőné 
 jegyző 
 
 
Tudomásul vettem: 
 
 
 
Konfárné Czibulya Erzsébet Kocsor Gáborné 
 kv-i főelőadó kv-i főelőadó 
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Polgármesteri intézkedés 8. számú melléklete 
 

 
 

A pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlásának 
technikai módjai 

 
 
 
A pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlása 
  
- a banki tételek esetében:  

- tételenként (alapbizonylatonként) érvényesítő és utalványrendelet lapon tör-
ténik 

 
- a pénztári tételek esetében: 

- a pénztárbizonylaton található rovatok alkalmazásával történik (mivel azok 
tartalmazzák azokat az alaki és formai kellékeket, melyeket az érvényesítő és 
utalványrendelet tartalmaz). 
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JEGYZŐI INTÉZKEDÉS A 

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, 
UTALVÁNYOZÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS ÉS 

ELLENJEGYZÉS HATÁSKÖRI RENDJÉRŐL 

 
 
 
 
 
Hatályba lépését 2009. január 1. napjától elrendelem. 
 
 
 
N y á r l ő r i n c ,  2009. január 1. 
 
 
 
 Zayzon Jenőné 
 jegyző 
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Jegyzői intézkedés 
a kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és  

ellenjegyzés hatásköri rendjéről 
 
 
Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) számú Kormányren-
delet alapján az alábbiak szerint szabályozom az Önkormányzati Hivatallal működő 
önkormányzat pénzgazdálkodásával kapcsolatos egyes feladatok ellátási rendjét. 
 

1. A szabályozás célja és tartalma 
 
A szabályozás célja, hogy az önkormányzat vonatkozásában rögzítse a helyi viszo-
nyoknak megfelelő jogkörgyakorlás rendjét. 
 
A szabályzat tartalmazza: 
 - a szakmai igazolási feladatokat ellátók meghatározását, valamint 
 - a választáskor és népszavazáskor a pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlási 
rendjét. 
 

2. A teljesítés szakmai igazolása 
 
Ha a kötelezettségvállalásban foglaltak teljesültek, illetve egyéb kötelezettségválla-
lást nem igénylő pénzforgalmi gazdasági esemény történt, akkor - a teljesítés szak-
mai igazolása során - meg kell vizsgálni a kiadások és bevételek: 

a) jogosultságát, 
b) összegszerűségét, 
c) a szerződés, megrendelés megállapodás szerinti teljesítését. 

 
 
A bevételek és kiadások szakmai igazolásának szempontjai: 
 
a) A jogosultság vizsgálata során meg kell győződni arról, hogy: 

- a bevétel ténylegesen megilleti-e az önkormányzatot, 
- a kiadás ténylegesen az önkormányzat működése, gazdálkodása során me-
rült-e fel. 

A teljesítésről, ha lehet, minőségi, mennyiségi átvétellel kell meggyőződni. Ha ez a 
teljesítés jellegéből adódóan nem lehetséges, más megfelelő módon kell megbizo-
nyosodni a jogosultságról. 
 
b) Az összegszerűség ellenőrzése során vizsgálni kell mind a bevételek, mind a ki-
adások érvényesítendő összegének: 

- a kötelezettségvállalást jelentő dokumentumon szereplő összeggel való egye-
zőségét,  
- a nem kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó kiadásoknál és bevételeknél a 
vonatkozó alapdokumentumon szereplő, illetve jogszabály alapján meghatáro-
zott összeggel való egyezőségét. 
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c) Vizsgálni kell a számlával igazolt kiadásokat abból a szempontból, hogy: 
- a teljesítés a vonatkozó szerződés, illetve megállapodás, illetve megrendelés 
szerint történt-e, 
- a teljesítésre vonatkozó dokumentum (számla, számlát alátámasztó szállító-
jegy, szállítólevél, munkalap stb. egyéb okmány) a valóságnak megfelel-e,  
- a teljesítésre vonatkozó dokumentum adatai megegyeznek-e a valóságos tel-
jesítés adataival - mennyiségben és minőségben is (ha értelmezhető), 
- jogszabály szerinti-e. 

 
 
A teljesítés szakmai igazolásának módja: 
 
A szakmai teljesítési igazolást végző személy kijelöléséről a költségvetési szervek 
vezetője, a kisebbségi önkormányzatok esetében a települési önkormányzat jegyző-
je/körjegyzője gondoskodik. 
A teljesítés szakmai igazolására kijelölt személynek a feladatát a következők szerint 
kell ellátnia  

- a feladat-ellátási területére vonatkozóan a teljesítés dokumentumán (szám-
lán, szállítólevélen, szállítójegyen) fel kell tüntetni a következőket: 

- „A teljesítést szakmailag igazolom” szöveget,  
- az igazolás dátumát, valamint a 
- teljesítést szakmailag igazoló személy aláírását. 

 
Amennyiben a teljesítés szakmai igazolását végző személy megállapítja, hogy a tel-
jesítés 
szakmailag nem, vagy csak részben igazolható, jelzést tesz az érvényesítőnek, és 
 - ha a teljesítés szakmailag nem igazolható, az igazolatlanság okának feltün-
tetésével 
 feljegyzést készít a szakmai igazolás elutasításáról,  

- ha a teljesítés szakmailag csak részben igazolható, feljegyzésben rögzíti a 
hiányosságokat, kifogásokat. 

 
A szakmai igazolás során amennyiben lehetséges: 

- csatolni kell az igazolás során felhasznált dokumentumokat, egyéb bizonyí-
tékokat, 

vagy 
- hivatkozni kell a megfelelő, a könnyű visszakeresési lehetőséget biztosító 
dokumentumra. 

 
A szakmai igazolás során leggyakrabban felhasználható dokumentumok: 
 a) termékeknél: 

- szállítólevél,  
  - szállítójegy, 
  - kísérőjegyzék, 
 b) szolgáltatásnál: 
  - munkalap, 
 c) építési beruházásnál: 
  - a műszaki ellenőr feljegyzése. 
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A teljesítés szakmai igazolására kijelölt személyek: 
 
A teljesítés szakmai igazolására csak olyan személyek jelölhetőek ki, akik szakmai-
lag alkalmasak a teljesítés igazolására.  
A teljesítés szakmai igazolása eltérő feladatot, szakértelmet igényelhet az adott tel-
jesítés jellegétől függően, ezért a jegyzőnek/körjegyzőnek a tevékenység ellátására 
annyi személyt kell megjelölnie, amennyire az önkormányzat működési sajátosságai 
alapján szükség lehet. 
A teljesítés szakmai igazolási feladatot ahhoz a munkakörhöz javasolt csatolni, ahol 
a teljesített termék, és szolgáltatás igénybevételre, felhasználásra kerül. 
 
A teljesítés szakmai igazolására kijelölt személyek megnevezését, és az általuk ellá-
tandó igazolási feladatok körét, terjedelmét melléklet határozza meg. 
 
 
Összeférhetetlenségi szabály: 
 
Az érvényesítést végző és a szakmai teljesítést igazoló nem lehet azonos személy.  
 
 
3. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 2. §-ának hatálya alá  tarto-
zó választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó  

pénzeszközök feletti rendelkezési jogosultság 
 
 
A választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználható pénzesz-
közök tekintetében  

- a kötelezettségvállalásra a jegyző/körjegyző,  
- a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére az általa felhatalmazott személy jo-
gosult. 

 
4. Záró rendelkezések 

 
A mellékletek az intézkedés szerves részét képezik. Az egyes jogkörök gyakorlására 
az ott feltüntetett személyek jogosultak. 
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Jegyzői intézkedés 1. számú melléklete 

 

 

 

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 
135. § (3) bekezdése alapján a következő személyt, személyeket jelölöm ki a teljesí-
tések szakmai igazolására: 

 

 

A telesítés szakmai igazolására jogosult 
A kifizetés jellegének megnevezése 

személy neve, beosztása: aláírása: 

Beruházási, felújítási kiadások 

Ujvári Kálmán müszaki 
ügyintéző és eseti meg-
bízás alapján műszaki 
ellenőr 

 

Szolgáltatások, kölcsönök, pénzesz-
köz átadások, készletbeszerzések  

Zayzon Jenőné jegyző 
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Jegyzői intézkedés 2. számú melléklete 
 
 

Választásokkal kapcsolatos 
pénzgazdálkodási jogkör gyakorlás rendje 

 
 
A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogköröket az alábbi beosztású és nevű szemé-
lyek gyakorolják. A feladatellátók, illetve a jegyző által felhatalmazott és megbízott 
személyek a feladatellátási kötelezettségüket tudomásul veszik, s ezt aláírásukkal 
elismerik. 
 
Kötelezettségvállaló: 
beosztás   név aláírás 

1. jegyző Zayzon Jenőné ………………………… 
2. jegyző felhatalmazása 
alapján   
 
Utalványozó: 
 beosztás  név aláírás 

1. jegyző Zayzon Jenőné ……………………………… 
2. jegyző felhatalmazása 
alapján  
 
 
Ellenjegyző: 
 beosztás név  aláírás 
jegyző által felhatalmazott személyek 
1. pénzügyi ügyintéző  Kocsor Gáborné. ………………………. 

2. pénzügyi ügyintéző Konfárné Czibulya Erzsébet…………………… 
 
 
Érvényesítő: 
 beosztás  név  aláírás 

1. pénzügyi ügyintéző  Konfárné Czibulya Erzsébet………………….. 

2. pénzügyi ügyintéző  Kocsor Gáborné ………………………… 
 
Összeférhetetlenséggel, illetve távolléttel érintett feladatellátók esetében a fel-
tüntetett feladatellátók közül a megjelölt második személy köteles a tevékeny-
séget végrehajtani. 
 
 
 
N y á r l ő r i n c ,  2009. január 1. 
 Zayzon Jenőné 
 jegyző 



 

 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 

 
 
 
 
A számvitelről szóló módosított 2000. évi C. törvény és az államháztar-

tás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátos-
ságairól szóló módosított 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet előírásai 

alapján kialakított 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AZ ESZKÖZÖK ÉS A FORRÁSOK 
ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hatályba lépését 2009. január 1. napjától elrendelem. 
 
 
N y á r l ő r i n c ,  2009. január 1. 
 
 
 
 
 
 

 
Zayzon Jenőné 

jegyző 
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Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 

Az eszközök és források értékelési szabályzata 
 
 
A szerv a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási 
és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 8. § 
(4) bekezdés b) pontja alapján saját hatáskörben a következők szerint szabályozza az eszközök és 
források értékelésének rendjét. 
 
A szabályzat a Számviteli politikában meghatározattak szerint a számviteli rend külön részeként hatá-
rozza meg az eszközök és források értékelésének szabályozását azoknál az eszközöknél, illetve for-
rásoknál, ahol a számviteli törvény és a hivatkozott rendelet 

- választási lehetőséget ad, továbbá 
- ahol az államháztartás szervezetének sajátos eszközei, illetve forrásai indokolják. 

A hivatkozott kormányrendelet 8. § (17) – (18) bekezdése szerint az értékelési szabályzatban kell 
rögzíteni a követelések év végi értékelési elveit. 
 
A szabályozás során figyelembe vételre kerültek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben valamint 
a 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet  és annak melléklete által meghatározott értékelési szabályok, 
valamint a szerv gazdálkodási sajátosságai. 
 
A szabályzat az önkormányzatra vonatkozóan tartalmazza: 
 - a mérlegtételek értékelésének általános szabályait, 
 - az eszközök értékelésére vonatkozó szabályokat, ezen belül: 
  - az eszközök bekerülési (beszerzési és előállítási) értékét, 
  - az eszközök értékcsökkenését, 
  - az eszközök értékvesztését, 
  - az eszközök értékelését, 
 - a források értékelésére vonatkozó előírásokat. 
  
 

1. A mérlegtételek értékelésének általános szabályai 
 
 

1.1. A számviteli alapelvek érvényesülése az értékelés során 
 

Az értékelésnél a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulni, ha ennek az elvnek az érvényesülé-
sét eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó 
tényező, körülmény nem áll fenn. 
A mérlegtételek értékelésénél figyelembe kell venni a számviteli alapelvek sajátos érvényesülését. 

 
 

1.2. Az értékelési elvek megváltoztathatósága 
 

Az előző év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek csak akkor változtathatók meg, ha a vál-
toztatást előidéző tényezők tartósan - legalább egy éven túl - jelentkeznek, és emiatt a változás állan-
dónak, tartósnak minősül. Ez esetben a változtatást előidéző tényezőket és számszerűsített hatásukat 
a kiegészítő mellékletben részletezni kell. 

 
1.3. Egyedi értékelés 

 
Az eszközöket és a kötelezettségeket leltározással, egyeztetéssel ellenőrizni és - a törvényben szabá-
lyozott esetek kivételével - egyedenként értékelni kell. Egyedenkénti értékelésnek minősül a különbö-
ző időpontokban beszerzett, általában csoportosan nyilvántartott, azonos paraméterekkel rendelkező 
eszközöknél az átlagos beszerzési áron, továbbá a FIFO módszerrel történő értékelés is. 

 
 

1.4. A tőkeváltozás meghatározása 
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A könyvviteli mérlegben kimutatott tőkeváltozás meghatározásakor kell figyelembe venni minden 
olyan – a hivatkozott rendelet szerinti – 

- értékcsökkenést (immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél a terven felüli értékcsökkenést 
is), 
- értékvesztést,  
- az elszámolt értékvesztés és a terven felüli értékcsökkenés visszaírását,  

amely a mérleg fordulónapján meglévő eszközöket érinti, és a mérlegkészítés időpontjáig ismertté 
vált. 

 
 

2. Az eszközök értékelése 
 
 

2.1. Az eszközök bekerülési (beszerzési és előállítási) értéke 
 
2.1.1. Általános szabályok 
Az eszköz bekerülési (beszerzési, előállítási) értéke az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe he-
lyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig felmerült, az eszközhöz 
egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege.  
 
A bekerülési (beszerzési) érték 
 
a) A bekerülési (beszerzési) érték magában foglalja: 
- az engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételárat, továbbá  
- az eszköz beszerzésével, üzembe helyezésével, raktárba történt beszállításával kapcsolatban felme-
rült: 

- szállítási és rakodási, 
- alapozási,  
- szerelési,  
- üzembe helyezési,  
- közvetítői tevékenység ellenértékét, díjait (ezen tevékenységeknek saját vállalkozásban tör-
tént végzése esetén a számviteli törvény 51. § szerinti közvetlen önköltség aktivált értékét),  
- a bizományi díjat,  
- a beszerzéshez kapcsolódó adókat és adójellegű tételeket, a vámterheket. 

 
 
 
b) A bekerülési (beszerzési) érték részét képezi az eszköz beszerzéséhez szorosan kapcsolódó: 

- illeték [vagyonszerzés (ajándék, öröklés, adásvétel, csere után járó) illetéke], 
- az előzetesen felszámított, de le nem vonható általános forgalmi adó, 
- a jogszabályon alapuló hatósági igazgatási, szolgáltatási díj, 
- az egyéb hatósági igazgatási, szolgáltatási eljárási díj (környezetvédelmi termékdíj, szakértői 
díj), 
- a vásárolt vételi opció díja [a számviteli törvény 61. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével]. 

 
c) A bekerülési (beszerzés) érték részét képező általános forgalmi adó: 

- A bekerülési érték részét képezi a tárgyi adómentes tevékenységhez beszerzett, létesített 
immateriális javak, tárgyi eszközök és készletek előzetesen felszámított általános forgalmi 
adója. 
- Az általános forgalmi adó tekintetében alanyi mentességet választott államháztartás szerve-
zeteinél az előzetesen felszámított forgalmi adó a bekerülési érték részét képezi. 

 
d) A bekerülési (beszerzési) érték részét képezi 

a) az eszköz beszerzéséhez, előállításához közvetlenül kapcsolódóan igénybe vett hitel, kölcsön 
aa) felvétele előtt fizetett - a hitel, a kölcsön feltételként előírt - bankgarancia díja, 
ab) szerződésben meghatározott, a hitel igénybevétele miatt fizetett kezelési díj, folyósítási ju-
talék, a hitel igénybevételéig felszámított rendelkezésre tartási jutalék, 
ac) szerződés közjegyzői hitelesítésének díja, 
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ad) felvétele után az eszköz üzembe helyezéséig, raktárba történő beszállításáig terjedő idő-
szakra elszámolt (időszakot terhelő) kamat; 

b) a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó - az eszköz üzembe helyezéséig terjedő időszakra el-
számolt (időszakot terhelő) - biztosítási díj; továbbá 
c) a beruházáshoz, a vagyoni értékű joghoz közvetlenül kapcsolódó - devizaszámlán meglévő devi-
zakészlettel nem fedezett - devizakötelezettségnek az eszköz üzembe helyezéséig terjedő időszak-
ra elszámolt árfolyam-különbözete, függetlenül attól, hogy az árfolyamnyereség vagy árfolyamvesz-
teség; valamint 
d) a beruházás tervezés, a beruházás előkészítés, a beruházás lebonyolítás, az új technológia elsa-
játítás (a betanítás) díjai, közvetlen költségei. 

 
A bekerülési (beszerzési) értéknek nem része 
 
A bekerülési értéknek nem része 
- a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó, továbbá  
- az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti ellenérték arányában megosztott előzetesen fel-
számított általános forgalmi adó le nem vonható hányada sem. 
 
Amennyiben az általános forgalmi adóra vonatkozó alanyi mentesség év közben megszűnik, akkor a 
mentesség megszűnését követően a bekerülési érték meghatározásánál az előző bekezdésben fog-
laltak szerint kell eljárni. 
 
 
2.1.2. Speciális szabályok 
 
a) Tárgyi eszközökkel kapcsolatos speciális szabályok 
 
1. Építési telek (földterület) és rajta lévő épület, építmény egyidejű beszerzése esetén, amennyiben az 
épületet, az építményt rendeltetésszerűen nem veszik használatba (az épület, építmény rendeltetés-
szerűen nem hasznosítható), akkor az épület, építmény beszerzési, bontási költségeit, továbbá a vá-
sárolt teleknek építkezésre alkalmassá tétele érdekében végzett munkák költségeit, ráfordításait a 
telek (a földterület) értékét növelő beszerzési költségként kell elszámolni a telek (a földterület) bontás 
utáni (az üres telek) piaci értékének megfelelő összegig, az ezt meghaladó költségeket, ráfordításokat 
a megvalósuló beruházás (az épület, az építmény) bekerülési (beszerzési) értékeként kell figyelembe 
venni. 

