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I. Egységes rovatrend a költségvetési és finanszírozási bevételekhez, kiadásokhoz 

 

K1-8. Költségvetési kiadások 

K1. Személyi juttatások 

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 

K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) a közalkalmazottak besorolási osztály, fizetési fokozat szerint megállapított, kötelező 
illetménykiegészítésekkel, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti kereset-
kiegészítéssel, a kötelező és feltételtől függő, adható pótlékokkal (például felzárkóztatási, 
kollégiumi, összevont osztályban oktatók pótlékai) növelt - illetményét, 

b) a költségvetési szerv választott tisztségviselőnek nem minősülő, az a) pontba nem 
tartozó vezetőjének illetményét, 

c) egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók kivételével a munka 
törvénykönyve alapján teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatottak bérét, 

d) a közfoglalkoztatásban résztvevők bérét, 

(az a)-d) pontban nevesítettek a továbbiakban együtt: foglalkoztatottak). 

 

K1103. Céljuttatás, projektprémium 

Ezen a rovaton kell elszámolni a teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából a 
foglalkoztatottaknak megállapított jutalmat, prémiumot, céljuttatást, továbbá minden más 
hasonló személyi ösztönzési jellegű kifizetést, függetlenül annak elnevezésétől. 

 

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

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) a helyettesítés, illetve helyettesítésre szóló megbízás címen folyósítandó juttatásokat, 

b) a készenléti és ügyeleti díj összegét, 

c) a túlóradíjakat, és 
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K1105. Végkielégítés 

Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottaknak megállapított végkielégítést. 

 

K1106. Jubileumi jutalom 

Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottaknak megállapított jubileumi jutalmakat és 
a munkaviszony elismerésére szolgáló - például hűségjutalom - jutalmakat. 

 

K1107. Béren kívüli juttatások 

Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottak részére juttatott, a személyi 
jövedelemadóról szóló törvény szerinti béren kívüli juttatásokat és egyes meghatározott 
juttatásokat, ideértve azt az esetet is, ha azok megfelelnek a béren kívüli juttatás feltételeinek, 
de a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott értékhatárt meghaladják. 

 

K1108. Ruházati költségtérítés 

Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottak részére pénzben fizetendő ruházati 
költségtérítéseket. 

 

K1109. Közlekedési költségtérítés 

Ezen a rovaton kell elszámolni a munkába járással kapcsolatos személygépkocsi használat 
után fizetendő költségtérítést, továbbá a foglalkoztatottaknak megállapított más utazási 
költségtérítéseket. 

 

K1110. Egyéb költségtérítések 

Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottak részére pénzben fizetendő, más rovaton 
nem elszámolható költségtérítéseket. 

 

K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) a munkáltató által a foglalkoztatottaknak teljesített, más rovaton nem elszámolható olyan 
juttatásokat, amelyek után a foglalkoztatottnak a személyi jövedelemadóról szóló törvény 
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alapján az összevont adóalapba tartozó bevétele keletkezik függetlenül attól, hogy a 
foglalkoztatott a jövedelme kiszámításakor a bevétellel szemben jogosult-e levonásra, 

b) a munkáltató által a foglalkoztatottaknak teljesített, más rovaton nem elszámolható olyan 
kifizetéseket, amelyek után a foglalkoztatottnak a személyi jövedelemadóról szóló törvény 
alapján adómentes bevétele keletkezik, és 

c) a munkáltató által a foglalkoztatottakkal kapcsolatban kötött biztosítások díját. 

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni: 

a) ebből: biztosítási díjak. 

 

K12. Külső személyi juttatások 

K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett 
juttatások 

Ezen a rovaton kell elszámolni a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében nem 
saját foglalkoztatottnak fizetett díjazásokat. 

 

K123. Egyéb külső személyi juttatások 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) a prémiumévek programban résztvevők juttatásait, 

b) az egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók részére megállapított 
juttatásokat, ide értve a juttatásaik után a foglalkoztatót terhelő közterheket is, 

c) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti reprezentáció és üzleti ajándék 
kiadásait, ide értve azt az esetet is, ha azok megfelelnek a reprezentáció, üzleti ajándék 
feltételeinek, de a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott értékhatárt 
meghaladják, és 

 

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) a szociális hozzájárulási adót, 

b) a rehabilitációs hozzájárulást, 

c) a korkedvezmény-biztosítási járulékot, 
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d) az egészségügyi hozzájárulást, 

e) a táppénz hozzájárulást, 

f) a munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más 
járulék jellegű kötelezettségeket, és 

g) a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadót. 

