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A Számviteli politikát a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Sztv.), az 
államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Ávr.), továbbá az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Áhsz.) 50. § (1) bekezdése alapján a következők szerint határozom meg. Jelen Számviteli politikában 
nem szabályozott kérdésekben a 2000. évi C. törvény (számviteli törvény) és a kapcsolódó jogszabályok 
vonatkozó előírásai szerint kell eljárni. Felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályváltozások 
függvényében, folyamatosan, de legalább évente történik. 
 

 

I. A SZÁMVITELI POLITIKA CÉLJA, TARTALMA 

 

 

1. A számviteli politika célja 
 

A számviteli politika célja, hogy rögzítse azokat az Áhsz. szerinti előírásokat, eljárásokat, 
módszereket, amelyek biztosítják az intézményünk sajátosságainak, adottságainak, 
körülményeinek leginkább megfelelő számviteli rendszer kialakítását, illetve működését. 

Számviteli politikánk a számviteli törvényben megfogalmazott alapelvekre és értékelési eljárásokra 
épül, de figyelembe veszi intézményünk sajátosságait is. Ahol a Sztv. és Áhsz. választási lehetőséget 
biztosít, ott a számviteli politikában meghatározásra került az alkalmazandó eljárás. 
A számviteli politikához kapcsolódóan egyes tevékenységek részletes előírásait külön szabályzatok 
rögzítik, melyek a következők: 

— az eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata, 
— az eszközök és a források értékelési szabályzata, 
— az önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályzat, 
— a pénzkezelési szabályzat. 
— valamint a nem kötelezően alkalmazandó szabályzatok. 

 

1.1. A számviteli politika hatálya 

 

A Számviteli politika rendelkezései kiterjednek Mekényes Község Önkormányzatára, az általa 

fenntartott intézményekre, költségvetési szervekre. 
Mekényes Község Önkormányzatára és az általa fenntartott intézményekre, költségvetési 
szervekre vonatkozóan a gazdálkodási feladatokat a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal 
(továbbiakban: Hivatal) látja el.  

 
 

1.2. A számviteli politika elkészítéséért, tartalmáért, módosításáért felelős személyek 

 

A számviteli politika főbb irányainak meghatározásáért, elkészítéséért, és az elkészült számvitel 
politika jóváhagyásáért, valamint annak végrehajtásáért a költségvetési szerv vezetője a felelős.  

A számviteli politika tervezetének elkészítéséért, tartalmáért, a változtatásra vonatkozó javaslattételért, 
aktualizálásért a gazdasági vezető a felelős. 
A számviteli politika módosítására akkor van szükség, ha azt az Szt. és az Áhsz. előírásai indokolják, 
vagy a szabályzat elfogadásakor fennálló körülményekben olyan változás következik be, amely a 
módosítást szükségesség teszik. A módosítást a módosítási igény felmerülésekor azonnali hatállyal, de 
legalább a jogszabályban előírt határidővel kell végrehajtani. 
 

1.3. Adózásra vonatkozó előírások alkalmazása: 
 

Az ÁFA fizetési kötelezettség megállapítása az általános szabályok szerint történik. A lakóingatlanok, 
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és üzlethelységek bérbeadása, haszonbérbeadása tevékenységre és az egyes beépített ingatlan és az 
ehhez tartozó földrészlet értékesítése, illetve az egyes beépítetlen ingatlan értékesítése tevékenységre 
az adómentességet választották a számviteli politikába hatálya alá tartozó intézmények. Vállalkozási 
tevékenységet Mekényes Község Önkormányzat végezhet. 
 

1.4. A számviteli politika tartalma 

 

A számviteli politikánk a következő témákhoz kapcsolódóan tartalmaz előírásokat: 
- az államháztartás számviteli rendszere, 

- a számviteli politika és a számviteli alapelvek kapcsolata, 
- beszámolási és könyvvezetési forma, 
- a beszámoló készítés időpontja, a beszámolóért való felelősség, 
- az eszközök és források minősítésének szempontjai, 
- értékhelyesbítés alkalmazásának szabályai, 
- fajlagosan kis értékű eszközök nagysága, 
- a terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának módja, 
- a terven felüli értékcsökkenés elszámolásának, visszaírásának szabályai, 
- az eszközök értékvesztésének, visszaírásának szabályai, 
- a bizonylatok könyvekben történő rögzítésének rendje, 
- az általános költségek szakfeladatokra, kormányzati funkciókra és tevékenységekre történő 

felosztásának módja, a felosztáshoz alkalmazott mutatók, vetítési alapok. 
 

 

II. A SZÁMVITELI POLITIKA RÉSZLETES ELŐÍRÁSAI 
 

 

1. Az államháztartás számviteli rendszere 

 

Az államháztartás számvitele költségvetési számvitelből és pénzügyi számvitelből áll.  

A költségvetési számvitel a bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának, a követelések, 
kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, és ezek teljesítésének, továbbá a központi 
költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből kapott támogatások felhasználásának a 
valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását és az éves költségvetési 
beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható és valós összképet mutató elkészítését biztosítja. A 

költségvetési számvitellel a kiadások és a bevételek közgazdasági és kormányzati funkciók szerinti 
osztályozása biztosítható. A költségvetési könyvvezetés a számviteli alapelvek Áhsz.-ben 

meghatározott sajátosságai figyelembevételével, magyar nyelven, az egységes számlakeret 0-s 

számlaosztályán belül a 00. és 03-09. számlacsoportokban vezetett nyilvántartási számlák 
használatával, a kettős könyvvitel szabályai szerint, forintban történik. 
A pénzügyi számvitel a vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredménye valóságnak megfelelő, 
folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását és az éves költségvetési beszámoló ezekre 
vonatkozó részei megbízható és valós összképet mutató elkészítését biztosítja. A számviteli 
alapelveken túl a könyvvezetés és az éves költségvetési beszámoló elkészítése során a Sztv. 
rendelkezéseit csak akkor lehet alkalmazni, ha azt e rendelet kifejezetten elrendeli. A pénzügyi 
könyvvezetés a számviteli alapelvek Áhsz.-ben meghatározott sajátosságai figyelembevételével, 
magyar nyelven, az egységes számlakeret 1-9. számlaosztályán belül vezetett számlák (könyvviteli 
számlák) használatával, a kettős könyvvitel szabályai szerint, forintban történik. 
A Hivatal és gazdasági felügyelete alá tartozó intézmények könyvvezetését az ASP gazdálkodási 
szakrendszerében végzi az Áhsz. 39-49. § előírásainak megfelelően. Az ASP rendszer párhuzamosan 
biztosítja a Pénzügyi és a Költségvetési számvitel szerinti könyvelést. A rendszer működését és 
moduljainak leírását a Számlarend tartalmazza. 
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2. A számviteli politika és a számviteli alapelvek kapcsolata 

 

A költségvetési szerveknek a költségvetési és pénzügyi számvitelben a Sztv.-ben meghatározott 
számviteli alapelveket az Áhsz. 4. § (2)–(8) bekezdéseiben meghatározott sajátosságokkal kell 
érvényesítenie. A számviteli alapelvek tartalmi előírások megjelenítése mellett, amelyik alapelvnél 
értelmezhető, célszerű a költségvetési szerv feladatait is megjelölni.  

 

A vállalkozás folytatásának elve 

 

A  vállalkozás folytatásának elve azt jelenti, hogy az intézmény folytatja tevékenységét, vagyonát, 
anyagi eszközeit ennek érdekében veszi számba, mérlegeli a vele szemben támasztott 
követelményeket, tervezi és biztosítja az azok teljesítéséhez szükséges feltételeket. Az alapelv 
értelmében beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során abból kell kiindulni, hogy a 

gazdálkodó a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem 
várható a működés beszüntetése vagy bármilyen okból történő jelentős csökkenése. Az alapelv 
magában foglalja a szervezeti- és feladatváltozások megfigyelésének szükségességét is. 
 

A teljesség elve 

 

Az alapelvek figyelembe vétele mellett a könyvvitelben rögzíteni kell valamennyi gazdasági eseményt, 
amelynek az eszközökre és a forrásokra, illetve a tárgyévi eredményre gyakorolt hatását a 
beszámolóban be kell mutatni az Szt., az Áhsz, illetve a jelen számviteli politikában előírtak szerint. 
Ide kell sorolni azokat a gazdasági eseményeket is, amelyek az adott üzleti évre vonatkoznak, 
amelyek egyrészt a mérleg fordulónapját követően, de még a mérleg elkészítését megelőzően váltak 
ismertté, másrészt azokat is, amelyek a mérleg fordulónapjával lezárt költségvetési év gazdasági 
eseményeiből erednek, a mérleg fordulónapja előtt még nem következtek be, de a mérleg elkészítését 
megelőzően ismertté váltak. Biztosítani kell, hogy a gazdasági események könyvelésének alapját 
képező, az adott költségvetési évre vonatkozó bizonylatok hiánytalanul, hézagmentesen 
feldolgozásra kerüljenek. A költségvetési számvitelben a teljesség elve oly módon érvényesül, hogy 
figyelembe kell venni azt, hogy a költségvetés naptári évre készül. 
 

A valódiság elve 

 

A beszámolóban csak olyan tételeket szabad szerepeltetni, melyek valóságban is 
megtalálhatóak, bizonyíthatóak, kívülállók által is megállapíthatók. Ennek alapvető feltétele az, hogy 

a számviteli politikában, illetve a leltározási szabályzatban foglalt előírások szerint készüljön el a 
beszámolót alátámasztó leltár. A leltárban az eszközöket, a kötelezettségeket az intézményünk által 
mindenkor hatályos értékelési szabályzatban leírt értékelési elvek, módszerek alapján kell értékelni. 
 

A világosság elve 

 

A beszámolónak érthető, áttekinthető, az Áhsz-ben előírt formában kell készülni. Az érthetőség a 
beszámolóban szereplő információk lényeges jellemzője kell, hogy legyen. 
 

A következetesség elve 

 

A törzskönyvi alanyok (önkormányzatok, intézményfenntartó társulás, nemzetiségi 
önkormányzatok, intézmények) gazdálkodásáról adott információ tartalmának és formájának, az azt 
alátámasztó könyvvitelnek állandónak és összehasonlíthatónak kell lennie. 
Ennek az alapelvnek az érvényesülését az intézmény számviteli politikájában meghatározott előírások 



5 

 

betartásával kell biztosítani. 
 

A folytonosság elve 

 

A következetesség elvéhez kapcsolódva egyrészt azt jelenti, hogy a költségvetési évnyitó adatainak 

meg kell egyezniük az előző költségvetési év megfelelő záró adataival, másrészt azt, hogy az egymást 
követő költségvetési években az eszközök és források értékelése, az eredmény számbavétele 
általában nem változik. Ha az előző költségvetési év értékelési, számbavételi elveit a törvényben és 
a számviteli politikában szabályozott módon intézményünk megváltoztatja, akkor a változtatást 
előidéző tényezőket, azok számszerűsített hatásait a kiegészítő mellékletben külön be kell mutatni. 
 

Az összemérés elve 

 

Az adott időszak eredményének meghatározásakor a tevékenységek adott időszaki teljesítésének 

elismert bevételeit és a bevételeknek megfelelő költségeit (ráfordításait) kell számításba venni, 
függetlenül a pénzügyi teljesítéstől. A bevételeknek és a költségeknek ahhoz az időszakhoz kell 
kapcsolódniuk, amikor azok gazdaságilag felmerültek. A költségvetési számvitelben az 
összemérés elve oly módon érvényesül, hogy a költségvetési és a vállalkozási maradvány 
megállapításakor a bevételeket és kiadásokat tevékenységenként elkülönítve kell figyelembe venni. 
 

Az óvatosság elve 

 

Nem lehet eredményt kimutatni akkor, ha az árbevétel, a bevétel pénzügyi realizálása bizonytalan. 

A tárgyévi eredmény meghatározása során az értékvesztés elszámolásával kell figyelembe venni az 
előrelátható kockázatot és feltételezhető veszteséget akkor is, ha az a költségvetési év mérlegének 
fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között vált ismertté. Az értékcsökkenéseket, az 
értékvesztéseket el kell számolni, függetlenül attól, hogy a költségvetési év eredménye nyereség 
vagy veszteség. 
 

A bruttó elszámolás elve 

 

A bevételek és a költségek (ráfordítások), illetve a követelések és a kötelezettségek egymással szemben 
nem számolhatók el. 
 

Egyedi értékelés elve 

 

Az eszközöket és a kötelezettségeket a könyvvezetés és a beszámoló-készítés során egyedileg kell 

rögzíteni és értékelni. Sajátosan érvényesülhet az egyedi értékelés elve a tartalom elsődlegessége a 
formával szemben, a lényegesség, a költség-haszon összevetése számviteli alapelvek alkalmazásakor, 
továbbá a csoportosan nyilvántartott, azonos jellemzőkkel, feltételekkel rendelkező eszközöknél az 
átlagos beszerzési áron, illetve az úgynevezett FIFO módszerrel történő értékelésnél. 
Sajátosan érvényesülhet az egyedi értékelés a következő esetekben: 

• Vevőnként, adósónként kis összegű követeléseknél, ahol százalékos arányban is 
meghatározható, egy összegben elszámolható, elkülönítetten kimutatható. Ebben az esetben a 

következő évi mérleg-fordulónapi értékeléskor a vevőnként, adósonként kisösszegű 
követelések - hasonló módon megállapított - értékvesztésének összegét össze kell vetni az 
előző évi, ilyen jogcímen elszámolt értékvesztés összegével és a csoport szintjén mutatkozó 
különbözetet - előjelének megfelelően - a korábban elszámolt értékvesztést növelő 
értékvesztésként, illetve a korábban elszámolt értékvesztés visszaírásaként kell elszámolni. 

• Az Áhsz. 18. § (4) bekezdés szerinti egyszerűsített értékelési eljárás alá vont 
követelések esetében. 
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Időbeli elhatárolás elve 
 

Az olyan gazdasági események kihatásait, amelyek két vagy több üzleti évet is érintenek, az adott 

időszak bevételei, és költségei között olyan arányban kell elszámolni, ahogyan az alapul szolgáló 
időszak és az elszámolási időszak között megoszlik. Az időbeli elhatárolás elve a költségvetési 
számvitelben nem alkalmazható. 
 

A tartalom elsődlegessége a formával szemben 
 

Az éves beszámolóban az üzleti tranzakciók bemutatása azok közgazdasági tartalma alapján történik. 
Ennek érdekében a számviteli elszámolás során a szerződéseket, a megállapodásokat valós tartalmuk 
alapján kell megítélni és nem azok elnevezése, jogi formája szerint. 
 

Lényegesség elve 

 

Az intézménynél lényegesnek minősül minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves 
bemutatása befolyásolhatja a felhasználóknak a beszámoló alapján hozott gazdasági döntéseit. A 
lényegesség függ a tétel vagy tévedés nagyságától, ahogyan az az elhagyás vagy a téves bemutatás 
adott körülményei között megítélhető. 
 

A költség-haszon összevetésének elve 

 

A beszámolóban szereplő információból nyerhető haszon - célszerűen - haladja meg az információ 
előállításának költségeit. A jogszabályok által kötelezően előírt információt minden esetben 

szolgáltatni kell. 

A költség-haszon összevetésének elvét alkalmazni kell minden olyan esetben, amikor egy gazdasági 
esemény, egy üzleti tranzakció számviteli, vagy más költségei indokolatlanul meghaladják az abból 
származó bevételeket (pl. behajthatatlannak kell minősíteni mindazon követeléseket, amelyeket 
eredményesen nem lehet érvényesíteni, mert érvényesítésük veszteséget eredményez vagy növeli a 
már meglévő veszteséget), illetve annak eldöntéséhez, hogy a többletinformáció arányban áll-e a 

ráfordított költségekkel. 
 

2. Beszámolási és könyvvezetési forma, a beszámoló-készítés időpontja, beszámolóért való 
felelősség 
 

2.1. A beszámoló formája és a könyvvezetés 

 

Az éves költségvetési beszámolót a költségvetési év kezdetétől a mérleg fordulónapjáig terjedő 
időtartamra kell készíteni. Ha az Áhsz. az Szt. alkalmazását rendeli el, és a törvény üzleti évről szól, 
azon ezt az időszakot kell érteni. Az éves költségvetési beszámolót az Áhsz.-ben előírt formában, 
magyar nyelven, az adatokat Forintban megadva, a könyvek zárását követően bizonylatokkal, 
szabályszerű könyvvezetéssel, az Áhsz. szabályai szerint folyamatosan vezetett részletező 
nyilvántartásokkal, a könyvviteli zárlat során készített főkönyvi kivonattal, valamint leltárral 
alátámasztva kell elkészíteni. 
 

2.1. Az éves költségvetési beszámoló költségvetési könyvvezetés adatai alapján készített részei 
Az éves költségvetési beszámolónak a költségvetési könyvvezetés adatai alapján készített részei a 
költségvetés végrehajtásának ellenőrzését és a zárszámadás elkészítését biztosítják. 
Részei: 

— a költségvetési jelentés, 
— a maradvány kimutatás, 
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— adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők 
összetételéről, 

— adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és 
támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről, 

— az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások. 
A költségvetési beszámoló költségvetési számvitellel kapcsolatos részeit az Áhsz. 8. § alapján kell 
elkészíteni. Az Áhsz. 39. § (1a) bekezdése alapján a költségvetési számvitelben a költségvetési évre 
vonatkozó gazdasági események hatását legkésőbb az előirányzatok és teljesítések tekintetében január 31-

ig, követelések végleges kötelezettség vállalások, más fizetési kötelezettségek, valamint az Ávr. 134. § c) 
pontja és 138. § (5) bekezdés c) pontja szerinti adatok tekintetében a mérlegkészítés időpontjáig kell 

elszámolni. 
 

2.2. Az éves költségvetési beszámoló eredményszemléletű pénzügyi könyvvezetés adatai 

alapján készített részei 
 

Az éves költségvetési beszámolónak az eredményszemléletű pénzügyi könyvvezetés adatai alapján 
készített részei a vagyoni helyzet és az eredményszemléletű bevételek, költségek, ráfordítások 
alakulását mutatják be, valamint a zárszámadás kiegészítő információinak elkészítését teszik lehetővé.  

Ide tartoznak: 

— a mérleg, 
— az eredmény kimutatás, 
— a költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás és 

— a kiegészítő melléklet. 
A mérleg fordulónapja – az alábbi kivételekkel - a költségvetési év utolsó napja. 
 

- A mérleg fordulónapja az átalakítás vagy jogutód nélkül megszűnés miatt megszűnő 
költségvetési szervnél, társulásnál, nemzetiségi önkormányzatnál a megszűnés napja. Az 
éves költségvetési beszámolót jogutóddal megszűnő költségvetési szerv esetén a jogutód, 
jogutód nélkül megszűnő költségvetési szerv esetén az Áht. 11. § (5) bekezdése szerinti 
szerv, társulás esetén a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési 
szerv, nemzetiségi önkormányzat esetén az Áht. 6/C. § (2) bekezdése szerinti szerv készíti 
el, költségvetési szerv esetén a megszűnő költségvetési szerv által átadott dokumentumok 
alapján. 

- A mérleg fordulónapja a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. 
évi XXV. törvény 13. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben az ott megjelölt időpont. 

- A költségvetési évben alapított költségvetési szerv, társulás, nemzetiségi önkormányzat 
éves költségvetési beszámolóját az alapítás időpontjától a mérleg fordulónapjáig terjedő 
időszakra kell elkészíteni. 

A mérleget az Áhsz. 5. melléklet szerint kell elkészíteni. A mérleg tételeinek további tagolása, a tételek 
összevonása, új tételek felvitele nem megengedett. A mérleg készítés további feltételeit az Áhsz. 9-14§ határozza 
meg. A mérlegkészítés időpontja a megszűnő költségvetési szervek a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai az 
elkülönített állami pénzalapok kivételével az Áhsz. 30/A. § a) bekezdése alapján a költségvetési évet követő év 
február 25-e. 

Az Áhsz. 22. § (1) bekezdése alapján: az éves költségvetési beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek 
alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza 
a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat.  
A leltárkészítési kötelezettség teljesítése keretében a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások adatai 
közötti egyeztetést a költségvetési év mérleg fordulónapjára vonatkozóan el kell végezni.  
A mérleget alátámasztó részletező leltár elkészítése minden évben kötelező.  
A leltárkészítési, leltározási feladatokat az Szt. 69. § (1)-(3), (5), (6) bekezdése, továbbá az Áhsz. 22. §, valamint 
a jelen számviteli politika hatálya alá tartozó Önkormányzatok és intézmények „Leltárkészítési és leltározási 
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szabályzat”- ában foglaltak szerint kell elvégezni az ott megjelölt személyeknek 

 

3. A bizonylatok könyvekben történő rögzítésének rendje 

 

Minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak 

állományát vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani (készíteni). A gazdasági 
műveletek (események) folyamatát tükröző összes bizonylatadatait a könyvviteli 
nyilvántartásokban rögzíteni kell.  

A könyvviteli nyilvántartásokba csak szabályszerűen kiállított bizonylat alapján szabad adatokat 

bejegyezni. Szabályszerű az a bizonylat, amely az adott gazdasági műveletre (eseményre) 
vonatkozóan a könyvvitelben rögzítendő és a más jogszabályban előírt adatokat a valóságnak 
megfelelően, hiánytalanul tartalmazza, megfelel a bizonylat általános alaki és tartalmi 
követelményeinek, és amelyet - hiba esetén - előírásszerűén javítottak. 
A főkönyvi könyvelés, az analitikus nyilvántartások és a bizonylatok adatai közötti egyeztetés és 
ellenőrzés lehetőségét, függetlenül az adathordozók fajtájától, a feldolgozás (kézi vagy gépi) 
technikájától, logikailag zárt rendszerrel a számlarendben foglaltak szerint kell elvégezni. (Szt. 165§) 
A számviteli bizonylat minden olyan a gazdálkodó által kiállított, készített, illetve a gazdálkodóval 
üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy vagy más gazdálkodó által kiállított, készített 
okmány (számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi 
rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető irat) - függetlenül annak nyomdai vagy egyéb előállítási 
módjától -, amely a gazdasági esemény számviteli elszámolását (nyilvántartását) támasztja alá. 
 

- A számviteli bizonylat adatainak alakilag és tartalmilag hitelesnek, megbízhatónak és 
helytállónak kell lennie. A bizonylat szerkesztésekor a világosság elvét szem előtt kell tartani. 

- A számviteli bizonylatot a gazdasági művelet, esemény megtörténtének, illetve a gazdasági 
intézkedés megtételének vagy végrehajtásának időpontjában, illetve időszakában, magyar 
nyelven kell kiállítani. A magyar nyelven kiállított bizonylaton az adatok más nyelv(ek)en is 
feltüntethetők. 