 
2. Egy adott beruházás miatt lebontott és újraépített épület, építmény bontásának költségeit az adott 
beruházás bekerülési (beszerzési) értékébe be kell számítani. Az újraépítés költsége az újraépített 
eszköz bekerülési (beszerzési) értékének minősül. 

 
3. A tárgyi eszköz biztonságos üzemeltetéséhez, rendeltetésszerű használatához szükséges - és a 
tárgyi eszköz beszerzésével egy időben vagy annak üzembe helyezéséig beszerzett - tartozékok, 
tartalék alkatrészek beszerzési értéke - függetlenül attól, hogy az a tárgyi eszköz számlázott értéké-
ben vagy külön számlában jelenik meg - a tárgyi eszköz bekerülési (beszerzési) értéke részének te-
kintendő. 
 
4. A bekerülési (beszerzési) értéket csökkenti a próbaüzemeltetés során előállított, raktárra vett, érté-
kesített termék, teljesített szolgáltatás előállítási költsége, ennek hiányában az állománybavételkori 
piaci értéke, illetve a még várhatóan felmerülő költségekkel csökkentett eladási ára, várható eladási 
ára, valamint a bekerülési (beszerzési) értékben elszámolt kamat összegét csökkenti a beruházásra 
adott előleg után, annak elszámolásáig, a beruházásra elkülönített pénzeszköz után, annak felhaszná-
lásáig kapott kamat összege. 

 
5. A bekerülési érték részét képező tételeket (ideértve a számla alapján forintban kiegyenlített import-
beszerzéseket is) a gazdasági esemény megtörténte után, a pénzügyi rendezéskor kell számításba 
venni a számlázott, a kivetett összegnek megfelelő fizetett összegben. Amennyiben az üzembe helye-
zés, a raktárba történő beszállítás megtörtént, de számla, a megfelelő bizonylat nem érkezett meg, a 
fizetendő összeget az illetékes adóhatóság nem állapította meg, és ezért a pénzügyi rendezés sem 
teljesülhetett, akkor az adott eszköz értékét a rendelkezésre álló dokumentumok (szerződés, piaci 
információ, jogszabályi előírás) alapján kell meghatározni és a negyedév végén állományba venni. Az 
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így meghatározott érték és a későbbiekben ténylegesen fizetett összeg közötti különbözettel a bekerü-
lési értéket módosítani kell. 

 
6. A tárgyi eszköznél értéket növelő bekerülési (beszerzési) értékként kell figyelembe venni a meglevő 
tárgyi eszköz bővítésével, rendeltetésének megváltoztatásával, átalakításával, élettartamának növelé-
sével összefüggő munka, továbbá az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontos-
sága) helyreállítását szolgáló felújítási munka ellenértékét (saját vállalkozásban történt megvalósítása 
esetén az 51. § szerinti közvetlen önköltség aktivált értékét is). 

 
7. A tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási 
munka, továbbá az erdőnevelési, az erdőfenntartási, az erdő-felújítási munka ellenértékét, illetve saját 
vállalkozásban végzett megvalósítása esetén a felmerült és a tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó 
költségek értékét nem lehet a tárgyi eszköz bekerülési (beszerzési) értékében figyelembe venni. 

 
8. Az eszköz értékét növelő bekerülési (beszerzési) értékként kell figyelembe venni az eszköz haszná-
lati értékét növelő munkafolyamatok, illetve megmunkálás ellenértékét jelentő bérmunkadíjat. 

 
9. Az eszköz értékét növelő bekerülési (beszerzési) értékként kell figyelembe venni ingatlan beszer-
zése esetén az ingatlan értékébe - szerződés alapján - beszámított, korábban a bérleti jog megvásár-
lása címén fizetett, bérleti jogként kimutatott (még le nem írt) összeget. 

 
b) Importbeszerzéssel kapcsolatos speciális szabályok 

 
Az importbeszerzéssel kapcsolatos speciális szabályok részletezésre nem kerülnek, mivel a szerv 
gazdálkodási sajátosságai nem indokolják – import beszerzései 2009. évben nem lesznek. 
 
c) A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetéssel kapcsolatos sza-
bályok 
 
1. A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés bekerülési (beszerzési) ér-
téke vásárláskor a részvényekért, üzletrészekért, vagyoni betétekért fizetett ellenérték (vételár). 
 
2. A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés bekerülési (beszerzési) ér-
téke alapításkor, tőkeemeléskor a létesítő okiratban, annak módosításában, illetve a közgyűlési, az 
alapítói, a taggyűlési határozatban a jegyzett tőke fedezeteként, valamint a jegyzési, a kibocsátási 
érték és a névérték különbözeteként, a jegyzett tőkén felüli tőke fedezeteként meghatározott vagyoni 
hozzájárulás együttes értéke a ténylegesen befizetett pénzbetétnek és a rendelkezésre bocsátott nem 
pénzbeli betétnek megfelelő összegben. 

 
3. A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés névértéke fejében a jegyzett 
tőke leszállításakor (ideértve a tőkeleszállítással egyidejűleg végrehajtott, a leszállított jegyzett tőkével 
arányos jegyzett tőkén felüli saját tőke kivonást is) átvett eszköz bekerülési (beszerzési) értéke a gaz-
dasági társaság által közölt, illetve számlázott érték, a gazdasági társaság jogutód nélküli megszűné-
se esetén a vagyonfelosztási javaslat szerinti érték. 

 
4. Gazdasági társaság átalakulása esetén a megszűnt gazdasági társaságban lévő tulajdoni részese-
dést jelentő befektetés ellenében kapott részesedés bekerülési (beszerzési) értéke a megszűnt része-
sedésre jutó - a megszűnt gazdasági társaság végleges vagyonmérlege szerinti - saját tőke összege. 

 
5. Gazdasági társaság beolvadása esetén a külső tulajdonosnál a megszűnt gazdasági társaságban 
lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés ellenében kapott részesedés bekerülési (beszerzési) 
értéke a megszűnt részesedésre jutó - a megszűnt gazdasági társaság végleges vagyonmérlege sze-
rinti - saját tőke összege. 
 
 
d) A vagyonkezelésbe vett eszközökre vonatkozó szabály 
 
1. A vagyonkezelésbe vett eszköz bekerülési értékének a vagyonkezelési szerződésben szereplő 
érték minősül. 
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2. Amennyiben az önkormányzat a tulajdonában lévő 
- korlátozottan forgalomképes, illetve 
- forgalomképes  
vagyonának rendeletében meghatározott körére vagyonkezelői jogot létesít, a vagyonkezelésbe adott 
immateriális javak, tárgyi eszközök, bruttó értékét és elszámolt értékcsökkenését a vagyonkezelésbe 
adáskor főkönyvi és az analitikus könyvelésből ki kell vezetni, és ezzel egyidejűleg a vagyonkezelési 
szerződésben szereplő értéket, mint bekerülési érteket kell a főkönyvi és az analitikus könyvelésbe 
bevezetni. 
 
Az államháztartás szervezete alapítása, átszervezése setén az alapító, a felügyeleti szerv döntése 
alapján vagyonkezelésbe vett eszköz bekerülési értékének – ha jogszabály másként nem rendelkezik 
– a vagyonkezelési szerződésben (illetve annak mellékletét képező átadás/átvételi jegyzőkönyvben 
szereplő) érték minősül. Az átadó szervezetnél kimutatott bruttó (illetve bekerülési) érték alkalmazása 
esetén az átadásig elszámolt halmozott értékcsökkenést (illetve értékvesztést) is nyilvántartásba kell 
venni.  
 
e) Követelés fejében átvett eszközökre vonatkozó szabály 
 
Követelés fejében átvett eszköz bekerülési (beszerzési) értéke az eszköz megállapodás, csereszerző-
dés, vagyonfelosztási javaslat szerinti (számlázott, bizonylatolt) értéke. 

 
f) A csere útján beszerzett eszközre vonatkozó szabály 

 
Csere útján beszerzett eszköz bekerülési (beszerzési) értéke az eszköz csereszerződés szerinti érté-
ke, a cserébe adott eszköz eladási ára. 

 
g) Hitelviszonyt megtestesítő, kamatozó értékpapírokra vonatkozó szabály 

 
A hitelviszonyt megtestesítő (kamatozó) értékpapír bekerülési (beszerzési) értéke nem tartalmazhatja 
a (vételár részét képező, továbbá a kibocsátási okiratban, csereszerződésben, a vagyonfelosztási 
javaslatban meghatározott piaci, forgalmi, beszámítási érték részét képező) (felhalmozott) kamat ösz-
szegét. A kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (beszerzéskor fizetett) összegét kamatbevételt 
csökkentő tételként kell kimutatni. 
 
h) Térítés nélkül átvett eszközre vonatkozó szabály 
 
A térítés nélkül (a visszaadási kötelezettség nélkül) átvett eszköz, illetve az ajándékként, hagyaték-
ként kapott eszköz, továbbá a többletként fellelt (a nem adminisztrációs hibából származó többlet-) 
eszköz bekerülési (beszerzési) értéke az eszköznek az állományba vétel időpontjában ismert piaci 
értéke. 
 
Az államháztartás szervezete alapítása, átszervezése setén az alapító, a felügyeleti szerv döntése 
alapján véglegesen átadott eszköz bekerülési értékének – ha jogszabály másként nem rendelkezik – 
az alapító okirat, illetve annak módosítása mellékletét képező átadás/átvételi jegyzőkönyvben szerep-
lő érték minősül. Az átadó szervezetnél kimutatott bruttó (illetve bekerülési) érték alkalmazása esetén 
az átadásig elszámolt halmozott értékcsökkenést (illetve értékvesztést) is nyilvántartásba kell venni.  
 
i) A saját termékre vonatkozó szabály 
 
A saját kiskereskedelmi egységbe kiszállított, illetve felhasznált saját előállítású termék forgalmi értéke 
után fizetendő adó, járulék, termékdíj összege is a termék bekerülési (beszerzési) értékének (előállí-
tási költségének) részét képezi. 
 
2.1.3. A bekerülési érték és a felmerült költségek kapcsolata 
 
A termék előállítás közvetlen önköltsége 
Az eszköz bekerülési (előállítási) értékének részét képezik azok a költségek, amelyek 

a) az eszköz (termék) előállítása, üzembe helyezése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, 
átalakítása, eredeti állagának helyreállítása során közvetlenül felmerültek, 
b) az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak, továbbá 
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c) az eszközre (termékre) megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók 
(együttesen: közvetlen önköltség). 

 
A szolgáltatásnyújtás közvetlen önköltsége 
Az elvégzett, a nyújtott, a teljesített szolgáltatás bekerülési (előállítási) értékének részét azok a költsé-
gek képezik, amelyek 

a) a szolgáltatás végzése, nyújtása, teljesítése során közvetlenül felmerültek, 
b) a szolgáltatás végzésével, nyújtásával, teljesítésével szoros kapcsolatban voltak, továbbá 
c) a szolgáltatásra megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók 

(együttesen: közvetlen önköltség). 
 
Előállítási költségek 
Az előállítási költségek között kell elszámolni [és így a bekerülési (előállítási) érték részét képezi] az 
idegen vállalkozó által megvalósított beruházáshoz a beruházó által biztosított (az idegen vállalkozó 
felé nem számlázott) vásárolt anyag bekerülési (beszerzési) értékét, továbbá a saját előállítású ter-
mék, nyújtott szolgáltatás közvetlen önköltségét a vásárolt anyag, a saját előállítású termék tényleges 
beépítésekor, a szolgáltatásnyújtással egyidejűleg. 
 
Értékesítési költségek 
Értékesítési költségeket és az előállítással közvetlen kapcsolatba nem hozható igazgatási és egyéb 
általános költségeket - az eszközértékelés alapjául szolgáló - közvetlen önköltség nem tartalmazhat. 

 
 

2.2. Az eszközök értékcsökkenése 
 
Az eszközök értékcsökkenésének elszámolása történhet: 

- az általános szabályok szerint, azaz a terv szerinti értékcsökkenés szerint, valamint 
 - a terven felüli értékcsökkenés alkalmazásával. 
 
 
2.2.1. A terv szerinti értékcsökkenés – értékcsökkenés elszámolása az általános szabályok 
szerint 
 
Az általános szabályok alkalmazása esetén terv szerinti értékcsökkenést kell elszámolni: 

- az immateriális javak,  
- a tárgyi eszközök  
- az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett és adott 
eszközök  

üzembe helyezését (használatbavételét) követően. 
 
Az üzembe helyezést hitelt érdemlően – a számviteli politikában előírt üzembe-helyezési okmányokkal 
- dokumentálni kell. 
Értékcsökkenést a már rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett immateriális javak, 
tárgyi eszközök, üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett és adott 
eszközök után kell elszámolni addig, amíg azokat rendeltetésüknek megfelelően használják. 
 
Az értékcsökkenés elszámolásának időszakai 
 
Az értékcsökkenést negyedévenként, a tényleges használatnak megfelelően, időarányosan kell el-
számolni. 
 
Az értékcsökkenés elszámolásánál alkalmazandó leírási kulcsok, az értékcsökkenés megállapí-
tása 
 
Az értékcsökkenést az a)-k) pontokban meghatározott leírási kulcsok alapján kell elszámolni. 
 
Az értékcsökkenést a bekerülési (beszerzési vagy előállítási) érték alapján számítva a következők 
szerint kell megállapítani 
 
 a) alapítás-átszervezés, illetve kísérleti fejlesztés aktivált értéke 20 %
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 b) vagyoni értékű jogok 16 %
 c) szellemi termékek 33 %
 d) épületek és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2 %
 e) építmények és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 3 %
 f) ültetvények 10 %
 g) gépek, berendezések és felszerelések, kivéve számítástechnikai és ügyvitel 

technikai eszközöket 
14,5 %

  h)  számítástechnikai és ügyvitel technikai eszközök 33%,
  i)  járművek 20%,
  j)  veszélyes hulladék tárolására igénybe vett földterület, telek 2%,
  k)  bányaművelésre igénybe vett földterület 5%.
 
A meghatározott lineáris kulcsoktól eltérő kulcsok alkalmazása 
- kisebb kulcsok alkalmazása 
Amennyiben az adott immateriális jószág, a tárgyi eszköz és az üzemeltetésre, kezelésre átadott, 
koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett és adott eszköz a szerv tevékenységét várhatóan tovább 
szolgálja, mint az általánosan előírt leírási kulcsok alapján számított használati idő, akkor a szerv a 
tervezett használati idő figyelembevételével kisebb mértékben is megállapíthatja az általa alkalmazott 
lineáris leírási kulcsot. 
A szerv 2009. évben nem kíván élni a lineáris leírási kulcs általános leírási kulcstól való kisebb mér-
tékben való meghatározásával. 
 
- szerződés miatti eltérő kulcsok alkalmazása 
Azon immateriális javaknál, ahol a szerződés eltérő időtartamot jelöl meg, mint az általános szabály 
szerinti lineáris értékcsökkenés a)-c) pontjában előírt leírási kulcsok alapján számított használati idő, 
ott a várható használati idő tekintetében a szerződés szerinti időtartamot és az ennek megfelelő leírási 
kulcsot kell alapul venni. 
 
A tenyészállatok értékcsökkenése 

A tenyészállatok értékcsökkenését az államháztartás szervezetei saját hatáskörben állapítják meg, - 
figyelembe véve a tenyészidőt, tartási időt stb.- akkor, ha rendelkeznek tenyészállattal.  
A szerv nem szabályozza a tenyészállatok értékcsökkenésével kapcsolatos előírásokat, mert 2008. 
évben nem rendelkezik tenyészállatokkal. 
 
Az értékcsökkenés elszámolásának tilalma 

 
Nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés 

- a földterület,  
- a telek (a bányaművelésre, veszélyes hulladék tárolására igénybe vett földterület, telek kivételé-
vel),  
- az erdő,  
- a képzőművészeti alkotás,  
- a régészeti lelelt,  
- az állami készletek, tartalékok bekerülési (beszerzési) értéke után, és  
- az üzembe nem helyezett beruházásnál, 
- a már teljesen (0-ig) leírt immateriális javaknál,  
- a már teljesen (0-ig) leírt tárgyi eszközöknél. 
 

Nem szabad terv szerinti értékcsökkenést elszámolni az olyan egyéb eszköznél (többek között az 
olyan kép- és hangarchívumnál, műemléki védettségű épületnél, egyéb gyűjteménynél), amely érté-
kéből a használat során sem veszít, illetve amelynek értéke - különleges helyzetéből, egyedi mivoltá-
ból adódóan - évről évre nő. 
 
2.2.2. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása 

 
Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszköznél elszámolni akkor, ha 

a) a szellemi termék, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert a 
szellemi termék, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is)  

- a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy  
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- rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan például 

- megrongálódás,  
- megsemmisülés, illetve  
- hiány következtében; 

b) a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem ér-
vényesíthető; 
c) a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák vagy megszüntetik, 
illetve az eredménytelen lesz. 

 
Amennyiben  
 - az immateriális jószágnál,  
 - tárgyi eszköznél,  
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, tárgyi eszközt piaci értékére vissza kell értékelni. 
 
A szerv 2009. évben is úgy döntött, hogy  

- az immateriális javakat és  
- a tárgyi eszközöket  

az általános szabályokban előírt leírási kulcsok alapján számított teljes időtartam alatt használni fogja, 
így a terven felüli értékcsökkenés elszámolását a – a számviteli törvény 53. § (1) bekezdésének a) 
pontjában foglaltakat –  

a) az eszközök év végi értékelése során – a b) pont kivételével - nem alkalmazza, 
b) a törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes ingatlanok esetében alkalmazza. 

 
A terven felüli értékcsökkenés elszámolására vonatkozó további szabály 
 
A terven felüli értékcsökkenés elszámolásánál a számviteli törvény 53. § (1) és (2) bekezdését, vala-
mint az előző bekezdésben leírtakat, továbbá a számviteli politikában jelentős összegű eltérés címszó 
alatt meghatározottakat kell figyelembe venni 
 - az immateriális javak és 

- a tárgyi eszközök 
 terven felüli értékcsökkenésének elszámolásánál. 
 