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni. 

 

K3. Dologi kiadások 

K31. Készletbeszerzés 

K311. Szakmai anyagok beszerzése 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) a gyógyszerek, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények, tápszerek, vér- 
és vérkészítmények, a gyógyászati diagnosztikai segédanyagok beszerzése után fizetett 
vételárat, 

b) a gyógyszer alapanyagként használt vegyszerek, valamint a szakmai - termelési, oktatási, 
kutatási - felhasználású vegyszerek beszerzése után fizetett vételárat, 

c) a tevékenységét segítő és a napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló, papír alapú eszközök 
- így különösen könyvek, közlönyök, jogi információk, napilapok, folyóiratok - beszerzése, 
előfizetése után fizetett vételárat, 

d) a 12. § (7) bekezdése szerinti egyéb készletek vételárát, és 

e) az olyan informatikai eszközök, elektronikus könyvek, egyéb információhordozók 
beszerzése után fizetett vételárat, amelyek a tevékenységet legfeljebb egy évig szolgálják. 

 

 

K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) az élelmiszerek, élelmezési nyersanyagok beszerzése után fizetett vételárat, 

b) az irodai papír és a nyomtatványok beszerzése után fizetett vételárat, továbbá minden, 
irodai célt szolgáló anyag - így különösen irattartó, tűzőgép, irodai kapcsok, naptár, ceruza, 
toll, radír, ragasztó, lyukasztó - beszerzése után fizetett vételárat, 
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c) a nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok - így különösen festék, 
festékpatron - beszerzése után fizetett vételárat, 

d) a tüzelőanyagok, folyékony és gáznemű energiahordozók, járművekhez hajtó- és 
kenőanyagok beszerzése után fizetett vételárat, 

e) az ellátottak ruházata, valamint a ruházati költségtérítésnél nem szerepeltethető munka- 
és védőruha beszerzése után fizetett vételárat, és 

f) mindazon anyagok beszerzése után fizetett vételárat, amelyek nem számolhatók el 
szakmai anyag beszerzéseként. 

 

K313. Árubeszerzés 

Ezen a rovaton kell elszámolni a vásárolt áruk és betétdíjas göngyölegek vételárát. 

 

K32. Kommunikációs szolgáltatások 

K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) a számítógépes rendszer tervezésére, az erre vonatkozó tanácsadásra, 
számítógéprendszer, illetve adatfeldolgozó berendezések kiépítésére, helyszíni irányítására, 
üzemeltetésére - ide értve a számítógépek üzembe helyezését, szoftverek telepítését is, ha 
azok nem részei azok vételárának -, valamint az ezeket segítő tevékenységekre irányuló 
szolgáltatás után fizetett vételárat, 

b) a számítógépes programozásra, így különösen adatbázisok készítésére, szoftverek 
írására, meglévő alkalmazások módosítására és konfigurálására, ezek tesztelésére irányuló 
szolgáltatás után fizetett vételárat, 

c) az informatikai eszközök, pénzkiadó automaták (ATM), nem mechanikus működésű 
bolti kártyaleolvasó (POS) terminálok kölcsönzése, bérlete, lízingelése, javítása, karbantartása 
vételárát, díját, 

d) a szoftverek kölcsönzésének, bérletének, lízingelésének vételárát, a felsőoktatási és a 
köznevelési intézmények jogtiszta szoftver licenc biztosításával összefüggésben kifizetett 
összegeket, 

e) az adatrögzítésre, adatfeldolgozásra, web-hosztingra irányuló szolgáltatás után fizetett 
vételárat, 

f) a világhálón megjelenő oldalak, internetes portálok tervezésére, elkészítésére, 
működtetésére irányuló szolgáltatás után fizetett vételárat, 

g) a számítógépek között megvalósuló adatátviteli célú távközlési kapcsolatok díjait, és 
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h) a számítógépes oktatásra irányuló szolgáltatás után fizetett vételárat. 

 

K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 

Ezen a rovaton kell elszámolni a nem számítógépek között megvalósuló, nem adatátviteli 
célú távközlési - így különösen telefon, telefax, telex, mobil - díjakat, mobil telefonokhoz 
vásárolt kártyák vételárát, továbbá a műsorvételi, műsorközlési jogdíjak kiadásait. 