- A számviteli bizonylatot - a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha az eltérést az adott 
gazdasági művelet, esemény, illetve intézkedés jellemzői indokolják - idegen nyelven is ki 

lehet állítani. Az idegen nyelven kibocsátott, illetve a befogadott idegen nyelvű bizonylaton 
azokat az adatokat, megjelöléseket, amelyek a bizonylat hitelességéhez, a megbízható, a 
valóságnak megfelelő adatrögzítéshez, könyveléshez szükségesek - a könyvviteli 
nyilvántartásokban történő rögzítést megelőzően - belső szabályzatban meghatározott módon 
magyarul is fel kell tüntetni. 

- Átalakulás, egyesülés, szétválás esetén a jogelődnél - a jogutód cégjegyzékbe való bejegyzése 
napjától - keletkezett bizonylatok, illetve a jogelőd nevére kiállított bizonylatok alapján a 
gazdasági eseményeket a jogutód (több jogutód esetén az, amelyiknél a gazdasági esemény 
hatása megjelenik) rögzíti a könyvviteli nyilvántartásokban, amennyiben a jogelőd éves 
beszámolója, egyszerűsített éves beszámolója elkészítése során azokat figyelembe venni nem 
lehetett, illetve, ha a jogelőd nem tudta azokat figyelembe venni. 

- A számviteli bizonylatokon az adatok időtállóságát a Szt. 169. §-ban meghatározott megőrzési 
időn belül biztosítani kell. (Szt. 166§) 

A bizonylatok kötelező alaki és tartalmi feltételeit az Szt. 167. § határozza meg. 
 

A bevételi és kiadási előirányzatokat, a követeléseket, kötelezettségvállalásokat, más fizetési 
kötelezettségeket, valamint ezek teljesítését érintő gazdasági események bizonylatainak adatait a 

költségvetési könyvvitel során vezetett nyilvántartási számlákon, a sajátos elszámolásokat érintő 
gazdasági események bizonylatainak adatait a pénzügyi könyvvitel során vezetett könyvviteli 
számlákon a bizonylatok keletkezését, beérkezését követően haladéktalanul nyilvántartásba kell venni, 
el kell számolni. Az egyéb gazdasági események bizonylatainak adatait - ha az Áhsz. 53. § (4)-(6) 
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bekezdés másként nem rendelkezik - a negyedéves könyvviteli zárlat során kell a könyvviteli 
számlákon elszámolni. 
A költségvetési számvitelben és a pénzügyi számvitelben a bizonylati elvre és a bizonylati 
fegyelemre, a számviteli bizonylatokra, a szigorú számadási kötelezettségre és a bizonylatok 
megőrzésére egyaránt az Szt. 165. § (1), (2) és (4) bekezdését, valamint a 166-169. §-át kell 
alkalmazni. 

-A bizonylatok könyvekben történő helyes rögzítéséért, a bizonylatok alaki és tartalmi 
megfelelőségéért a Hivatal pénzügyi csoportja a felelős. 
 

4. A hibák javítása, jelentős, nem jelentős összegű hiba 

 

A beszámolóval le nem zárt Áhsz. 7. § szerinti időszakkal kapcsolatos hibákat a könyvelés keretében, a hibát 
okozó tétel visszakönyvelésével és a helyes tétel Áhsz. megfelelő könyvelésével kell javítani. Ha a javítás csak 
az Áhsz. 51. § (1a) bekezdése alapján alábontott könyvviteli számlákat érinti, a hiba a hibát okozó tétel 
visszakönyvelése helyett az érintett könyvviteli számlák közötti átkönyveléssel is javítható. 
A mérlegfordulónap és a mérlegkészítés időpontja között feltárt hibákat a hibát okozó tétel visszakönyvelésével, 
mérlegfordulónapi időponttal kell javítani. E rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, ha a 
mérlegkészítés időpontja és a beszámoló jóváhagyása között a beszámoló jóváhagyására jogosult a részére 
megküldött beszámoló javítását rendeli el. Minden más esetben az Áhsz. 54/A § (3-5) pontja alkalmazandó. 
 

4.1. Jelentős összegű hiba 

 

A jelentős összegű hiba fogalmát az Áhsz. 1. §. 3. pontja tartalmazza, mely szerint: 
Jelentős összegű hiba, ha a hiba megállapításának évében, az ellenőrzések során ugyanazon 
költségvetési évet érintően megállapított hibák, hibahatások együttes (előjeltől független) összege 
eléri, vagy meghaladja a költségvetési év mérlegfőösszegének 2%-át, vagy - ha a mérlegfőösszeg 2%-

a meghaladja a százmillió forintot - a százmillió forintot. 
A jelentős összegű hibák hibahatásait a mérlegben és az eredmény-kimutatásban külön oszlopban be 
kell mutatni.  

Ha az ellenőrzés az előző évi költségvetési beszámoló(k)ban elkövetett jelentős összegű hibá(kat) 
állapított meg, a - mérlegkészítés időpontjáig megismert és nem vitatott, nem fellebbezett, illetve a 
véglegessé vált megállapítások miatti - módosításokat a mérleg és eredmény-kimutatás minden 

tételénél az előző adatok mellett be kell mutatni. Ilyen eset(ek)ben a mérlegben és az eredmény-

kimutatásban külön-külön oszlopban szerepelnek az előző adatai, a módosítások, valamint a tárgy 
időszak adatai. 
 

4.2. Nem jelentős összegű hiba 

 

Nem jelentős összegű hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott 

üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-

csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba 
4.1. pont szerinti értékhatárát. 
 

5. Az eszközök és források minősítésének szempontjai 
 

Az eszközök minősítését a következő szempontok alapján kell elvégezni: 
- a minősítést eszközcsoportonként, illetve eszközönként kell végrehajtani, 
- az állandóan ismétlődő eszközbeszerzéseknél vizsgálni kell az elhasználódás, 

selejtezés gyakoriságát, 
- egyes eszközcsoportokat fizikai jellemzőik alapján konkrétan ki lehet zárni akár a 

befektetett eszközök, akár a forgóeszközök köréből. 
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1/ Az élelmezési tevékenységhez tartozó törékeny eszközöket éven belülinek lehet 
minősíteni, függetlenül attól, hogy a teljes pohárkészlet egy éven belül nem 100%-

osan cserélődik, vagy a textíliák sem kerülhetnek a befektetett eszközök körébe, 
mert erre az egyes tárgyi eszköz kategóriák fogalom-meghatározása nem ad 
lehetőséget. 
2/ Az azonos rendeltetésű eszközök a gyakorlatban történő használatuk alapján 
kerülhetnek egy költségvetési szerven belül a forgóeszközök és a befektetett 
eszközök közé is. Pl. a számítógép a gazdasági feladatok ellátása esetén a 
befektetett eszközök közé tartozik, de ugyanennél az intézménynél a számítógép, 
ha oktatási célt szolgál - gyors, intenzív igénybevétel miatt - kerülhet az éven belül 
elhasználódó körbe. 

- az egyes eszközök minősítését a számviteli bizonylatokon írásban kell rögzíteni. 
 

Az eszközök és források leírását, azaz a mérleg tartalmi elemeit a Szt. 22-45. § pontosan 
meghatározza, kiegészítve az Áhsz. 9-14. § -nak mérlegtételekre vonatkozó részeivel. Ezen 
szabályokat alkalmazza a Számvitel politika hatálya alá tartozó összes intézmény és 
önkormányzat. 
Az eszközök minősítése a Hivatal pénzügyi csoportjának a feladata.  

  

6.Az eszközök értékelési szabályai 
 

A mérlegtételek értékelésének általános szabályaira az Szt. 46. §-át kell alkalmazni kiegészítve az 
Áhsz. 20-21 §-val. Az Szt. 53-56. §-ok alkalmazásában tartósnak minősül a könyv szerinti érték és a 
piaci érték különbözete, ha a múltbeli tények vagy jövőbeni várakozások alapján az legalább egy évig 
fennáll. A különbözet tartósnak minősül - fennállásának időtartamától függetlenül - akkor is, ha az az 

értékeléskor a rendelkezésre álló információk alapján véglegesnek tekinthető. 
A beszámolónak minden gazdasági eseményt tartalmaznia kell. Ez azt jelenti, hogy az eszközökre, 
azok változására, az előirányzatokra, azok teljesítésére, a pénzforgalomra ható eseményeket a 
beszámoló részeinek tartalmaznia kell.  
A valós vagyoni, pénzügyi helyzet kimutatása szempontjából nem tekintendők lényegesnek azok a 
tételek, melyek az eszközök értékelése során jelen számviteli politika előírásai szerint nem 
minősülnek jelentős összegű eltérésnek.  
Lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása 
vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló adatait felhasználók döntéseit.  

Lényeges szempont: 
• hogy a könyvviteli mérleget teljes körű leltár alapján kell elkészíteni, az eszközök és források 
értéke valós adatok alapján legyen meghatározva, 
• hogy a pénzforgalmi adatok valós gazdasági események alapján kerüljenek a beszámolóba.  
 

Nem lényeges szempont: 
• ha a leltározást adott évben az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról 
mennyiségben és értékben folyamatosan vezetett részletező analitikus nyilvántartással való 
egyeztetés helyettesíti. 
Jelentős összeg  
• a pénzforgalmi adatok kerekítésénél, ha az eltérés meghaladja az egyezer Ft-ot, 

• ha a terven felüli értékcsökkenés összege meghaladja a piaci érték 10 %-át, de legalább a 
100.000 Ft-ot, 

• ha az értékvesztés összege meghaladja a bekerülési érték 10 %-át, de legalább a 100.000 Ft-
ot, 

• a bekerülési érték részét képező tételek elszámolásakor az eszköz értékének utólagos 
módosítása során akkor kell a különbözet összegét jelentősnek tekinteni, ha az meghaladja az 
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eredetileg elszámolt bekerülési érték 1%-át, de legalább a 100.000 forintot. 
Nem jelentős összeg ezért a könyvekben nem kell könyvelni a terven felüli értékcsökkenés, 
értékvesztés elszámolásából adódóan azokat a tételeket, melynek összege nem éri el az előző pontban 
meghatározott értékhatárt. 
A terven felüli értékcsökkenés, az értékvesztés elszámolásáról ebben az esetben is el kell készíteni a 
kimutatást. 
 

6.1. Bekerülési érték meghatározása 

 

Az aktiválás, az üzembe helyezés az adott tárgyi eszköz rendeltetésszerű használatbavételét jelenti.  

Az adott tárgyi eszközt akkor lehet rendeltetésszerűén használatba venni, ha biztosítottak a 
rendeltetésszerű működés műszaki, technikai, illetve jogi, hatósági feltételei, továbbá az adott 
eszközt az Önkormányzat/intézmény feladatellátásához, működéshez ténylegesen használni is 
fogják.  

A rendeltetésszerű használatbavétel feltételei:  

• az adott eszköz a műszaki feltételek teljesülése mellett a tényleges használatra alkalmas, a 
próbaüzemeltetés sikeresen befejeződött, 
• a szükséges jogi, hatósági engedélyek (használatbavételi, érintésvédelmi, munkavédelmi, 
forgalmi engedély stb.) megvannak. 
 

A feltételek teljesülését dokumentálni kell. Ha a feltételek bármelyike hiányzik, az adott tárgyi 
eszközt rendeltetés szerűén nem lehet használatba venni, továbbá nem lehet üzembe helyezni sem. 
Intézményeinknél (önkormányzatainknál, nemzetiségi önkormányzatainknál, intézményfenntartó 
társulásnál, közös hivatalnál) a bekerülési értéket az Áhsz. 15. 16. és 16/A. § szerint kell 

megállapítani. Ezen túl figyelembe kell venni az Szt. 3. § (4) bekezdésének 8. pontjában, 47. § 
(9) bekezdésében, 48. § (7) bekezdésében, 49. § (3)-(7) bekezdésében, 50. § (1), (2), (4) és (6) 
bekezdésében, 51. § (1)-(4) bekezdéseiben és 62. § (2) bekezdésében foglaltakat. 
Abban az esetben, ha az eszköz használatba vételekor nem áll rendelkezésre minden dokumentum 

a bekerülési érték megállapításához, akkor azt becsléssel - szerződés, piaci információk, jogszabályi 
előírások, stb. figyelembe vételével - kell megállapítani. 
A bekerülési érték megállapításáért a Hivatal pénzügyi csoportja a felelős. 
 

6.2. Maradványérték meghatározása 
 

Intézményeinknél (önkormányzatainknál, nemzetiségi önkormányzatainknál, intézményfenntartó 
társulásnál, közös hivatalnál) a rendeltetésszerű használatbavétel, az üzembe helyezés 
időpontjában - a rendelkezésre álló információk alapján, a hasznos élettartam függvényében - az 

eszköz meghatározott, a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható értékének megfelelő 
maradványértéket kell megállapítani. 
Nem lehet a maradványértéket megállapítani: 
a) ha annak értéke valószínűsíthetően nem jelentős, 
b) a huszonötmillió forint bekerülési érték alatti gépek, berendezések, felszerelések, járművek terv 

szerinti értékcsökkenése megállapítása során. 
c) szoftverek és számítástechnikai eszközök esetében 

 

6.3. Terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának szabályai 
 

Az immateriális javak, tárgyi eszközök után terv szerinti értékcsökkenést kell elszámolni. Az 
értékcsökkenésre az Áhsz. 17§. (2)-(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel az Szt. 52. § (1), (2) és (5)-
(7) bekezdését kell alkalmazni. 
Az immateriális javaknak, a tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható 



12 

 

maradványértékkel csökkentett bekerülési (beszerzési, illetve előállítási) értékét azokra az évekre kell 
felosztani, amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan az Intézményünk használni fogja 
(értékcsökkenés elszámolása). 
Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez (bruttó értékhez) –maradvány 

érték megállapítása esetén a maradványértékkel csökkentett bekerülési értékhez (bruttó értékhez) - 
vagy a nettó értékhez (a terv szerint elszámolt értékcsökkenéssel csökkentett bruttó értékhez) 
viszonyított arányát, vagy a bekerülési értéknek a teljesítménnyel arányos összegét, illetve az 
értékcsökkenés évenkénti abszolút összegét az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó 
élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott vállalkozási tevékenységre jellemző 
körülmények figyelembevételével kell megtervezni, és azokat a nyilvántartásokon történő 
rögzítést követően a rendeltetésszerű használatbavételtől, az üzembe helyezéstől kell alkalmazni. 
Az üzembe helyezés időpontja az eszköz szokásos tevékenység keretében történő rendeltetésszerű 
hasznosításának a kezdő időpontja. 
Az üzembe helyezést minden esetben hitelt érdemlő módon dokumentálni kell a jelen számviteli 
politika 8. pontjában meghatározott módon. 
Az értékcsökkenést negyedévenként - az éves szintű leírási kulcsok alapján, a tényleges használatnak 
megfelelően, időarányosan - kell elszámolni. 
Az épület beruházásoknál a műszaki paraméterek alapján meg kell határozni, hogy az adott eszköz 
hosszú, közép vagy rövid élettartamú szerkezettel rendelkezik-e. Ennek meghatározása szükség esetén 
külső szakmai segítség bevonásával a Hivatal pénzügyi csoportjának a feladata. 

 

Meg kell határozni és évenként felül kell vizsgálni azoknak az eszközöknek a körét, amelyek az 

értékükből a használat során nem veszítenek, vagy amelyek értéke - különleges helyzetükből, 
egyedi mivoltukból adódóan - évről évre nő. Ezt minden esetben írásban dokumentálni kell. Ennek 
meghatározásáért, és írásban történő dokumentálásáért a Hivatal pénzügyi csoportja a felelős. 
A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának részletes szabályait az értékelési szabályzat tartalmazza. 
 

6.3.1. A 2014. január l-jét megelőzően üzembe helyezett, használatba vett eszközök korábban 
megállapított terv szerinti értékcsökkenési leírási kulcsa 

 

Az új Áhsz. előírásai alapján az értékcsökkenés elszámolását csak a 2014. január l-jét követően üzembe 
helyezett, használatba vett eszközök után kell alkalmazni.  

 

6.4. Terven felüli értékcsökkenés elszámolásának szabályai 
 

Intézményünk terven felüli értékcsökkenést kizárólag év közben az Szt. 53. § (1) bekezdés b) és c) 

pontjai alapján számolhat el. Az eszközök terven felüli értékcsökkenésének visszaírására az Szt. 57. § 
(2) bekezdését és 58. § (2) és (3) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy egyéb bevételek alatt az egyéb 
eredményszemléletű bevételeket kell érteni, és jelentősnek akkor kell tekinteni az eltérést, ha a piaci 
érték 10%-kal, de legalább százezer forinttal meghaladja a könyv szerinti értéket. 
A terven felüli értékcsökkenés elszámolását olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a 
tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken 
szerepeljen a mérlegben.  
Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, 
illetve használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik, azt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások 
közül - a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni.  

Terven felüli értékcsökkenés elszámolásának bizonylataként a körülmények leírásával, az okok megnevezésével, 
valamint az eszközök azonosító adatainak pontos megjelölésével írásos dokumentumot (pld. feljegyzés, 
jegyzőkönyv) kell készíteni.  
Nem számolható el terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél.  
A terven felüli értékcsökkenés elszámolásának alapjául szolgáló írásos dokumentumok (bizonylatok) 
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elkészítéséért Vetusinszki Anita pénzügyi előadó a felelős. 
 

6.5. Értékvesztés elszámolása 

 

Az Szt. -ben meghatározott eszközök után értékvesztést kell elszámolni. Az értékvesztés 
elszámolására az Áhsz. 18§. (2)-(7) bekezdésben foglalt eltérésekkel az Szt. 54-56. §-át kell 
alkalmazni. 

Intézményünknél az értékvesztés elszámolásának részleteses szabályait az értékelési szabályzat 
rögzíti. 
A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök és forgóeszközök között kimutatott részesedések, 
értékpapírok, készletek és követelések értékvesztésének elszámolása során akkor kell a 

különbözetet jelentős összegűnek tekinteni, ha az értékvesztés összege meghaladja a bekerülési 
érték 10%-át, de legalább a százezer forintot. 
A tulajdonosi joggyakorló szervezeteknél a részesedések, értékpapírok esetén akkor kell a 
különbözetet jelentős összegűnek tekinteni, ha az értékvesztés összege meghaladja tízmillió forintot. 
 

6.6. Értékhelyesbítés elszámolása 

 

Az eszközök értékhelyesbítésére az Szt. 57. § (3) bekezdését és 58. § (1) és (5)-(9) bekezdését kell 
alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy 

- értékelési tartalék alatt az eszközök értékhelyesbítésének forrását kell érteni, 
- a tulajdonosi joggyakorló szervezeteknél a tartós és az értékesítési célú állami tulajdonú 

részesedések piaci értéke - a tőzsdén jegyzett társasági részesedések kivételével - a saját tőke 
érték részesedésre jutó arányos értékével egyezik meg, 

- a tartós részesedések után értékhelyesbítés csak a gazdasági társaságokban - ide nem értve az 
állam jegybankban fennálló részesedését - fennálló tartós részesedések után mutatható ki. 

 

Intézményünknél az értékhelyesbítés elszámolásának részleteses szabályait az értékelési szabályzat 
rögzíti.  

 

7. Kis értékű készletek, követelések, behajthatatlan követelések  

 

7.1. Fajlagosan kis értékű készletek nagysága 

 

Intézményünknél fajlagosan kis értékű készletnek minősül minden olyan eszköz, melynek könyv 
szerinti értéke nem haladja meg 200.000 forintot. 

 

7.2. Kis összegű követelések minősítése 

 

Intézményünk kis összegű követelésnek tekinti azt a követelést, melynek összege nem haladja meg 

100.000 forintot. 

 

7.3. Behajthatatlan követelés 
 

a) az Szt. 3. § (4) bekezdés 10. pont a)-d),f) és g) alpontja szerinti követelés azzal az eltéréssel, hogy 
nem tekinthető behajthatatlannak a követelés, ha a végrehajtás közvetlenül nem vezetett eredményre 

és a végrehajtást szüneteltetik, 
b) - a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott kis összegű követelések tekintetében - 

az olyan követelés, amelynél a fizetési meghagyásos eljárással vagy a végrehajtással kapcsolatos 
ráfordítások nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével, és 

c) az olyan követelés, amelynél az adós nem lelhető fel, mert a megadott címen nem található és a 
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felkutatása igazoltan nem járt eredménnyel. 
Behajthatatlannak minősített követelést a könyvviteli mérlegben nem lehet kimutatni, azt az Áhsz. 26. 
§ (11) bekezdés alapján a különféle egyéb ráfordítások között el kell számolni.  
A behajthatatlanság tényét és a behajthatatlannak minősített követelés összegét bizonyítani 
(dokumentálni) kell.    
A behajthatatlanság tényének megállapításának alapjául szolgáló írásos dokumentumok (bizonylatok) 
elkészítéséért a Hivatal pénzügyi csoportja a felelős.  
A követelések behajthatatlanság címén való kivezetésének jóváhagyására Csiszár László pénzügyi 
csoportvezető a jogosult.  

Az Áhsz. 43. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a behajthatatlan követelés leírása nem minősül – az 

Áht. 97. §-ban meghatározott – követelés elengedésének. 
 

8. Immateriális jószág, tárgyi eszköz üzembe helyezésének dokumentálása 

 

Mind a saját előállítású, mind a külső szállítótól beszerzett immateriális jószág és tárgyi eszköz 
üzembe helyezéséről (használatbavételéről) a szabályzat 1. sz. mellékletét képező tartalommal 

üzembe helyezési okmányt kell kiállítani. 
Az üzembe helyezési okmánynak a következő adatokat kell tartalmaznia: 
— Nyilvántartás éve, eszköz megnevezése és azonosító száma 

— Iktatószám 

— Üzembe helyezési okmány kelte, száma 

— Állományba-vételi bizonylat száma 

— A beruházás megvalósításának módja 

— Az eszköz üzemeltetésének helye 

— Az üzembe helyezés időpontja 

Az üzembe helyezés megtörténtének dokumentálásáért Dudás Zoltán (műszaki előadó) a felelős. 
Az üzembe helyezési okmányokról évszámmal ellátott nyilvántartást kell vezetni a szabályzat 
2. sz. mellékletében található tartalommal. 

Az üzembe helyezési okmányok nyilvántartásának vezetéséért Dudás Zoltán (műszaki előadó) a 
felelős. 
 

9. A leltározás során talált eltérések kompenzálásának, a káló elszámolásának szabályai  

 

a) Kompenzáció alkalmazása 

A raktári készletek leltározása során, ha az eltérés az adott készletcsoport értékéhez (mennyiségéhez) 
viszonyítva az 5 %-ot nem haladja meg, a hiány és a többlet kompenzálható. A kompenzáció a 
következő anyagféleségeknél alkalmazható: 
- élelmiszerek.  
A leltározás során a kompenzálásról tételes jegyzőkönyvet kell készíteni.  
 

b) Káló elszámolásának rendje 

Kálóként elszámolható hiány mértékét forintértékben vagy mennyiségi egységben kell meghatározni. 
A káló számításának alapja és módja a következő: 
 

Készlet megnevezése Káló mértéke* érték 
(forint) alapján 

% 

Káló mértéke* 
mennyiségi egység 

alapján 

% 

Hiány 
számításának 

módszere 

1 2 3 4 

Élelmiszerek    

Göngyölegek    
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Könyvtári könyvek**    

    

* A viszonyítás alapja az év eleji nyitó érték, vagy mennyiség + az évközi beszerzés értéke, vagy mennyisége 
**A könyvtári könyvek esetén a kálóra vonatkozóan a könyvtári állomány ellenőrzéséről 
(leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról szóló 3/1975.(VIII. 17.) KM-

PM együttes rendelet 23. §-a tartalmaz kötelező előírásokat. 
Nem számolható el káló a következő eszközök után: - muzeális értékű eszközök után. 