Az immateriális javak és a tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenésének visszaírását a költségve-
tési év mérleg fordulónapjára vonatkozó értékelés keretében kell elvégezni. 
 

2.3. Az eszközök értékvesztése 

A tulajdoni részesedést jelentő befektetéseknél, valamint a hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél hosz-
szabb lejáratú értékpapíroknál - függetlenül attól, hogy azok a forgóeszközök, illetve a befektetett 
pénzügyi eszközök között szerepelnek -, továbbá a készleteknél, a követeléseknél (ideértve a vevők-
kel, adósokkal, a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, 
az előlegként adott összegeket) - a számviteli törvény 54-56. §-a szerint – megállapított: 

- értékvesztés a saját tőkét csökkenti,  
- az értékvesztés visszaírása a saját tőkét növeli.  

 
A követeléseknél az értékvesztés elszámolása nem minősül követelés elengedésnek, illetve törlésnek. 
 
 
2.3.1. A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékvesztése 

  
A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetésnél - függetlenül attól, hogy az 
a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel - értékvesztést kell elszámol-
ni, 

- a befektetés könyv szerinti értéke és piaci értéke közötti - veszteségjellegű - különbözet ösz-
szegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. 
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A befektetés piaci értéke meghatározásakor figyelembe kell venni: 
a) a gazdasági társaság tartós piaci megítélését, a piaci megítélés tendenciáját, a befektetés 
(felhalmozott) osztalékkal csökkentett tőzsdei, tőzsdén kívüli árfolyamát, annak tartós tenden-
ciáját, 
b) a megszűnő gazdasági társaságnál a várhatóan megtérülő összeget, 
c) a gazdasági társaság saját tőkéje és a jegyzett tőkéje, illetve a befektetés könyv szerinti ér-
téke és névértéke arányát. 

 
Amennyiben a befektetésnek az előző bekezdés figyelembevételével meghatározott, 
mérlegkészítéskori piaci értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a befektetés könyv szerinti 
értéke, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell.  
Az értékvesztés visszaírásával a befektetés könyv szerinti értéke nem haladhatja meg a beszerzési 
értéket. 
 

2.3.2. A hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapír értékvesztése 
 
A hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírnál - függetlenül attól, hogy az a 
forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel - értékvesztést kell elszámolni,  

- ha a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír könyv szerinti értéke és - (felhalmozott) kamatot nem 
tartalmazó - piaci értéke közötti különbözet veszteségjellegű, tartósnak mutatkozik és jelentős ösz-
szegű. 
 

Az értékpapír piaci értéke meghatározásakor figyelembe kell venni: 
a) az értékpapír (felhalmozott) kamattal csökkentett tőzsdei, tőzsdén kívüli árfolyamát, piaci értékét, 
annak tartós tendenciáját, 
b) az értékpapír kibocsátójának piaci megítélését, a piaci megítélés tendenciáját, azt, hogy a kibo-
csátó a lejáratkor, a beváltáskor a névértéket (és a felhalmozott kamatot) várhatóan megfizeti-e, il-
letve milyen arányban fizeti majd meg. 
 

Amennyiben az értékpapír mérlegkészítéskori piaci értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a 
könyv szerinti értéke, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni 
kell. Az értékvesztés visszaírásával az értékpapír könyv szerinti értéke nem haladhatja meg a 62. § 
(1) bekezdése szerinti beszerzési értéket, illetve ha a beszerzési érték magasabb a névértéknél (név-
érték felett vásárolt értékpapírnál), az értékvesztés visszaírásával az értékpapír könyv szerinti értéke 
nem haladhatja meg az adott értékpapír névértékét. 
 
 
2.3.3. A vásárolt és a saját termelésű készlet értékvesztése 

 
Vásárolt készlet értékvesztése könyv szerinti érték miatt 
Ha a vásárolt készlet (anyag, áru) bekerülési (beszerzési), illetve könyv szerinti értéke jelentősen és 
tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értéke, akkor 

- azt a mérlegben a tényleges piaci értéken kell kimutatni, 
- a készlet értékét a különbözetnek értékvesztéskénti elszámolásával kell csökkenteni. 

 
Saját termelésű készlet értékvesztése könyv szerinti érték miatt 
 
Ha a saját termelésű készlet (befejezetlen termelés, félkész és késztermék, állat) bekerülési (előállítá-
si), illetve könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert és 
várható eladási ára, akkor azt 

- a mérlegben a még várhatóan felmerülő költségekkel csökkentett, várható támogatásokkal növelt 
eladási áron számított értéken kell kimutatni,  
- a készlet értékét a különbözetnek értékvesztéskénti elszámolásával kell csökkenteni. 

 
Készlet értékvesztése egyéb okokból 
 
A vásárolt készlet bekerülési (beszerzési), illetve könyv szerinti értékét, illetve a saját termelésű kész-
let bekerülési (előállítási) értékét csökkentetten kell a mérlegben szerepeltetni, ha a készlet: 

- a vonatkozó előírásoknak (szabvány, szállítási feltétel, szakmai előírás stb.), illetve  
- eredeti rendeltetésének nem felel meg,  
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- ha megrongálódott,  
- ha felhasználása, értékesítése kétségessé vált,  
- ha feleslegessé vált.  

A készlet értékének csökkentését - a különbözetnek értékvesztéskénti elszámolásával - ez esetben 
addig a mértékig kell elvégezni, hogy a készlet a használhatóságnak (az értékesíthetőségnek) megfe-
lelő, mérlegkészítéskor, illetve a minősítés elvégzésekor érvényes (ismert) piaci értéken (legalább 
haszonanyagáron, illetve hulladékértéken) szerepeljen a mérlegben. 
A szerv nem él azzal a számviteli törvényben meghatározott lehetőséggel, hogy az értékvesztés ösz-
szegét – a fajlagosan kis értékű – készleteknél a maga által kialakított készletcsoportok könyv szerinti 
értékének arányában határozza meg. 
Amennyiben a készlet piaci értéke jelentősen és tartósan meghaladja könyv szerinti értékét, a külön-
bözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell.  
Az értékvesztés visszaírásával a készlet könyv szerinti értéke nem haladhatja meg a bekerülési érté-
ket. 
 

2.4. Az eszközök értékelése 

2.4.1. A befektetett eszközök és forgóeszközök értékelése 
 
A befektetett eszközöket, a forgóeszközöket 

- bekerülési értéken kell értékelni,  
- csökkentve azt a 

- az értékcsökkenési leírással, valamint 
- az eszközök értékvesztésével 

- növelve a visszaírás összegével. 
 
A befektetett eszközök és forgóeszközök visszaírása 
 
Immateriális javak és tárgyi eszközök visszaírása 
Amennyiben a könyv szerinti érték  

- az immateriális javak, tárgyi eszközök esetében a terven felüli értékcsökkenésénél alkalma-
zott leírás miatt alacsonyabb ezen eszközök bekerülési értékénél és, 
- az alacsonyabb értéken való értékelés, azaz a terven felüli értékcsökkenés elszámolás okai 
már nem, illetve csak részben állnak fenn, a terven felüli értékcsökkenést meg kell szüntetni (a 
már elszámolt terven felüli értékcsökkenés összegének csökkentésével) - a megbízható és 
valós összkép érdekében -, az eszközt az általános szabályok szerint elszámolt értékcsökke-
nés figyelembevételével meghatározott nettó értékére a saját tőkével szemben vissza kell ér-
tékelni (visszaírás). 

 
Egyéb eszközök (az immateriális javak és tárgyi eszközök kivételével) visszaírása  
Amennyiben a könyv szerinti érték  

- egyéb eszközök esetében az értékvesztésnél alkalmazott leírás miatt alacsonyabb ezen 
eszközök bekerülési értékénél és  
- az alacsonyabb értéken való értékelés okai már nem, illetve csak részben állnak fenn, meg 
kell szüntetni az értékvesztés elszámolását (az elszámolt értékvesztés összegének csökken-
tésével) - a megbízható és valós összkép érdekében -, az eszközt a piaci értékére, legfeljebb 
a nyilvántartásba vételkor megállapított bekerülési értékére, a saját tőkével szemben vissza 
kell értékelni (visszaírás). 

 
 
A térítésmentesen átvett eszközök értékelése 
 
A térítésmentesen (a visszaadási kötelezettség nélkül) átvett eszközök bekerülési (beszerzési) értéke 
az eszköznek az állományba vétel időpontjában ismert piaci, forgalmi értéke. 
Amennyiben az eszköz térítés nélküli átadás-átvétele azonos felügyeleti szerv alá tartozó államháztar-
tási szervezetek között történik, az átvevő szervezetnek az adott eszközt az átadó által közölt - az 
átadó könyveiben szereplő - bruttó értéken kell nyilvántartásba venni. Ezzel egyidejűleg az átvevőnek 
az eszköz átadás időpontjáig - az átadónál időarányosan - elszámolt értékcsökkenés összegét is nyil-
vántartásba kell vennie. 
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A térítésmentesen átvett tulajdoni részesedést jelentő befektetéseket, hitelviszonyt megtestesítő ér-
tékpapírokat a könyvekbe piaci, forgalmi értéken kell felvenni a tőkeváltozással szemben. 
 
Társadalmi munkával létrehozott eszközök, ajándék, hagyaték, többlet 

 
A térítésmentes (társadalmi) munkával létrehozott eszközöket, továbbá az ajándékként, hagyatékként 
kapott és a többletként fellelt eszközöket az állományba vétel időpontja szerinti piaci, forgalmi értéken 
kell a könyvekbe felvenni. 
 
 
Követelések fejében átvett eszközök 
 
A követelések fejében átvett eszközöket, ha jogszabály, szerződés, megállapodás eltérően nem ren-
delkezik, a kiváltott követelés összegével azonos összegben kell nyilvántartásba venni. 
 
A piaci értéken való értékelés lehetősége 
 
A piaci értéken való értékelés az alábbi vagyoni körben lehetséges 
 - vagyoni értékű jog, 
 - szellemi termékek, 

- tárgyi eszközök (a beruházások és a beruházásra adott előlegek nélkül) 
 - tulajdoni részesedést jelentő befektetés. 
 
A szerv a 2009. évben nem kíván élni a piaci értékelés lehetőségével. 
 
A vagyonkezelésbe adott eszközök értékelése 
 
A vagyonkezelésbe adott eszközök év végi értékelése során el kell számolni  

- a vagyonkezelő által közölt állományváltozásokat, hatásait (a vagyonkezelő által a vagyon-
kezelésbe vett eszközökön elvégzett beruházások, felújítások, a tárgyévben elszámolt, illetve 
visszaírt terven felüli értékcsökkenésének hatását,) illetve 
- a terv szerinti értékcsökkenés azon különbözetének hatását, amely a vagyonkezelő által kö-
zölt és az önkormányzat által elszámolt terv szerinti értékcsökkenés különbözetéből adódik. 

 
A vagyonkezelő tárgyévi adatszolgáltatása alapján, amennyiben a vagyonkezelő által a vagyonkeze-
lésbe vett eszközökön a tárgyévben elszámolt értékcsökkenés visszaforgatása érdekében elvégzett 
értéknövelő beruházások, felújítások (ideértve a létrehozott új eszközt is) értéke kisebb, mint az általa 
tárgyévben elszámolt értékcsökkenés összege, akkor a különbözetet a vagyonkezelésbe adott eszkö-
zökhöz kapcsolódó követelésként kell kimutatni, azok rendezéséig. 
 
2.4.2. Valós értéken történő értékelés 
 
Valuta, deviza, külföldi pénzértékre szóló eszköz, illetve kötelezettség értékelése 
A bekerülés napjára, illetve a szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozó devizaárfolyamon át-
számított forintértéken kell a könyvviteli nyilvántartásba felvenni: 

- a valutapénztárba bekerülő valutakészletet, 
- a devizaszámlára kerülő devizát,  
- a külföldi pénzértékre szóló eszköz  

- követelést,  
- befektetett pénzügyi eszközt,  
- értékpapírt, illetve  

 - külföldi pénzértékre szóló kötelezettség. 
 
A forintért vásárolt valutát, devizát a fizetett összegben kell felvenni, és a ténylegesen fizetett forint 
alapján kell a nyilvántartásba vételi árfolyamot meghatározni. 
 
A külföldi pénzértékre szóló eszköz, illetve kötelezettség forintértékének meghatározásakor a valutát, 
a devizát - a választott - hitelintézet által meghirdetett devizavételi és deviza-eladási árfolyamának 
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átlagán, vagy a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámí-
tani. 

 
 
A könyvviteli mérlegben a 

- valutapénztárban lévő valutakészletet, 
- a devizaszámlán lévő devizát, továbbá 
- a külföldi pénzértékre szóló  

- minden követelést, 
- befektetett pénzügyi eszközt,  
- értékpapírt, illetve  
- kötelezettséget  

a költségvetési év mérlegfordulónapjára vonatkozó devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell 
kimutatni, amennyiben a mérlegforduló-napi értékelésből adódó különbözetnek a külföldi pénzértékre 
szóló eszközökre, kötelezettségekre gyakorolt hatása a szerv számviteli politikájában meghatározot-
tak szerint jelentős összegű. 

 
A valutapénztárban lévő valutakészletnek, a devizaszámlán lévő devizának, továbbá a külföldi pénzér-
tékre szóló követelésnek, befektetett pénzügyi eszköznek, értékpapírnak, illetve kötelezettségnek a 
költségvetési év mérlegfordulónapjára vonatkozó - előző bekezdés szerinti - értékelése előtti könyv 
szerinti értéke és az értékeléskori forintértéke közötti különbözetet, amennyiben az összevontan jelen-
tős összegű: 

a) a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza árfolyamveszteségét 
az egyéb dologi kiadások között, az árfolyamnyereségét az intézményi működési bevételek 
között kell elszámolni, 
b) a külföldi pénzértékre szóló követelések, befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok, illet-
ve kötelezettségek árfolyamveszteségét a saját tőke csökkenéseként, az árfolyamnyereségét 
a saját tőke növekedésként kell elszámolni. 

 
A tulajdoni részesedést jelentő befektetések és a hitelviszonyt megtestesítő, rövid lejáratú értékpapír 
értékelése 
 
A hitelviszonyt megtestesítő, rövid lejáratú (éven belüli, illetve egyéves lejáratú) értékpapír 

- beszerzési értéken (a vételár részét képező kamattal csökkentett vételáron) értékelhető 
mindaddig, amíg a kibocsátó a lejáratkor, a beváltáskor várhatóan a névértéket (és a felhalmozott 
kamatot) megfizeti. 
 

Tulajdoni részesedést jelentő befektetéseknél, továbbá hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknál az 
egyedi nyilvántartás esetén a bekerülési érték. (A szerv nem él a csoportos nyilvántartás lehetőségé-
vel.) 

 
A könyv szerinti érték 

- bekerülési érték (az előzőek alapján számítva),  
- csökkentve a már elszámolt értékvesztéssel,  
- növelve az értékvesztés visszaírt összegével. 

 
A vásárolt készletek értékelése 
 
A vásárolt készletek 2009. évi értékelésére vonatkozó szabályokat a szerv készletgazdálkodási 
szabályzata határozza meg. 
 
 
 
 
A könyv szerinti érték 

- bekerülési érték (a külön szabályzatban megállapított szabályok alapján számítva),  
- csökkentve a már elszámolt értékvesztéssel,  
- növelve az értékvesztés visszaírt összegével. 
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A saját termelésű készletek értékelése 
 

A saját termelésű készleteknél  
- befejezetlen termelés,  
- félkész és késztermék,  
- állatok 

a 2008. évi értékelésre vonatkozó szabályokat a szerv készletgazdálkodási szabályzata határozza 
meg. 

 
A könyv szerinti érték 

- előállítási érték (külön szabályzatban megállapított szabályok alapján számítva),  
- csökkentve a már elszámolt értékvesztéssel,  
- növelve az értékvesztés visszaírt összegével. 

 
A befejezetlen építési-szerelési, illetve technológiai szerelési munka értékelése  

 
A befejezetlen építési-szerelési, illetve technológiai szerelési munka bekerülési értéke a kalkulációs 
egység összes elszámolt közvetlen költségéből a megrendelővel még el nem számolt, de ténylege-
sen elvégzett munkák közvetlen önköltsége. 
A szerv 2009. évre vonatkozó választása a közvetlen önköltség megállapítására a következő: 
 - a szerv a közvetlen önköltséget utókalkulációval állapítja meg, így 

- nem alkalmazza - a megrendelő igazolása alapján - a teljesítési fok alapján arányosítással 
történő közvetlen önköltség megállapítási módot. 

 
A könyv szerinti érték 

- bekerülési érték (az előzőek alapján számítva),  
- csökkentve a már elszámolt értékvesztéssel,  
- növelve az értékvesztés visszaírt összegével. 

 
Valutakészletek, devizakészletek értékelése 
 
Valutakészleteknél, devizakészleteknél a szerv 2008. évben bekerülési értékként  

- a beszerzéskori árfolyamon számított forintértéket határozza meg,  
- így a forintértéket nem az átlagos (súlyozott) beszerzési árfolyamon, illetve a FIFO módszer 
szerinti árfolyamon számított forintértéken kell megállapítani. 

 
A könyv szerinti érték 

- bekerülési érték (az előzőek alapján számítva),  
- csökkentve a már elszámolt értékvesztéssel,  
- növelve az értékvesztés visszaírt összegével. 

 
 
2.4.3. Az egyes eszközök könyvviteli mérlegben való szerepeltetése  
 
Az immateriális javak szerepeltetése a könyvviteli mérlegben 
 
A könyvviteli mérlegben az immateriális javakat  

- bekerülési értéken,  
- értékcsökkenéssel csökkentett,  
- a terven felüli értékcsökkenés visszaírt összegével növelt 

 könyv szerinti értékén kell kimutatni. 
 