 

K33. Szolgáltatási kiadások 

K331. Közüzemi díjak 

Ezen a rovaton kell elszámolni a villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz 
szolgáltatások díjait, a víz- és csatornadíjakat. 

 

K332. Vásárolt élelmezés 

Ezen a rovaton kell elszámolni az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával gondoskodó 
szervnél a konyha, étterem, büfé vagy más vendéglátóipari helyiség üzemeltetésére irányuló 
szolgáltatásért fizetett vételárat. 

 

K333. Bérleti és lízing díjak 

Ezen a rovaton kell elszámolni az informatikai eszközök kivételével a bérelt, operatív lízing 
keretében használt immateriális javak, tárgyi eszközök bérleti és lízingdíjait, valamint a 
közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció 
keretében megvalósuló létesítmény igénybevétele miatt fizetett szolgáltatási díjat - ide értve a 
szolgáltatási díj részét képező egyéb költségeket (fűtés, világítás, takarítás stb.) is. 

 

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni: 

a) ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses 
konstrukció. 

 

K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 

Ezen a rovaton kell elszámolni - az informatikai eszközök kivételével - a tárgyi eszközök, 
készletek idegen kivitelezővel végeztetett karbantartásáért és kisjavításáért fizetett vételárat. 
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K335. Közvetített szolgáltatások 

Ezen a rovaton kell elszámolni az Szt. 3. § (4) bekezdés 1. pontja szerinti közvetített 
szolgáltatások beszerzése után fizetett vételárat. 

 

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni: 

a) ebből: államháztartáson belül. 

 

K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) azokat az egyébként jellemzően az államháztartás által kibocsátott komplex 
szolgáltatások - így különösen egészségügyi, oktatási (az informatikai oktatás kivételével), 
szociális szolgáltatások - vételárát, amelyeket államháztartáson kívüli szervezetek, személyek 
teljesítenek, és 

b) más szellemi jellegű tevékenység szolgáltatásvásárlással történő ellátása miatt fizetett 
vételárakat, így különösen a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, fordító-, közjegyzői, 
közbeszerzési irodai díjakat. 

 

K337. Egyéb szolgáltatások 

Ezen a rovaton kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások vételárát, 
így különösen a raktározás, csomagolás, postai levél, csomag, távirat, postafiókbérlet, 
szállítás, bizományi tevékenység, takarítás, mosás és vegytisztítás, kéményseprés, rovarirtás 
vételárát, a közigazgatási alap- és szakvizsgáért és a kötelező közigazgatási továbbképzésért 
fizetett munkáltatói térítés ellenértékét, a pénzügyi, befektetési, biztosítóintézeti 
szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő díjakat, jutalékokat és más kiadásokat - ideértve a 
Kincstár által felszámított díjakat is -, ha azokat nem a személyi juttatások között kell 
megjeleníteni. 

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni: 

a) ebből: biztosítási díjak. 

 

K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 

K341. Kiküldetések kiadásai 
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Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) a foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetéseivel 
kapcsolatos valamennyi, a személyi juttatások között nem elszámolható kiadást, így 
különösen az utazási- és szállásköltségeket, az elszámolható élelmezési és egyéb (például 
poggyászmegőrzés, telefon) kiadásokat, a saját személygépkocsi igénybevételével kapcsolatos 
költségtérítést, 

b) a tartós külszolgálathoz kapcsolódó kiadásokat (például külszolgálatra rendelt 
ingóságainak szállítási költségei), és 

c) a foglalkoztatottakon és a választott tisztségviselőkön kívüli harmadik személyek 
utazásai költségeinek - így különösen sportolók, tudományos szakemberek hazai vagy 
nemzetközi rendezvényekre történő utazása - átvállalását vagy megtérítését, ha arra nem a 
harmadik személy részére biztosított támogatás kifizetésével kerül sor. 

 

K342. Reklám- és propagandakiadások 

Ezen a rovaton kell elszámolni a tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb 
ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, valamint a 
közvélemény-kutatások, médiafigyelési és médiaelemzési szolgáltatások beszerzése után 
fizetett vételárat. 

 

K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 

K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

Ezen a rovaton kell elszámolni a működési kiadások teljesítése során a termék, szolgáltatás 
beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adót. 