 

10. A mérlegben értékben nem szereplő, használt és használatban lévő eszközök és források 
leltározásának módja 
 

A mérlegben értékben nem szereplő, használt és használatban lévő készletekről mennyiségi 
nyilvántartást kell vezetni. 
Intézményünknél önkormányzat, közös hivatal a mérlegben értékkel nem szereplő egyes eszközök 
és források a következők: 
a) Követeléseknél: 

= biztos jövőbeni követelések; 
= függő követelések (pl. le nem zárt peres ügyek miatti követelések, kapott biztosítékok, 
fedezetek); 

b) Kötelezettségeknél: 
= függő kötelezettségek (pl. le nem zárt peres ügyek miatti kötelezettségek, 
biztosítékokkal, fedezetekkel kapcsolatos függő kötelezettség); 
= biztos jövőbeni kötelezettség; 

c) Befektetett eszközöknél: 
= nulláig leírt, de használatban lévő eszközök; = üzemeltetésre, kezelésre átvett eszközök; = 
bérbe vett eszközök;- mennyiségi nyilvántartásban lévő eszközök (korábbi kis értékű tárgyi 
eszközök); 

d) Készleteknél: 
= mennyiségi nyilvántartásban lévő eszközök (pl. használatban lévő készletek). 

Az ilyen eszközök és források leltározását, tényleges számbavételét 3 évenként mennyiségi nyilvántartás 
alapján kell elvégezni a leltározási szabályzatban leírtak szerint. 
 

11. Az általános költségek felosztási módszerei 
 

Az Áhsz. 50 § (7) bek. alapján a számviteli politikában rögzíteni kell az általános költségek, valamint 
az általános kiadások és bevételek tevékenységekre történő felosztásának módját, a felosztáshoz 
alkalmazott mutatókat, vetítési alapokat. 
A felmerüléskor közvetlenül szakfeladatokra terhelhető (elszámolható) költségeket a 7. Szakfeladatok 
költségei számlaosztályban, a közvetetten elszámolható költségeket a 7. Szakfeladatok költségei fő 
tevékenység számlaosztályban kell elszámolni, innen történik a költségfelosztás a többi szakfeladatra. 
A főtevékenység szakfeladatra olyan költségeket kell könyvelni, amelyekről a felmerülésükkor csak 

azok felmerülési helye állapítható meg. Ezek a felmerülési helyek olyan területileg vagy fogalmi 

szempontból körülhatárolt, felelős vezető irányítása alatt működő szervezeti egységek, melyek több 
szakfeladattal állnak kapcsolatban.  
 

A felosztás menete: 
 Pótlékkulcs % = Felosztható általános kiadás (forint)  * 100 

   Vetítési alap (összesen: fő; költségvetési főösszeg Ft; adagszám) db; stb.) 
 

 Egyes tevékenységre (kormányzati funkcióra, szakfeladatra jutó kiadás meghatározása: 
 Pótlékkulcs * költségviselő számlán elszámolt kiadás, adag stb. 
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A 6. számlaosztályban nem számolunk el költségeket.  

 

Főtevékenység szakfeladatra könyveljük az egyéb kisegítő részlegek, konyhák költségeit, 
elkülönítésükre részletező kódokat alkalmazunk. 
A főtevékenység szakfeladatra könyvelt általános költségeket mivel azok a szakfeladatok 

érdekében merülnek fel - különböző mutatószámok, vetítési alapok segítségével fel kell osztani a 

tevékenységek (szakfeladatok) között. 
A közvetett költségek szakfeladatokra történő felosztása, félévenként történik. 
A konyhák, részlegek közvetett (általános) költségek számlaosztályban elszámolt közvetett 
költségeket a számlacsoportok jellegétől függően a következők szerint osztjuk fel: 

- az egyéb kisegítő részlegek költségeinek felosztása 

- a konyhánál az étkezési adagszámok alapján,, 

- a gondozási ellátások esetében az önköltség számítási szabályzat alapján. 

 

12. Bizonylati elv és a bizonylati fegyelem 

 

Az Szt. 165. § (1) (2) és (4) bekezdésében foglaltak alapján minden gazdasági műveletről, 
eseményről, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát vagy összetételét 
megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani (készíteni). A gazdasági műveletek (események) 
folyamatát tükröző összes bizonylat adatait a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell.  

A számviteli (könyvviteli) nyilvántartásokba csak szabályszerűen kiállított bizonylat alapján 
szabad adatokat bejegyezni. Szabályszerű az a bizonylat, amely az adott gazdasági műveletre 
(eseményre) vonatkozóan a könyvvitelben rögzítendő és a más jogszabályban előírt adatokat a 
valóságnak megfelelően, hiánytalanul tartalmazza, megfelel a bizonylat általános alaki és tartalmi 
követelményeinek, és amelyet - hiba esetén - előírásszerűen javítottak.  

A számviteli bizonylatokra, a szigorú számadási kötelezettségre és a bizonylatok megőrzésére 
egyaránt az Szt. 166-169 §-át kell alkalmazni. 
 

13. Idegen nyelven kiállított bizonylatok 

 

Az Szt. 166. § (4) bekezdése alapján a számviteli bizonylatot – az Szt. 166. § (3) bekezdésében 
foglaltaktól eltérően, ha az eltérést az adott gazdasági művelet, esemény, illetve intézkedés 
jellemzői indokolják – idegen nyelven is ki lehet állítani.  

Az idegen nyelven kibocsátott, illetve a befogadott idegen nyelvű bizonylaton azokat az adatokat, 
megjelöléseket, amelyek a bizonylat hitelességéhez, a megbízható, a valóságnak megfelelő 
adatrögzítéshez, könyveléshez szükségesek – a könyvviteli nyilvántartásokban történő rögzítést 
megelőzően – magyar nyelvre le kell fordítani és a magyar nyelvű számviteli bizonylatot a 
fordítást végző személlyel alá kell íratni.  

A magyar nyelvű fordítást az idegen nyelven kiállított számviteli bizonylathoz kell csatolni.  

A magyarul is feltüntetendő adatok körét (számát) a konkrét bizonylat jellege, a bizonylaton 
szerepeltetendő tételek száma, különbözősége, a használt idegen nyelv, a gazdasági esemény 
jellege határozza meg, ebből következően az esetenként más és más lehet. Általában minden olyan 
adatot fel kell tüntetni, amely a könyvviteli elszámoláshoz, az analitikus és főkönyvi 
nyilvántartások vezetéséhez, az adó- és egyéb bevallások elkészítéséhez szükséges.  

A magyartól eltérő (idegen) nyelven kiállított számviteli bizonylatokhoz csatolni kell a magyar 

nyelvre történő fordítást, aminek elkészítéséért Csiszár László pénzügyi csoportvezető a felelős. 
Az Szt. 167. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a kibocsátott, valamint a befogadott 
bizonylatok alaki és tartalmi hitelességének és megbízhatóságának igazolására a Hivatal pénzügyi 
csoportja hivatott. 
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14. A könyvviteli szolgáltatás a könyvvezetési, beszámoló-készítési kötelezettség teljesítése 
érdekében elvégzendő feladatok összessége. 
 

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozik: 
• a főkönyvi és kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetése, 
• a beszámoló összeállítása, a beszámolóban szereplő adatok elemzése, a gazdasági 
döntéseket megalapozó következtetések levonása, 
• a beszámolóban szereplő adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, 

megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztásának biztosításával a valóságnak megfelelő 
belső és külső információk előállítása, szolgáltatása. 
A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításával és vezetésével a Hivatal 

(köztisztviselői jogviszonyban) természetes személyeket foglalkoztat, akik az előírt szakmai 
képesítéssel rendelkeznek, és ennek megfelelően a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel 
rendelkeznek. 

 

15. A szabályzat módosítása 

 

A szabályzatot módosítani kell: 
• olyan jogszabályi előírás változása esetén, amely érinti a hatályos szabályzat előírásait, 
valamint 

• sajátosságai, működésének változása alapján indokolttá vált. 
A módosításokat az ok felmerülésétől számított 90 napon belül kell végrehajtani.  

   

A szabályzat módosításáért Csiszár László pénzügyi csoportvezető a felelős. 
 

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

A számviteli politika 2023. január 1. napján lép hatályba. 
A jegyző gondoskodik arról, hogy a számviteli politikában foglalt előírásokat az érintett munkatársak 
megismerjék, annak tényét a szabályzat 3. mellékletében szereplő megismerési nyilatkozaton 
aláírásukkal igazolják a hatálybalépés napjával egyidejűleg. 
Az érintett dolgozók munkaköri leírásában szerepeltetni kell a számviteli politikában nevesített 
felelősségi, hatás és jogköröket, melyek elkészítéséért a Jegyző felelős. 
 

A szabályzatot Mekényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete …… /2022. (………….) 

számú határozatával fogadta el, a Szabályzat 2023. január 1. napján lép hatályba.  

 

Kelt: Mekényes, ............................................ 
 

 

dr. Morvay Klaudia 

jegyző 
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1. melléklet 
Intézmény neve 

Üzembe helyezési okmány 

beszerzett, illetve előállított 
immateriális javakról, tárgyi eszközökről 

Iktatószám: ................../…... Üzembe helyezési okmány száma: 
I. 

A beszerzés, előállítás azonosító adatai 
1. Immateriális jószág, tárgyi eszköz megnevezése és azonosító száma: 
2. A beruházás megvalósítása: 

saját előállítású □ 

külső szállítótól beszerzett ................................ □ 

2. Beruházó (üzemeltető) megnevezése és címe: 
3. Beruházó (üzemeltető) KSH azonosítója .......................................................................................................  

4. Az eszköz üzemeltetésének helye .............................................................................................................  

5. A beruházás jellege: 

— új eszköz létesítése, beszerzése ............................. □ 

— meglévő bővítése  ................................................ □ 

6. Az eszköz előállításának, beszerzésének célja .........................................................................................  

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

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

II. 

A beszerzés, előállítás költség-előirányzatára és üzembe helyezésére vonatkozó adatok 

 

1. A beszerzés, előállítás költség-előirányzata 

Adatok: ezer forintban ! 

Költségvetésben jóváhagyott 
előirányzat 

A beszerzés, előállítás tényleges költsége 

  

2. Az aktiválásig nem számlázott, illetve pénzügyileg nem rendezett érték: ................ E Ft. 

3. Üzembe helyezett immateriális jószág, tárgyi eszköz kapacitása (műszaki jellemzői) 

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

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

Az immateriális jószág, tárgyi eszköz üzembe helyezését (használatbavételét) elrendelem: 
Kelt, ................................................ 20 ................................ hó .............. nap 
 

………………………………………………  ………………………………………………  

üzemeltető szervezet vezetője üzembe helyezést végző/k/ aláírása 

 

Megjegyzés:  

Az üzembe helyezési okmány mellett ki kell állítani az állományba vételi bizonylatot isi  
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...........................................Intézmény      2. melléklet 
 

Nyilvántartás 

az immateriális javak és tárgyi eszközök üzembe helyezési okmányairól 
................... év 

 
S

o

r

s

z

á
m 

Eszköz 
megnevezése
, azonosító 

száma: 

Iktató-

szám 

Üzembe-

helyezési 
okmány 

kelte: 

Üzembe 
helyezési 
okmány 
száma: 

Állomány
ba vételi 
bizonylat 

száma: 

Beruházás 
megvalósítás
ának módja 

Üzembe 
helyezés 

időpontja 

Üzembe 
helyezés 
helye: 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

 

  



20 

 

3. melléklet 
Megismerési nyilatkozat 

 

A Számviteli politikában foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat 
a munkavégzésem során köteles vagyok betartani. 
 

Név Beosztás Dátum Aláírás 

    

    

    

    

    

    

    

    

 



Iktatószám:  
 

 

 
 

 

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT 

 
TERVEZÉSSEL, GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS BELSŐ 

ELŐÍRÁSOK ÉS A GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRÖKET GYAKORLÓ 
SZEMÉLYEKRŐL ÉS ALÁÍRÁMINTÁJUKRÓL VEZETETT 

NYILVÁNTARTÁS 
 

 

 

 

 

 

Jóváhagyta:  
Mekényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

…. /2022. (………...) számú határozattal 
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GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT 

 

A költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, valamint költségvetési szerve, valamint 

önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társasága gazdálkodási szabályzatát 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az 
államháztartási törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Ávr.) és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Áhsz.) előírásai, valamint a gazdasági szervezet ügyrendjében 
foglaltak alapján a következők szerint határozom meg. 

 

 

 

I. 

 

ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 

 

1. A szabályzat célja 

 

A szabályzat célja, hogy a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal meghatározza 
működéséhez, gazdálkodásához kapcsolódó, a jogszabályban nem szabályozott 
kérdéseket. Meghatározza a kötelezettségvállalás és a pénzügyi ellenjegyzés, a 
teljesítésigazolás, az érvényesítés, és az utalványozás eljárási és dokumentációs 
részletszabályait, az egyes jog- és hatásköröket, a helyettesítés, illetve a hatáskörök 
átruházásának rendjét, az ehhez rendelt felelősség viselését, az adatszolgáltatások rendjével 
kapcsolatos belső előírásokat. 

 

1.1. A szabályzat hatálya 

 

A Gazdálkodási Szabályzat rendelkezései kiterjednek Mekényes Község Önkormányzatára, 
az általa fenntartott intézményekre, költségvetési szervekre. 
 

Mekényes Község Önkormányzatára és az általa fenntartott intézményekre, költségvetési 
szervekre vonatkozóan a gazdálkodási feladatokat a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal 
(továbbiakban: Hivatal) látja el.  
 

Az Ávr. 13. § (3a) bekezdésében előírtak alapján a (2) bekezdésben meghatározott 
szempontok figyelembevételével belső szabályzataiban rendelkezik 

a) az önkormányzati hivatal a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi 
önkormányzat,  
b) a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv a 
társulás, és  
c) a térségi fejlesztési tanács munkaszervezete a térségi fejlesztési tanács  
sajátos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és 
beszámolási feladatairól vagy ezekről külön szabályzatot készít. 

 

2. A szabályzat jogszabályi és egyéb forrásai:  
 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.);  
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 a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Sztv.);  
 az államháztartási törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet (továbbiakban: Ávr.);  
 az számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.);  
 a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 

(továbbiakban: SzMSz).  
 

3. Értelmező rendelkezések  
 

Kötelezettségvállalás 

 

A kötelezettségvállalás sazbályaira az Áht 36-37§-ban leírtak a mérvadóak, kiegészítve az 
Ávr 52-56§-ban foglaltakkal. Kötelezettségvállalásra több év, vagy a költségvetési éven túli 
kiadási előirányzat terhére az államháztartás önkormányzati alrendszerében az irányító 
szerv által megállapított, ennek hiányában a költségvetési év kiadási előirányzataival 
megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor, 
amelynek fedezetét a kötelezettséget vállalónak a tervezésekor biztosítania kell. 
 

Pénzügyi ellenjegyzés 

 

Kötelezettséget vállalni – az Ávr.-ben foglalt kivételekkel – csak pénzügyi ellenjegyzés 
után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet. A pénzügyi 
ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a 
tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás 
nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 
 

A pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, 
hogy: 

a) a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a 
megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet,  
b) a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll, és  
c) a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.  

A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés 
dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, arra jogosult 

személy aláírásával kell igazolni. 
 

 

 

Teljesítés igazolása 

 

A bevételi előirányzatok javára bevételt elszámolni és a kiadási előirányzatok terhére 
kifizetést elrendelni utalványozás alapján lehet. A kiadási előirányzatok terhére történő 
utalványozásra a teljesítés igazolását, és az annak alapján végrehajtott érvényesítést 
követően kerülhet sor. 
A teljesítés igazolása során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell a 
kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló 
kötelezettségvállalás esetében - ha a kifizetés vagy annak egy része az ellenszolgáltatás 
teljesítését követően esedékes - annak teljesítését. 
Ha a teljesítés igazolásának alapjául szolgáló okmány elektronikusan áll rendelkezésre, a 
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teljesítés e dokumentumnak a teljesítésigazoló legalább fokozott biztonságú elektronikus 
aláírásával történő ellátásával is igazolható. A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés 
tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. 
 

Érvényesítés 

 

Kifizetések esetén a teljesítés igazolása alapján – az Ávr. 57. § (3) bekezdése szerinti 
esetben annak hiányában is – az érvényesítőnek ellenőriznie kell: 

 az összegszerűséget,  
 a fedezet meglétét  
 és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., az államháztartási számviteli 

kormányrendelet és e rendelet előírásait, továbbá a belső szabályzatokban foglaltakat 
megtartották-e.  

 

Utalványozás 

 

A kiadások utalványozása az érvényesített okmány alapján történik. 
 

A bevételek utalványozására – ha az utalványozás az Ávr. 59. § (4) bekezdésre figyelemmel 
szükséges, és a kötelezettséget vállaló szerv az Ávr. 57. § (2) bekezdése alapján előírta a 
teljesítés igazolását – a teljesítés igazolását követően kerülhet sor. 
 

Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra rávezetett, 
más esetben külön írásbeli rendelkezéssel lehet. 
 

II. 

 

A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE 

 

A kötelezettségvállalásra a Mekényes Község Önkormányzat nevében a polgármester, az 

intézmények nevében az intézményvezető vagy az általa írásban felhatalmazott személy 

írásban jogosult. 
 

Az Ávr. 52. § (6a) bekezdése értelmében, ha a helyi önkormányzatnál nincs az Ávr. 52. § (6) 
bekezdés alapján kötelezettségvállalásra jogosult személy vagy a kötelezettségvállalásra 
jogosult személy feladata ellátásában akadályoztatva van, a képviselő-testület egyedi 
határozatában az önkormányzati hivatal alkalmazásában álló személyt jelölhet ki a helyi 
önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vonatkozó kötelezettségvállalás gyakorlására. 
A képviselő-testület általi kijelölés megszűnik, ha a kötelezettségvállalásra más személy 
válik jogosulttá vagy az arra jogosult személy akadályoztatása megszűnik. 
 

Az átruházás rendjéről írásbeli felhatalmazás alapján (1. számú melléklet) rendelkezni kell. 
A kötelezettségvállalási jogkör átruházás az akadályoztatás és az összeférhetetlenség 
eseteire terjed ki. 

 

A felhatalmazás, illetve a felhatalmazás visszavonása minden esetben csak írásban, a 
Gazdálkodási szabályzat 1. és 2. mellékletében előírt formában történhet.  
Az írásbeli felhatalmazás, illetve visszavonás dokumentuma a szabályzat mellékletét képezi. 
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Az írásos felhatalmazás dokumentumának a következőket kell tartalmazni: 

 a felhatalmazó nevét, beosztását,  
 a felhatalmazott nevét, beosztását,  
 a felhatalmazás kezdő időpontját,  
 a felhatalmazás feltételeit,  
 a felhatalmazó aláírását,  
 a felhatalmazott által a megbízás tudomásul vételének 

aláírással történő igazolását.  
 

Az írásos felhatalmazás visszavonásáról szóló dokumentumnak a következőket kell 
tartalmazni: 

 a felhatalmazást visszavonó nevét, beosztását,  
 a felhatalmazott nevét, beosztását,  
 a felhatalmazás visszavonásának időpontját,  
 a felhatalmazást visszavonó aláírását,  
 a felhatalmazott által a visszavonás tudomásul vételének 

aláírással történő igazolását.  
 

A kötelezettségvállalásra jogosultak nevét, beosztását, a felhatalmazásra jogosító ügyirat 
számát és keltét, a felhatalmazott aláírásának mintáját, valamint a jogosultság 
megszüntetését elrendelő ügyirat számát és időpontját a Gazdálkodási szabályzat 5. 

melléklete szerinti nyilvántartás tartalmazza. 
 

A kötelezettségvállalásra felhatalmazottakról készült nyilvántartás folyamatos naprakész 
vezetéséért Csiszár László pénzügyi csoportvezető a felelős. 
 

Szervezetünknél nem kell írásbeli kötelezettségvállalás az alábbi esetekben: 
 a gazdasági eseményenként kettőszázezer forintot el nem érő 

kifizetéseknél,  
 a fizetési számlákról a számlavezető által leemelt díj, juttatás, vagy  
 a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül 

végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más, a fizetési 
kötelezettségen alapuló fizetési kötelezettség. (Áht 36§(1) 

 

 

Fontos szabály ugyanakkor, hogy az Ávr. 53. § (2) bekezdése értelmében a 
kötelezettségvállalások teljesítésére (érvényesítés, utalványozás) és nyilvántartására 
vonatkozó szabályait ilyen esetben is alkalmazni kell. 
 

Egyéb esetekben a kötelezettségvállalás csak írásban történhet a szabályzatban 
meghatározott dokumentumok és a 11. mellékletben szereplő kötelezettségvállalási 
bizonylat alapján. 
 

Ezekre az esetekre az Ávr. 53. § (1) és (2) bekezdése ad felmentést, ugyanakkor minden 
költségvetési szerv maga dönti el, hogy él-e ezzel a lehetőséggel minden esetben, vagy csak 
egy meghatározott körére terjeszti ki az írásbeli kötelezettségvállalás alóli mentességet. 
Gazdálkodási szabályzat 
 

A kötelezettségvállalás során figyelembe kell venni az Áht. 36. § (5) bekezdés (a) 
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pontjában foglaltakat, így: 
 

Kötelezettségvállalásra több év, vagy a költségvetési éven túli kiadási előirányzat 
terhére az államháztartás önkormányzati alrendszerében az irányító szerv által 
megállapított, ennek hiányában a költségvetési év kiadási előirányzataival 

megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig 
kerülhet sor, amelynek fedezetét a kötelezettséget vállalónak a tervezésekor 
biztosítania kell. 

 

Írásban vállalt kötelezettségvállalás dokumentumai: 
 kinevezési okirat,  
 szerződés,  
 megállapodás,  
 megrendelés,  
 a pályázati úton odaítélt támogatásról szóló döntés (szerződés) aláírt dokumentuma, 

továbbá  
 a Gazdálkodási szabályzat 11. melléklete szerinti kötelezettségvállalási bizonylat.  