Az immateriális javakra adott előlegek szerepeltetése a könyvviteli mérlegben  
 
Az immateriális javakra adott előleget  

- az átutalt (fizetett) - a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartal-
mazó - összegben, illetve 
- a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, 
- az értékvesztés visszaírt összegével növelt 

 könyv szerinti értékén kell kimutatni. 
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A tárgyi eszközök szerepeltetése a könyvviteli mérlegben 
 
A könyvviteli mérlegben a tárgyi eszközt  

- a bekerülési értéknek 
- az értékcsökkenéssel csökkentett,  
- a terven felüli értékcsökkenés visszaírt összegével növelt  

könyv szerinti értéken kell kimutatni. 
 
A tárgyi eszközök beruházásokra adott előlegek szerepeltetése a könyvviteli mérlegben 
 
A beruházásokra adott előleget 

- az átutalt (fizetett) - a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartal-
mazó - összegben, illetve 
- a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett,  
- az értékvesztés visszaírt összegével növelt  

könyv szerinti értéken kell kimutatni. 
 
A gazdasági társaságban tulajdoni részesedést jelentő befektetés mérlegben való szerepeltetése 
 
A mérlegben a gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetést - függetlenül 
attól, hogy az a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel -  

- bekerülési értéken, illetve 
- a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett,  
- az értékvesztés visszaírt összegével növelt,  

könyv szerinti értéken kell kimutatni. 
 
 
 
A hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapír mérlegben való szerepeltetése 
 
 A mérlegben a hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírt - függetlenül attól, 
hogy az a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel -  

- bekerülési értéken, illetve 
- a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett,  
- az értékvesztés visszaírt összegével növelt,  

könyv szerinti értéken kell kimutatni. 
 
Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, a vagyonkezelésbe vett és adott eszközök 
mérlegben való szerepeltetése 
 
A könyvviteli mérlegben az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, a vagyonkezelésbe 
vett és adott eszközöket 

 - az értékcsökkenéssel csökkentett,  
- a terven felüli értékcsökkenés visszaírt összegével növelt 

 könyv szerinti értéken kell kimutatni. 
 

A készletek (és a készletekre adott előlegek) mérlegben való kimutatása 
 
A mérlegben a készletet  

- bekerülési értéken, illetve  
- az elszámolt értékvesztéssel csökkentett,  
- az értékvesztés visszaírt összegével növelt,  

könyv szerinti értéken kell kimutatni. 
 
A készletekre adott előleget  

- az átutalt - a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó - ösz-
szegben, illetve 
- a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett,  
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- az értékvesztés visszaírt összegével növelt, 
 könyv szerinti értéken kell kimutatni. 
 
A követelések mérlegben való kimutatása 

 
A mérlegben a követelést (ideértve a hitelintézetekkel, a pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követe-
léseket, a pénzeszközöket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket is) - függetlenül attól, hogy 
az a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel - 

- az elfogadott, az elismert összegben, illetve 
- a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, 
- az értékvesztés visszaírt összegével növelt,  

könyv szerinti értéken kell kimutatni. 
 
A mérlegben a követelés fedezetére kapott váltót a leszámitolásig, az átruházásig, a pénzügyi rende-
zésig a követelés  

- előző bekezdése szerinti elfogadott, elismert értékén,  
- illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett és 
- az értékvesztés visszaírt összegével növelt  

könyv szerinti értéken kell kimutatni. 
A könyvviteli mérlegben a külföldi pénzértékre szóló követelést  

- az elfogadott, az elismert,  
- az értékvesztéssel csökkentett,  
- a visszaírt értékvesztéssel növelt devizaösszegnek a mérlegfordulónapi - a - valós értéken történő 

értékelésnél meghatározottak - szerinti árfolyamán számított értéken kell kimutatni. 
 
A pénzügyileg nem rendezett követelések értékvesztése 
 
A vevő, az adós minősítése alapján a költségvetési év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészí-
tés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett  

- követeléseknél, ideértve: 
 - hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket,  
 - a kölcsönként adott összegeket,  
 - a beruházási előlegként adott összegeket  

értékvesztést kell elszámolni, ha: 
- a követelések könyv szerinti értéke és 
- a követelések várhatóan megtérülő összege  

közötti veszteségjellegű különbözet  
 - tartósnak mutatkozik és 
 - jelentős összegű. 
Az értékveszést  
 - a könyv szerinti érték és  
 - a követelés várhatóan megtérülő összege  
közötti különbség összegében kell elszámolni. 
Az értékvesztést a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján kell elszámol-
ni. 
 
A vevőnként, az adósonként kisösszegű követelés meghatározása: 
 
A vevőnként, az adósonként kisösszegű követeléseknél az értékvesztés összege ezen követelések 
nyilvántartásba vételi értékének százalékában is meghatározható.  
A szerv 2009. évben nem él ezzel a lehetőséggel. 
 
Adókövetelések 
 
A helyi önkormányzatok a követelések között kimutatott gépjárműadó hátralékot, valamint az állam-
igazgatási eljárási illetékhátralékot teljes összegben (100%-os értéken) mutatják ki. 
 
Az adókövetelések értékelése 
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A központi, a helyi adókkal és az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos követelések 
értékvesztésénél a szerv a mellékletben rögzítettek szerint él, illetve nem él az adósok együttes minő-
sítése alapján egyszerűsített értékelési eljárás meghatározása, azaz a csoportos értékelés lehetősé-
gével. 
 
Váltókövetelések 
 
A könyvviteli mérlegben a váltókövetelést a járó, az igényelt, a fizetett összegben, az átvett értéken, 
illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv 
szerinti értéken kell kimutatni. 
 
Behajthatatlan követelés 

 
Behajthatatlan követelést a könyvviteli mérlegben nem lehet kimutatni, azt hitelezési veszteségként a 
saját tőkével szemben le kell írni.  

 
Nem szabad a helyi önkormányzati szervnek a könyvviteli mérlegben kimutatnia azokat a követelése-
ket, amelyekről az önkormányzati vagyongazdálkodási tárgyú rendeletben meghatározott módon és 
esetekben lemondott (amelyeket elengedett). 
 
El nem ismert követelés 
 
A szerv a melléklet szerint szabályozza az adós, a vevő által el nem ismert követelés rendezésének 
módját, feladatait, felelőseit, bizonylatolásának rendjét. 
 
Bankbetétek mérlegben való szerepeltetése 
 
A könyvviteli mérlegben a bankbetétek értékeként a költségvetési év mérlegfordulónapján  

- a hitelintézetnél bankkivonattal egyező értékét,  
- továbbá a devizaszámlán lévő deviza bankkivonattal egyező értékének átszámított forintér-
tékét 

 kell kimutatni. 
 
A pénztár, csekkek mérlegben való szerepeltetése 
 
A mérlegben a pénztár, csekkek értékeként a költségvetési év mérlegfordulónapján  

- a pénztárban lévő forintpénzkészlet értékét,  
- a valutakészlet átszámított forintértékét,  
- az elektronikus pénzeszközök értékét,  
- a kapott csekkek értékét  

kell kimutatni. 
 
 

3. Források értékelése 
 
 
3.1. Az egyes források értékelésére vonatkozó szabályok 
 
A saját tőkét, a tartalékokat, a kötelezettségeket könyv szerinti értéken kell kimutatni. 

 
Az áruszállításból, a szolgáltatás teljesítéséből származó, általános forgalmi adót is tartalmazó 

a) forintban teljesítendő kötelezettséget az elismert, számlázott összegben, 
b) devizában teljesítendő kötelezettséget az elismert, számlázott devizaösszegnek forintra át-
számított összegében kell a könyvviteli mérlegben kimutatni mindaddig, amíg azt ki nem 
egyenlítették. 
 

A forintban fennálló váltótartozásokat a fizetendő forintösszegben, a devizában fennálló váltótartozá-
sokat a devizaösszegnek forintra átszámított összegében kell kimutatni. 
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3.2. A források mérlegben való kimutatása 
 

Lízing kötelezettség összegének mérlegben való kimutatása 
 
A pénzügyi lízinggel kapcsolatos kötelezettség összegét a megfizetett lízingdíjnak a lízingszerződés-
ben meghatározott törlesztés összegével csökkentetten kell a mérlegbe beállítani. Az ilyen címen 
felvett kötelezettség összege nem foglalja magában a pénzügyi lízinggel kapcsolatosan fizetendő 
kamat összegét. 
 
Hitelek, kölcsönök mérlegben való szerepeltetése 
 
A forintban felvett hitelt, kölcsönt a ténylegesen folyósított, illetve a törlesztésekkel csökkentett ösz-
szegben, a devizában felvett hitelt, kölcsönt a ténylegesen folyósított deviza, illetve a törlesztésekkel 
csökkentett deviza 60. § szerint forintra átszámított összegében kell a mérlegben kimutatni. 
 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mellékletek: 
 
1. számú melléklet: Melléklet az adós, a vevő által el nem ismert követelés rendezésének módjáról, 
feladatairól, felelőseiről, bizonylatolásának rendjéről 
 
2. számú melléklet: Melléklet a követelések év végi értékelésének elveiről  
 
3. számú melléklet: A helyi adók és a köztartozások követeléseinek értékvesztése 
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1. számú melléklet 
 
Melléklet az adós, a vevő által el nem ismert követelés rendezésének módjáról, feladatairól, 
felelőseiről, bizonylatolásának rendjéről 
 
A szerv a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 9. számú mellékletének A számlaosztályok tartalmára 
vonatkozó előírások 2. c) pontjának 6. bekezdése kimondja, hogy „Az államháztartás szervezete az év 
végi értékelési feladatok elvégzéséhez köteles rögzíteni a számviteli politikájában az adós, a vevő 
által el nem ismert követelés rendezésének módját, feladatait, felelőseit, bizonylatolásának rendjét és 
az el nem ismert követelések állományát ...” 
 
A rendezés módja, feladatai 
 
1. Az adós által el nem ismert követelés 
 
1.1. Az adós által el nem ismert követelés esetében a követelés el nem ismertsége hivatali tudomásra 
jutásakor haladéktalanul intézkedni kell a következőkről: 
 - gondoskodni kell:  

- az érintett követelés alapjául szolgáló dokumentumok összegyűjtéséről, 
- az összegyűjtött dokumentumok tartalmi és formai ellenőrzéséről – különös tekintet-
tel a követelés jogosságára,  
- a követelés alapdokumentumának és a követelés okmányának tartalmi (számszaki) 
egyeztetéséről; 

- a követelés szerven belüli – előző részben meghatározott – jogossági vizsgálatáról írásbeli 
feljegyzést kell készíteni a melléklet szerinti nyomtatványon,  
- lehetőség szerint tisztázni kell a követelést el nem ismerővel a követelés el nem ismerésé-
nek konkrét okát, 
- a követelés el nem ismerése okának tudatában szükség esetén ismét el kell végezni a do-
kumentumok egyeztetését. 

 
A fenti intézkedések megtételére rendelkezésre álló idő maximum 30 nap, amit indokolt esetben a 
szerv gazdasági vezetője meghosszabbíthat. (Indokolt eset lehet a dokumentumok összegyűjtésével, 
ellenőrzésével megbízott dolgozó tartós távolléte stb.) 
 
1.2. Lehetőség szerint biztosítani kell, hogy a követelés el nem ismerője személyesen járjon el a köve-
telés tisztázása érdekében. 
 
1.3. Rendezés, ha a követelés a szerv részéről az egyeztetést követően is jogosnak minősíthető: 

- gondoskodni kell a követelés érvényesíthetőségének biztosításáról, a követelés jellege sze-
rinti jogi út igénybevételével, 
- az első jogi intézkedés elvégzésének határideje a rendezés sikertelenségét megállapító do-
kumentum kiállítását követő 30 nap. 

 
1.4. Rendezés, ha a követelés az egyeztetés és felülvizsgálat alapján megállapíthatóan részben, vagy 
teljesen jogtalan: 

- A belső dokumentumokat a tényleges állapotnak megfelelően kell helyreállítani, a jogtalan 
követelést törölni. 
A jogszerű állapot helyreállításának konkrét rendjét a szerv gazdasági vezetője külön írásbeli 
rendelkezéssel – belső bizonylat kiállításával végzi el. 
- A feladat elvégzésének határideje a követelés (teljes vagy részbeni) jogtalansága tudomásra 
jutásától számított 30 nap. 

 
 
2. A vevő által el nem ismert követelés 
 
2.1. A vevő által el nem ismert követelés esetében a követelés el nem ismertsége hivatali tudomásra 
jutásakor haladéktalanul intézkedni kell a következőkről: 
 - gondoskodni kell  

- az érintett követelés alapjául szolgáló dokumentumok összegyűjtéséről (megrende-
lés, szállítólevél, számla, termékértékesítés esetén a készlet-nyilvántartási adatok), 
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- az összegyűjtött dokumentumok tartalmi (mennyiség, mennyiségi egység, érték ada-
tok) és formai ellenőrzéséről,  
- a követelés alapdokumentumának és a követelés okmányának tartalmi (számszaki) 
egyeztetéséről; 

- a követelés szerven belüli – előző részben meghatározott – jogossági vizsgálatáról írásbeli 
feljegyzést kell készíteni a melléklet szerinti nyomtatványon,  
- lehetőség szerint tisztázni kell a követelést el nem ismerővel, a követelés el nem ismerésé-
nek konkrét okát, 
- a követelés el nem ismerése okának tudatában szükség esetén ismét el kell végezni a do-
kumentumok egyeztetését. 

 
A fenti intézkedések megtételére rendelkezésre álló idő maximum 30 nap, amit indokolt esetben a 
szerv gazdasági vezetője meghosszabbíthat. (Indokolt eset lehet pl. a dokumentumok összegyűjtésé-
vel, ellenőrzésével megbízott dolgozó tartós távolléte stb.) 
 
2.2. A követelés el nem ismerője részvétele hiányában a követelés el nem ismerésének okáról leg-
alább írásbeli feljegyzést kell készíteni az érintett megkérdezését követően. 
 
2.3. Rendezés, ha a vevő követelés a szerv részéről az egyeztetést követően is jogosnak minősíthető: 

- gondoskodni kell a követelés érvényesíthetőségéről, a követelés jellege szerinti jogi út 
igénybevételével; 
- az első jogi intézkedés elvégzésének határideje a rendezés sikertelenségét megállapító do-
kumentum kiállítását követő 30 nap. 

 
2.4. Rendezés, ha a vevő követelés az egyeztetés és felülvizsgálat alapján megállapíthatóan részben, 
vagy teljesen jogtalan: 

- a jogtalanul kimutatott vevő követelést  
- negatív, vagy helyesbítő számla kibocsátásával kell rendezni. 

A belső részletező nyilvántartásokat is a tényadatokra kell módosítani, szükség esetén belső bizonylat 
alapján. 
A feladat elvégzésének határideje a követelés (teljes vagy részbeni) jogtalansága tudomásra jutásától 
számított 30 nap. 
 
 
 
Felelősök 
 
Az el nem ismert adós- és vevőkövetelésekkel kapcsolatban meghatározott feladatok végrehajtásáért  
 - első sorban a gazdasági vezető tartozik felelősséggel. 
A gazdasági vezető a feladat, illetve egyes részfeladatok ellátására további felelős személyeket jelöl-
het ki. Ez esetben gondoskodnia kell az általa kijelölt személyek munkájának figyelemmel kíséréséről, 
ellenőrzéséről. 
 
A gazdasági vezető által megjelölt, feladatellátó személyek: 
 

személy neve, munkaköre ellátandó feladatai 
Hajagos Gergelyné Adós követelés 
Konfárné Czibulya Erzsébet Vevő követelés 
  
  
 
 
Dokumentumok 
 
Az adós, vevő által el nem ismert követelésekkel kapcsolatosan elkészítendő dokumentumok 
Feladat megnevezése Dokumentum  Egyéb 
Adós által el nem ismert követelés esetén a követe-
lés alapjául szolgáló dokumentumokról, a követelés 
okmányáról, egyeztetéséről  

írásbeli feljegyzés  

A szerv részéről jogosnak minősülő adós által el nem írásbeli feljegyzés, illetve  
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ismert követelés érvényesítése kezdeményezéséről  az eljárást megindító 
dokumentum 

A szerv részéről részben, vagy teljesen jogtalan el 
nem ismert adós követelés rendezéséről 

követelés törlésére vo-
natkozó belső bizonylat 

A belső bizonylat-
nak tartalmaznia 
kell a bizonylati 
szabályzatban 
meghatározott, 
bizonylatokkal 
szemben támasz-
tott követelménye-
ket 

A vevő által el nem ismert követelés esetén a követe-
lés alapjául szolgáló dokumentumokról, a követelés 
okmányáról, egyeztetéséről  

írásbeli feljegyzés (külö-
nösen a számszaki 
egyeztetésről) 

 

A vevő által el nem ismert követelés okáról írásbeli feljegyzés, 
(vagy vevő nyilatkozata 
stb. ) 

 

A szerv részéről jogosnak minősülő, vevő által el 
nem ismert követelés érvényesítése kezdeményezé-
séről  

írásbeli feljegyzés, illetve 
az eljárást megindító 
dokumentum 

 

A szerv részéről részben, vagy teljesen jogtalan, el 
nem ismert vevő követelés rendezéséről 

követelés törlésére vo-
natkozó bizonylat (nega-
tív vagy helyesbítő szám-
la) és a bizonylat kiállítá-
sának alapjául szolgáló 
okmányok 

A belső bizonylat-
nak tartalmaznia 
kell a bizonylati 
szabályzatban 
meghatározott, 
bizonylatokkal 
szemben támasz-
tott követelménye-
ket 
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2. számú melléklet 
 
Melléklet a követelések év végi értékelésének elveiről  
 
A szerv a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 8. § (17) bekezdése alapján a szervnek rögzítenie kell a 
követelések év végi értékelési elveit. A fenti előírás alapján a szerv a következő év végi értékelési 
elveket határozza meg. 
 
1. A jogszabályon alapuló jogerős követelések (adósok) értékelésének elvei 
A jogszabályon alapuló jogerős adósokkal szembeni követeléseket a szerv által kimutatott hátralék 
összegének megfelelően kell értékelni. 
A gépjárműadó hátralék összegét is teljes összegben (100 %-os értékben) kell értékelni. 
 