 

K352. Fizetendő általános forgalmi adó 

Ezen a rovaton kell elszámolni a termékek értékesítése, szolgáltatások nyújtása után az 
egyenes vagy fordított adózás szabályai szerint - a levonható általános forgalmi adót is 
figyelembe véve - megállapított általános forgalmi adó fizetési kötelezettséget. 

 

K353. Kamatkiadások 

Ezen a rovaton kell elszámolni: 

a) a hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vásárlásakor a vételáron kívüli 
felhalmozott kamat összegét, 
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b) a felvett hitelek, kapott kölcsönök, visszatérítendő támogatások, hitelviszonyt 
megtestesítő kamatozó értékpapírok kibocsátásból fennálló tartozások és az azokhoz 
kapcsolódó fedezeti ügyletek, a váltótartozások után fizetett kamatot, ide értve a Gst. 3. § (1) 
bekezdés e) pontja szerinti ügyletek eladási és visszavásárlási ára különbözetét és a kölcsönbe 
vett értékpapír után fizetendő kölcsönzési díj összegében elszámolt kamatkiadást, 

c) a lezárt kamatfedezeti ügyletek (határidős, opciós, swap és azonnali ügyletek) 
veszteségét, 

d) a pénzügyi lízing a keretében beszerzett eszközök után a lízingszerződésben kikötött 
tőkerészen felül teljesített törlesztéseket, és 

e) a Kincstár által vezetett fizetési számlákon tartott pénzeszközök után fizetett kamatokat. 

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni: 

a) ebből: államháztartáson belül, 

b) ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai. 

 

K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

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

b) a névérték felett vásárolt hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír névértéke és 
vételára közötti különbözetet, 

c) a névérték felett visszavásárolt hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír névértéke 
és vételára közötti különbözetet, és 

d) a külföldi pénzértékre szóló kötelezettséghez kapcsolódó realizált árfolyamveszteséget. 

 

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni: 

a) ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége, 

b) ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete, 

c) ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége. 

 

 



 11

K355. Egyéb dologi kiadások 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) a behajthatatlan adott előlegeket, 

b) a működési bevételek között elszámolt bevételek bármely okból, a bevétel elszámolását 
követő években történő visszafizetését, 

c) az 1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözetet, ha 
a készpénzes kiadások teljesítésekor, bevételek beszedéskor nem határozható meg 
egyértelműen, hogy az mely rovathoz kapcsolódik, mivel a készpénzmozgás egynél több 
kiadási, illetve bevételi rovatot érintett, 

d) a tevékenység ellátással kapcsolatban felmerülő adó-, vám-, illeték és más adójellegű 
befizetések, hozzájárulások teljesítését, ha azokat nem más rovaton kell elszámolni, 

e) a tevékenység ellátással kapcsolatban felmerülő kötelező jellegű díjakat, így különösen a 
díjköteles utak használata ellenében fizetett használati díjat, pótdíjat, elektronikus útdíjat, a 
járművek műszaki vizsgáztatásának díját, a zöldkártya hatósági díját, a közbeszerzési díjat, a 
közbeszerzésről szóló törvényben előírt ajánlati biztosítékot, és 

f) a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadásokat, így különösen a szerződés 
megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos végleges kiadásokat (például óvadék, 
foglaló, kötbér, jótállás, szavatosság, késedelmi kamat, a késedelmes vagy elmaradt teljesítés 
miatti kártérítés, behajtási költségátalány), a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, 
dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért fizetett összegeket a K43. 
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések rovaton elszámolandó kiadások kivételével, az adóhatóság 
által kiszabott szankciókat, a fizetett késedelmi és önellenőrzési pótlékokat, bírságokat, a 
perköltséget, a követelések vásárlására fordított kiadásokat, az OEP felé megtérített 
kiadásokat, a pénztárhiányt. 

 

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 

K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 

Ezen a rovaton kell elszámolni a középfokú köznevelési, valamint a gyermek- és 
ifjúságvédelem különböző intézményeiben, továbbá a felsőoktatási intézményekben a 
tanulók, hallgatók részére szociális rászorultsági alapon folyósított rendszeres és rendkívüli 
pénzbeli juttatásokat, 

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni: 

a) ebből: oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai. 
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K5. Egyéb működési célú kiadások 

K5023. Egyéb elvonások, befizetések 

Ezen a rovaton kell elszámolni: 

a) a költségvetési maradványt és a vállalkozási maradványt terhelő befizetési 
kötelezettséget, 

b) az Áht. 47. §-a szerinti befizetési kötelezettséget. 