 

Nem írásban vállalt kötelezettségvállalások (kettőszázezer forintot el nem érő) 
dokumentumai: 

 számla,  
 számlával egy tekintet alá eső okirat.  
 egyéb számviteli bizonylat (Sztv 166§) 

 

 

Kötelezettségvállalás közbeszerzési eljárás esetében 

 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerint a 
közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény, részvételi, ajánlattételi felhívás - a Kbt. 40. § 
(3) bekezdése alapján megindított közbeszerzési eljárás kivételével -, a pályázati kiírás, 
továbbá minden olyan nyilatkozat, harmadik személlyel szemben vállalt kötelezettség, 
amely feltételesen, valamely személy nyilatkozatától függő fizetési kötelezettséget tanúsít, 
az Ávr. 45. § (3) bekezdésben foglalt kivételekkel kötelezettségvállalásnak tekintendő. 
 

A kötelezettségvállalás nyilvántartása 

 

A kötelezettségvállalást követően gondoskodni kell annak nyilvántartásba vételéről és a 
kötelezettségvállalás értékéből az adott évet terhelő rész lekötéséről az érintett előirányzatok 
szabad keretének terhére. A lekötést költségvetési beszámoló „Beszámoló a K1-K8. 

 

Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről” űrlap rovataival összhangban kell 
végrehajtani. 
 

A nyilvántartást a következők szerint kell kialakítani: 
 

A kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartása tartalmazza legalább 
a következőket: 

a) a kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség sorszámát, az azt tanúsító 
dokumentum megnevezését, iktatószámát, keltét, a pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozó 
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adatokat, kivéve, ha a pénzügyi ellenjegyzés nem szükséges,  
b) a kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget tanúsító dokumentum 
megnevezését, iktató- vagy érkeztető számát, keltét,  
c) a jogosult azonosításához és a pénzügyi teljesítéshez szükséges adatokat,  
d) a kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség tárgyát, összegét (értékét) az 
egységes rovatrend rovatai szerint,  
e) a kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség évek szerinti megoszlását, a 
költségvetési évben a pénzügyi teljesítési határidőket dátum szerint, hogy abból az 
Áht. és Ávr. szerinti finanszírozási, likviditási terv összeállítható legyen,  
f) a kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség módosulásait (pl. fizetési határidő 
változása, utólag kapott engedmények stb.), az azokat tanúsító dokumentum 
megnevezését, iktatószámát, keltét, a pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozó adatokat, ha 
pénzügyi ellenjegyzés szükséges,  
g) a pénzügyi teljesítések dátumát, összegét, egységes rovatrend szerint besorolását, 
az utalványozás Ávr. 59. § (2) bekezdése szerinti dokumentumának azonosításához 
szükséges adatokat,  
h) a kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség végleges vagy nem végleges 
jellegét, végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esetén annak 

módosulásai, a pénzügyi teljesítési adatok könyvviteli számlákon történő 
elszámolásának időpontjait és a könyvviteli számlák megnevezését,  
i) devizában fennálló kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esetén a 
kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség és annak módosulásai (ide értve az 
átértékelést is) összegét a forint mellett devizában is, a nyilvántartásba vételi 
árfolyamot, a mérlegfordulónapi árfolyamot, a Stabilitási tv. szerinti adósságot 
keletkeztető ügylet esetén az államadósság számítása során alkalmazandó árfolyamot,  
j) váltóval kiváltott kötelezettség esetén a váltó kibocsátásának és a lejáratának idejét, 
a váltóval kiváltott kötelezettség összegét, a váltóban foglalt kamatot, a váltó 
bemutatásával, lejáratával, kifizetésével kapcsolatos adatokat, és  
k) az esetleges egyéb megjegyzéseket.  

 

B Egyes sajátos kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek esetén külön adatok 

nyilvántartása is szükséges a jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítéséhez, a 
következők szerint: 

a) a költségvetési támogatások és más hasonló, ellenérték nélküli kifizetéseknél az 
elszámolás (beszámolás) határidejét, annak teljesítésére, elfogadására vonatkozó 
adatokat, az esetleges visszafizetési kötelezettség előírása esetén a követelések 
nyilvántartásával való kapcsolatot, az elvégzett ellenőrzéseket,  
b) a visszatérítendő támogatások és más adott kölcsönök esetén a követelések 
nyilvántartásával való kapcsolatot,  
c) közbeszerzési kötelezettség esetén a közbeszerzési dokumentációk megnevezését, 
iktatószámát, keltét,  
d) termék vagy szolgáltatás beszerzése esetén a kapott számlák adatait oly módon, 
hogy abból az általános forgalmi adó bevallási kötelezettségnek eleget lehessen tenni, 
és  
e) felhalmozási kiadások esetén a beszerzett eszközök tekintetében az immateriális 
javak, tárgyi eszközök nyilvántartásával való kapcsolatok leírását.  

C A függő kötelezettségekről külön nyilvántartást kell vezetni mindaddig, amíg az 
végleges kötelezettségvállalássá, más fizetési kötelezettséggé nem változik, vagy meg 
nem szűnik. A nyilvántartás legalább az a)-f) pontban foglaltakat tartalmazza. 
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Mind az írásban, mind a nem írásban vállalt kötelezettségekről analitikus nyilvántartást kell 
vezetni. A nyilvántartás céljára az ASP Gazdálkodási szakrendszerét kell használni.  A 

nyilvántartás naprakész vezetéséért az adott intézmény/önkormányzat könyvelésével 
megbízott, a Mágocsi Közös Önkormányzati hivatal pénzügyi előadója a felelős. 
 

Azokban az esetekben, amelyeknél a Gazdálkodási szabályzat nem ír elő írásbeli 
kötelezettségvállalást, az előírásainak megfelelően kell kötlezettségvállalásként 
nyilvántartásba venni 
 

Az adatok dokumentumokra történő rávezetéséhez bélyegzőt kell rendszeresíteni, a 
Gazdálkodási szabályzat 17. számú mellékletében meghatározottak szerint. 
 

A több évet érintő kötelezettségvállalások dokumentálásánál a következők szerint kell 
eljárni: 

 határozatlan idejű kötelezettségvállalás esetében – ha több évet érint – a 

tárgyévi költségvetés terhére kifizetendő kiadások mellett a tárgyévet követő három 
év kötelezettségvállalását is dokumentálni kell és nyilvántartásba kell venni (pl. 
határozatlan időre kötött munkaszerződés, kinevezési okirat, közműdíjak, stb.),  

 határozott idejű kötelezettségvállalás esetében – ha több évet érint – 

kötelezettségvállalás összegét meg kell bontani a következők szerint  
= tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettség,  
= tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettség,  
= tárgyévben a következő évi előirányzat terhére vállalt kötelezettség,  
= tárgyévben a további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettség,  

 

A kötelezettségvállalások nyilvántartását, – érvényességét – minden év zárása, illetve az 
éves költségvetési beszámoló elkészítése előtt felül kell vizsgálni, melynek végrehajtásáért 
az adott intézmény/önkormányzat pénzügyi ügyintézője a felelős. Abban az esetben, ha a 

kötelezettségvállalás teljesítése valamilyen oknál fogva meghiúsult, várhatóan nem kerül 
teljesítésre, vagy részleges teljesítése megtörtént és további teljesítés már nem lesz, úgy 
gondoskodni kell a nem teljesített kötelezettségvállalások visszavonásának 
dokumentálásáról és a nyilvántartásban történő feljegyzéséről. 
 

A kötelezettségvállalás visszavonásának dokumentálására a Gazdálkodási szabályzat 13. 

melléklete szerinti bizonylatot kell használni. 
 

III. 

 

A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉSÉNEK 
RENDJE 

 

A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal 
állományába tartozó írásban kijelölt köztisztviselő jogosult. 
 

A kijelölés rendjéről írásbeli felhatalmazás alapján (1. számú melléklet) rendelkezni kell. 
 

Az írásos megbízásra és visszavonásra az 1. és 2. mellékletben szereplő dokumentumok 
alapján kerülhet sor. Az írásos felhatalmazás, illetve visszavonás dokumentuma a szabályzat 
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mellékletét képezi. 
 

A pénzügyi ellenjegyzésre jogosultak nevét, beosztását, a felhatalmazásra jogosító ügyirat 
számát és keltét, a felhatalmazott aláírásának mintáját, valamint a jogosultság 
megszüntetését elrendelő ügyirat számát és időpontját a jelen szabályzat 6. melléklete 

szerinti nyilvántartás tartalmazza. 
 

A pénzügyi ellenjegyzésére jogosultakról készült nyilvántartás folyamatos és naprakész 
vezetéséért dr Morvay Klaudia jegyző a felelős. 
 

A pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, 
hogy: 

a) a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a 
megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet,  
b) a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll, és  
c) a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.  

 

A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés 
dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult 
személy aláírásával kell igazolni. 
 

A pénzügyi ellenjegyző feladata ellátásához – amennyiben jogszabály másként nem 
rendelkezik – szükség szerint szakértőt vehet igénybe. 
 

Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg az Áht. 37. § (1) bekezdésében 
előírtaknak, a pénzügyi ellenjegyzőének erről írásban tájékoztatnia kell a 
kötelezettségvállalót, illetve a kötelezettséget vállaló szerv vezetőjét és gazdasági vezetőjét. 
 

Ha kötelezettséget vállaló szerv vezetője az írásos tájékoztatás ellenére írásban 
ellenjegyzésre utasítja a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzőjét, az köteles az 
utasításnak eleget tenni és e tényről költségvetési szerv esetén az irányító szerv vezetőjét 
haladéktalanul írásban értesíteni. Az irányító szerv vezetője a tájékoztatás kézhezvételétől 
számított nyolc munkanapon belül – helyi önkormányzati, illetve helyi nemzetiségi 
önkormányzati költségvetési szerv esetén a képviselő testület soron következő ülésén – 

köteles megvizsgálni a bejelentést, és kezdeményezni az esetleges felelősségre vonást. 
 

IV. 

 

A TELJESÍTÉS IGAZOLÁS RENDJE 

 

Az Ávr. 57. § (4) bekezdés alapján a teljesítés igazolására jogosult személyeket – az adott 

kötelezettségvállaláshoz, vagy a kötelezettségvállalások előre meghatározott csoportjaihoz 
kapcsolódóan a kötelezettségvállaló írásban jelöli ki. 
 

Szervezetünknél a teljesítés igazolására jogosult személyeket beosztás alapján, mint 
kötelezettségvállaló jelöli ki írásban. 
 

Az írásos megbízásra és visszavonásra a 2. és 3. mellékletben szereplő dokumentumok 
alapján kerülhet sor. 
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A teljesítés igazolására jogosultak nevét, beosztását, a felhatalmazásra jogosító ügyirat 
számát és keltét, a jogosultság jogcímét, a felhatalmazott aláírásának mintáját, valamint a 
jogosultság megszüntetését elrendelő ügyirat számát és időpontját, nevét, beosztását, 
jogkörét, valamint aláírásának mintáját a jelen szabályzat 7. melléklete szerinti nyilvántartás 
tartalmazza. 

 

A teljesítés igazolására jogosultakról készült nyilvántartás folyamatos és naprakész 
vezetéséért Csiszár László pénzügyi csoportvezető a felelős. 
 

Amennyiben a költségvetési szerv vezetője úgy dönt, hogy a teljesítés igazolására több 
személyt jelöl ki, és ezáltal a feladatot megosztja, akkor rendelkezni kell arról, hogy ki milyen 

előirányzat (Pl: személyi jellegű juttatás, stb), vagy feladat (Pl: gépjármű üzemeltetéssel 
összefüggő feladat, stb) esetében jogosult eljárni! 
 

A teljesítés igazolása során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell: 
– a kiadások teljesítésének jogosságát,  
– összegszerűségét,  
– ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében – ha a kifizetés 
vagy annak egy része az ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes – annak 

teljesítését.  
 

A kifizetés jogosságának ellenőrzése akkor történik meg, ha a kifizetés alapját képező 
bizonylaton (számlán), szerződésen, megrendelésen, megállapodáson, vagy más visszterhes 
magánjogi kötelem esetében, illetve annak visszaigazolásában meghatározott megbízottal 
(szállítóval) megegyező személy, illetve szervezet szerepelt, és azt a teljesítés igazolására 
jogosult személy elfogadta, az egyezőséget aláírásával és az igazolás dátumának, valamint 
az Ávr.-ben és a Gazdálkodási szabályzatban meghatározott igazolási kötelezettség 

végrehajtásának megjelölésével (pl: bélyegző) igazolta. 
 

A kifizetés összegszerűségének ellenőrzése akkor történik meg, ha a kifizetés alapját képező 
bizonylaton (számlán) szereplő kiadás összege megegyezett a szerződésen, megrendelésen, 
megállapodáson, vagy más visszterhes magánjogi kötelem esetében, illetve annak 
visszaigazolásában meghatározott összeggel, és ezt a teljesítés igazolására jogosult személy 
elfogadta, az egyezőséget aláírásával és az igazolás dátumának, valamint az Ávr-ben és a 
Gazdálkodási szabályzatban meghatározott igazolási kötelezettség végrehajtásának 
megjelölésével (pl: bélyegző) igazolta. 
 

A szerződés, megrendelés, megállapodás, vagy más visszterhes magánjogi kötelem esetében 
annak szakmai teljesítésének ellenőrzése akkor történik meg, ha a kifizetés alapját képező 
bizonylaton szereplő termék vagy szolgáltatás megnevezése megfelel a szerződés, 
megrendelés, megállapodás, vagy más visszterhes magánjogi kötelem tárgyával, és azt a 
szakmai teljesítés igazolására jogosult személy ellenőrizte, valamint a feladat elvégzését 
aláírásával és az igazolás dátumának, valamint az Ávr-ben és a Gazdálkodási szabályzatban 
meghatározott igazolási kötelezettség végrehajtásának megjelölésével (pl:bélyegző) 
igazolta. 

 

Nem kell a teljesítés igazolását elvégezni, annak kötelezettségét teljesíteni a költségvetés 
teljesítése kapcsán keletkezett bevételek esetében. 
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Ha a teljesítés igazolásának alapjául szolgáló okmány elektronikusan áll rendelkezésre, a 
teljesítés e dokumentumnak a teljesítésigazoló legalább fokozott biztonságú elektronikus 
aláírásával történő ellátásával is igazolható. 
 

A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, az 
arra jogosult személy aláírásával igazolni kell. 
 

A teljesítés igazolás módját az alábbiak szerint határozom meg: 
 

A teljesítés igazolása alap esetben a gazdasági eseményt igazoló bizonylaton történik, az 

erre a célra kialakított bélyegző segítségével. A bélyegző a “teljesítést igazolom, a kifizetést 
engedélyezem” szöveget tartalmazza. Nagyobb kivitelezési munkák esetében, illetve a 
pályázatokhoz kapcsolódó elszámolásokban külön teljesítési igazoló bizonylatot kell 
előállítani. A bizonylatnak tartalmazni kell legalább az alább meghatározott szövegrészt 
valamilyen formában. 
 

…..…….számú szerződés, megrendelés 
megállapodás alapján ……………….. által 
kiállított ………..számú számlában 
(bizonylaton) megjelölt elvégzett munka, 
szolgáltatás, árubeszerzés jogosultságának, 
összeg-szerűségének teljesítését igazolom. 

 

Kelt, 201………………. 
 

…………………… 

 

teljesítést igazoló aláírása 

 

 

V. 

 

AZ ÉRVÉNYESÍTÉS RENDJE 

 

 

Érvényesítést a gazdasági szervezet vezetője által írásban kijelölt, a hivatal állományába 
tartozó köztisztviselő írásban végezhet. 
 

Az európai uniós forrásból biztosított költségvetési támogatások esetén a közreműködő 
szervezet alkalmazásában álló személy is megbízható az érvényesítési feladatok ellátására. 
A megbízást írásba kell foglalni. 
 

Az írásos megbízásra és visszavonásra a 2. és 4. mellékletben szereplő dokumentumok 
alapján kerülhet sor. 
 

Az érvényesítésre jogosultak nevét, beosztását, a kijelölésre jogosító ügyirat számát és 
keltét, a jogosult aláírásának mintáját, valamint a jogosultság megszüntetését elrendelő 
ügyiratszámát és időpontját, nevét, beosztását, jogkörét, valamint aláírásának mintáját a 
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Gazdálkodási szabályzat 8. melléklete szerinti nyilvántartás tartalmazza. 
 

A kijelölés rendjéről, írásbeli felhatalmazás alapján (4. számú melléklet) rendelkezni kell. 
 

Az érvényesítésre jogosultakról készült nyilvántartás folyamatos és naprakész vezetéséért 
Csiszár László pénzügyi csoportvezető a felelős. 
 

Kifizetések esetén a teljesítés igazolása alapján – az Ávr. 57. § (3) bekezdése szerinti 
esetben annak hiányában is – az érvényesítőnek ellenőriznie kell: 

a) az összegszerűséget,  
b) a fedezet meglétét,  
c) továbbá azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., az 
államháztartási számviteli kormányrendelet, az Ávr., illetve a 
Gazdálkodási szabályzatban (belső szabályzatokban) foglalt 

ügymenetet betartották-e.  

 

Az érvényesítés az okmányok utalványozása előtt történik. Az érvényesítésnek 
tartalmaznia kell: 

 az érvényesítésre utaló megjelölést,  
 az érvényesítés dátumát,  
 az érvényesítő aláírását.  

 

A költségvetési szerv Gazdálkodási szabályzatában a bevételekre külön teljesítés igazolást 
nem írt elő, azonban a fentieket az érvényesítés során abban az esetben is szükséges 
vizsgálni. 
 

Amennyiben az érvényesítő az Ávr. 58. § (1) bekezdésben megjelölt jogszabályok, 
szabályzatok megsértését tapasztalja, köteles ezt jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés 
nem tagadható meg, ha ezt követően az utalványozó erre írásban utasítja. A további eljárásra 
a pénzügyi ellenjegyzésnél előírt szabályokat kell alkalmazni. 
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VI. 

 

AZ UTALVÁNYOZÁS RENDJE 

 

Utalványozásra az Önkormányzatoknál az Intézmény nevében a költségvetési szerv vezetője, 
polgármester, az intézményvezető vagy az általa írásban felhatalmazott álló személy írásban 
jogosult. 

 

Írásos megbízásra és visszavonásra az 1. és 2. mellékletben szereplő dokumentumok alapján 
kerülhet sor. 
 

Az utalványozásra jogosultakról készült nyilvántartás folyamatos és naprakész vezetéséért 
a Csiszár László pénzügyi pénzügyi csoportvezető a felelős. 
 

Az utalványozásra jogosultak nevét, beosztását, a felhatalmazásra jogosító ügyirat számát 
és keltét, a felhatalmazott aláírásának mintáját, valamint a jogosultság megszüntetését 
elrendelő ügyirat számát és időpontját, nevét, beosztását, jogkörét, valamint aláírásának 
mintáját a jelen szabályzat 9. melléklete szerinti nyilvántartás tartalmazza. 
 

Utalványozni készpénzes gazdasági eseményhez kapcsolódóan a bevételi- és kiadási 
pénztár-bizonylaton, míg a banki forgalomhoz kapcsolódó gazdasági események esetében 
csak a Gazdálkodási szabályzat 10. mellékletét képező utalványrendeleten lehet. 
 

Utalványozni csak az érvényesített okmányra rávezetett vagy külön írásbeli rendelkezéssel 
(a továbbiakban: utalvány) lehet. A külön írásbeli rendelkezésként elkészített utalványon fel 

kell tüntetni: 
a) az „utalvány” szót,  
b) a költségvetési évet,  
c) a befizető, kedvezményezett megnevezését, címét,  
d) a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét,  
e) a bevétel, kiadás egységes rovatrend és kormányzati funkció szerinti 
számát és megnevezését, a terheléssel, jóváírással (kifizetéssel, 
bevételezéssel) érintett pénzeszköz államháztartási számviteli 
kormányrendelet szerinti könyvviteli számlájának számát és megnevezését,  
f) a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát,  
g) az utalványozó keltezéssel ellátott aláírását, és  
h) az Ávr. 58. § (3) bekezdése szerinti érvényesítést.  

 

A bevételi és kiadási pénztárbizonylatra rávezetett rendelkezésen az előzőek szerinti 
adatokat kell feltüntetni azzal, hogy az okmányon már szereplő adatokat nem kell 

megismételni. 
 

Fontos! A kötelezettségvállalás nyilvántartásának számát a rövidített utalványon (kiadási 
pénztárbizonylaton) is fel kell tüntetni, akkor is, ha ahhoz nem tartozik írásos 
kötelezettségvállalási dokumentum. 
 

Utalványozásra az érvényesített okmány alapján a Gazdálkodási szabályzatban kijelölt 
személyek jogosultak. 
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Nem kell utalványozni: 
a) a termék értékesítéséből, szolgáltatás nyújtásából – számla, egyszerűsített 
számla, számlát helyettesítő okirat, készpénzátutalás alapján – befolyó, valamint 

a közigazgatási hatósági határozaton alapuló bevétel beszedését,  
b) a fizetési számla vezetésével és az azon végzett műveletekkel kapcsolatban 
a számlavezető által felszámított díjakkal, költségekkel kapcsolatos kiadásokat,  
c) az európai uniós forrásokból nyújtott támogatások jogszabály szerinti 
lebonyolítási számláról történő kifizetését, és  
d) a fedezetkezelői számláról, valamint – a fedezetkezelői számlára történő 
átutalás esetén – az építtetői fedezetbiztosítási számláról történő kifizetéseket.  

 

A külföldi devizanemben utalványozott összeg forintértékét a terhelési értesítő alapján kell 
figyelembe venni. 

 

VII. 

 

AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG SZABÁLYAI 

 

 

A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény 
tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény 
tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a 
teljesítést igazoló személlyel. 
 

Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés 
igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári 
Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná 
el. 

 

A kötelezettséget vállaló szerv a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés 
igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról a 
belső szabályzatában foglaltak szerint naprakész nyilvántartást vezet. 
 

 

VIII. 

 

A PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZEMÉLYEK 

 

A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére feljogosított személynek a felsőoktatásban 
szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel 
és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie. Az ellenőrzési jogkörökre 
adott meghatalmazás során ennek meglétét a jegyző ellenőrizni köteles. 
 

A belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének 
biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. A belső ellenőrzést végző 
személy vagy szervezet tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül 
alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjének küldi meg. 
A Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőr alkalmazására kötelezett intézmény. 
A belső ellenőri feladatokat Krisztiánné Nagy Gabriella könyvizsgáló látja el. A belső 
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ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait a belső ellenőrzési kézíkönyv tartalmazza. A belső 
ellenőri tevékenység kiterjad a Gazdálkodási Szabályzatban meghatározott összes 
intézményre. 

 

IX. 

 

A FELHATALMAZÁS ÉS A VISSZAVONÁS DOKUMENTUMAINAK 
MEGŐRZÉSE 

 

A felhatalmazásról, megbízásról és visszavonásról rendelkező dokumentumot utólag is 
ellenőrizhető formában a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében 
foglalt előírásokkal összhangban 8 évig meg kell őrizni. Az elévülési idő a kötelezettség-

vállalás, utalványozás, ellenjegyzés felhatalmazásáról, valamint a szakmai teljesítés 
igazolására, érvényesítésre szóló megbízás visszavonásának időpontjától kezdődik. 
 