Az adósokkal szembeni követelések értékelésénél – a települési önkormányzatok hatáskörében tarto-
zó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről, és elszámolásáról 
szóló - a 13/1991. (V. 21.) PM rendeletben előírt zárási összesítőben szereplő hátralékokat kell figye-
lembe venni. 
A zárási összesítőt a mérleget alátámasztó dokumentumként a mérleggel együtt meg kell őrizni. 
 
2. Az áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból származó követelések vevő általi elismerése igazolá-
sának, a követelés értéke meghatározásának módja, a számlázás és a követelésekkel kapcsolatos 
adatok nyilvántartási rendje 
 
Az áruszállításból és szolgáltatásból származó követelések (továbbiakban: vevő követelések) elismer-
tetésére a szerv a következő intézkedéseket teszi meg: 

- a mérlegfordulónapján meglévő vevő követelésekről kimutatást kell készíteni a vevők analiti-
kus nyilvántartó füzete alapján,  
- a kimutatásban szereplő vevőkövetelések érintettjeit meg kell keresni a nyilvántartott köve-

telések elismerése céljából, 
- a vevő követelés elismerésére vonatkozó igazolást ajánlott küldeményként, legalább a mér-

legkészítés időpontját 1 hónappal megelőzően el kell juttatni a vevőkövetelés címzettjéhez (az 
egyeztető levél elküldésének időpontját fel kell jegyezni a kimutatásban), 
- a visszaérkező egyeztető levelek alapján a kimutatásban meg kell jelölni az elismert, és az el 
nem ismert követeléseket. (A vevők által visszaküldött egyeztető leveleket - mint a követelés 
el-, illetve el nem ismerését igazoló dokumentumot - meg kell őrizni a kimutatás mellett.) 

 
A követelés értékét a nyilvántartásban elismert követelésként bejegyzett követelések értékében kell 
meghatározni – figyelembe véve a követelésekre az értékelési szabályzatban általánosan meghatáro-
zott szabályokat. 
 
A követelések nyilvántartásában (függetlenül attól, hogy a követelést elismerték, vagy nem ismerték 
el) fel kell tüntetni a követelés számszaki adatai mellett a szerv által kiállított számla számát.  
   
 
 
3. A szerv adós minősítési szempontjai 
 
Az adós minősítése alapján a mérlegforduló napján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénz-
ügyileg nem rendezett követelésnél értékvesztést kell elszámolni - a mérlegkészítés időpontjában 
rendelkezésre álló információk alapján - a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan 
megtérülő összege közötti - veszteségjellegű - különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak 
mutatkozik és jelentős összegű. 
 
A tartósság és a jelentős összeg tekintetében a számviteli politikában meghatározottakat kell figye-
lembe venni. 
 
Az adósokat - a 3.  mellékletben foglaltak figyelembevételével - egyedileg kell minősíteni.  
 
A minősítés konkrét menete: 
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- az adósok év végi állománya alapján rendelkezésre álló kimutatásból kell kiindulni,  
- a kimutatásba be kell jegyezni a mérlegkészítés napjáig már rendezett adó követeléseket, 
- a kimutatásból ezt követően csak azokat az adósokat kell minősíteni, melyeknél a pénzügyi 
rendezés nem történt meg, 
- a minősítést adósonként külön-külön kell elvégezni, 
- a minősítés során a köztudomású, illetve az elérhető nyilvános adatokra lehet támaszkodni 
(csődeljárási értesítő, cégbírósági mérleg adatok stb.)  

 
4. Követelés-típusonként a kis összegű követelések év végi meghatározásának elvei, dokumentálá-
sának szabályai 
 
A vonatkozó jogszabályok alapján a kis összegű követelés értékhatára 100.000 Ft. 
Az államháztartási törvény 108. § (4) bekezdése alapján a 100.000 forintot el nem érő követelést be-
hajtásra előírni nem kell – de gondoskodni kell a követeléssel érintett személy, szerv felszólításáról az 
önkéntes teljesítés érdekében. 
Az adósok esetében a zárási összesítő alapján el kell készíteni azt a kimutatást, amelyben csak azok 
az adókövetelések szerepelnek, melyek a mérlegkészítés időpontjában is rendezetlen tételek marad-
tak. A nyilvántartásban jelölni kell a még rendezetlen tételeknél, hogy az kisösszegű, vagy nem kis-
összegű. 
 
A vevő követelések nyilvántartása alapján külön kimutatást kell készíteni a követelésekről, melyben 
megjelölésre kerül, hogy a követelés kisösszegű, vagy nem. 
  
A továbbszámlázott szolgáltatáshoz kapcsolódó követeléseknél, valamint az egyéb követeléseknél a 
vevő követeléseknél leírtak szerint kell eljárni. 
 
A munkavállalókkal szemben előírt követeléseknél a kisösszegű, illetve a nem kisösszegű követelés-
ként való besorolás külön nem indokolt, mivel a követelés behajtása a munkabérből való levonás lehe-
tőségével biztosított. 
 
A kisösszegű követelést meghaladó mértékű követelések behajtásáról a gazdasági vezetőnek hala-
déktalanul gondoskodnia kell. 
 
A kisösszegű követelések tekintetében biztosítani kell, hogy a követeléssel érintettek többszöri felszó-
lítást kapjanak a tartozásuk kiegyenlítése céljából. 
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3. számú melléklet 

 
A helyi adók és a köztartozások követeléseinek értékvesztése 

 
 
A helyi adókkal és az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos követelések során az 
értékvesztés összege meghatározásakor 2008. évben  
(Választani kell!) 

a) a szerv nem él a  Kormányrendelet 31/A. § szerinti egyszerűsített értékelési eljárással tör-
ténő értékelés lehetőségével. 
b) a szerv él a 3/a. melléklet szerint és a Kormányrendelet 31/A. § szerinti értékelési eljárással 
történő értékelés lehetőségével. 

 
 
 

3/a. melléklet 
 
A központi, a helyi adók és az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos követe-

lések egyszerűsített értékelési eljárással történő meghatározásáról 
 

Az önkormányzat 2009. évben él azzal a lehetőséggel, hogy  
- a központi adók, (a gépjárműadó,) 

 - a helyi adók, 
 - a termőföld bérbeadásából származó díj, 

 - az adók módjára behajtandó köztartozásokkal 
kapcsolatos követelések értékelése során az értékvesztés összege az adósok együttes minősítése 
alapján egyszerűsített értékelési eljárással (csak csoportos értékelésével) is meghatározható. 
 
Az értékvesztés összegét legalább negyedévenként kell megállapítani azzal, hogy az értékvesztést, 
illetve annak visszaírását tételesen nem kell megállapítani. 
 
Az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelésekkel kapcsolatban a Kormányrendelet 8. § (18) 
bekezdése alapján a szerv a következők szerint határozza meg a besorolás elveit, a dokumentálás 
szabályait, azaz: 
 - az egyes minősítési kategóriák meghatározásának szempontjait, 

- az egyes minősítési kategóriákhoz rendelt százalékos mutatók meghatározásának módsze-
rét, valamint 
- az egyes minősítési kategóriák, illetve az azokhoz tételesen hozzárendelt százalékos muta-
tók felülvizsgálatának rendjét, felelőseit. 

 
Az egyes minősítési kategóriák meghatározásának szempontjai: 
- az adókövetelés melyik adónemre vonatkozik: 
 - központi adó: gépjárműadó, 
 - helyi adók adónemenként külön-külön,  
 - termőföld bérbeadásából származó adók, 
  
- milyen az adózó státusa 
 - folyamatosan működő adós, ezen belül lejárat szerint 
  - legfeljebb 90 napos adótartozással rendelkező, 
  - 91-280 napos adótartozással rendelkező, 
  - 181- 360 napos adótartozással rendelkező, 
  - 360 napon túli adótartozással rendelkező. 
 - folyamatos működésében korlátozott adós 
  - felszámolás alatt lévő, 
  - csődeljárás alá vont,  
  - végelszámolás alatt lévő,  
  - jogutód nélkül véglegesen megszűnt,  
  - stb. 
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A csoportos értékelés során az egyes minősítési kategóriák, és a hozzá kapcsolt mutatók meghatáro-
zása az adóbeszedés eredményeinek előző év(ek)re vonatkozó tapasztalatai alapján történik. 
 

Minősítési kategóriák 

Kapcsolt mutatók – a köve-
telés megfizetésének, be-

hajthatóságának valószínű-
sége 

Mutatók meghatározásá-
nak módszere 

Gépjárműadó 
 

95.5 % 

Helyi adó: 
iparűzési 

100 % 

Helyi adó:  
Építményadó  

100 % 

Helyi adó 
Komm. adó 

75,15 % 

Termőföld bér-
beadásából sz. 
SZJA 

100 % 

Pótlék: 55,3 % 
Birság: 100 % 

Folyamatosan működő 
adós 
90 napot meg nem haladó 
tartozása 

Egyéb bev.: 100 % 

A mutatók a tárgyévet 
megelőző év tapasztalatai 
alapján kerültek kialakítás-
ra úgy, hogy összevetésre 
kerültek adótípusonként a 
kategóriába  
tartozó tartozások és 
ugyanezen tartozások 90 
napon belüli megfizetési 
arányai. 

Gépjárműadó 
 

62,8 % 

Helyi adó: 
iparűzési 

81,7 % 

Helyi adó 
Komm. adó 

75 % 

Termőföld bér-
beadásából sz. 
SZJA 

100 % 

Pótlék: 100 % 
Birság: 100% 

Folyamatosan működő 
adós 
91-180 nap közötti adótar-
tozása 

Egyéb bev.: 100 % 

A mutatók a tárgyévet 
megelőző év tapasztalatai 
alapján kerültek kialakítás-
ra úgy, hogy összevetésre 
kerültek adótípusonként a 
kategóriába tartozó tarto-
zások és ugyanezen tarto-
zások 180  napon belüli 
megfizetési arányai. 

Gépjárműadó 
 

47,55 % 

Helyi adó: 
iparűzési 

100 % 

Helyi adó 
Építményadó 

100 % 

Helyi adó:  
Komm. adó 

52,5 % 

Termőföld bér-
beadásából sz. 
SZJA 

100 % 

Pótlék: 100 %/ 
Birság: 100 % 

Folyamatosan működő 
adós 
181-360 nap közötti adó-
tartozása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egyéb bev.: 100 % 

A mutatók a tárgyévet 
megelőző év tapasztalatai 
alapján kerültek kialakítás-
ra úgy, hogy összevetésre 
kerültek adótípusonként a 
kategóriába tartozó  tarto-
zások és ugyanezen tarto-
zások 360 napon belüli 
megfizetési arányai. 

Gépjárműadó 
 

42,5 % Folyamatosan működő 
adós 
360 napot meghaladó adó- Helyi adó: 

iparűzési 
100 % 

A mutatók a tárgyévet 
megelőző év tapasztalatai 
alapján kerültek kialakítás-
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Helyi adó:  
Komm. adó 

49,7 % 

Termőföld bér-
beadásából sz. 
SZJA 

100 % 

Pótlék: 50 % 
Birság: 100 % 

tartozása 

Egyéb bev.: 100 % 

ra úgy, hogy összevetésre 
kerültek adótípusonként a 
kategóriába tartozó tarto-
zások és ugyanezen tarto-
zások megfizetési arányai. 

Gépjárműadó 
 

 

Helyi adó: 
iparűzési 

 

Helyi adó:  
Komm. adó 

 

Termőföld bér-
beadásából sz. 
SZJA 

 

Pótlék:  
Birság:  

Folyamatos működésében 
korlátozott adós 

Egyéb bev.:  

A mutatók a tárgyévet 
megelőző év tapasztalatai 
alapján kerültek kialakítás-
ra úgy, hogy összevetésre 
kerültek adótípusonként a 
tartozások és ugyanezen 
tartozások  megfizetési 
arányai. 

 
A követeléseket a fenti táblázatban meghatározott mutatók szerint kell értékelni. 
 
Az értékelések alapjául szolgáló mutatószámokat évente felül kell vizsgálni. 
A felülvizsgálatot a mérlegkészítés, illetve az értékelési feladatok ellátását megelőző 2 hónapon belül 
el kell végezni. A felülvizsgálat irányításáért a szerv pénzügyi-számviteli feladatai irányításával megbí-
zott személy felelős. 
 
 
Az értékelés dokumentálása a következők szerint történik: 

- az értékelés dokumentálásához szükséges az adott évre meghatározott, felülvizsgált, minő-
sítési kategóriák meghatározása,  
- a zárási összesítők adatait tartalmazza, 
- az egyes minősítési kategóriákhoz tartozó adósokkal szembeni eredeti adókövetelés és a 
mutatók szerinti adókövetelés meghatározása,  
- a mutatók alapján az értékvesztés összegének meghatározása. 

 
Az értékelésre vonatkozó dokumentumot a leltárt és a mérleget alátámasztó dokumentumként meg 
kell őrizni.    
 
* A luxusadóra megadott érték tapasztalati adatokra nem építhető %-ok, a mérték a többi adó fizetési 
és behajthatósági szinthez viszonyítva került megállapításra. 
 

*** 



 

 

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatala 
 
 
 
 
A számvitelről szóló módosított 2000. évi C. törvény és az államháztartás 
szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátossága-
iról szóló módosított 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet előírásai alap-

ján kialakított 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI 
SZABÁLYZAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hatályba lépését 2009. január 1. napjától elrendelem. 
 
 
N y á r l ő r i n c ,  2009. január 1. 
 
 
 
 
 

Zayzon Jenőné 
jegyző 
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Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 

Önköltségszámítás rendjének szabályzata 
 

 
Az önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályzattal a szerv saját hatáskörében - 
figyelembe véve a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. § (5) bekezdése, va-
lamint az Államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségé-
nek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése 
rendelkezéseit - meghatározza az önköltség-számítási rendszerét. 
 

 
1. A szabályzat célja, hatálya 

 
A szabályzat célja a rendszeresen végzett termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás 
tekintetében az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályok meghatáro-
zása. 
 
A szabályzat hatálya 

 
A szervnek az alábbi rendszeresen végzett termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás 
tekintetében kell alkalmaznia a szabályzatot: 

- általában, rendszeresen végzett termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás 
esetében, 

 - saját kivitelezésben végzett beruházási tevékenység végzése esetében,  
- saját felhasználás céljából rendszeresen termék előállító tevékenység vég-
zése esetében, 
- vállalkozási tevékenység végzése esetében,  
- kiegészítő, kisegítő jellegű tevékenységek keretében rendszeresen saját 
előállítású termék értékesítése, vagy szolgáltatás nyújtása történik,  
- közérdekű adatszolgáltatás esetében. 

 
A szervnek nem kell a szabályzatot alkalmaznia ha: 

- saját konyhát üzemeltet, és az ellátottak, alkalmazottak (idegenek) részére 
teljesít étkeztetést, és az étkeztetésre normákat állapítottak meg és a nyers-
anyag felhasználáshoz anyagkiszabást készítenek; 
- humán egészségügyi ellátás körébe tartozó szolgáltatást társadalom biztosí-
tás finanszírozza és ugyanezen szolgáltatásokat rendszeresen nem csak TB 
finanszírozás mellett végez. 

 
Az önköltség-számítás célja, hogy 

- az egyes tevékenységek végzésével kapcsolatos jogszabályi előírások érvé-
nyesíthetőek legyenek, és az érvényesülés ellenőrizhető legyen,  
- megalapozott információkat biztosítson a mérleg egyes tételeinek értékelésé-
hez, az értékelési elvek alkalmazásához. 
 
 

2. Az önköltség-számítás tárgya 
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Az önköltség-számítás tárgya a kalkulációs egység, vagyis valamilyen (termelő, 
szolgáltató) tevékenység eredménye. 
Az önköltségszámítás készítésével érintett tevékenységekkel, szolgáltatásokkal  
kapcsolatban az 1. számú melléklet szerinti termékek és/vagy szolgáltatások kerül-
nek kalkulációs egységként meghatározásra. 
 
 

3. Kalkulációs sémák, a kalkulációs költségtényező tartalma 
 
Az előállítási költségek közé - vagyis a közvetlen önköltség számításánál figyelembe 
vehető költségek közé - az alábbi ráfordítások tartoznak: 

- a szolgáltatásnyújtáshoz és/vagy termékértékesítéshez közvetlenül szüksé-
ges eszközök előállítása, üzembehelyezése, bővítése, rendeltetésének meg-
változtatása, átalakítása, eredeti állagának helyreállítása során közvetlenül 
felmerült költségek,  
- a szolgáltatásnyújtással és/vagy termékértékesítéssel bizonyíthatóan szoros 
kapcsolatban álló költségek, valamint 
- a szolgáltatásnyújtásra és/vagy termékértékesítésre megfelelő mutatók, jel-
lemzők segítségével elszámolt kiadások. 

Az értékesítési költséget és a szolgáltatásnyújtással és/vagy termékértékesítéssel 
közvetlen kapcsolatba nem hozható igazgatási és egyéb általános költségeket a 
közvetlen önköltség nem tartalmazhatja. 
 
A különféle szolgáltatások kalkulációs sémái az alábbiak szerint kerülnek meghatá-
rozásra: 

1. Közvetlenül felmerült személyi juttatások jellegű kiadások 
2. Közvetlenül felmerült munkaadókat terhelő járulékok 
3. Közvetlenül felmerült készletbeszerzési kiadások 
4. Közvetlenül felmerült szolgáltatási kiadások 
5. Közvetlenül felmerült különféle dologi kiadások 
6. Közvetlenül felmerült egyéb folyó kiadások 
7. Közvetlenül felmerült különféle elszámolások 
8. Egyéb közvetlen költségek 
 

A kalkulációs egységenként számításba vehető kiadások körét, tartalmát részletesen 
mellékletek tartalmazzák! 
 