A rovaton eredeti előirányzat nem tervezhető az Áht. 47. § (2) bekezdése szerinti befizetés 
kivételével. 

 

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) az államháztartáson belüli szervezetek számára működési célból végleges jelleggel 
nyújtott támogatásokat és más ellenérték nélküli kifizetéseket, a központi, irányító szervi 
támogatás és az Ávr. 34. §-a alapján előirányzat-átcsoportosítással teljesítendő ügyletek 
kivételével, és 

b) a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételként végleges jelleggel 
kapott támogatások és más ellenérték nélküli kifizetések bármely okból a bevétel elszámolását 
követő években történő visszafizetését a K502. Elvonások és befizetések rovaton 
elszámolandó kiadások kivételével. 

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a II. fejezet 1. pontja szerinti bontásban 
kell szerepeltetni. 

 

K6. Beruházások 

K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése 

Ezen a rovaton kell elszámolni az immateriális javak vételárát. 

 

K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése 

Ezen a rovaton kell elszámolni az ingatlanok és az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű 
jogok bekerülési értékébe beszámító kiadásokat. 

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni: 

a) ebből: termőföld-vásárlás kiadásai. 
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K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 

Ezen a rovaton kell elszámolni a befektetett eszköznek minősülő informatikai eszközök, 
nem mechanikus működésű bolti kártyaleolvasó (POS) terminálok bekerülési értékébe 
beszámító kiadásokat. 

 

K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 

Ezen a rovaton kell elszámolni az ingatlannak és informatikai eszköznek nem minősülő 
tárgyi eszközök bekerülési értékébe beszámító kiadásokat. 

 

K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

Ezen a rovaton kell elszámolni a beruházások teljesítése során a termék beszerzőjére 
áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adót. 

 

K7. Felújítások 

K71. Ingatlanok felújítása 

Ezen a rovaton kell elszámolni az ingatlanok értékét növelő felújítások kiadásait. 

 

 

K72. Informatikai eszközök felújítása 

Ezen a rovaton kell elszámolni az informatikai eszközök értékét növelő felújítások 
kiadásait. 

 

K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása 

Ezen a rovaton kell elszámolni az ingatlannak és informatikai eszköznek nem minősülő 
tárgyi eszközök értékét növelő felújítások kiadásait. 
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K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

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

 

B1-7. Költségvetési bevételek 

 

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) az államháztartáson belüli szervezetektől működési célból, ellenérték nélkül, végleges 
jelleggel kapott bevételeket a központi, irányító szervi támogatás és az Ávr. 34. §-a alapján 
előirányzat-átcsoportosítással teljesítendő ügyletek kivételével, és 

b) az államháztartáson belüli szervezetek számára működési célból végleges jelleggel 
nyújtott támogatások és más ellenérték nélküli kifizetések a kiadás elszámolását követő 
években történő visszafizetéséből származó bevételeket. 

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a II. fejezet 1. pontja szerinti bontásban 
kell szerepeltetni. 

 

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) az államháztartáson belüli szervezetektől felhalmozási célból, ellenérték nélkül, végleges 
jelleggel kapott bevételeket a központi, irányító szervi támogatás és az Ávr. 34. §-a alapján 
előirányzat-átcsoportosítással teljesítendő ügyletek kivételével, és 

b) az államháztartáson belüli szervezetek számára felhalmozási célból végleges jelleggel 
nyújtott támogatások és más ellenérték nélküli kifizetések a kiadás elszámolását követő 
években történő visszafizetéséből származó bevételeket. 

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a II. fejezet 1. pontja szerinti bontásban 
kell szerepeltetni. 
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B4. Működési bevételek 

B401. Készletértékesítés ellenértéke 

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

 

B402. Szolgáltatások ellenértéke 

Ezen a rovaton kell elszámolni az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti, 
ellenérték fejében nyújtott szolgáltatásokért kapott eladási árat, ha azt nem közvetített 
szolgáltatásként vagy intézményi ellátási díjként kell elszámolni, ide értve a tárgyi eszközök 
bérbe adásából származó bevételeket és a díjköteles utak használata ellenében beszedett 
használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj bevételeket is. 

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni: 

a) ebből: tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevétel, 

b) ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj. 