 

X. 

 

ADATSZOLGÁLTATÁSI ÉS ELEMI BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI FELADATOK 

 

 

A helyi önkormányzat az általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó 
támogatásokat (e Fejezet alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) a Magyar 
Államkincstár (továbbiakban: kincstár) útján igényli, azok módosítását a kincstár útján 
kezdeményezi, azokról a kincstár útján mond le, és az éves költségvetési beszámolót 
megalapozó végleges adatszolgáltatást a kincstár útján teljesíti.  
 

A támogatások igénylése, az igény módosítása az Ebr42 rendeszeren keresztül történik. 
Mágocs Város Önkormányzata esetében a jelentésekért Csiszár László pénzügyi 
csoportvezető a felelős. A támogatással való elszámolás az igénylésre jogosult feladata. A 
helyi önkormányzat a számára megállapított támogatás módosítását, valamint az 
önkormányzati körön belüli és körön kívüli átadását a költségvetési év során legfeljebb két 
alkalommal az Ávr. 105. §-ban meghatározott módon kezdeményezheti, a központi 
költségvetésről szóló törvényben foglaltak szerint. 

 

A helyi önkormányzatok az éves költségvetési beszámolójukban számolnak el a számukra a 
költségvetési évben folyósított támogatásokkal, melynek tartalmi elemeit a 3-as pont 

részletezi. 
 

1. Időközi költségvetési jelentés 

 

A költségvetési jelentés 

- az egységes rovatrend szerinti tagolásban az eredeti és módosított 
előirányzatokat, az azokra vonatkozó követeléseket, kötelezettségvállalásokat, más 
fizetési kötelezettségeket, valamint az előirányzatok teljesítését, és 

- a teljesített bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti 
megoszlását, valamint azoknak a kormányzati funkciók rendjében meghatározott 
mutatószámait 

tartalmazza. 
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A helyi önkormányzat az időközi költségvetési jelentést 
– a költségvetési év első három hónapjáról április 20-áig,  
– azt követően havonta tárgyhót követő hónap 20-áig,  
– a költségvetési év tizenkét hónapjáról a költségvetési évet követő év február 
5-éig az Igazgatóságnak küldi meg.  

 

Az önkormányzati szintű időközi költségvetési jelentést az Igazgatósághoz történő 
megküldés határnapja előtt 3 nappal kell összeállítani, melynek elvégéséért és az 
Igazgatósághoz történő továbbításáért Csiszár László pénzügyi csoportvezető a 

felelős. 
 

2. Időközi mérlegjelentés 

 

Az időközi mérlegjelentést az eszközök és források alakulásáról negyedévenként, a 
főkönyvi kivonat állományi számláinak adataiból, vagy az azt alátámasztó 
nyilvántartásokból kell elkészíteni. 

 

Az időközi mérlegjelentést a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig, a negyedik 

negyedévre vonatkozóan gyorsjelentésként a tárgynegyedévet követő negyven napon 
belül, az éves jelentést az éves költségvetési beszámoló benyújtásának határidejével 
megegyezően kell az irányító szervhez benyújtani. Az irányító szerv az időközi 
mérlegjelentéseket: 

– a tárgynegyedévet követő hónap 25. napjáig,  
– a negyedik negyedévre vonatkozó gyorsjelentést öt munkanapon belül,  
– az éves jelentést az éves költségvetési beszámoló továbbításának határidejével 
megegyezően juttatja el feldolgozásra az Igazgatóságnak.  

 

Az időközi mérlegjelentés készítésére kötelezettek az éves elszámolásokra vonatkozóan 
a költségvetési évet követő év július 15-éig, az éves konszolidált elszámolásra 
vonatkozóan a költségvetési évet követő év november 15-éig a részesedések és a 
részesedések utáni osztalékok alakulására vonatkozó adatszolgáltatást juttatnak el az 
irányító szervhez. Az irányító szerv öt napon belül továbbítja az adatokat feldolgozásra 
az Igazgatóságnak. 

 

A költségvetési szerveknek a negyedévenkénti időközi mérlegjelentésüket a 
tárgynegyedévet követő hónap 20 -ig kell megküldeni az önkormányzati hivatalba a 
jegyző részére. 

 

A helyi önkormányzatok időközi mérlegjelentésének összeállításáért, valamint annak, 
az intézményi időközi mérlegjelentésekkel együtt az Igazgatósághoz történő 
továbbításáért Csiszár László pénzügyi csoportvezető a felelős. 

 

3. Az éves elemi beszámoló tartalma, beszámoló készítéssel kapcsolatos feladatok 

 

A vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról 
a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, 
b) az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel 
összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek 
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megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) 
kell készíteni. 
Az éves költségvetési beszámolót - az év közbeni alapítás kivételével - a költségvetési év 
kezdetétől a mérleg fordulónapjáig terjedő időtartamra kell készíteni. Ha a szabályzat az 
Sztv. alkalmazását rendeli el, és a törvény üzleti évről szól, azon ezt az időszakot kell érteni. 
Ezen időszakról a könyvek zárását követően bizonylatokkal, szabályszerű könyvvezetéssel, 
az Áhsz. szabályai szerint folyamatosan vezetett részletező nyilvántartásokkal, a könyvviteli 
zárlat során készített főkönyvi kivonattal, valamint leltárral alátámasztott éves költségvetési 
beszámolót kell készíteni. Az éves költségvetési beszámolót magyar nyelven, forintban kell 
elkészíteni. 
 

Az éves költségvetési beszámoló költségvetési könyvvezetés adatai alapján készített 
részei: 

– a költségvetési jelentés,  
– a maradvány kimutatás,  
– adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott 
tisztségviselők összetételéről,  
– adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes 
ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről,  
– az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások.  

 

Az eredményszemléletű pénzügyi könyvvezetés adatai alapján készített beszámoló részei: 
 

– a mérleg, 
– az eredménykimutatás,  
– a költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás és  
– a kiegészítő melléklet.  

 

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek, az éves beszámolási 
kötelezettségének az „Éves elemi költségvetési beszámoló” -val tesz eleget. 

 

Az önkormányzatnak, és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknek az éves elemi 
költségvetési beszámolót a február 28-ai határidő lejártát követő 10 naptári napon belül kell 

benyújtani a Kincstár területi szervéhez. 
 

Az intézményi beszámolók elbírálásáért, felülvizsgálatáért és jóváhagyásáért, valamint az 
intézmények írásbeli értesítéséért Csiszár László pénzügyi csoportvezető a felelős. 

 

Az éves beszámolót a főkönyvi kivonat adataiból – év végi, december 31-ei fordulónapot 
figyelembe véve – kell elkészíteni. A főkönyvi kivonat összeállítása előtt a következőket 
kell biztosítani: 

 a leltár készítése és átvezetése a könyvelés adatain,  
 az előirányzatok egyeztetése az irányító szervvel a kiemelt előirányzatokra, 

az irányítószervi és saját hatáskörű átcsoportosításokra vonatkozóan,  
 

 év végi zárlati munkák elkészítése,  
 a mérleg összeállítása a mérlegtételek értékelésével.  

 

Az év végi zárlati munkák során a következőket kell elvégezni: 
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a) az Áhsz. 58. § (5) és (6) bekezdésben, valamint az Áhsz. 48. § (7) 
bekezdésében foglalt feladatokat,  
b) a leltári különbözetek elszámolását, az eltérések okainak kivizsgálását,  
c) az eszközök értékelését, az Áhsz. 58. § (6) bekezdés e) pontja szerinti 

kivétellel az értékvesztés elszámolását és annak visszaírását, az esetleges terven 
felüli értékcsökkenés visszaírását, értékhelyesbítés elszámolását,  
d) a külföldi pénzeszközre szóló eszközök, kötelezettségek, 
kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek mérleg fordulónapján történő 
átértékelését, a követelések és a kötelezettségvállalások, más fizetési 
kötelezettségek esetén az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett 
nyilvántartási számlákon és a könyvviteli számlákon egyaránt,  
e) a behajthatatlan követelések elszámolását,  
f) az időbeli elhatárolások elszámolását,  
g) a záró befejezetlen termelés készletre vételét,  
h) az 5. számlaosztály 51-56. számlacsoport könyvviteli számláinak átvezetését 
a 8. számlaosztály könyvviteli számláira,  
i) az 571. Saját termelésű készletek állományváltozása és 572. Saját előállítású 
eszközök aktivált értéke könyvviteli számláinak átvezetését a 492. Mérleg szerinti 
eredmény elszámolása könyvviteli számlára,  
j) a 8. és 9. számlaosztály könyvviteli számláinak lezárását a 492. Mérleg 
szerinti eredmény elszámolása könyvviteli számlával szemben,  
k) a 6-os számlaosztály könyvviteli számláinak lezárását a 691. Általános 
költségek átvezetési számla könyvviteli számlával, a 7. számlaosztály könyvviteli 
számláinak lezárását az 591. Költségnem átvezetési számla könyvviteli számlával 
szemben,  

l) az 1-4. számlaosztály könyvviteli számlák lezárását a 493. Zárómérleg 
számla könyvviteli számlával szemben,  
m) a 492. Mérleg szerinti eredmény elszámolása könyvviteli számla átvezetését 
a 416. Mérleg szerinti eredmény könyvviteli számlára,  
n) az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan az előirányzatok 
nyilvántartási számláinak lezárását a 001. Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 
nyilvántartási számlával szemben, valamint a teljesítés nyilvántartási számláinak 
lezárását és - ezzel egyező összegben - a követelések vagy kötelezettségvállalások, 
más fizetési kötelezettségek nyilvántartási számláinak korrigálását a megfelelő 
nyilvántartási ellenszámlával szemben.  

 

Az éves beszámoló összeállításáért és az Igazgatósághoz határidőre történő továbbításáért 
Mekényes Község Önkormányzata esetében Vetusinszki Anita pénzügyi ügyintéző a 

felelős. 
 

A tényleges mutatószámokra vonatkozó adatszolgáltatás határidejét úgy kell kialakítani, 
hogy annak ellenőrzése a beszámoló elkészítéséig megtörténhessen. Az intézmények által 
szolgáltatott adatokat a beszámoló végleges összeállítása, az Igazgatóság részére történő 
leadása előtt 02.20 -ig dokumentált módon ellenőrizni kell. A mutatószámok ellenőrzéséért 
Csiszár László a felelős. A dokumentált ellenőrzéskor az ellenőrzést végző aláírásával 
igazolja a mutatószámok felülvizsgálatának elvégzését a számvitel bizonylaton feljegyzés 
készítése, stb. 
Az állami költségvetéssel történő elszámolás pénzügyi teljesítéséért Csiszár László 

pénzügyi csoportvezető a felelős. 
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Az intézmények költségvetési maradványának szabályszerű kimunkálásának ellenőrzéséért, 
felülvizsgálatáért Csiszár László pénzügyi csoportvezető a felelős. 
 

A költségvetési szervek gazdálkodásukról éves elemi beszámolót készítenek. Az elemi 
beszámoló elbírálásáért, felülvizsgálatáért és jóváhagyásáért, valamint az intézmények 
írásbeli értesítéséért Csiszár László pénzügyi csoportvezető a felelős. 
 

A költségvetési szerv vezetője a belső kontrollrendszer minőségét értékeli és a költségvetési 
szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet szerint nyilatkozatot tesz, az éves elemi költségvetési beszámolóval együttesen 
megküldi az irányító szervnek. A közölt adatok valódiságáért a dr. Morvay Klaudia jegyző 

a felelős. 
 

4. Zárszámadás 

 

A zárszámadási rendelettervezet elkészítéséért dr. Morvay Klaudia jegyző felelős. 
A zárszámadást az összehasonlíthatóság érdekében a költségvetési rendelettel azonos 
szerkezetben kell összeállítani. A helyi önkormányzatok költségvetésének végrehajtására 
vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és az érintett önkormányzat 

polgármesteri terjesztik a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé 
terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik 
hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a 
képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár Áht. 68/B. § szerinti 
ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával 
kapcsolatosan elkészített jelentését. 
 

Az önkormányzat zárszámadásának összeállításával kapcsolatban az intézményeknek 
adatszolgáltatási kötelezettségük van. A szükséges információk tartalmát és az 
adatszolgáltatásra vonatkozó határidőt a jegyző évenként kiadásra kerülő – zárszámadással 
és beszámoló készítésével kapcsolatos – rendelkezése szabályozza. 
 

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul 
a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni: 

- az Áht 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az 
előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni, 
- a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 8. § (2) bekezdése 
szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti 
bontásban, 
- a vagyonkimutatást, és 

- a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből 
származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását. 
- A nemzetiségi önkormányzat és a társulás zárszámadásának megalkotására 
ügyanazon szabályokat kell alkalmazni mint a helyi önkormányzatoknál az Áht. 26. § (1) 
bekezdésében meghatározott eltérésekkel. 

 

XI. 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
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A Jegyzőnek kell gondoskodni, hogy a Gazdálkodási szabályzatban foglalt előírásokat az 
érintett munkatársak megismerjék, annak tényét a szabályzat 20. mellékletében szereplő 
megismerési nyilatkozaton aláírásukkal igazolják a hatálybalépés napjával egyidejűleg. 
 

A kötelezettséget vállaló szerv a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés 
igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról a 
jegyző a Gazdálkodási szabályzat 5-9. mellékleteiben rögzített formában és módon 
naprakész nyilvántartást vezet. 
 

A szabályzatot Mekényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete …… /2022. 
(………….) számú határozatával fogadta el, a Szabályzat 2023. január 1. napján lép 
hatályba.  

Kelt: Mekényes, …………………… 

 

 

 ………………………………………….. 
 dr. Morvay Klaudia 

 jegyző 

 

 

Jóváhagyja és hatályba lépteti: 
Mekényes Község Önkormányzatánál: 
 

…………………………………………. 
László-Legedi Jánosné 

polgármester 
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1. melléklet 

 

A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOKRÓL VEZETENDŐ ANALITIKUS 
NYILVÁNTARTÁSOKRÓL ÉS A NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉÉRT FELELŐS 

SZEMÉLYEKRŐL, VALAMINT A SZABÁLYZAT MELLÉKLETEKÉNT KEZELENDŐ 
DOKUMENTUMOKRÓL 

1. A vezetendő analitikus nyilvántartások: 

Az analitikus nyilvántartás megnevezése 
Vezetésre kötelezett személy neve 

és beosztása 

I. Nyilvántartás a pénzgazdálkodási jogkört 
gyakorlására jogosult személyekről 

Csiszár László Pénzügyi csv. 

munkaköri leírás szerint  

II. A kötelezettségvállalások nyilvántartási főkönyvi 
számlák szerinti vezetése 

adott intézményért felelős 
pénzügyi ea. munkaköri leírás 
szerint 

- 071. Felhalmozási kiadási előirányzatok munkaköri leírás szerint 
- 072. Pénzeszközök kiadási előirányzatai munkaköri leírás szerint 
- 074. Finanszírozási műveletek kiadási előirányzatai munkaköri leírás szerint 

- 075. Működési kiadási előirányzatok munkaköri leírás szerint 

2. A szabályzat mellékleteként kezelendő dokumentumok 

 

Az analitikus nyilvántartás megnevezése 
A mellékletként való elhelyezésért  
felelős személy neve és beosztása 

I. Az egyes pénzgazdálkodási jogkörökkel 
kapcsolatos megbízások, felhatalmazások, 
kijelölések 

Csiszár László pénzügyi 
csoportvezető munkaköri leírás 
szerint 

II. Előirányzat-felhasználási ütemterv Csiszár László pénzügyi csoport 
vezető, Mojzes Adrienn pénzügyi 
ea. 

III. Leltározási anyagok Csiszár László pénzügyi csoport 
vezető,  
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2.1. számú melléklet 
MEKÉNYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

MELLÉKLET: A PÉNZGAZDÁLKODÁSI JOGKÖRÖKET GYAKORLÓK BEOSZTÁSÁRÓL 
ÉS NEVÉRŐL 

 
A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogköröket a következőkben ismertetett beosztású és 
nevű személyek gyakorolják. 
Kötelezettségvállaló: 

A jogszabály szerinti elsődleges kötelezettségvállaló a 
polgármester/jegyző/elnök/intézményvezető.  A többi feladatellátó a feladatát felhatalmazás 
alapján látja el a csatolt melléklet szerint. 
 Beosztás  név aláírás minta 

 

1. /polgármester László-Legedi Jánosné  ................................................... 
 

2. / alpolgármester Siska Zoltán ..................................................................... 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző: 
A jogszabály szerinti elsődleges pénzügyi ellenjegyző a gazdasági vezető. A képesítési 
előírások betartására figyelemmel a gazdasági vezető a további feladatellátót a csatolt 
melléklet szerint jelöli ki. 
 Beosztás név  aláírás minta 

 

1. /pénzügyi ügyintéző Csiszár László   ................................................................ 
  

 

 

2. / pénzügyi ügyintéző Vetusinszki Anita….. ...................................................... 
 

 

Utalványozó: 
A jogszabály szerinti elsődleges utalványozó a polgármester/jegyző/elnök/intézményvezető. 
A többi feladatellátó a feladatát felhatalmazás alapján látja el a csatolt melléklet szerint. 
 

 Beosztás  név aláírás minta 

 

 

1. /polgármester László-Legedi Jánosné  ................................................... 
 

2. / alpolgármester Siska Zoltán ..................................................................... 

 

Érvényesítő: 
A jogszabály szerinti elsődleges érvényesítő a gazdasági vezető. A képesítési előírások 
betartására figyelemmel a gazdasági vezető a további feladatellátót a csatolt melléklet 
szerint jelöli ki. 
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 Beosztás  név   aláírás minta 

1. /pénzügyi ügyintéző Vetusinszki Anita   .......................................................... 

  

 

 

2. / pénzügyi ügyintéző Oláh Gábor Lászlóné  ….. ............................................... 
 

  

 

Teljesítést igazoló: 
 A képesítési előírások betartására figyelemmel a jegyző, a további feladatellátót 2.sz. aláíró 
személyében jelöli ki.  

 Beosztás  név   aláírás minta 

 

1. /polgármester László-Legedi Jánosné  ................................................... 
 

2. / alpolgármester Siska Zoltán ..................................................................... 

 

3. /aljegyző Jónás István...................................................................... 

 

  

 

 

Összeférhetetlenséggel, illetve távolléttel érintett feladatellátók esetében a feltüntetett 
feladatellátók közül a megjelölt további személy köteles a tevékenységet végrehajtani. 
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3. melléklet 
KIJELÖLÉSEK 

 

 

KIJELÖLÉS 

SISKA ZOLTÁN ALPOLGÁRMESTER 

részére 

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 52. § alapján kijelölöm Önt, hogy Mekényes Község Önkormányzata nevében a 
helyi önkormányzat költségvetési előirányzatai terhére kötelezettséget vállaljon. 
 

A kötelezettségvállalási jogkör gyakorlására való felhatalmazás: 
Általánosan Polgármester, akadályoztatása, összeférhetetlenség esetén alkalmazandó. 

 

Mekényes, 2023. január 1 

………………………… 

László-Legedi Jánosné 

polgármester 
NYILATKOZAT 

 

 

A kötelezettségvállalási jogkör gyakorlására vonatkozó felhatalmazást tudomásul veszem, 
az arra vonatkozó feladatokat és felelősséget megismertem. 
Mekényes, 2023. január 1 

 

…………………………. 
Siska Zoltán 

alpolgármester 
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KIJELÖLÉS 

 

SISKA ZOLTÁN ALPOLGÁRMESTER 

részére 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 59. § alapján kijelölöm Önt, hogy Mekényes Község Önkormányzata nevében a 
helyi önkormányzat költségvetési előirányzatai terhére utalványozási jogkört gyakoroljon. 

 

Utalványozási jogkör gyakorlására való felhatalmazás: 
Általánosan Polgármester összeférhetetlenség illetve akadályoztatása esetén 

alkalmazandó. 
 

Mekényes, 2023. január 1 

………………………… 

László-Legedi Jánosné 

polgármester 
 

NYILATKOZAT 

 

 

Az utalványozási jogkör gyakorlására vonatkozó felhatalmazást tudomásul veszem, az arra 
vonatkozó feladatokat és felelősséget megismertem. 

Mekényes, 2023. január 1 

 

…………………………. 
Siska Zoltán 

alpolgármester 
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KIJELÖLÉS 

SIKSA ZOLTÁN ALPOLGÁRMESTER 

részére 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 57.§ alapján határozatlan időre kijelölöm Önt teljesítés igazolására jogosult 
személynek Mekényes Község Önkormányzatánál. 
 

A teljesítés igazolására való kijelölés: 
Általánosan a polgármester akadályoztatása és összeférhetetlenség esetén 

alkalmazandó. 
 

Mekényes, 2023. január 1 

………………………… 

László-Legedi Jánosné 

polgármester 
NYILATKOZAT 

 

 

A teljesítés igazolásra vonatkozó jogkör gyakorlására vonatkozó kijelölést tudomásul 
veszem, az arra vonatkozó feladatokat és felelősséget megismertem. 
 

Mekényes, 2023. január 1 

 

…………………………. 
Siska Zoltán 

alpolgármester 
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KIJELÖLÉS 

 

CSISZÁR LÁSZLÓ PÉNZÜGYI CSOPORTVEZETŐ 

részére 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 55.§ alapján 2020. január 01-től kezdődően, határozatlan időre kijelölöm Önt, 
hogy a Gazdálkodási Szabályzatban szereplő összes önkörmányzat és intézmény 

költségvetése terhére vállalt kötelezettség esetén a kötelezettségvállalás pénzügyi 
ellenjegyzésére. 
 

Mágocs, …………..  
………………….……………… 

dr. Morvay Klaudia 

jegyző 

NYILATKOZAT 

 

 

A pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlására vonatkozó kijelölést tudomásul veszem, az 
arra vonatkozó feladatokat és felelősséget megismertem. 
Mágocs, …………..  

…………………………………… 

Csiszár László 

pénzügyi csoportvezető 

  



28 

 

KIJELÖLÉS 

 

VETUSINSZKI ANITA PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ 

részére 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 55.§ alapján 2020. január 01-től kezdődően, határozatlan időre kijelölöm Önt, 
hogy a Gazdálkodási Szabályzatban szereplő összes önkörmányzat és intézmény, 
ugyanezen szabályzat szerinti összeférhetetlenség, valamint akadályoztatás esetén  a 

pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlására. 

 

A pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlására - összeférhetetlenség esetét kivéve- 

általánosan Csiszár László pénzügyi csoportvezető jogosult, a kijelölés akadályoztatása 
esetén alkalmazandó. 
 

Mágocs, …………..  
………………….……………… 

dr. Morvay Klaudia 

jegyző 

NYILATKOZAT 

 

 

A pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlására vonatkozó kijelölést tudomásul veszem, az 
arra vonatkozó feladatokat és felelősséget megismertem. 
 