4. Az önköltség-számítás elvégzésének ideje 
 
Az önköltség-számításokat az alábbi rendszerben kell elvégezni: 

- előkalkulációt kell készíteni: 
- minden költségvetési évben a költségvetési rendelethez kapcsolódóan, 
alátámasztandó a nem vállalkozási, de rendszeres termékértékesítéssel, 
illetve szolgáltatásnyújtással járó tevékenység eredményességének mi-
lyenségét (várható értékesítési szint, valamint az értékesített ter-
mék/szolgáltatás önköltsége és a várható árbevétel adatainak felhaszná-
lásával), 



SZÁMVITELI SZABÁLYOK NYÁRLŐRINC 
 

 
Önköltségszámítás rendje (Hatályos 2009. január 1.-től) 

- minden új, a meglévő kapacitás kihasználására irányuló ter-
mék/szolgáltatási tevékenység megkezdése előtt, annak eredményessé-
gének, hasznosságának igazolására, 
- minden technológiaváltozás, illetve az önköltséget várhatóan jelentősen 
befolyásoló intézkedés (belső, jogszabályi, vagy szervezési) kapcsán; 

- közbeeső kalkulációt kell készíteni akkor, ha arra külön belső utasítást ad a 
költségvetési szerv felügyeleti szerve, illetve a költségvetési szerv vezetője és 
gazdasági vezetője; 
- utókalkulációt kell készíteni legalább minden költségvetési év végén, illetve a 
belső információigény kielégítésére - a közbeeső kalkulációnál leírtak szerint - 
akár havi gyakorisággal. 
 

Az önköltség-számítás gyakoriságának minimumkövetelményeit kalkulációs egység-
típusonként melléklet tartalmazza. 
 

  
5. Az önköltség-számítás módszere, módja 

 
Az önköltség-számításokat (termékekre) szolgáltatásokra kalkulációs egységeken 
belül kialakított munkaszámonként kell elvégezni. 
(Az egyéb közvetlen költségeket a közvetett költségek legalább negyedévenkénti 
felosztásával kell megállapítani egyrészt a szabályzat, másrészt a Számviteli Rend 
vonatkozó részének megfelelően!) 
 
A munkaszámok kialakítására vonatkozó jegyzéket melléklet tartalmazza. 

 
 

6. Az önköltség-számítás bizonylatai 
 

Az önköltség-számításhoz a Számviteli törvény által meghatározott, valamint a költ-
ségvetési szerv Bizonylati szabályzatában rögzített alaki és formai kellékekkel ellá-
tott bizonylatok szükségesek. 
 
1. Az előkalkulációhoz szükséges bizonylatok: 
- korábbi évek utókalkulációnak, illetve közbeeső kalkulációnak alapbizonylatai, il-
letve a fenti kalkulációk. 
Egyéb információként az egyes kalkulációs tényezőkben megalapozottan figyelembe 
vehető inflációs hatásokat, jogszabály alapján várható változásokat szabad bekalku-
lálni. 
 
2. A közbeeső kalkuláció, valamint az utókalkuláció bizonylatai: 
- a munkaszám-nyilvántartás, 
- a készletekkel kapcsolatos bizonylatok (bevételi, kiadási bizonylatok, egyéb bi-
zonylatok), 
- az egyes kalkulációs tényezők bizonylatai (számlák, illetve bérjegyzékek, könyve-
lési értesítők), 
- az értékcsökkenési leírás bizonylatai. 
 



SZÁMVITELI SZABÁLYOK NYÁRLŐRINC 
 

 
Önköltségszámítás rendje (Hatályos 2009. január 1.-től) 

3. Az önköltség-számítás hitelességét az önköltség-számítás során felhasznált ada-
tok és a főkönyvi könyvelés, valamint az analitikus nyilvántartások közötti kapcsolat 
áttekintése biztosítja. 
 
Betartandó egyezőségi követelmények: 
3.1. Az utókalkuláció esetében: 
- az utókalkulációnál használt értékadatoknak meg kell egyeznie a főkönyvi könyve-
lés adataival,  
- az év folyamán elszámolt kiadásoknak költségnemenként meg kell egyeznie - az 
esetleg év közben készített - utókalkulációkban szereplő kiadások összegével, 
- az egyeztetést legalább év végén, illetve év közbeni többszöri utókalkuláció készí-
tésekor, ahhoz igazodva legalább negyedévente kell elvégezni, 
- az egyeztetésre használt ívet a Számviteli Rend tartalmazza; 
3.2. Az egyéb közvetlen költségként érvényesített - közvetett kiadások felosztásával 
elszámolt - kiadások esetében: 
- a különböző közvetett kiadások felosztása címen elszámolt összegnek meg kell 
egyezni az év során felosztott költségek összegével; 
Az egyeztetések és felosztások alapja a költségösszesítő ív. 
- az azonos szakfeladaton elszámolt, de termékértékesítéssel és szolgáltatásnyúj-
tással érintett kiadások elkülönítésére alkalmazott nyilvántartás halmozott adatainak, 
valamint az év közben az utókalkulációhoz felhasznált adatoknak meg kell egyezni-
ük az analitikában kimutatott év végi összesítő adattal. 
 
 

7. Bizonylati rend a  költségek utalványozási, elszámolási és felosztási  
feladatainak ellátása során 

 
7.1. A (termelés) szolgáltatásnyújtás érdekében felmerült kiadások és bevételek tel-
jesítésével kapcsolatos pénzgazdálkodási jogköröket (kötelezettségvállalás, utalvá-
nyozás, érvényesítés és ellenjegyzés) az erre vonatkozó szabályzat tartalmazza. 
 
7.2. A költségek szakszerű elszámolása a közvetett és közvetlen költségek közé, 
valamint az egy szakfeladaton elszámolt, de különböző vagy akár csak egy termék-
értékesítést és szolgáltatásnyújtást érintő kiadásokkal kapcsolatosan az analitikus 
nyilvántartás vezetése az érvényesítést, valamint a könyvelést ellátó dolgozók fel-
adata. 
A költségek gyűjtése, meghatározott szempontok szerinti csoportosítása a könyve-
lő(k), illetve a gazdasági vezető által kijelölt személy feladata. 
A költségek helyes elszámolásával kapcsolatos elsődleges felelősség a könyvelés 
rendjének megszervezéséért és karbantartásáért felelős dolgozót terheli. 
 
 

8. A szabályzat hatálya 
 
8.1. A szabályzat karbantartásáért, betartatásáért a költségvetési szerv gazdasági 
vezetője tartozik felelősséggel. 
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Mellékletek 

 
 

 
1. sz. melléklet:  
  A kalkulációs egységek meghatározása 
 
 
2. sz. melléklet: 
   A kalkulációs egységenként számításba vehető kiadások 

 
 

3. sz. melléklet: 
  Az önköltségszámítás gyakoriságának minimumkövetelményei 
 
 
4. sz. melléklet: 
  Melléklet a munkaszámok kialakításáról 

 
 

5. sz. melléklet:  
Melléklet az egyéb közvetlen kiadások felosztásáról 
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1. számú melléklet 

 
 

A kalkulációs egységek meghatározása 
 
 
Az önköltségszámítás tárgyaként meghatározott kalkulációs egységek (termékek 
és/vagy szolgáltatások szerint): 
 
 
a) vállalkozási tevékenységhez kapcsolódva meghatározott kalkulációs egysé-
gek 
 

- .................................... tevékenységen belül: 
- ............................ 
- ............................ 
 

- .................................... tevékenységen belül: 
- ............................ 
- ............................ 

 
- .................................... tevékenységen belül: 

- ............................ 
- ............................ 

 
- .................................... tevékenységen belül: 

- ............................ 
- ............................ 

 
 
b) az alaptevékenységhez kapcsolódva meghatározott kalkulációs egységek 
 
 

- ............................................: 
- ............................ 
- ............................ 

 
- ............................................: 

- ............................ 
- ............................ 
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2. számú melléklet 

 
A kalkulációs egységenként számításba vehető kiadások 

 
 

.... sz. ....................(megnevezésű) 
 kalkulációs egységre 

 
 
 
Számításba vehető kiadások: 
 
1. Közvetlenül felmerült személyi juttatások jellegű kiadások 
Ide tartoznak a megnevezett kalkulációs egységgel kapcsolatban közvetlenül felme-
rült rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások. 
(A kiadások pontos meghatározására a melléklet főkönyvi számlák száma és neve 
megadásával kerül sor.) 
 
2. Közvetlenül felmerült munkaadókat terhelő járulékok 
Ide tartoznak a megnevezett kalkulációs egységgel kapcsolatban a közvetlenül fel-
merült személyi juttatások után fizetendő - szintén közvetlenül felmerülő - munka-
adókat terhelő járulékok. 
(A kiadások pontos meghatározására a melléklet főkönyvi számlák száma és neve 
megadásával kerül sor.) 
 
3. Közvetlenül felmerült készletbeszerzési kiadások 
Ide sorolandóak a megnevezett kalkulációs egységgel kapcsolatban közvetlenül fel-
merült készletbeszerzések. 
(A készletbeszerzési kiadások pontos meghatározására a melléklet főkönyvi szám-
lák száma és neve megadásával kerül sor.) 
 
4. Közvetlenül felmerült szolgáltatási kiadások 
Ide tartoznak a megnevezett kalkulációs egységgel kapcsolatban közvetlenül felme-
rült szolgáltatási kiadások. 
(A kiadások pontos meghatározására a melléklet főkönyvi számlák száma és neve 
megadásával kerül sor.) 
 
5. Közvetlenül felmerült különféle dologi kiadások 
Itt kell számításba venni a megnevezett kalkulációs egységgel kapcsolatban közvet-
lenül felmerült különféle dologi kiadásokat. 
(A kiadások pontos meghatározására a melléklet főkönyvi számlák száma és neve 
megadásával kerül sor.) 
 
6. Közvetlenül felmerült egyéb folyó kiadások 
Ide sorolandóak a megnevezett kalkulációs egységgel kapcsolatban közvetlenül fel-
merült egyéb folyó kiadások. 
(A kiadások pontos meghatározására a melléklet főkönyvi számlák száma és neve 
megadásával kerül sor.) 
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7. Közvetlenül felmerült különféle elszámolások 
Ide tartoznak a megnevezett kalkulációs egységgel kapcsolatban közvetlenül felme-
rült különféle elszámolások. 
(A kiadások pontos meghatározására a melléklet főkönyvi számlák száma és neve 
megadásával kerül sor.) 
 
8. Egyéb közvetlen költségek 
Ide tartoznak megnevezett kalkulációs egységgel kapcsolatban esetlegesen közvet-
lenül felmerülő egyéb közvetlen költségek. 
(A kiadások pontos meghatározására a melléklet főkönyvi számlák száma és neve 
megadásával kerül sor.) 
 
Az 1-8. ponthoz tartozó speciális kiegészítés: 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
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3. sz. melléklet 

 
Az önköltségszámítás gyakoriságának minimumkövetelményei 

 
 

Az önköltségszámítást legalább az alábbi gyakorisággal el kell végezni: 
 
 
kalkulációs egység:                          önköltségszámítás gyakorisága (időpontja): 
...................................................... .................................................................... 
...................................................... .................................................................... 
...................................................... .................................................................... 
...................................................... .................................................................... 
...................................................... .................................................................... 
...................................................... .................................................................... 
...................................................... .................................................................... 
...................................................... .................................................................... 
...................................................... .................................................................... 
...................................................... .................................................................... 
...................................................... .................................................................... 
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4. sz. melléklet 

 
 

Melléklet a munkaszámok kialakításáról 
 
A munkaszámok úgy kerültek kialakításra, hogy közvetlenül kapcsolódik a főkönyvi 
számlaszámhoz. 
A munkaszám alkalmas arra, hogy a kalkulációs egységek azonosíthatóak legyenek. 
A munkaszám felépítése: 

- első három számjegy a főkönyvi számlaszám (pl.: 71.) 
- a következő számjegyek adják a szakfeladat szerinti megjelölést: 
- a következő három számjegy alkalmas a kalkulációs egységek pontos beazo-
nosítására. 
 

 
A munkaszám mellett ki kell dolgozni az SZJ-vel közvetlen kapcsolatban lévő cikk-
számot is. Ezen esetben a cikkszám az SZJ számmal jelölt szolgáltatás pontos azo-
nosítására szolgál. 
(A cikkszámot célszerű a munkaszámmal megegyezően kialakítani ha arra lehető-
ség van.) 
 
A költségvetési szervnél alkalmazott munkaszámok és cikkszámok: 
 
megnevezés                                  munkaszám                    cikkszámok: 
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5. számú melléklet 
 
 

Az egyéb közvetlen kiadások felosztása 
 
 

A szabályzat 7.2. pontjában rögzítettek szerint szükséges meghatározni az egyes 
szakfeladatokra elszámolt kiadások tevékenységenkénti összegét, nagyságát. 
A felosztás akkor szükséges, ha: 

- olyan szakfeladat kiadásról van szó, amely keretében más, konkrét alapfel-
adat ellátásán kívül legalább egy rendszeres termékértékesítés és szolgálta-
tásnyújtási tevékenység van,  illetve 
- olyan szakfeladat kiadásról van szó, amely többféle rendszeres termékérté-
kesítési és szolgáltatásnyújtási tevékenységgel érintett. 
 

A pontos önköltségi adatok meghatározása érdekében ezért az 5-ös 
költségnemenkénti megosztásnak megfelelően alá kell bontani a szakfeladaton ki-
mutatott kiadásokat. Az alábontás analitikus nyilvántartások vezetésével történhet. 
A nyilvántartások alapján a legjellemzőbb mutatók, illetve a célszerűség elvét figye-
lembe véve fel kell osztani a szakfeladaton kimutatott kiadásokat. 
A felosztás a munkalapokon megjelölt igénybevételek alapján történik. Az igénybe-
vételt az alábbi mértékegységekben kell feltűntetni: 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 
 
A közvetett kiadások a szolgáltatásnyújtással kapcsolatos, közvetlenül nem elszá-
molható kiadásait tartalmazzák. 
A felosztás a számviteli rendben szabályozott módon történik. 
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NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERI HIVATALA 
MINT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 
 
 
 
 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXVIII. Tv., az államháztartás szervezetei 
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 
249/2000. (XII. 24.) Korm. rend. és az államháztartás működési rendjéről szóló 
217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. előírásai alapján kialakított 
 

 
 
 

 

K Ö L T S É G V E T É S I  T E R V E Z É S I  
É S  B E S Z Á M O L Á S I  

S Z A B Á L Y Z A T  
 
 
 
 
 
hatályba lépését 2009. január 1. napjától elrendelem. 
 
 
 
N y á r l ő r i n c ,  2009. január 1. 
 
 
 
 Zayzon Jenőné 
 jegyző
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Költségvetési tervezési és beszámolási szabályzat 

 
 
A szabályzat célja, hogy egyrészről a község Önkormányzata költségvetése, 
másrészről az önkormányzat beszámolója: 

- elkészítésének folyamatát,  
- az egyes munkafolyamatok ellátásához kapcsolódó dokumentumokat és 
tartalmi követelményeit,  
- a feladatok ellátásáért és ellenőrzéséért felelős személyeket, valamint  
- a feladatokkal kapcsolatos határidőket meghatározza,  

s ezzel biztosítsa a költségvetési tervezés és beszámolás zökkenőmentes 
lebonyolítását. 
 
A szabályzat hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat 
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveire. 
 

I. A költségvetés készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó  
általános és speciális szabályok 

 
1. Közös szabályok 

 
1. A költségvetés és a beszámoló összeállítása során minden munkafolyamatban 
figyelembe kell venni az önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodási jogkör 
szerinti besorolását, illetve az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv és a részben 
önállóan gazdálkodó költségvetési szerv közötti, munkamegosztás és 
felelősségvállalás rendjére vonatkozó megállapodásban foglaltakat. 
 
2. A költségvetés és a beszámoló elkészítése során az önkormányzat képviselő-
testületének információs igényét legjobban kielégítő címrend szerint kell összeállítani 
a költségvetési tervezéshez és beszámoláshoz kapcsolódó dokumentumokat. 
 
3. A hivatkozott megállapodásnak és címrendnek e szabályzathoz mellékelése a 
költségvetési szerv tervezési feladatok ellátásáért felelős dolgozójának a feladata. 

 
2. A költségvetési tervezésre vonatkozó szabályok 

 
1. A költségvetetési koncepció, illetve a költségvetési terv megalapozásához 
szükséges belső számításokat az érvényben lévő számviteli és gazdálkodási 
szabályoknak megfelelően kell elkészíteni. 
 
2. A számításokat el kell végezni: 

a) a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervekre, 
b) az önkormányzat Polgármesteri Hivatalára, továbbá  
c) az önkormányzatra (az a) és b) rész adatainak összesítésével). 

 
3. A koncepció, illetve a költségvetési terv összeállításakor egyrészről az ellátandó 
feladatokból (továbbgondolva: annak költségvetési kiadás oldalából), illetve az ismert 
költségvetési bevételekből kell kiindulni. 
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4. Mind a költségvetési koncepció kialakításánál, mind pedig a részletes 
költségvetési tervezésnél az önkormányzat és a költségvetési szervek között 
alkumechanizmusos tervezési módszert kell alkalmazni. 
Az alkufolyamatban a költségvetési szerv tervezési feladatok ellátásáért felelős 
dolgozója az intézményi költségvetéseket a tapasztalati adatok szerint, valamint a 
feladatellátás várható és az önkormányzat korábbi állásfoglalása alapján 
finanszírozni kívánt szintre orientálja. 
 
5. A költségvetési szerv gazdasági vezetője által kijelölt személy köteles a 
költségvetési tervezéssel kapcsolatos dokumentumokat külön nyilvántartásba venni 
és gyűjtésükről gondoskodni. (A nyilvántartásnak tartalmazni kell az eredeti ügyirat 
számát, tárgyát, ügyintézőjét és a határidőket. Az iratokat " .... évi tervezési 
dokumentumok" szöveggel ellátott szalagos irományfedélben kell gyűjteni eredeti 
vagy másolati példányban.) 
 
6. A normatív állami hozzájárulásokhoz az önkormányzat feladatmutatók és 
mutatószámok alapján történő adatszolgáltatásának valódiságáért és az adatok 
ellenőrzéséért a tervezési feladatok ellátásáért felelős személy tartozik felelősséggel. 
Az adatszolgáltatást a Pénzügyminisztérium által meghatározott formában, 
tartalommal és határidőig kell elkészíteni. 
A kitöltést alátámasztó dokumentumokat, valamint az adatszolgáltatást a tervezés 
ügyiratai között feltétlenül meg kell őrizni. 
 