 

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 

Ezen a rovaton kell elszámolni az Szt. 3. § (4) bekezdés 1. pontja szerinti közvetített 
szolgáltatások továbbértékesítése során kapott eladási árat. 

 

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni: 

a) ebből: államháztartáson belül. 

 

B405. Ellátási díjak 

Ezen a rovaton kell elszámolni azokat a bevételeket, amelyek az alaptevékenység keretében 
az ellátottak részére nyújtott szolgáltatások eladási árából, így különösen a nevelőintézeti, 
bölcsődei, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás díjaiból, 
a tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítésekből, díjakból származnak. 

 

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó 

Ezen a rovaton kell elszámolni az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti 
termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás során kiszámlázott általános forgalmi adót. 
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B407. Általános forgalmi adó visszatérítése 

Ezen a rovaton kell elszámolni az adóhatóságtól visszaigényelt általános forgalmi adót. 

 

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 

Év közben a valutakészletek, illetve a devizaszámlán lévő deviza forintra történő 
átváltásakor realizált árfolyamnyereséget. 

 

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni: 

a) ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége. 

 

B410. Biztosító által fizetett kártérítés 

Ezen a rovaton kell elszámolni a káresemények után a biztosítótársaságok által fizetett 
kártérítéseket. 

 

B411. Egyéb működési bevételek 

Ezen a rovaton kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethető működési jellegű 
bevételeket, így különösen 

a) a foglalkoztatottak, ellátottak által fizetett kártérítéseket, 

b) a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó 
bevételeket (például óvadék, foglaló, kötbér, jótállás, szavatosság, késedelmi kamat, a 
késedelmes vagy elmaradt teljesítés miatti kártérítés), a szerződésen kívüli károkozásért, 
személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott 
összegeket, 

c) az 1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözetet, ha 
a készpénzes kiadások teljesítésekor, bevételek beszedéskor nem határozható meg 
egyértelműen, hogy az mely rovathoz kapcsolódik, mivel a készpénzmozgás egynél több 
kiadási, illetve bevételi rovatot érintett, és 

d) a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a 
dologi kiadások, valamint a beruházások és a felújítások esetén a kiadás elszámolását követő 
években történő visszatérítéseit, a pénztártöbblet. 

 



 17

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni: 

a) ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó 
bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog 
megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek, 

b) ebből: kiadások visszatérítései. 

 

B6. Működési célú átvett pénzeszközök 

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) az államháztartáson kívüli szervezetektől, személyektől működési célból, ellenérték 
nélkül kapott bevételeket, és 

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

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a II. fejezet 2. pontja szerinti bontásban 
kell szerepeltetni. 

 

B8. Finanszírozási bevételek 

B81. Belföldi finanszírozás bevételei 

B813. Maradvány igénybevétele 

 

B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 

Ezen a rovaton kell elszámolni az előző év költségvetési maradványának a kiadások 
teljesítésére történő felhasználását. 

 

B8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 

Ezen a rovaton kell elszámolni az előző év vállalkozási maradványának a kiadások 
teljesítésére történő felhasználását. 
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B816. Központi, irányító szervi támogatás 

Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ad) pontja szerinti 
központi, irányító szervi támogatás, valamint a központi kezelésű előirányzatok kiadásai 
finanszírozására szolgáló központi pénzellátás beérkezését. 

 

 

II. KÖTELEZŐ MEGBONTÁS 

1. Ha e melléklet így rendeli, az államháztartáson belüli bevételeket, kiadásokat a 
következő bontásban kell bemutatni: 

a) ebből: központi költségvetési szervek, 

b) ebből: központi kezelésű előirányzatok, 

c) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása, 

d) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok, 

e) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai, 

f) ebből: elkülönített állami pénzalapok, 

g) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik, 

h) ebből: társulások és költségvetési szerveik, 

i) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik, 

j) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik. 

2. Ha e melléklet így rendeli, az államháztartáson kívüli bevételeket, kiadásokat a 
következő bontásban kell bemutatni: 

a) ebből: egyházi jogi személyek, 

b) ebből: nonprofit gazdasági társaságok, 

c) ebből: egyéb civil szervezetek, 

d) ebből: háztartások, 

e) ebből: pénzügyi vállalkozások, 

f) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások, 



 19

g) ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások, 

h) ebből: egyéb vállalkozások, 

i) ebből: Európai Unió, 

j) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek, 

k) ebből: egyéb külföldiek. 

 