Mágocs, …………..  
.…………………………. 

Vetusinszki Anita 

pénzügyi ügyintéző 
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KIJELÖLÉS 

 

OLÁH GÁBOR LÁSZLÓNÉ PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ 

részére 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 58. § alapján határozatlan időre kijelölöm Önt érvényesítésre jogosult személynek 

a Gazdálkodási Szabályzatban szereplő összes önkörmányzat és intézmény esetén, 
illetve ugyanezen szabályzat szerinti összeférhetetlenség, valamint akadályoztatás esetén. 
 

Az érvényesítési jogkör gyakorlására való felhatalmazás: 
Általánosan pénztárbizonylatok érvényesítésénél alkalmazandó, illetve az intézmények 
elsődleges érvényesíőjének akadályoztatása esetén. 

 

Mágocs, …………..  
………………….……………… 

dr. Morvay Klaudia 

jegyző 

NYILATKOZAT 

 

 

Az érvényesítési jogok gyakorlására vonatkozó kijelölést tudomásul veszem, az arra 
vonatkozó feladatokat és felelősséget megismertem. 
 

Mágocs, …………..  
…………………………. 

Oláh Gábor Lászlóné 

pénzügyi ügyintéző 
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KIJELÖLÉS 

 

JÓNÁS ISTVÁN ALJEGYZŐ 

részére 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 57.§ alapján határozatlan időre kijelölöm Önt teljesítés igazolására jogosult 
személynek a Gazdálkodási Szabályzatban szereplő önkormányzat és intézménynél, 
ugyanezen szabályzat szerinti összeférhetetlenség, valamint akadályoztatás esetén. 

 

A teljesítés igazolási jogkör gyakorlására való felhatalmazás: 
Általánosan az polgármesterek/intézményvezetők akadályoztatása és összeférhetetlenség 
esetén alkalmazandó. 
 

Mágocs, …………..  
………………………… 

László-Legedi Jánosné 

polgármester 
NYILATKOZAT 

 

 

A kötelezettségvállalási jogkör gyakorlására vonatkozó felhatalmazást tudomásul veszem, 
az arra vonatkozó feladatokat és felelősséget megismertem. 
Mágocs, …………..  

….…………………………. 
Jónás István 

aljegyző 
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4. melléklet 
 

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS FELADATÁVAL MEGBÍZOTTAK 
NYILVÁNTARTÁSA: 

 

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA JOGOSULT:  
 

NÉV: TÖRZSKÖNYVI 
ALANY: 

BEOSZTÁS: ALÁÍRÁS: 

László-Legedi 

Jánosné  
Mekényes Község 
Önkormányzata 

polgármester  

Siska Zoltán Mekényes Község 
Önkormányzata 

alpolgármester  
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5. melléklet 
PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉS FELADATÁVAL MEGBÍZOTTAK 

NYILVÁNTARTÁSA: 
 

PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉSRE JOGOSULT: 

NÉV: TÖRZSKÖNYVI 
ALANY: 

BEOSZTÁS: ALÁÍRÁS: 

Csiszár László Mekényes Község 
Önkormányzata 

pénzügyi 
csoportvezető 

 

Vetusinszki Anita Mekényes Község 
Önkormányzata 

pénzügyi 
ügyintéző 

 

 

 

 

  

http://www.kormanyhivatal.hu/download/3/6d/21000/2014-14_Kotelezettsegvallalas_rendje.pdf#page=10
http://www.kormanyhivatal.hu/download/3/6d/21000/2014-14_Kotelezettsegvallalas_rendje.pdf#page=10
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6. melléklet 
UTALVÁNYOZÁS FELADATÁVAL MEGBÍZOTTAK NYILVÁNTARTÁSA: 

UTALVÁNYOZÁSRA JOGOSULT: 
NÉV: TÖRZSKÖNYVI ALANY: BEOSZTÁS: ALÁÍRÁS: 

László-Legedi 

Jánosné  
Mekényes Község 
Önkormányzata 

polgármester  

Siska Zoltán  Mekényes Község 
Önkormányzata 

alpolgármester  
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7. melléklet 
ÉRVÉNYESÍTÉS FELADATÁVAL MEGBÍZOTTAK NYILVÁNTARTÁSA: 

ÉRVÉNYESÍTÉSRE JOGOSULT: 
NÉV: TÖRZSKÖNYVI 

ALANY: 

BEOSZTÁS: ALÁÍRÁS: 

Vetusinszki Anita Mekényes Község 
Önkormányzata 

pénzügyi 
ügyintéző 

 

Oláh Gábor 
Lászlóné 

Mekényes Község 
Önkormányzata 

pénzügyi 
ügyintéző 

 

 

 

 

 

  

http://www.kormanyhivatal.hu/download/3/6d/21000/2014-14_Kotelezettsegvallalas_rendje.pdf#page=4
http://www.kormanyhivatal.hu/download/3/6d/21000/2014-14_Kotelezettsegvallalas_rendje.pdf#page=4
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8. melléklet 
TELJESÍTÉS IGAZOLÁS FELADATÁVAL MEGBÍZOTTAK 

NYILVÁNTARTÁSA: 
TELJESÍTÉS IGAZOLÁSRA JOGOSULT: 

NÉV: TÖRZSKÖNYVI ALANY: BEOSZTÁS: ALÁÍRÁS: 
Schild Róbert Mekényes Község 

Önkormányzata 

polgármester  

László-Legedi 

Jánosné 

Mekényes Község 
Önkormányzata 

alpolgármester  

Jónás István Mekényes Község 
Önkormányzatának 
polgármestere, alpolgármestere 

személyes érintettsége esetén 

aljegyző  
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9.melléklet 
MINTA 

 

…………………………….. Önkormányzatának (intézmény) 
Polgármestere (intézmény vezetője, jegyzője, gazdasági 
vezetője) 
 

Ügyiratszám:…………/20… 

 

 

 

 

F E L H A T A L M A Z Á S 

 

A…………. (költségvetési szerv megnevezése) Gazdálkodási szabályzatának …….fejezete 
alapján összeférhetetlenség, valamint akadályoztatásom esetén kötelezettségvállalási, 
(vagy) pénzügyi ellenjegyzési (vagy) utalványozási jogkör gyakorlására 20.. év …..hó 
…napjától felhatalmazom a …………….. állományába tartozó (vagy) a kötelezettséget 
vállaló szerv alkalmazásában álló 

 

…………………………………………. – t 

 

a következő feltételek mellett. A felhatalmazott a kötelezettségvállalási, (vagy) pénzügyi 
ellenjegyzési, (vagy) utalványozási jogkör gyakorlására – az összeférhetetlenség esetét 
kivéve 

 

– csak az …………. Ft –ot meg nem haladó tételek erejéig jogosult.3 
 

A jogkört az erre felhatalmazott a Gazdálkodási szabályzat, valamint a hatályos 
jogszabályok szerint köteles gyakorolni. 
………………20… év ……..hó …. nap 

 

P.H. 

 

………………………………………………… 

( polgármester, jegyző, 
intézményvezető, gazdasági 
vezető) felhatalmazó aláírása 

A kötelezettségvállalási, (vagy) pénzügyi ellenjegyzési, (vagy) utalványozási jogkör 
gyakorlásáról szóló felhatalmazás egy példányát a mai napon átvettem. 
………………20… év ……..hó …. nap 

 

 

………………………………… 

 

aláírás 
3 A feltétel kiterjeszthető meghatározott esetekre és ezen belül külön-külön összeghatárra 
is. 
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10. melléklet 
MINTA 

 

 

…………………………….. Önkormányzatának (intézmény) 
Polgármestere (intézmény vezetője, jegyzője, gazdasági 
vezetője) 
 

Ügyiratszám:…………/20… 

 

 

 

……………………………….. név 

 

 

………….beosztás 

 

 

 

 

Értesítem, hogy a 201…. év……….. hó ……napján kelt, ………./201 …. szám alatt kiadott 
a kötelezettségvállalási, (vagy) pénzügyi ellenjegyzési, (vagy) utalványozási (vagy) 

érvényesítési (vagy) teljesítés igazolási jogkör gyakorlására szóló felhatalmazást 201…. év 
……. hó …. napjától visszavonom. 
 

………………20… év ……..hó …. nap 

P.H. 

………………………….…………………………… 

 

(polgármester, jegyző, 
intézményvezető, gazdasági 
vezető) felhatalmazó aláírása 

 

A kötelezettségvállalás, (vagy) pénzügyi ellenjegyzés, (vagy) teljesítés igazolás, (vagy) 

érvényesítés jogkör gyakorlásának visszavonásáról szóló értesítés egy példányát a mai 
napon átvettem. 
 

………………20… év ……..hó …. nap 

 

 

 

……………………………… 

 

aláírás 
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11. melléklet 
MINTA 

 

…………………………….. Önkormányzatának 
(intézmény) Polgármestere (költségvetési szerv vezetője) 
 

Ügyiratszám:…………/20… 

 

 

 

……………………………….. név 

 

………….beosztás 

 

 

A…………. (költségvetési szerv megnevezése) Gazdálkodási szabályzatának …….fejezete 
alapján 20.... év …..hó …napjától megbízom a teljesítés igazolás jogkör gyakorlására a 
következő esetekben: 
 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

 

 

A jogkört az erre felhatalmazott a Gazdálkodási szabályzat, valamint a hatályos 
jogszabályok szerint köteles gyakorolni. 
………………20… év ……..hó …. nap 

 

P.H. 

…………………………………………… 

 

(polgármester, 
intézményvezető) 

felhatalmazó 
aláírása 

 

A teljesítés igazolás feladatának ellátásáról szóló felhatalmazás egy példányát a mai napon 
átvettem. 
………………20.. év ……..hó …. nap 

 

…………………………………. 
 

 

aláírás 
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12. melléklet 
MINTA 

 

 

…………………………….. Önkormányzatának (intézmény) (gazdasági vezető, jegyző) 
 

Ügyiratszám:…………/20… 

 

 

 

……………………………….. név 

 

………….beosztás 

 

 

 

 

A…………. (költségvetési szerv megnevezése) Gazdálkodási szabályzatának …….fejezete 
alapján 20.... év …..hó …napjától megbízom az érvényesítés jogkör gyakorlására. 
 

 

A jogkört az erre felhatalmazott a Gazdálkodási szabályzat, valamint a hatályos 
jogszabályok szerint köteles gyakorolni. 

 

………………20… év ……..hó …. nap 

 

P.H. 

 

…………………………………………… 

 

(gazdasági 
vezető, jegyző) 
felhatalmazó 
aláírása 

 

 

 

 

A érvényesítési feladat ellátásáról szóló felhatalmazás egy példányát a mai napon átvettem. 
 

………………20… év ……..hó …. nap 

 

 

 

 

…………………………………. 
 

aláírás
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 13. melléklet 
MINTA 

 

………………..………………… 

 

(költségvetési szerv megnevezése) 
 

Kötelezettségvállalási bizonylat 

 

Nyilvántartási száma: ……./20… 

 

Elrendeljük az alábbi előirányzat (jogcím) terhére előirányzat lekötését az előirányzat-
felhasználási ütemtervvel összhangban a túloldali részletezés foglaltak szerint: 
 

Előirányzat: 
 

Kötelezettségvállalás jogcíme: 
 

Kötelezettségvállalás összege (Ft): 
 

A szerződő fél megnevezése, 
Bankszámla száma 

Adószáma, vagy  

azonosítója adóazonosító jele 

 

  

    

 

A kötelezettségvállalásból: 
……………. forint tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettség, 
……………. forint tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettség, 
……………. forint tárgyévben a következő évi előirányzat terhére vállalt kötelezettség, 
……………. forint tárgyévben a további évek előirányzata terhére vállalt 
kötelezettség, A kötelezettségvállalások forrása (évek szerinti bontásban): 

 az előző évek maradványa:  
 tárgyévi költségvetési előirányzat (támogatás, bevétel):  
 tárgyévet követő évek előirányzata (támogatás,  

Fizetés módja: 

Átutalás:  Készpénz: 
 

…………. 20.. év ………………. hó …… nap 

 

……………………………… ………………………………….. 
kötelezettségvállaló pénzügyi ellenjegyző 

 

A kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele      ……………      szám alatt megtörtént. 
 

 

…………. 20… év ……… hó ….. nap
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14. melléklet 
 

 

Kötelezettségvállalás az előirányzat ütemterv szerint bontásban 
 

 

Szerződés szerinti 
kifizetési 
határidők ÁHT-T 

és/vagy KTK 
részletezés 

Kötelezettség 
összege (Ft)  

Forrása 

Megjegyzés 

hónap nap  
előző évek 

maradványa 

tárgyévi 
költségvetési 

ei.  

Január             

Február             

Március             

Április             

Május             

Június             

Július             

Augusztus             

Szeptember             

Október             

November             

December             

Összesen:              

  

Megjegyzések: ….............................................................................................. 
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15. melléklet 
 

………………..………………… 

 

(költségvetési szerv megnevezése) 
 

Kötelezettségvállalási visszavonási bizonylat 
Nyilvántartási száma: ……./20… 

 

A ………………………….……………….    polgármesteri    hivatal    (intézmény)    
részére 

 

……………………..(kiadási jogcím) előirányzat terhére 201………. hó ………….napján 
vállalt kötelezettséget /kötelezettségből/……….…………….. forint értékben a túloldali 
részletezésben foglaltak szerint visszavonjuk. 

 

A visszavont kötelezettségvállalásból: 
 

 az előző évek maradványa terhére vállat kötelezettséget:  
 

 tárgyévi költségvetési előirányzat terhére vállat kötelezettséget (támogatás, bevétel):  
 

 tárgyévet követő évek előirányzata terhére vállalt kötelezettséget (támogatás, 
bevétel),: csökkenti.  
 

 

 

 

……………, 20… év ……………………..hó …..nap 

 

 

 

…………………………
…… 

……………………………
…….. 

kötelezettségvállaló pénzügyi ellenjegyző 

 

 

A kötelezettségvállalás visszavonásának nyilvántartásba vétele ……… számon megtörtént. 
 

………….., 20… év ……………………..hó …..nap 

 

………………………….. 
aláírás 
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16. melléklet 
Kötelezettségvállalás visszavonásának részletezése 

 

Szerződés szerinti 
kifizetési 
határidők ÁHT-T 

és/vagy 
KTK 

részletezés 

Visszavont 

kötelezettség 
összege (Ft)  

Forrása 

Megjegyz

és 

hónap nap  
előző évek 

maradványa 

tárgyévi 
költségvetési ei.  

Január             

Február             

Március             

Április             

Május             

Június             

Július             

Augusztus             

Szeptember             

Október             

November             

December             

Összesen:              

  

Visszavonás oka: ….............................................................................................. 
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17. melléklet 
 

 

 

 

Nyilvántartási száma: ……./20… 

 

A ………………………….……………….    polgármesteri    hivatal    (intézmény)    
részére 

 

……………………..(kiadási jogcím) előirányzat terhére 20………. hó ………….napján vállalt 
kötelezettséget ……….…………….. forint értékben a túloldali részletezésben foglaltak szerint 
megemeljük. 
 

A megemelt kötelezettségvállalásból: 
 

 az előző évek maradványa terhére vállat kötelezettséget:  
 

 tárgyévi költségvetési előirányzat terhére vállat kötelezettséget (támogatás, bevétel):  
 

 tárgyévet követő évek előirányzata terhére vállalt kötelezettséget (támogatás, 
bevétel),: növeli.  
 

 

 

…………….., 20… év ……………………..hó …..nap 

 

 

 

…………………………
…… 

……………………………
…….. 

kötelezettségvállaló pénzügyi ellenjegyző 

 

 

A pótlólagos kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele …………….. számon megtörtént. 
 

 

 

 

…………….., 20… év ……………………..hó …..nap 

 

 

 

………………………….. 
 

aláírás 
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18.  melléklet 
 

Pótlólagos kötelezettségvállalás részletezése 

 

 

Szerződés szerinti 
kifizetési határidők 

ÁHT-T 

és/vagy KTK 
részletezés 

Pótlólagos 
kötelezettség 
összege (Ft)  

Forrása 

Megjegyzés 

hónap nap  
előző évek 

maradványa 

tárgyévi 
költségvetési ei.  

Január             

Február             

Március             

Április             

Május             

Június             

Július             

Augusztus             

Szeptember             

Október             

November             

December             

Összesen:              

  

Kötelezettségvállalás növekedésének oka: 
…...................................................................................................................... 
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19. melléklet 
 

 

A kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele megtörtént 
 

…………..…………sz. alatt. 
 

Kiadási jogcím: ………………………………………………………………… 

 

A kötelezettségvállalásból: 
 

………….… forint tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettség, 
 

………….… forint tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettség, 
 

………….… forint tárgyévben a következő évi előirányzat terhére vállalt 
kötelezettség, 
 

……………. forint tárgyévben a további évek előirányzata terhére vállalt 
kötelezettség, 
 

 

 

………., 20……..év ………………..hó ………nap 

 

 

 

…………………… 

 

aláírás
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20. melléklet 

MEGISMERÉSI NYILATKOZAT 

A Gazdálkodási Szabályzatban foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban 
foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani.  

 

Név Beosztás Dátum Aláírás 

    

    

    

    

    

    

    

 

 



 

Iktatószám:  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT  
 

 

 

 

 

 

 

 

Jóváhagyta:  

Mekényes Község  Önkormányzat Képviselő-testülete 

…. /2022. (………...) számú határozattal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

Az államháztartás szervezetei a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. § (5) és (8) be-

kezdése, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 50§ 
(1) bekezdése előírásai alapján jelen szabályzatban határozom meg a pénzkezelés helyi rend-
jét.  
 

A szabályozás kialakításakor figyelembe vételre került: 
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban Szt.),  
- az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátossá-

gairól szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet (továbbiakban Áhsz.), 
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. ren-

delet (továbbiakban: Ávr.) 
-  a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet,  

- a bizonylati szabályzat,  
- a gazdálkodási jogkörök (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás, 

érvényesítés) gyakorlásának szabályzata, 

- a helyi tárgyi feltételek, melyet a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban 
Hivatal) biztosít, 

- a helyi személyi feltételek, melyet a Hivatal biztosít, valamint 
- a helyi házipénztári és banki pénzkezelési igények. 

 

A szabályzat hatálya 
 

A Pénzkezelési Szabályzat rendelkezései kiterjednek Mekényes Község Önkormányzatára, az 

általa fenntartott intézményekre, költségvetési szervekre. 
 

Mekényes Község Önkormányzatára és az általa fenntartott intézményekre, költségvetési 
szervekre vonatkozóan a gazdálkodási feladatokat a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal 
(továbbiakban: Hivatal) látja el.  

 

 

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 

1. A kerekítés szabályai a pénzkezelés során  

A forintban, készpénzzel - bankjegy vagy érme átadásával - történő fizetés esetén, ha a fize-
tendő végösszeg nem 5 forintra vagy annak többszörösére végződik, akkor az alábbiakban 
meghatározott kerekítési szabály alapján kell a fizetendő összeget megállapítani és kiegyenlí-
teni.  

─ a 0,01 forinttól 2,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 0;  

─ a 2,50 forinttól 4,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 5;  
─ az 5,01 forinttól 7,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 5;  
─ a 7,50 forinttól 9,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 0;  
forintra végződő összegre kell kerekíteni.  
Az ellátások esetében az összeget a legközelebbi 0 és 5 forintra végződő összegre, felfelé kell 
kerekíteni.  
A pénzkezelési szabályzat hatálya alá tartozó költségvetési szerveknél a kerekítési különböze-
tek összegét bevételként, kiadásként ahhoz a bevételi, kiadási jogcímhez kapcsolódóan kell 
elszámolni, ahol az ténylegesen felmerült. A kerekítésből adódó különbözetet – amennyiben 
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az eredeti bizonylaton – számlán, egyéb dokumentumon – nem került feltüntetésre, a bevételi, 
kiadási pénztárbizonylaton elkülönítetten fel kell tüntetni.  
Abban az esetben, ha a készpénzes kiadások teljesítésekor, bevételek beszedéskor nem hatá-
rozható meg egyértelműen, hogy az mely rovathoz kapcsolódik, mivel a készpénzmozgás 
egynél több kiadási, illetve bevételi rovatot érintett, úgy a kerekítési különbözetből adódó 
összeget a K355 Egyéb dologi kiadásokra, vagy B411 Egyéb működési bevételre kell elszá-
molni a kerekítés előjelétől függően.  

 

2. A pénzkezelés során érvényesítendő alapelvek  
A Hivatalban törekedni kell a készpénz nélküli és készpénz kímélő fizetési módok alkalmazá-
sára, a pénzforgalom lebonyolítása során a bankszámlán történő tranzakciókat kell előnyben 
részesíteni.  
A házipénztár létesítésénél biztosítani kell a pénz és egyéb értékek, valamint azok kezelésével 
foglalkozó munkatársak fokozott védelmét.  
A szabályzat – a hatályos jogszabályok, valamint a szabályzat hatálya alá tartozó államháztar-
tási szervezetek számviteli politikájának előírásait figyelembe véve – a következő témákhoz 
kapcsolódóan tartalmaz előírásokat:  
- a pénzforgalmi számla nyitása, a számlák feletti rendelkezés,  
- az ügyfélterminál használata,  
- a készpénzkezelés szabályai,  
- a házipénztár elhelyezése, védelme  
- a pénzkezelés személyi feltételei,  
- a pénzszállítás szabályai,  
- a bankkártya használata,  
- a munkabér fizetésének rendje,  
- valutapénztár kezelésének szabályai,  
- értékpapírok kezelése,  
- a pénztár által használt bizonylatok. 
 

 

II. PÉNZFORGALMI SZÁMLAKEZELÉS 
 

1. Fizetési számla, alszámlák nyitása, vezetése  
A települési, a nemzetiségi önkormányzat és intézményei az Ávr. 145. § (3)-(5) bekezdés sze-
rinti fizetési számláját, valamint, alszámláit az Áht. 84. § (1) bekezdése alapján választott 
számlavezetőnél vezetheti.  
Az Önkormányzatok saját határozataik alapján fizetési számlájukat, valamint a 2. és 3. pont-
ban meghatározott – a fizetési számlákhoz kapcsolódó – alszámláikat a Takarékbank Zrt. 

vezeti.  

A költségvetési gazdálkodással és a pénzellátással kapcsolatos minden pénzforgalmat a fize-
tési számlán – ideértve a fizetési számla alszámláit is – kell lebonyolítani.  
Az Ávr.147/A. § alapján a folyamatos pénzellátás érdekében a helyi Önkormányzat, a nemze-

tiségi önkormányzat és intézménye a számlavezető megváltoztatásáról hozott döntéséről a 
Magyar Államkincstár területileg illetékes szervét legkésőbb  
- a változás tervezett időpontja előtt 30 nappal, valamint  
- a fizetési számla megváltozásáról változással egyidejűleg  
írásban értesíti.  
Az értesítések határidőre történő elküldéséért az intézmény pénzügyi ügyintézője a felelős.  
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A belföldi hitelintézet által vezetett fizetési számlán lévő szabad pénzeszközök a fizetési 
számlához kapcsolódó alszámlán leköthetők.  
Az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséről az intézményvezető, a 
pénzügyi csoport jóváhagyásával dönt.  
 