7. A költségvetési tervezéssel kapcsolatos munkafolyamatok ellátása során 
elsősorban a költségvetési tervezésre vonatkozó jogszabályokat, az azokban 
megfogalmazott tartalmi követelményeket kell szem előtt tartani. 
A tartalmi követelmények betartásáért és ennek megfelelően a költségvetési 
rendelet-tervezet mellékleteinek, illetve a kapcsolódó előterjesztés tartalmának, 
formájának a jogszabályoknak és a képviselő-testület információigényének megfelelő 
karbantartásáért a költségvetési szerv tervezési feladatok ellátásáért felelős 
dolgozója tartozik felelősséggel. 

 
3.  A költségvetési beszámolásra vonatkozó szabályok 

 
1. A költségvetési beszámolásra vonatkozó szabályokat értelemszerűen kell 
alkalmazni: 

- a féléves beszámoló elkészítésénél, a 
- háromnegyedéves gazdálkodásról szóló tájékoztatásnál, valamint 
- az éves költségvetési beszámolásnál. 
 

2. A költségvetési beszámolás során a képviselő-testület elé terjesztendő 
dokumentációk számításait a költségvetési tervezésre vonatkozó szabályok 2. pontja 
szerint kell elvégezni. 
 
3. A költségvetési szerv beszámolási feladatok ellátásáért felelős dolgozója által 
kijelölt személy köteles a költségvetési beszámolással kapcsolatos dokumentumokat 
külön nyilvántartásba venni és gyűjtésükről gondoskodni. (A nyilvántartásnak 
tartalmaznia kell az eredeti ügyirat számát, tárgyát, ügyintézőjét és a határidőket. Az 
iratokat az alábbi szöveggel ellátott szalagos irományfedélben kell - eredeti vagy 
másolati példányban - gyűjteni: 
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- ".... év I. féléves beszámolójának dokumentumai", 
- ".... év háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatás dokumentumai" 
- " .... évi költségvetési beszámoló dokumentumai") 
 

4. Az állami hozzájárulások, központi és központosított támogatások, kötött 
felhasználású átvett pénzeszközök elszámolásának dokumentálásáért, az abban 
foglalt adatok ellenőrzéséért a költségvetési szerv beszámolási feladatok ellátásáért 
felelős dolgozója tartozik felelősséggel. 
(Az elszámolásra vonatkozó dokumentumokat a beszámoló ügyiratai között 
feltétlenül meg kell őrizni.) 
 
5. Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 
149. § (2) bekezdése értelmében a költségvetési szerv: 

- az 1. számú mellékletben határozza meg az évközi és az éves beszámolók, 
valamint az egyéb adatszolgáltatások beküldésének határidejét és tűzi ki a 
felülvizsgálat időpontját, 

 
 

II. A költségvetési tervezés helyi szabályai 
 

1. A költségvetési koncepció elkészítése 
 

1. A költségvetési koncepció összeállításakor számba kell venni az önkormányzat és 
a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei (intézményei) által ellátandó 
feladatokat, majd az önkormányzat bevételeit, s ennek alapján kell kialakítani a 
költségvetési koncepciót, a költségvetési terv készítésekor orientáló címrendenkénti 
költségvetési keretszámokat. 
 
2. A költségvetési koncepció készítésekor az önkormányzat bevételei között az 
állami hozzájárulásokat és támogatásokat az államháztartás információs rendszere 
által szolgáltatott adatok alapján kell bemutatni. 
 
3. A kiadások tekintetében figyelembe kell venni minden, a koncepció készítésénél 
ismert, a költségvetési kiadásokra ható tényezőt. 
 
4. Az előirányzatok vonatkozásában a tervezést a rendelkezésre álló adatok alapján 
e szabályzat 2. számú mellékletében meghatározott tartalommal és formában kell 
elkészíteni. 
 
5. Az önkormányzati szintű koncepció elkészítésének munkafolyamatait, az ellátásért 
felelős személyeket, a határidőket az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 
6. A költségvetési szerv tervezési feladatok ellátásáért felelős dolgozója a koncepció 
ellenőrzése során köteles ellenőrizni, hogy a költségvetési koncepciót megalapozó 
számítások során: 

- figyelembe vették-e az önkormányzat rendeleteit és az önkormányzat 
határozatait, 
- a kötelezettségvállalások nyilvántartásában a tervévre vonatkozó 
kötelezettségvállalások a koncepcióba beépítésre kerültek-e, 
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- az inflációs hatásokkal, illetve jogszabályi változások hatásaival az érintettek 
megfelelő mértékben számoltak-e. 

 
A költségvetési szerv tervezési feladatok ellátásáért felelős dolgozója köteles jelezni, 
ha a költségvetési koncepció összeállításakor az önkormányzat költségvetése 
forráshiányos. A jegyző és a tervezési feladatok ellátásáért felelős személy ekkor 
együtt fogalmazzák meg azokat a javaslatokat, melyek alapján a költségvetés kiadási 
oldalát csökkenteni, illetve a bevételi oldalt megalapozottan növelni lehet. 
 
7. Az önkormányzat koncepciójának tartalmi követelményeit az önkormányzat 
koncepciója előterjesztésének vázlata tartalmazza. 
Az önkormányzat költségvetési szervenként elkészítendő koncepciójának 
(továbbiakban: részkoncepciók) tartalmi követelményeire értelemszerűen az 
önkormányzat koncepciójával szemben meghatározottakat kell érvényre juttatni. 
Az önkormányzat költségvetési koncepciójának előterjesztését és a hozzá 
kapcsolódó határozati javaslatot a 2. számú melléklet tartalmazza. 
 
8. A költségvetési koncepcióról szóló előterjesztést és határozati javaslatot a 
polgármester előterjesztésében a képviselő-testület legkésőbb a tervévet megelőző 
év november 30-ig tárgyalja meg. 
A képviselő-testület a koncepció elfogadásáról és a költségvetési tervezés további 
feladatairól határozattal dönt. 

 
2. A költségvetési terv, a költségvetési rendelet-tervezet 

 és a hozzá kapcsolódó előterjesztés elkészítése 
 

1. A költségvetési rendelet-tervezet összeállításakor a képviselő-testület által 
elfogadott koncepciót kell alapul venni. 
Amennyiben a képviselő-testület a koncepció elfogadásakor a költségvetés 
összeállítására vonatkozóan állapított meg külön irányelveket vagy szempontokat, 
akkor azok figyelembevételéről gondoskodni kell. Ezért a jegyző és a tervezési 
feladatok ellátásáért felelős dolgozója tartozik felelősséggel. 
 
2. A költségvetési rendelet-tervezetet a jegyző az általa kijelölt személy bevonásával 
a hatályos jogszabályok szerint állítja össze. A jegyző a rendelet-tervezet általános 
jogszerűségéért, a tervezési feladatok ellátására kijelölt személy vezetője a rendelet-
tervezet pénzügyi-számviteli jogszabályokkal való harmonizálásáért felelős. 
 
3. A költségvetési terv, illetve a költségvetési rendelet-tervezet és előterjesztés 
elkészítésének részletes munkafolyamatait, a munkafolyamatokban keletkezett 
dokumentumokra való hivatkozást, a feladat ellátásának határidőit, illetve a feladat 
ellátásáért és ellenőrzéséért felelős személyek nevét az 1. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
4. A költségvetési rendelet-tervezet mellékleteiként el kell készíteni a 3. számú 
mellékletben meghatározott táblázatokat. 
A helyi információs igényeket is kielégítő, fenti elnevezésű táblázatok formáját, 
tartalmát a költségvetési szerv vezetője - a jogszabályok figyelembevételével - 
határozza meg. 
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5. Amennyiben az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata a 
költségvetési rendelet-tervezet előterjesztésére vonatkozó (tartalmi és formai) 
szabályokat ír elő a költségvetési rendelettel kapcsolatban, akkor aszerint kell 
elkészíteni a szöveges részt. 
 
6. A rendelet-tervezettel együtt előterjesztendő dokumentációk: 

a) az Államháztartási törvény 118. §-ában előírt tájékoztatás, 
b) egyéb rendelet-tervezetek, melyek alátámasztják a költségvetési rendelet- 
tervezet adatait. 

 
7. Az Államháztartási törvény 118. §-ában előírt tájékoztatásnak a 4. számú melléklet 
szerinti táblázatokat, információkat kell tartalmaznia. 
 
8. Az egyéb rendelet-tervezeteket a jegyző állítja össze. Az érintett rendelet 
költségvetéssel összefüggő megalapozó számításainak elkészítéséért a 
költségvetési tervezési feladatok ellátásáért felelős személy tartozik felelősséggel. 
 
9. A költségvetési rendelet-tervezet és előterjesztés képviselő-testület elé terjesztése 
az Államháztartási törvény 71. § (1) bekezdése szerinti időpontban - február 15-ig, 
illetve, ha a költségvetési törvény kihirdetésére a költségvetési évben kerül sor, a 
benyújtási határidő a költségvetési törvény kihirdetését követő 45 nap - a  
polgármester feladata.  
 
10. Ha a képviselő-testület a költségvetési rendelet-tervezetet megtárgyalása során 
nem az eredeti, beterjesztett állapotban hagyja jóvá, illetve az ülésen megadott 
szempontok szerint a költségvetés újratárgyalásáról döntött, akkor a képviselő-
testületi ülésen elhangzottak szerint a tervezési feladatok ellátásáért felelős személy 
gondoskodik a költségvetés megfelelő átdolgozásáról, szükség szerint egyeztet az 
intézményekkel. 
 
11. A képviselő-testület a költségvetés elfogadásáról rendeletet alkot. 
 
12. Az elfogadott költségvetési rendelet alapján a tervezési feladatok ellátásáért 
felelős személy az intézményvezetők bevonásával gondoskodik az intézményi és az 
önkormányzati elemi költségvetések költségvetési rendeletnek megfelelő 
elkészíttetéséről. 
E feladat ellátási határideje a költségvetési rendelet elfogadását követő 2 hét. 
 
13. A tervezési feladatok ellátásáért felelős személy gondoskodik az elemi 
költségvetések jóváhagyás utáni megküldéséről az intézmények részére. (Az elemi 
költségvetések készítésének rendje az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó 
intézmények közötti, munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére vonatkozó 
megállapodás szerint történik.)  
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III. Költségvetési beszámoló helyi szabályai 
 

1. A féléves gazdálkodásról szóló költségvetési beszámoló 
 

1. A féléves gazdálkodásról szóló költségvetési beszámoló-tervezet összeállításakor 
a képviselő-testület által jóváhagyott: 

- eredeti költségvetési rendeletből, illetve 
- a hatályos költségvetési rendeletből kell kiindulni. 

Amennyiben a képviselő-testület a költségvetési beszámolással kapcsolatban 
állapított meg külön szabályokat, helyi információs igényeket, akkor azok 
figyelembevételéről gondoskodni kell. Ezért a jegyző és a beszámolási feladatok 
ellátásáért felelős dolgozója tartozik felelősséggel. 
 
2. A féléves gazdálkodásról szóló költségvetési beszámolót - az előirányzat-
könyveléseket követően - az elkészített főkönyvi kivonat alapján kell összeállítani. 
A főkönyvi kivonatot a beszámoló ügyiratai között meg kell őrizni. 
A beszámolót a naptári év június 30-i fordulónappal kell készíteni. 
 
3. A féléves gazdálkodásról szóló költségvetési beszámolót a jegyző az általa kijelölt 
személy bevonásával állítja össze. Az összeállításnál figyelembe kell venni: 

- a jogszabályi előírásokat, 
- a szerv belső információs igényét, valamint 
- a költségvetési tervdokumentációval való összehasonlíthatóság követelményét. 
  

4. A jegyző a költségvetési beszámoló - képviselő-testület elé terjesztett beszámoló - 
jogszabályokkal való harmonizálásáért, a beszámolási feladatok ellátására kijelölt 
személy a költségvetési beszámoló pénzügyi-számviteli jogszabályoknak való 
megfelelőségéért felelős. 
 
5. Amennyiben a féléves beszámoló tervezetéhez kapcsolódva az önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzata a költségvetési féléves beszámoló 
előterjesztésére vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket, akkor az ott rögzített 
szabályok szerint kell eljárni. 
 
6. A féléves beszámoló-tervezet és előterjesztés képviselő-testület elé terjesztése a 
költségvetési év szeptember 15-ig a polgármester feladata. 
 
7. A képviselő-testület a féléves beszámoló elfogadásáról határozattal dönt. 
 
8. A jóváhagyott féléves beszámoló alapján a beszámolási feladatok ellátásáért 
felelős személy az intézményvezetők bevonásával gondoskodik az intézményi és az 
önkormányzati féléves beszámoló garnitúrák képviselő-testületi határozatnak 
megfelelő elkészítéséről. 
 
9. A beszámolási feladatok ellátásáért felelős személy gondoskodik a féléves 
beszámoló garnitúrák jóváhagyás utáni megküldéséről az intézmények számára. 
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2. A háromnegyedéves gazdálkodásról szóló tájékoztató 
 

1. A háromnegyedéves gazdálkodásról szóló tájékoztató összeállításakor a főkönyvi 
könyvelésben kimutatott adatokból kell kiindulni. 
A háromnegyedéves beszámolót az adott év szeptember 31-i állapot alapján kell 
összeállítani. 
 
2. A háromnegyedéves gazdálkodásról szóló tájékoztatás kötelező tartalmi elemei: 

- a helyi önkormányzat költségvetési előirányzatai időarányos alakulásának, 
- a helyi önkormányzat tartaléka felhasználásának, 
- a helyi önkormányzatnál a hiány, illetve a többlet összege alakulásának, valamint 
- a helyi önkormányzat költségvetése teljesítése alakulásának bemutatása. 

 
 A háromnegyedéves gazdálkodásról szóló tájékoztatásnál figyelembe kell venni, 
hogy a tájékoztatás szöveges része kiterjedjen a jelentős előirányzat eltérések 
indoklására, illetve előre jelezze egyes kiadások és bevételek év végéig várható 
alakulását. 
A háromnegyedéves gazdálkodásról szóló tájékoztatást úgy kell összeállítani, hogy 
szakmailag és számszakilag is könnyen felhasználható legyen a következő évi 
költségvetési koncepció készítésénél. 
 
3. A háromnegyedéves költségvetési tájékoztatás képviselő-testület elé terjesztése a 
polgármester feladata. 
 
4. A képviselő-testület a háromnegyedéves költségvetési tájékoztatás elfogadásáról 
határozattal dönt. 

 
3. Az éves költségvetési beszámoló, a zárszámadási rendelet-tervezet és 

a hozzá kapcsolódó előterjesztés elkészítése 
 

1. A zárszámadási rendelet-tervezet összeállításakor a képviselő-testület által 
elfogadott és módosított költségvetési rendeletet kell alapul venni. 
 
2. A zárszámadási rendelet-tervezetet a jegyző az általa kijelölt személy bevonásával 
a hatályos jogszabályok szerint állítja össze. A jegyző a rendelet-tervezet általános 
jogszerűségéért, a beszámolási feladatok ellátására kijelölt személy vezetője a 
rendelet-tervezet pénzügyi-számviteli jogszabályokkal való harmonizálásáért felelős. 
 
3. A beszámolót a tárgyévet követő év április 30-ig kell felülvizsgálni. 
A felülvizsgálatnak ki kell terjednie: 

- a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott - alaptevékenységbe 
tartozó - feladatok szakmai teljesítésére, értékelésére, 
- a költségvetési előirányzat megállapításának módjától függően a pénzügyi 
teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangjára, 
- az eredeti, a módosított terv- és tényadatok eltérésére, 
- a számszaki beszámoló belső, valamint annak a költségvetési szerv felügyeleti 
szerve által meghatározott adatszolgáltatással való összhangjára. 
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4. A beszámoló, illetve a zárszámadási rendelet-tervezet és előterjesztés 
elkészítésének részletes munkafolyamatait, a munkafolyamatokban keletkezett 
dokumentumokra való hivatkozást, a feladat ellátásának határidőit, illetve a feladat 
ellátásáért és ellenőrzéséért felelős személyek nevét az 1. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
5. A zárszámadási rendelet-tervezet mellékleteiként el kell készíteni a 3. számú 
mellékletben meghatározott táblázatokat. 
 
A helyi információs igényeket is kielégítő, fenti elnevezésű táblázatok formáját, 
tartalmát a költségvetési szerv vezetője - a jogszabályok figyelembevételével - 
határozza meg. 
 
6. A zárszámadási rendelet-tervezethez kapcsolódva az önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatának a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésére 
vonatkozó (tartalmi és formai) szabályai szerint kell elkészíteni a szöveges részt. 
 
7. A rendelet-tervezettel együtt előterjesztendő dokumentáció az Államháztartási 
törvény 118. §-ában előírt tájékoztatás. 
 
8. Az Államháztartási törvény 118. §-ában előírt tájékoztatásnak az 4. számú 
melléklet szerinti táblázatokat, információkat kell magában foglalnia. 
 
9. A zárszámadási rendelet-tervezet és előterjesztés képviselő-testület elé 
terjesztésének - az Államháztartási törvény 82. §-ában meghatározott időpontig, 
azaz - a költségvetési évet követően 4 hónapon belül kell megtörténnie. 
 
10. Ha a képviselő-testület a zárszámadási rendelet-tervezetet megtárgyalása során 
nem az eredeti, beterjesztett állapotban hagyja jóvá, illetve az ülésen megadott 
szempontok szerint a zárszámadás újratárgyalásáról döntött, akkor a képviselő-
testületi ülésen elhangzottak szerint a beszámolási feladatok ellátásáért felelős 
személy gondoskodik a beszámoló megfelelő átdolgozásáról, szükség szerint 
egyeztet az intézményekkel. 
 
11. A képviselő-testület a beszámoló elfogadásáról zárszámadási rendeletet alkot. 
 
12. A jóváhagyott zárszámadási rendelet alapján a beszámolási feladatok ellátásáért 
felelős személy az intézményvezetők bevonásával gondoskodik az intézményi és az 
önkormányzati elemi beszámolók költségvetési rendeletnek megfelelő 
elkészíttetéséről. 
 