2. A fizetési számlához kapcsolódó alszámlák  
A szabályzat hatálya alá tartozó költségvetési intézmények az Ávr. 145. § (2) bekezdésében 
foglaltakon túl a fizetési számlájához kapcsolódóan – az Ávr. 145. (3) bekezdése alapján – a 

következő alszámlákat nyitja meg:  
a) a helyi önkormányzat lekötött bankbetétei elkülönítésére szolgáló alszámla,  
b) a helyi adók és a települési adó befizetésére adónemenként külön adóbeszedési alszámla,, a 

késedelmi pótlék befizetésére pótlék beszedési alszámla, a bírságok, önellenőrzési pótlék és a 
végrehajtási költség befizetésére bírság beszedési alszámla, a talajterhelési díj befizetésére 
talajterhelési díj beszedési alszámla, termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója befi-
zetésére, a magánfőző által előállított magánfőzött párlat utáni jövedéki adó befizetésére be-
szedési számlát, 
c) a helyi önkormányzatot megillető, a b) pontba, valamint a (4) bekezdés a)-c) pontjába nem 
tartozó adók módjára behajtandó köztartozások befizetésére egyéb bevételek elszámolására 
szolgáló alszámla,  
d) a különböző pályázatokhoz kapcsolódó alszámlák, ha azt a pályázat kiírója előírja.  

A számlák nyitására, vezetésére vonatkozó szerződés(ek) aláírására az intézmény vezetője és 
a Hivatal pénzügyi csoportvezetője együttesen jogosult  
 

3. Nem közvetlenül a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó feladatok kimutatására szolgá-
ló fizetési számlák, alszámlák  
Az Önkormányzat az 1. pontban meghatározott fizetési számlán, valamint az ahhoz kapcsoló-
dóan megnyitott és a 2. pontban felsorolt alszámlákon kívül – az Ávr. 145. § (4) bekezdése 
alapján – a következő fizetési számlákat, alszámlákat nyitja meg tartja fenn: 
a) közigazgatási hatósági eljárási illeték, továbbá az azzal összefüggésben felszámított mu-
lasztási bírság, késedelmi pótlék befizetésére szolgáló fizetési számlát,  
b) a gépjárműadó befizetésére szolgáló gépjárműadó fizetési számlát,  
c) más által kimutatott adók módjára behajtandó köztartozások - kizárólag a helyi önkor-
mányzatot megillető köztartozások kivételével - befizetésére idegen bevételek elszámolására 
szolgáló fizetési számlát,  
d) letéti számlát,  
e) a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (1) bekezdése a Magyar Államkincstárnál veze-
tett pályázati számlákat,  
f) a közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás elkülönítésére szolgáló alszámlát  
A szabályzat hatálya alá tartozó költségvetési intézményekhez tartozó aktív bankszámlákat, 
számlaszámaikkal együtt a 0. számú melléklet tartalmazza. 

 

3. A számlákhoz kapcsolódó készpénzforgalom, a számlákról teljesíthető kifizetések, 
utalások  
A 1. pont b) és c) alpontja szerinti alszámlákról, valamint a 2. pont a)-c) alpontjai szerint ve-

zetett fizetési számlákról kizárólag az Ávr. 145. § (5) bekezdésében meghatározott műveletek 
teljesíthetők:  
- a helyi önkormányzat fizetési számlájára, valamint annak a 2. pont szerinti alszámláira való 
átutalás,  
- más által kimutatott és beszedett adók módjára behajtandó köztartozások átutalása a tarto-
zást kimutató által megadott fizetési számlára,  
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- a központi költségvetést megillető közigazgatási hatósági eljárási illeték- és az azzal össze-
függésben felszámított pótlék-, mulasztási bírságbevétel átutalása a Kincstár által vezetett 
fizetési számlára,  
- az adózó - visszatérítésre jogosult - részére történő visszatérítés, ideértve az Art. szerint fize-
tett kamatot is, és  
- az adózó kérelmére a 3. pont a)-c) alpontjaiban felsorolt alszámlák, valamint a fizetési szám-
lák közötti átvezetések.  
A 2. pont b) és c) alpontjai, valamint a 3. pont a)-c) alpontjai szerinti bevételeket az ott megje-
lölt számlákon, alszámlákon kell beszedni.  
Amennyiben az Önkormányzat más fizetési számlájára, alszámlájára érkezik befizetés, a befi-
zetést a megfelelő fizetési számlákra befolyó bevételekhez kapcsolódó nyilvántartáson is át 
kell vezetni.  

A 2. pont b.) alpontja szerinti alszámlák esetében az indokolt visszatérítéseket az alszámlákról 
kell teljesíteni. Ha az alszámlán lévő összeg nem nyújt fedezetet az utaláshoz, a visszatérítés 
fedezetének megfelelő összeget a kapcsolódó fizetési számláról kell átvezetni az alszámla 
javára.  
A 2. pont a) alpontja szerinti fizetési számlára beszedett közigazgatási hatósági eljárási ille-
ték- és az azzal összefüggésben felszámított késedelmi pótlék-, bírságbevételt a visszatéríté-
sekkel csökkentve negyedévente, a 3) pont b) alpontja szerinti fizetési számlára beszedett, a 
központi költségvetést megillető gépjárműadó bevételt havonta, a tárgynegyedévet – gépjár-
műadó vonatkozásában a tárgyhónapot – követő hónap 10. napjáig kell a Kincstár által megje-
lölt fizetési számlára átutalni.  
A 3. pont c) alpontja szerinti fizetési számláról a helyi önkormányzatot megillető bevétel hó 
végén rendelkezésre álló összegét a tárgyhónapot követő hónap 10-éig kell a helyi önkor-
mányzat fizetési számlájára átutalni. A nem a helyi önkormányzatot megillető bevételt szük-
ség szerint, de legkésőbb a hó végén rendelkezésre álló összeget a tárgyhót követő hónap 10-

éig kell a behajtást kérő szerv fizetési számlájára átutalni.  
Ha a 2. pont b) alpontja szerinti fizetési számláról az e fizetési számlára nézve meghatározott 
határidő letelte előtt, még a tárgyhónapban történik a települési önkormányzat más fizetési 
számlájára átutalás, azzal egyidejűleg a központi bevételi számlát megillető hányadot is át kell 
utalni a Kincstár által meghatározott fizetési számlára.  
A fizetési számlákról, valamint az alszámlákról teljesítendő fenti utalásokért az adott költség-
vetési intézmény pénzügyi ügyintézője a felelős.  
Amennyiben Önkormányzatunk hitellel rendelkezik, kötvényt bocsájt ki – az Áht. 84. § (4) 
bekezdésében foglalt kivételekkel –  

- a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támoga-
tással, valamint  
- a költségvetési támogatásokkal kapcsolatos pénzforgalmát  
a fizetési számlájához kapcsolódó alszámlán köteles elkülöníteni az Ávr. 145. § (2) bekezdése 
alapján.  
Az Ávr. 145. § (2) bekezdésének előírása szerint az Önkormányzat – az Áht 84. § (4) bekez-
désében foglalt kivételekkel – az alszámláról a hitelen, kötvényen alapuló fizetési kötelezett-
ségeit nem teljesítheti.  
A nemzetiségi önkormányzatra az Áht. 145. § (1) és (2) bekezdését kell alkalmazni.  
A nemzetiségi önkormányzat a fizetési számlájához kapcsolódóan a 145. § (3) bekezdés a) és 
d) pontja szerinti alszámlákat, a letéti pénzeszközök kezelésére letéti számlát, és devizaszám-
lát vezethet. 
 

4. Aláírás bejelentésének szabályozása  
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Számlatulajdonosként a Polgármester/intézményvezető jelenti be a számlavezető hitelintézet-
nek (Kincstárnak), hogy a megnyitott számlák felett kik jogosultak rendelkezni.  
A számlák feletti rendelkezési jogosultság bejelentése a számlavezető hitelintézet (Kincstár) 
által rendszeresített aláírás bejelentőn történik. Az aláírás bejelentést költségvetési intézmé-
nyenként kell megtenni. A számlák feletti rendelkezési jogot mindig két jogosult együttesen 
gyakorolja. Az aláírók mindig az adott intézmény vezetője, és helyettese, illetve a Hivatal két 
pénzügyi előadója. 
A számlák felett a rendelkezési jogosultság az aláírás bejelentő kartonok tartalmazzák, me-
lyek a Hivatal pénztárában találhatók. 
 

5. Hitelintézeti ügyfélterminál használata  
A Takarékbank Zrt. a Hivatalhoz ügyfél terminált helyezett ki. Az ügyfélterminál és a szám-
lavezető hitelintézet között közlekedő adatok (megbízások, visszaigazolások) titkosak. Az 

adatok rögzítése után a pénzforgalmi szolgáltatóhoz bejelentett és általuk nyilvántartásba vett 
aláírásra jogosult személyek titkos jelszavának beírása (aláírás) után indíthatók a tranzakciók. 
Aláírásra egyik aláírónak minden esetben az adott költségvetési szerv vezetőjének vagy he-
lyettesének kell lennie. Amennyiben a terminál és a hitelintézet között élő számítógépes kap-
csolat van, a kapcsolat létrehozója nem hagyhatja el az irodát, csak a kapcsolat megszakítása 
után. Hibás tranzakciók végzéséért a terminál használója felel. 
A Hivatal a Magyar Államkincstárnál vezetett számlákhoz nem rendelkezik ügyfélterminállal, 
az átutalás papír alapú megbízással történik. Az átutalási megbízást PFNY11 számú nyomtat-
vány (18/2009. (VIII.6.) MNB rendelet mellékletének 1. sz. mintája) a Kincstár Megyei Igaz-
gatóságának Állampénztári Irodához történő benyújtásával adható meg.  
 

 

III. HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYOK 
 

1. A házipénztár helye, tárgyi feltételek, nyitvatartás 

 

1.1. A házipénztár helye és a tárgyi követelmények 

A házipénztár a szabályzat hatálya alá tartozó költségvetési intézmények működéséhez, a 
feladatainak ellátásához szükséges készpénz, értékek és egyéb értékek forgalmának lebonyolí-
tására, megőrzésére kijelölt hely. 

A házipénztárban kezelendő értékek közé a különféle értékpapírok (pl.: kötvények, részvé-
nyek, kárpótlási jegyek) tartoznak. Egyéb értéknek minősülnek, pl.: a szigorú számadás alá 
vont nyomtatványok, értéket képviselő utalványok stb. 
A pénzkezelés tárgyi feltételeit a Jegyző határozza meg az alábbiak figyelembe vételével: 

- a napi készpénzforgalom nagysága,  
- egy napon belül a pénztári tételek száma, 
- a pénztárban tárolt legmagasabb pénztárösszeg a pénzforgalom bonyolítása során,  
- a megengedett napi záró pénzkészlet nagysága. 

 

A pénzkezelés tárgyi feltételei és a pénztárhelyiség: 
a) tényleges tároló hely:  

1) pénztárkazetta,  

2) tűzbiztos páncélszekrény. 

b) pénztárhelyiség: 
- külön pénztárhelyiség, kiszolgáló ablakkal, 

c) egyéb a pénztárra is kiterjedő technikai védelemként a riasztó. 
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A házipénztári feladatokra kijelölt helyet a helyiség megközelítésére szolgáló folyosón táblá-
val is meg kell jelölni, tájékoztatásul ki kell függeszteni a pénztári nyitvatartási idejét is. 
 

A házipénztári pénzkezelés helyén ki kell függeszteni 
a) a pénztáros, illetve a pénztáros helyettes nevét, 
b) a pénztárellenőr nevét, 
c) a pénztári tételekkel kapcsolatosan utalványozói, érvényesítő, pénzügyi ellen-

jegyzői feladatokat ellátók nevét, és aláírás-mintáját. 
 

A pénzkezelés további tárgyi feltételeit jelentik a pénzkezelés bizonylatolásához, nyilvántar-

tásához szükséges nyomtatványok, melyek biztosításáért a Jegyző a felelős. 
 

1.2. A pénztári kulcsok kezelése 

A pénztáros egyedül, saját felelősséggel kezeli a tároló helyek kulcsát. 
A pénztárellenőr páncélszekrényben őrzi a kulcsok másodpéldányát. 
Ha a pénztárkulcs elveszett, használhatatlanná vált, a pénztáros azonnal köteles erről a Jegy-

zőt tájékoztatni, aki gondoskodik a zárak lecseréléséről, illetve új kulcs biztosításáról. 
 

1.3. A biztonságos őrzés 

Amennyiben a pénztáros a pénztár nyitvatartási ideje alatt a pénztárkezelésre kijelölt helyet 
bármilyen rövid időre elhagyja, köteles a pénztárat technikailag úgy zárni, mint a pénztári 
órák után.  
 

 

1.4. A pénztár nyitva tartása 

A házipénztár nyitva tartása:    

Napok Nyitvatartási idő 

hétfő 8,00 -11,00 

13,00-16,00 

kedd - 

szerda - 

csütörtök 8,00-11,00 

13,00-16,00 

péntek - 

 

A nyitvatartási időn kívül a pénztáros csak a Jegyző közvetlen utasítása alapján teljesíthet 

pénztári be- és kifizetést. 
 

1.5. Rendkívüli események jegyzőkönyvbe foglalása 

A pénztári kulcsok, zárak megrongálódása, illetve más a pénz tárolási helyét érintő rendkívüli 
eseményekről jegyzőkönyvet kell készíteni.  
A jegyzőkönyv tartalmi követelményei: 

- jegyzőkönyv felvételének helye és időpontja, 
- jelenlévők neve, 
- a rendkívüli esemény megnevezése, ismertetése,  
- a rendkívüli eseményekkel kapcsolatosan szükséges intézkedések, valamint az intézke-

dések megtételéért felelős személyek,  
- a jelenlévők aláírása. 
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2.  Személyi feltételek 

 

A házipénztári pénzkezelés bonyolításához szükséges az alábbi személyi feltétel megléte: 
- pénztáros megbízása és felelősségvállalási nyilatkozata, 
- pénztáros helyettes megbízása és felelősségvállalási nyilatkozata, 

- pénztárellenőr megbízása, 
- ellátmánykezelés esetén ellátmánykezelők megbízása és felelősségvállalási nyilatkozata, 

- pénzkezelő helyek esetén a pénzkezelők megbízása és felelősségvállalási nyilatkozata, 

- pénzszállításra jogosult személyek kijelölése és felelősségvállalási nyilatkozata. 

 

A pénztári pénzkezelés során szükséges az, hogy a pénzkezeléssel foglalkozók rendelkezze-

nek megbízással. 
A személyi feltételek rendelkezésre állásáért a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatalon ke-

resztül a Jegyző tartozik felelősséggel. 

 

A pénztáros  
 

Pénztáros az a büntetlen előéletű, a feladat ellátására szakmailag is alkalmas személy lehet, 
akit a Jegyző a pénztár kezelésével írásban megbízott. 
 

A pénztáros személyének megbízásakor a Jegyzőnek figyelembe kell venni azt, hogy a pénz-

tárosi feladatokkal összeférhetetlenek az alábbi munkakörök: 
- pénztárellenőr,  
- aki utalványozási feladatokat lát el, 
- akinek a helyi intézmény fizetési számlája felett aláírási joga van,  
- aki a fizetési számla- és pénztárforgalom könyvelésében részt vesz. 

A Jegyző a fenti összeférhetetlenségi helyzetek alól írásban felmentést adhat akkor, ha a szer-

vezeti háttér hiányossága (kis létszám) miatt az összeférhetetlenség feloldása nem megoldha-

tó. 
 

A pénztáros helyettes 

 

A Jegyző a pénztáros váratlan, illetve tervezett távolmaradása esetére köteles a pénztáros mel-

lett 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 össze-

férhetetlenségi követelményeket. (Indokolt esetben a Jegyző itt is írásbeli felmentést adhat az 
összeférhetetlenség alól.) 
 

Pénztárellenőr 
 

Pénztárellenőr szintén büntetlen előéletű, a feladat ellátására szakmailag is alkalmas személy 
lehet, akit a Jegyző a pénztár ellenőrzési feladatokkal írásban megbízott. 
 

A pénztár ellenőrnek nem szabad kijelölni: 
- a pénztárosi megbízással rendelkező személyt, 
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- a pénztáros helyettesi megbízással rendelkező személyt, 
- aki utalványozási feladatokat lát el,  
- akinek a fizetési számla felett hitelintézeti aláírási joga van,  
- aki a fizetési számla- és pénztárforgalom könyvelésében részt vesz. 

Indokolt esetben a Jegyző itt is írásbeli felmentést adhat az összeférhetetlenség alól. 
 

 

3. A pénzkezelési munkakörök és feladatok 

 

A készpénzkezeléssel érintett munkakörök a következők: 
- pénztáros,  
- pénztáros helyettes, 

- pénztárellenőr. 
 

A pénztáros és feladata 

 

A pénztárosnak a feladatait részmunkaidőben, fő munkaköri feladata részeként kell ellátnia, 
mivel a pénztárosi feladatok volumene ezt a feladat-ellátási formát indokolja. 
 

A pénztáros feladata: 
- a pénztárban tartott készpénz és egyéb értékek kezelése, 

- a pénztárban tartott dolgok megőrzése során a pénzkezelés biztonságát szolgáló eszkö-
zök alkalmazása, 

- a gazdasági eseményt igazoló okmányok, elszámolások alaki, tartalmi és számszaki 
szempontból történő ellenőrzése,  

- a befizetett készpénz átvétele,  
- a pénz átvétele előtt a pénz valódiságának, forgalomképességének ellenőrzése, 
- az utalványozott kifizetések teljesítése,  
- a pénztárral kapcsolatos nyilvántartások és elszámolások vezetése, 
- a pénztár e szabályzat szerinti zárása,  
- a bizonylati fegyelem megtartása,  
- gondoskodni arról, hogy a pénztárban a várható szükségletnek megfelelő mennyiségű 

pénz kifizetéskor rendelkezésre álljon, 

- hogy a pénztárban csak teljesen ép bankjegyek legyenek, azaz a bankjegyek ne legye-

nek hiányosak, megrongálódottak, megcsonkítottak (kivételt képeznek azok, melyek 
még teljes értékben beválthatóak), 

- jelen legyen a pénztár pénztáros helyettes részére történő pénztárátadásnál akkor, ha 
hiányzása előre tervezett, 

- jelen legyen a pénztár helyettestől történő pénztár visszavételkor. 
 

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 jegyzőkönyv pénzintézetnek való átadásá-
ról gondoskodni kell. 
 

A pénztáros helyettes és feladata  
 

A pénztáros helyettes a pénztáros helyett köteles ellátni a feladatokat akkor, ha a pénztáros: 

- bejelentett okokból (pl.: szabadság), illetve 
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- váratlanul (pl.: betegség) a munkahelyén nem jelenik meg. 

 

A pénztáros távolmaradása esetében biztosítani kell a pénztáros helyettesítését. A helyettesí-
tésről ideiglenes távollét esetére gondoskodni kell. 
 

Bejelentett távollét esetén a pénztáros és a pénztáros helyettes jelenlétében a pénztárról át-

adás-átvételi jegyzőkönyvet kell felvenni. 
 

A pénztáros váratlan távolmaradása esetén a pénztár felnyitásáról (átadásáról-átvételéről) 
jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvből négy példányt kell készíteni. 
Az egyes jegyzőkönyvi példányokat az alábbi személyek veszik át: 

- a helyettesítést ellátó, illetve az új megbízott pénztáros,  
- a pénztárellenőr, 
- többlet vagy hiány esetében az irattár,  
- a távolmaradó, illetve távozó pénztáros. 

A pénztár átadásáról-átvételéről készített jegyzőkönyvek megírása előtt a Jegyző (vagy az 

általa kijelölt személy), a pénztárellenőr és a pénztárat átvevő pénztáros helyettes együtt nyit-
ják fel a pénztárat és készítenek pénztárzárlatot.  
 

A pénztárban lévő pénzkészletet a pénztári bizonylatok alapján ellenőrzik, s a pénztárzárlat 
alapján megállapítják az esetleges hiányt vagy többletet. A fenti munkák elvégzése után a 
pénztár átadásáról-átvételéről készítenek jegyzőkönyvet legalább az alábbi tartalommal: 

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

= készpénz összege címletenként,  
= az értékpapírok összege (a vezetett nyilvántartás szerinti részletezésben), 

= az egyéb értékek (tételesen vagy csoportosan, ha van értékük értékben is kife-

jezve), 

- a felhasznált pénztárbizonylatok utolsó sorszámai,  
- a pénztárjelentés utolsó bejegyzési tételszáma,  
- a pénztárat átvevő pénztáros helyettes átvételre vonatkozó nyilatkozata, 

- a jelenlévő aláírása. 
 

A pénztáros munkába állásának napján a pénztáros helyettes szintén pénztár átadás-átvételi 
jegyzőkönyv készítése mellett adja át a pénztárt a pénztárosnak.  
 

A pénztárellenőr és feladata 

 

A pénztárellenőr folyamatos, napi feladata: 

- az alkalmazott bizonylatok megfelelőségének ellenőrzése, 
- a bizonylatok alaki ellenőrzése, ezen belül: 

= a pénztáros megfelelő bevételi és kiadási pénztárbizonylat nyomtatványokat 

használt-e,  

= a bizonylatokon a szükséges aláírások szerepelnek-e, 

= a bizonylatok kiállítása megfelelő-e, nem tartalmaznak-e szabálytalan javítást, 
kitöltési módjuk biztosítja-e a számviteli bizonylatok megőrzési időn belüli ol-
vashatóságát, a bizonylaton szereplő adatok egyértelműen azonosíthatóak-e, ol-

vashatóak-e, 

= a bizonylatok épek-e; 

- a bizonylatok tartalmi ellenőrzése, ezen belül: 
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= a bizonylatokhoz csatolt mellékletek rendelkezésre állnak-e,  

= a pénztárbizonylatokhoz csatolt alapbizonylatok megfelelnek-e a bizonylatokkal 

szemben támasztott alaki és tartalmi követelményeknek (bele értve a saját előál-

lítású belső bizonylatokat is),  
= a pénztárbizonylatokhoz csatolt okmányok és a pénztárbizonylaton feltüntetett 

adatok megegyeznek-e, 

= a bizonylatok tartalmazzák-e a szolgáltatás, beszerzés teljesítésének igazolását 
akkor, ha a teljesítésigazolás kötelező a pénzgazdálkodási szabályzat szerint,  

= az utalványozás szabályszerűen megtörtént-e,  

= a meghatalmazások rendelkezésre állnak-e és alkalmazásuk helyesen történt-e, 

- a pénztárjelentés helyességének és a kimutatott pénzkészlet meglétének ellenőrzése, 
- a pénztárba kezelt értékekkel kapcsolatban annak ellenőrzése, hogy kezelt anyagi érté-

kek szabályszerűen kerültek-e pénztárba, az értékek és egyéb értékek kezelésére vo-

natkozó nyilvántartásokat helyesen vezették-e, 

- az ellenőrzött okmányok, a bevételi és a kiadási pénztárbizonylatok aláírásával való el-
látása, 

- az időszaki pénztárjelentést, a pénztárban elhelyezett értékekről és nyomtatványokról 
szóló leltárakat, számadások ellenőrzésének aláírással való igazolása. 