13. A beszámolási feladatok ellátásáért felelős személy gondoskodik az elemi 
beszámolók jóváhagyás utáni megküldéséről az intézmények részére. (Az elemi 
beszámolók készítésének rendje az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó 
intézmények közötti, munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére vonatkozó 
megállapodás szerint történik.)  
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IV. Információszolgáltatás az államháztartásnak 
 

1. Az államháztartás információs rendszerébe történő adatszolgáltatás és az 
elfogadott költségvetési rendeletek közötti tartami egyezőségért az érintettek a 
217/1998. (XII. 30.)  Korm. rendelet 157. § (2) bekezdése szerint tartoznak 
felelősséggel. 
E szabályzat alapján azonban fegyelmi felelősség terheli még a tervezési és 
beszámolási feladatok ellátásáért felelős személy(eke)t is, aki(k)nek ellenőrzési és 
irányító tevékenysége során minden szabálytalansággal szemben fel kell lépnie, s 
szükség esetén tájékoztatni kell a jogszabály szerint felelős személyeket. 
 
2. Az információszolgáltatással kapcsolatos munkafolyamatok leírását, a határidőket 
és a feladat ellátásáért felelős személyeket az 1. számú melléklet tartalmazza. 
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Mellékletek 
 
 
1. számú melléklet: 
 A költségvetés tervezéséhez és a beszámoláshoz kapcsolódó 

munkafolyamatok, dokumentumok, határidők, ellátásért és ellenőrzésért 
felelős személyek 

 
2. számú melléklet: 
 Költségvetési koncepció előterjesztésének és határozati javaslatának 
szerkezete 
 
3. számú melléklet: 
 A költségvetési rendelet-tervezet, illetve a zárszámadási rendelet-tervezet 

mellékleteként elkészítendő táblázatok  
 
4. számú melléklet: 
 Az Államháztartási törvény 118. §-ában előírt tájékoztatás  
 

 
 

Magyarázat az 1. számú melléklethez: 
 
1. A munkafolyamat leírásban csak az önkormányzati hivatal által ellátandó feladatok 

szerepelnek, a képviselő-testület feladatait a szabályzat tartalmazza. 
 
2. A táblázat dokumentum rovatában az a dokumentum kerül megnevezésre, 

melynek a munkafolyamat végén el kell készülnie, s ami a további munkafolyamat 
elvégzéséhez szükséges. 

 
3. A szabályzatban megjelölt határidők orientáló jellegűek. Azok betartása nem 

minden esetben kötelező.  
Adott feladatcsoport ellátása során azonban a végső határidőkön belül kell 
megoldani valamennyi részfeladatot. 
A határidőktől jelentősen eltérni csak a jegyző tudtával és előzetes 
beleegyezésével lehet. 
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1. számú melléklet:  
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A költségvetési tervezéshez és beszámoláshoz kapcsolódó munkafolyamatok, dokumentumok, határidők, feladatellátásért és ellenőrzésért felelős 
személyek 

I. A költségvetési tervezés 
 

Munkafolyamat megnevezése Dokumentum  Ellátási határidő Ellátásért felelős  Ellenőrzési  
  Jogszabál

y szerint 
Szabályza
t szerint 

személy megnevezése határidő, 
feladatot ellátja 

1. Költségvetési koncepció készítése Költségvetési 
koncepció  

(előterjesztés és 
határozati javaslat) 

(Koncepci
ó 

KT. elé 
terjesztés

e 
nov. 30.) 

nov. 20. Zayzon Jenőné 
jegyző 

Kocsor Gáborné 

 

1.1. Az intézmények koncepciókészítésben 
résztvevő tagjainak szakmai tájékoztatása, 

információátadás, konzultáció 

Szükség szerint - okt. 15. Kocsor Gáborné  

1.2. Intézményi koncepciók egyeztetése, 
alku, keretszámok kidolgozása 

Szükség szerint fel-
jegyzés, jegyzőkönyv, 

megállapodás, stb. 

- nov. 20. Kocsor Gáborné  

1.3. A végleges részkoncepciók alapján az 
önkormányzatra vonatkozó (összevont) 

koncepció elkészítése 

Belső számítási anyag 
és az önkormányzat 

koncepciója  

- nov. 20. Kocsor Gáborné  

1.4. A költségvetési koncepció 
előterjesztésének, illetve határozati 

javaslatának megszövegezése 

Költségvetési 
koncepció 

előterjesztése és 
határozati javaslat a 2. 
sz. melléklet szerint. 

- nov. 20. Zayzon Jenőné 
jegyző 

Kocsor Gáborné 

 

2. A költségvetési terv elkészítésének 
munkafolyamatai (rendelet-tervezet és 

előterjesztés a Képv. Test. elé) 

Költségvetési terv, 
rendelet-tervezet és  

előterjesztés 

Rend.terv. 
és előterj.  
Febr. 15., 
(ill. a tv.  
kihird.-ét 

köv. 45. n)  

jan. 30. Pap Sándor  pm és 
Zayzon Jenőné 

jegyző  
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Munkafolyamat megnevezése Dokumentum  Ellátási határidő Ellátásért felelős  Ellenőrzési  
  Jogszabál

y szerint 
Szabályza
t szerint 

személy megnevezése határidő, 
feladatot ellátja 

2.1. A címrend szerinti költségvetési tervek 
kidolgozása a kv-i koncepcióban jóváhagyott 

keretszámok, ill. szempontok szerint 

Belső számítási anyag 
és részköltségvetések 

- jan. 10. Zayzon Jenőné 
jegyző 

Kocsor Gáborné 

 

2.2. Intézményi költségvetési tervek 
egyeztetése, alku  

szükség szerint - jan. 15. Zayzon Jenőné 
jegyző 

Kocsor Gáborné 

 

2.3. Költségvetési rendelet-tervezet és 
szöveges indokolás összeállítása, a rendelet 

szöveges részében hivatkozott számszaki 
adatokat tartalmazó táblázatok elkészítése 

Rendelet-tervezet 
elkészítése a 3. számú 

melléklet szerinti 
táblázatokkal 

- jan. 15. Zayzon Jenőné 
jegyző 

Kocsor Gáborné 

 

2.4. A költségvetési rendelet 
előterjesztéséhez szükséges, 

jogszabályokban meghatározott 
előterjesztések összeállítása 

Előterjesztés 
készítése a 4. számú 

melléklet szerinti 
tartalommal 

- jan. 20. Kocsor Gáborné  

2.5. Költségvetési rendelet-tervezet 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elé 

terjesztése 

Rendelet-tervezet, 
mellékletekkel, 
táblázatokkal 

 jan. 20. Pap Sándor pm 
Zayzon Jenőné 

jegyző 

 

3. Információszolgáltatás az 
államháztartás mérlegrendszerébe 

MÁK információs 
jelentés garnitúra és 

floppy 

a 2. pont 
szerinti hi-

től 
számított 
30 nap 

márc. 15. Kocsor Gáborné  

3.1. A MÁK információs garnitúrák időtálló 
módon való kitöltése,  floppyra mentés 

MÁK információs 
jelentés garnitúra és 

floppy 

-  Kocsor Gáborné  

3.2. Az információ leadása  (MÁK átvételi 
elismertvény) 

-  Kocsor Gáborné  

3.3.  A nyomtatványgarnitúrák tárolásáról 
gondoskodás  

- -  Konfárné Czibulya 
Erzsébet 
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II. A költségvetési beszámolás 
 

Munkafolyamat megnevezése Dokumentum  Ellátási határidő Ellátásért felelős  Ellenőrzési  
  Jogszabál

y szerint 
Szabályza
t szerint 

személy megnevezése határidő, 
feladatot ellátja 

1. A féléves költségvetési gazdálkodásról 
szóló beszámoló készítése 

Féléves beszámoló  
(előterjesztés és 

határozati javaslat) 

KT. elé 
terjesztés

e 
szept. 15.) 

Szept. 15. Pap Sándor pm 
Zayzon Jenőné 

jegyző 

 

1.1. A címrend szerint költségvetési 
beszámolók összeállítása a főkönyvi kivonat 

alapján 

főkönyvi kivonat és 
beszámoló javaslat 

 Szept. 5. Kocsor Gáborné  
 

1.2. Beszámoló javaslat kidolgozása címek 
szerint 

beszámoló javaslat  Szept. 5. Kocsor Gáborné  

1.3. Az önkormányzat beszámolójának 
összeállítása 

összevont beszámoló 
javaslat, beszámoló- 

tervezet 

 Szept. 5. Kocsor Gáborné  
 

1.4. A beszámoló-tervezet és előterjesztés 
elkészítése 

Beszámoló-tervezet és 
előterjesztés 

 Szept. 5. Zayzon Jenőné 
jegyző 

Kocsor Gáborné 

 

1.5. MÁK infós garnitúrák kitöltése  MÁK információs 
garnitúrák  

 MÁK 
által 

megh. 
időpont 

Kocsor Gáborné  

1.6. Az információs jelentés leadása (MÁK átvételi 
elismervény) 

 MÁK 
által 

megh. 
időpont 

Kocsor Gáborné  

1.7. Nyomtatványgarnitúrák tárolása, az 
érintetteknek való átadás 

   Kocsor Gáborné  

2. A háromnegyedéves költségvetési 
tájékoztatás 

Háromnegyedéves 
költségvetési 
tájékoztató 

 Koncepióv
al együtt 

Zayzon Jenőné 
jegyző 
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Munkafolyamat megnevezése Dokumentum  Ellátási határidő Ellátásért felelős  Ellenőrzési  
  Jogszabál

y szerint 
Szabályza
t szerint 

személy megnevezése határidő, 
feladatot ellátja 

2.1. A címrend szerint háromnegyedéves 
költségvetési tájékoztatók összeállítása a 

főkönyvi kivonat alapján 

főkönyvi kivonat és 
javas-lat a tájékoztatás 

szám-szaki és 
szöveges részére 

 nov. 15. Zayzon Jenőné 
jegyző  

Kocsor Gáborné 

 
 

2.2. Az intézményi tájékoztatás jav-ok 
alapján az önkormányzat háromnegyedéves 

gazdálkodásáról szóló tájékoztató 
összeállítása 

összevont beszámoló 
javaslat, beszámoló 

tervezet 

 nov. 15. Kocsor Gáborné  
 

2.3.. A tájékoztatás és az előterjesztés 
elkészítése 

Tájékoztató tervezet 
és előterjesztés 

 nov. 20. Zayzon Jenőné 
jegyző 

 

3. Az éves beszámoló, zárszámadási 
rendelet elkészítése 

Éves  beszámoló  
(előterjesztés és 

rendelet-tervezet) 

KT. elé 
terj.esztés

e 
adott évet 
követő 4 
hónapon 

belül) 

u.a- Zayzon Jenőné 
jegyző 

Kocsor Gáborné 

 

3.1. A címrend szerint költségvetési 
beszámolók összeállítása a főkönyvi kivonat 

alapján 

főkönyvi kivonatok és 
beszámoló javaslat 

 márc 30. Kocsor Gáborné  
 

3.2. Végleges beszámoló javaslat 
kidolgozása címek szerint 

beszámoló javaslat  ápr. 10. Kocsor Gáborné  

3.3. A beszámoló-tervezet és előterjesztés 
elkészítése 

Beszámoló-tervezet és 
előterjesztés 

 ápr. 15. Zayzon Jenőné 
jegyző 

 

3.4. A beszámoló szakmai ellenőrzése, 
Pénzügyi és Gazd. Biz. által való 

megtárgyalása 

  ápr. 20. Zayzon Jenőné 
jegyző 

Kocsor Gáborné 

 

3.5. MÁK infós garnitúrák kitöltése  MÁK információs 
garnitúrák  

 MÁK 
által 

megh. 
időpont 

 

Kocsor Gáborné  
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Munkafolyamat megnevezése Dokumentum  Ellátási határidő Ellátásért felelős  Ellenőrzési  
  Jogszabál

y szerint 
Szabályza
t szerint 

személy megnevezése határidő, 
feladatot ellátja 

3.6. Az információs jelentés leadása (MÁK átvételi 
elismervény) 

 MÁK 
által 

megh. 
időpont 

Kocsor Gáborné  

3.7. Nyomtatványgarnitúrák tárolása, az 
érintetteknek való átadás 

   Kocsor Gáborné  
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2. számú melléklet 
 
Költségvetési koncepció előterjesztésének és határozati javaslatának szerkezete 
 
 
…………. Község Önkormányzata 
 Polgármesterétől 
 
 

Előterjesztés 
…………….. Község Önkormányzatának ..... évi költségvetési koncepciójáról 

 
 
Az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 70 §-a 
alapján a polgármester a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó 
költségvetési koncepciót november 30-ig benyújtja a képviselő-testületnek. 
 
A jegyző a költségvetési koncepciót az államháztartás működési rendjéről szóló 
217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben foglaltak szerint készítette el. 
 

A koncepció összeállításának sarokpontjai 
 

1. Pl.: A koncepció összeállítására az önkormányzat gazdasági programjának 
figyelembevételével került sor. 
2. Az adott évre vonatkozó költségvetési irányelvek és ezek várható hatásai az 
önkormányzat 
költségvetésére:.............................................................................................................
............ 
3. A költségvetési koncepció készítésének 
menete:.................................................................... 

 
A  ... évi költségvetés bevételei és kiadásai  

 
Költségvetés főösszege, költségvetési bevételek és kiadások címenként, az 
intézményi költségvetések keretszámai legalább kiemelt előirányzatonként. 
A koncepció készítésének időpontjában meglévő adatok alapján a költségvetési 
rendelet-tervezet szerkezetének megfelelő adatok. 
 

A  .... évi költségvetés egyensúlya 
 
Értékelés, kiadáscsökkentési javaslatok, illetve bevételszerzési lehetőségek 
feltárása, javaslatok. 
Többéves kihatású tételek bemutatása, annak hatáselemzése. 
 
 
................................., ...... év ......... hó .... nap 
 
 
                                                                                   ............................................. 
                                                                                               polgármester 
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Határozati javaslat 
 

..............................Önkormányzati Képviselő-testületének ..../........(..... .....) számú 
képviselő-testületi határozata:  
................................................ Önkormányzata az előterjesztés szerint elfogadja az 
önkormányzat .... évre vonatkozó költségvetési koncepcióját, melyet melléklet 
tartalmaz. 
A képviselő-testület az alábbiak figyelembevételét tartja szükségesnek a 
költségvetés-készítés  további 
munkálatainál:.............................................................................................................. 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..................  
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
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3. számú melléklet 
 

A költségvetési rendelet-tervezet, illetve a zárszámadási rendelet-tervezet 
mellékleteként elkészítendő táblázatok  

 
A költségvetési rendelet-tervezet mellékleteként az alábbi táblázatokat kell 
elkészíteni: 

 - az önkormányzat ...... évi tervezett bevételei forrásonként, 
- az önkormányzat költségvetési szervei - címenkénti - ...... évi tervezett 
bevételei forrásonként, 
- az önkormányzat költségvetési szervei - címenkénti - ...... évi tervezett 
működési kiadásai, 
- az önkormányzat költségvetési szervei - címenkénti - ...... évi tervezett 
felújítási és felhalmozási kiadásai, 
- az önkormányzat és a költségvetési szervei - címenkénti - ...... évi tervezett 
felújítási előirányzatai célonként, 
- az önkormányzat és költségvetési szervei - címenkénti - ..... évi tervezett 
felhalmozási kiadásai feladatonként, 
- az önkormányzat ...... évi költségvetésben tervezett, többéves kihatással járó 
feladatai és előirányzatai éves bontásban, 
- a Polgármesteri Hivatal ...... évi költségvetése feladatonként, valamint külön 
tételben az általános és céltartalék, 
- az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai 
tájékoztató jelleggel, méregszerűen, 
- az önkormányzat költségvetési szervei címenkénti összes bevételei és 
kiadásai tájékoztató jelleggel, 
- az önkormányzat költségvetési szerve(i) éves finanszírozási terve. 

 
A zárszámadási rendelet-tervezet mellékleteként az alábbi táblázatokat kell 
elkészíteni: 

- az önkormányzat ...... évi teljesített bevételei forrásonként, 
- az önkormányzat költségvetési szervei - címenkénti - ...... évi teljesített 
bevételei forrásonként, 
- az önkormányzat költségvetési szervei - címenkénti - ...... évi teljesített 
működési kiadásai, 
- az önkormányzat költségvetési szervei - címenkénti - ...... évi teljesített 
felújítási és felhalmozási kiadásai, 
- az önkormányzat és a költségvetési szervei - címenkénti - ...... évi teljesített 
felújítási kiadásokat célonként, 
- az önkormányzat és költségvetési szervei - címenkénti - ..... évi tervezett 
felhalmozási kiadásai feladatonként, 
- az önkormányzat ...... évi költségvetésben tervezett, többéves kihatással járó 
feladatainak  előirányzatai és teljesítése éves bontásban, 
- a Polgármesteri Hivatal ...... évi teljesített költségvetése feladatonként, 
valamint külön tételben az általános és céltartalék, 
- az önkormányzat teljesített működési és felhalmozási célú bevételei és 
kiadásai tájékoztató jelleggel, méregszerűen, 
- az önkormányzat költségvetési szervei teljesített, címenkénti összes bevételei 
és kiadásai tájékoztató jelleggel. 
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4. számú melléklet 
 
Az Államháztartási törvény 118. §-ában előírt tájékoztatás táblázatairól, egyéb 

tájékoztatást célzó dokumentumok elnevezése 
 

 
A tájékozatás elkészítése során alkalmazni javasolt mérlegek, kimutatások 
elnevezései és szerkezetük: 

1. számú tájékoztató az önkormányzat összes bevételéről, 
2. számú tájékoztató az önkormányzat összes kiadásáról, 
3. számú tájékoztató az önkormányzat finanszírozásáról, 
4. számú tájékoztató az önkormányzat pénzeszközének változásáról, 
5. számú tájékoztató az önkormányzat adósságáról és az önkormányzat által 
nyújtott hitelek állományáról, 
6. számú tájékoztató az önkormányzat mérlegéről előzetes adatok alapján, 
7. számú tájékoztató az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről 
számszakilag és szöveges indoklással, 
8. számú tájékoztató az önkormányzat közvetett támogatásairól számszakilag 
és szöveges indoklással. 
 
 
 

*** 