 

A pénztárellenőr pénztárzárással kapcsolatos feladata, hogy 

- a pénztárjelentés zárásakor érdemben és tételesen is ellenőrizze a bizonylatokat a már 
fent jelölt rend szerint,  

- a pénztárjelentés aláírása előtt meggyőződjön a pénztárjelentésben szereplő pénzösz-

szeg és a pénztárban lévő pénzösszeg közötti egyezőségről,  
- pénztárhiány esetén intézkedjen arról, hogy a pénztáros a hiányt saját anyagi terhére 

pénztárbizonylat kitöltése nélkül a hiány összegét a pénztárba befizesse,  

- pénztár többlet esetén jegyzőkönyvet vegyen fel, s a jegyzőkönyv alapján bevételi 
pénztárbizonylat kiállításával bevételezze a (a pénztári forgalom és a meglévő kész-

pénzállomány közötti különbségként jelentkező) többlet összegét. 
A pénztárellenőr személyének kijelölése a Jegyző feladata. 

 

 

4. A pénzkezelés felelősségi szabályai 
 

4.1. A pénztáros felelőssége 

A pénztáros a pénztárat önállóan, teljes anyagi felelősséggel kezeli, azaz a házipénztárban 
elhelyezett értékekért felelőssége anyagilag korlátlan.  
Ez a szabály nem csak készpénzre, hanem az egyéb értékekre és a letétekre is vonatkozik, 
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. 
 

4.2. A pénztáros helyettes felelőssége 

A pénztáros helyettes, ha a pénztárat átvette, akkor a pénztár átadás-átvételi jegyzőkönyv, 
valamint az általa bonyolított pénztári forgalom alapján a pénztárkezelési időszak alatt önálló-
an, teljes anyagi felelősséggel tartozik a pénztárban lévő értékekért. 
 

A pénztárosi felelősség ismeretéről a pénztáros helyettes feladatokkal megbízott személynek 
írásbeli nyilatkozatot kell tennie. E nyilatkozat jelen szabályzat mellékleteként kell kezelni. 
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4.3. A pénztárellenőr felelőssége 

A pénztárellenőr felelős a jelen szabályzatban részére meghatározott feladatok ellátásáért.  
 

4.4. A pénzszállításban közreműködők felelőssége 

A pénzszállításra felhatalmazott személyek a pénzszállítás címén rájuk bízott értékekért a 
szállítás időtartama alatt teljes anyagi felelősséggel tartoznak. 

A pénzszállítók e felelősségük tudomásul vételéről írásban nyilatkoznak. E nyilatkozatot a 
jelen szabályzat mellékleteként kell kezelni. 
 

4.5. A pénzkezeléssel kapcsolatos tilalmak 

A pénztáros felelős azért, hogy a pénztárat egyidejűleg csak személyesen, egymaga kezelje. A 

pénztáros a feladat ellátása során - a pénz szállítása kivételével - nem veheti igénybe más 
személy segítségét, közreműködését. 
A pénztáros helyettes amennyiben a pénztárat kezeli, szintén nem vehet igénybe segítséget. 
Rá a pénztárosnál leírt szabályokat kell alkalmazni. 
 

A pénztárellenőr szintén egymaga köteles ellátni a pénztár ellenőrzésével kapcsolatos felada-

tokat. 

 

Ha jelen szabályzat valamely feladat ellátására kifejezetten több személy együttes jelenlétét, 
illetve tevékenységét írja elő, akkor a jelen pontban meghatározott tilalomtól el kell tekintetni. 
Ilyen pl.: a pénztár átadás-átvétel. 
 

 

5. A készpénzforgalom rendje 

 

5.1. A házipénztári pénzellátás 

A házipénztári készpénzkészlet forrása: 

- a számlavezető hitelintézettől való készpénzfelvétel, illetve 

- a házipénztárba történő befizetések lehetnek. 

 

Készpénzszükséglet felmérése és igénylése 

 

A házipénztárban megfelelő mennyiségű és címletű pénzeszköz folyamatos rendelkezésre 
állásáért a pénztáros felelős. 
 

A házipénztár a készpénzigényének egy részét közvetlenül a fizetési számláról való felvétellel 
elégíti ki. A fizetési számláról való készpénzfelvétel előtt a pénztárosnak az alábbi feladatai 

vannak: 

1. Tájékozódik a várható készpénzigényről.  
2. A készpénzigényt összeveti a záró pénzkészlettel. 
3. A hitelintézeti előírások szerint szükség szerint előre bejelenti a nagyobb összegű kész-

pénzfelvételt. 
4. A pénzintézeti előírásoknak megfelelően kiállítja a készpénzfelvételhez szükséges do-

kumentumot. 

5. Gondoskodik a pénzfelvételi okmány aláíratásáról az aláírásra jogosultság figyelembe-

vételével.  
6. Kiállítja a címletjegyzéket. 
7. Gondoskodik, illetve közreműködik a készpénz felvételéről, szállításáról.  
8. A felvett pénzt bevételezi a pénztárba. 
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A várható készpénzigény 

A pénztáros a készpénzigényt úgy határozza meg, hogy figyelembe veszi: 
- a rendszeres, havonta, illetve egyéb időszakonként előre látható, ismert kifizetéseket,  
- a Jegyző illetve a Polgármester (elnökök és intézményvezetők) által jelzett, eseti ki-

adásokat (Az előbbiek köteles legalább a kifizetés várható időpontját megelőző 3 
munkanapon belül jelezni a pénztáros felé, ha a pénztáros által nem ismert, a pénztári 
záró pénzkészlet negyedét elérő rendkívüli kiadást tervez.), 

- az egyéb, váratlan, kisebb összegű kifizetések teljesítéséhez szükséges pénzösszeget. 
 

A készpénzfelvétel jóváhagyása 

A készpénzfelvételt külön engedélyeztetni nem kell, a készpénzfelvétel jóváhagyása a kész-

pénzfelvételhez szükséges dokumentumok aláírásával történik meg. 
 

A készpénz bevételezése 

A pénzintézettől felvett készpénzt bevételi pénztárbizonylaton, a pénzfelvétel napján be kell 
vételezni.  
 

5.2. A pénztári többlet fizetési számlára történő befizetése 

A pénztáros: 

- meghatározza a pénzintézetbe befizetendő készpénz mennyiségét. Ekkor figyelembe 

veszi a pénztárban megengedett napi záró pénzkészlet nagyságát, valamint a követke-

ző napok várható készpénzigényét,  
- közreműködik, illetve gondoskodik a készpénz szállításáról, pénzintézetbe történő be-

fizetéséről. 
 

A pénztáros a hitelintézetbe befizetett összeget kiadási pénztárbizonylaton kifizetésként rögzí-
ti, melyhez bizonylatként a hitelintézeti bevételi bizonylatot csatolja. 
Amennyiben a pénztáros a fizetési számla javára postán ad fel készpénzt, a kiadási pénztárbi-

zonylathoz a postán kapott bizonylatot kell csatolni. 
 

 

6. A készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímei és eljárásrendje 

 

6.1. A készpénzállományt érintő jellemző bevételek és a bevételezés eljárásrendje 

A készpénzállományt érintő jellemző bevételek két csoportba tartoznak: 
- a technikai bevételek közé, illetve 

- a tényleges bevételek közé. 
 

6.1.1. Technikai bevételek 

Technikai bevételként jelennek meg 

- a készpénzfelvételek, valamint 
- az előleg visszavételezések. 

 

Készpénzfelvétel esetén bevételi pénztárbizonylatot kell kitölteni, és a pénzfelvételt igazoló 
okmányt a pénztárbizonylathoz kell csatolni. A pénztárbizonylatot a pénzfelvétel napján rög-

zíteni kell. 

 

A kiadott előlegeket az elszámolás napján vissza kell vételezni a kiadott előleggel megegyező 
összegben. 
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Az előleg-bevételezés jogszerűségét az előleg-nyilvántartás hivatkozási száma biztosítja. 
 

6.1.2. Tényleges bevételek  

Ide tartoznak mindazok a bevételek, melyek eredményeként az Államháztartás szervezete 

pénzvagyona növekszik, azaz a következők: 
- az Államháztartás szervezetei működési bevételek 

 

A bevételekről bevételi pénztárbizonylatot kell kiállítani. 
A pénztár bizonylat alapdokumentumaként: 

- számlaköteles bevételnél az Államháztartás szervezete által kiállított számla egy pél-
dányát,  

- nem számlaköteles bevételnél egyéb, a bevétel jogszerűségét igazoló dokumentumot 

kell csatolni, vagy rendszeres bevételnél fel kell tüntetni a dokumentumra, vagy annak 

a nyilvántartására vonatkozó hivatkozási számot,  
- ha nincs számla, illetve más okmány, akkor olyan feljegyzést kell készíteni, amely 

megfelel a bizonylattal szemben támasztott követelményeknek. 
 

6.2. A készpénzállományt érintő jellemző kiadások és a kiadások eljárásrendje 

A készpénzállományt érintő jellemző kiadások két csoportját különböztetjük meg: 
- a technikai kiadások csoportjába tartozókat, illetve 

- a tényleges kiadások csoportját.  
 
6.2.1. Technikai kiadások 

Technikai kiadásként jelenik meg: 

- a készpénznek a fizetési számlára történő befizetése, valamint 

- az előleg kiadása. 
Készpénznek a fizetési számlára történő befizetése esetén kiadási pénztárbizonylatot kell ki-

tölteni, és a pénz befizetését igazoló okmányt a pénztárbizonylathoz kell csatolni. A pénztár-

bizonylatot a pénzbefizetés napján rögzíteni kell. 

 

A kiadott előlegeket előleg nyilvántartásba vétel mellett ki kell adni. A kiadásról kiadási 
pénztárbizonylatot kell kiállítani. (Az előlegre vonatkozó részletes szabályokat a szabályzat 
külön részre rögzíti.) 
 
6.2.2. Tényleges kiadások  

Ide tartoznak mindazok a kiadások, melyek eredményeként az intézmény pénzvagyona csök-

ken. 

Ide sorolandóak: 
a) a személyi juttatások, ezen belül: 

- a személyhez kötődő költségtérítéseket, hozzájárulásokat lehet kifizetni, így: 
= a ruházati költségtérítést,  
= a közlekedési költségtérítést, 

- a munkavállalókkal kapcsolatos szociális jellegű juttatásokat,  
- az állományba nem tartozók juttatásait. 

A kiadásokat mindig számfejtési bizonylat, illetve bizonylat értékű belső okmány alapján 
kell kifizetni. 

b) a készletbeszerzések, ezen belül: 
- élelmiszer,  
- vegyszer,  

- irodaszer, nyomtatvány,  
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- könyv, folyóirat, egyéb információhordozó,  
- hajtóanyag,  
- szakmai anyag,  

- egyéb készletbeszerzés. 
c) a szolgáltatások, ezen belül 

- a postai szolgáltatások,  
- egyes karbantartási, üzemeltetési szolgáltatások kiadásai. 

d) a különféle egyéb dologi kiadások,  

e) a segélyek, 

f) az egyéb támogatásértékű kiadások, 

g) az államháztartáson kívülre adott végleges pénzeszközátadás. 

 

A kiadásokról kiadási pénztárbizonylatot kell kiállítani. 
A pénztár bizonylat alapdokumentumaként: 

- amennyiben a kiadást számla támasztja alá a számlát,  
- amennyiben személyi jellegű kifizetésről van szó a számfejtési bizonylatot, 

- egyéb esetben a kiadás jogosságát alátámasztó egyéb okmányt (hatá-
rozatot, megállapodást, stb.) kell csatolni. 

-  

7. A napi készpénz záró állományának maximális mértéke 

A Polgármester/intézményvezető feladata, hogy a hatályos jogszabályok alapján meghatároz-
za a házipénztári pénzkészlet napi maximális záró pénzkészletét. 
A Polgármester/intézményvezető ezek alapján a napi készpénz záró állomány maximális mér-
tékének meghatározásakor figyelembe veszi, hogy a készpénz napi záró állományának naptári 
hónaponként számított napi átlaga nem haladhatja meg az adott költségvetési év módosított 
költségvetési előirányzata főösszegének 2 %-át, illetve ha a 2 %-a nem éri el az 500 000 forin-

tot, akkor az 500 000 forintot. 

 

A Polgármester/intézményvezető az önkormányzat pénztára napi zárókészletének értékét 
500.000,- Ft, azaz Ötszáz-ezer forintban határozza meg. 
(A napi készpénzforgalom, illetve a pénzkészlet megállapításánál a személyi juttatás jellegű 
kifizetések forgalmát, valamint a készpénzletéteket nem kell számításba venni.) 
 

Az engedélyezett záró pénzkészletet meghaladó összeget vissza kell fizetni a fizetési számlá-
ra. 

 

 

8. Pénztárzárlat és a készpénzállomány ellenőrzésének gyakorisága 

 

8.1. A pénztárzárlat 
A Hivatal szervezeteinél pénztárzárlatot a pénztárforgalom nagysága miatt hetente kell készí-
teni. 

 

A pénztárzárást a pénztáros végzi, melynek során ellenőrzi a készpénzállomány és a nyilván-

tartások szerinti pénztári záró egyenleg egyezőségét.  
A pénztárzárlatot a pénztárjelentés kitöltésével kell dokumentálni. 
 

A pénztárellenőr, illetve belső és külső ellenőrzés ettől függetlenül bármikor elrendelheti a 

készpénzállomány ellenőrzését. 
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8.2. A pénztárellenőr által végzett pénztárellenőrzés gyakorisága 

A pénztárellenőrzés történik: 
- egyes feladatok tekintetében rendszeres időközönként, illetve  
- folyamatosan. 

 

A pénztárellenőr rendszeres időközönként, de legalább a pénztárzárlathoz kapcsolódva köte-

les a pénztáros tevékenységét ellenőrizni.  
 

A pénztáros folyamatosan is köteles ellenőrizni a jelen szabályzatban foglaltak betartását. Ha 
tevékenysége során a szabályzatban foglaltak megsértését tapasztalja, azonnal jelzi a pénztá-
rosnak, illetve szükség esetén a Jegyzőnek. 

A szabálytalanságot megállapító ellenőrzési tapasztalatairól jegyzőkönyvet kell készítenie, 
mely tartalmazza a szabálytalanság leírását. 
 

8.3. Az egyéb pénztárellenőrzés 

Az államháztartás szervezete a belső ellenőrzés keretében az éves ellenőrzési terv alapján 
elrendelheti a pénztárellenőrzést. 
Az államháztartás szervezete a belső kontrollrendszer keretében további, a pénztárt érintő 
ellenőrzéseket, kontrollokat határozhat meg. 
 

 

9. A pénzszállítás feltételei 
 

A készpénz szállítására több esetben kerülhet sor. A készpénzszállítás tipikus esetei: 

- pénzfelvételi helyről a pénztárba,  
- pénztárból való befizetés esetén a pénzbefizető helyre. 

 

Készpénz szállítására csak e szabályzat mellékletében felhatalmazott személyek jogosultak az 

alábbiakban meghatározott rend betartása mellett. 
 

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

- 800.000,- Ft értékhatár alatt a pénzszállítást egy pénzszállító végzi pénzszállító táskában,  
- 800.005,- Ft és 1.500.000,- Ft között a pénzszállítót egy kísérő kíséri,  
- 1.500.00,- Ft és 2.000.000,- Ft között az összeg szállításakor két fő kísérőt kell biztosítani,  
- 2.000.005,- Ft feletti összeg esetében a fentieken túl további kikötés, hogy a szállítás sze-

mélygépkocsi igénybevételével történjen, ha a pénztár és a pénzmozgással érintett hely kö-
zötti távolság meghaladja az 1 km-t. 

 

2. A pénzszállítással megbízott személyek a pénz házipénztárba történő átadásáig - 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 szállítási helyre szállítani és ott elhelyezni.  

 

4. A pénz szállításával megbízott dolgozókat a pénz szállítása közben más feladattal megbízni 
nem szabad, de öntevékenyen sem vállalhatnak olyan feladatot, amely gátolná őket a pénz-
szállítás maradéktalan, biztonságos végrehajtásában. 
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10. A pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendje és nyilvántartási szabályok 

 

A bizonylatok kezelésével kapcsolatos alapvető szabályokat a Bizonylati szabályzat határozza 
meg.  

A pénzkezelés bizonylatainak túlnyomó része szigorú számadás alá vont nyomtatvány.  
A Bizonylati szabályzat előírásai alapján a szigorú számadási kötelezettség alá vont nyomtat-

ványok készletéről és felhasználásáról olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből megállapít-
ható a felhasználható, a felhasznált mennyiség (sorszám szerint) és a felhasználás időpontja, a 

felhasználás utáni készletmennyiség, a beszerzés utáni készletmennyiség.  
A szigorú számadás alá vont bizonylatok forgalomban lévő tömbjeit a pénztáros veszi át. 
 

10.1. A bevételi és a kiadási pénztárbizonylat tartalma, valamint funkciója 

 

A bevételi pénztárbizonylat tartalma és funkciója 

A bevételi pénztárbizonylatnak tartalmaznia kell a következő rovatokat, helyeket: 
- a szerv neve, címe, 
- a bevételi bizonylat kiállításának kelte, 

- a bevételi bizonylat sorszáma,  
- a befizető neve,  
- a befizetett összeg számmal és betűvel is,  
- a befizetés jogcíme (illetve ha a befizetés azonosításához szükséges további hivatkozási 

számok),  
- a befizetést alátámasztó mellékletek száma,  
- a pénztáros aláírása,  
- a pénztárellenőr aláírása, 
- az utalványozó aláírása, 
- a pénzügyi ellenjegyző aláírása. 

 

A bevételi pénztárbizonylaton biztosítani kell azt, hogy a pénzgazdálkodási jogkörök gyakor-

lói a feladatok ellátását igazolni tudják, illetve, hogy szerepeljenek e tevékenységek ellátásá-
hoz kapcsolódó alaki kellékek. 
 

A bevételi pénztárbizonylat példányainak funkciója a következő: 
- az első példány a könyvelés példánya, egyben a pénztárjelentés melléklete,  
- a második példány a befizető nyugtája. 

(A harmadik példány a tőpéldány, elektronikusan tárolva.) 
 

A kiadási pénztárbizonylat tartalma és funkciója 

A kiadási pénztárbizonylatnak tartalmaznia kell a következő rovatokat, helyeket: 

- a szerv neve, címe,  
- a kiadási bizonylat kiállításának kelte, 
- a kiadási bizonylat sorszáma,  
- a pénz átvevő neve,  
- a kiadott összeg számmal és betűvel is,  
- a kiadás jogcíme, (illetve ha a kifizetés azonosításához szükséges további hivatkozási 

számok),  
- a kifizetést alátámasztó mellékletek száma,  
- a pénztáros aláírása,  
- a pénztárellenőr aláírása, 
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- az utalványozó aláírása, 
- a pénzügyi ellenjegyző aláírása. 

 

A kiadási pénztárbizonylat a kifizetések bizonylatolására szolgál. Kifizetés csak úgy teljesít-
hető a pénztárból, ha azt kiadási bizonylaton rögzítették is.  
A pénztárbizonylat első példánya a könyvelési példány, s így a pénztárjelentés melléklete. A 

második példány a tőpéldány (elektronikusan tárolva). 
 

A kiadási pénztárbizonylaton biztosítani kell azt, hogy a pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlói 
a feladatok ellátását igazolni tudják, illetve, hogy szerepeljenek e tevékenységek ellátásához 
kapcsolódó alaki kellékek. 
 

10.2. A számítógépes szoftver alkalmazása esetén alkalmazandó bizonylat kiállítási szabá-
lyok 

A pénztárbizonylatok, valamint a pénztárjelentés elkészítése számítógépes szoftver segítségé-
vel történik.  
A szoftver neve: ASP Önkormányzati rendszer KASZPER Modul. 
A szoftvert kizárólag a Hivatal pénzügyi csoportja kezelheti. 
 

Üzemzavar, illetve áramszünet esetén papír alapú bizonylatokat kell kitölteni, majd azokat a 
számítógépes rendszer használhatóvá válását követően azonnal rögzíteni kell a programban is. 
A program bizonylatainak mellékleteként kell kezelni a korábbi papír alapú pénztárbizonyla-

tokat és azok alapdokumentumait. 

 

A szabályzat az előző indokok alapján tartalmazza, mind a papír alapú, mind pedig a számító-
gépes szoftver alkalmazásával történő bizonylat kiállítás szabályait. 
 

10.2.1. A papír alapú pénztárbizonylat kiállításának szabályai 
A pénztárbizonylatok, valamint a pénztárjelentés elkészítése papír alapon, kézzel történik 

 

A papír alapú tömböket hitelesítés után szabad csak használatba venni. 
 

A bevételi pénztárbizonylat kiállítása 

Minden házipénztári befizetésről bevételi pénztárbizonylatot kell kiállítani. 
A pénztárbizonylatot a megfelelő alapbizonylatok alapján a pénztáros állítja ki. A készpénze-

ket a pénztáros csak megfelelően, szabályszerűen kiállított bizonylat alapján vehet át. 
A bizonylatot meg kell vizsgálnia: 

- alaki,  

- tartalmi,  

- és számszaki szempontból. 
 

A papír alapú bevételi pénztárbizonylat bal felső sarkában található számozásnak megfelelő 
voltát, hiánytalanságát még a hitelesítés előtt ellenőrizni kell. A bizonylat e száma később 
hivatkozási sorszámként bekerül a pénztárjelentésbe, majd esetleg tovább a könyvelési rend-

szerbe. 

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

- befizetést elrendelő utalvány,  
- értékesítést alátámasztó, az intézmény által kiállított számla, 
- postautalvány, 
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- 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 papír alapú 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 szétválasztására, 

pl.: bevételi számlában található ÁFA stb. 
A pénztárbizonylat mellékletét képező okmánynak számszakilag helyesnek kell lennie.  
A bevételi pénztárbizonylatot a befizetővel alá kell íratni. Ha nem személyes befizetés 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. 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 jo-

gosult-e a kért összeg felvételére, van-e meghatalmazása a jogosulttól. (Meghatalmazás esetén 
a meghatalmazást az alapbizonylat mellett meg kell őrizni, ha a meghatalmazás visszavonásig 
érvényes, akkor arról külön nyilvántartást kell vezetni, s az alapbizonylaton a nyilvántartási 
számra kell hivatkozni.) 
 

Egy kiadási pénztárbizonylaton általában csak egy személy vehet át pénzt. Egy bizonylaton 
több személy részére akkor lehet csak kifizetést teljesíteni, ha: 
- ugyanaz a kifizetés jogcíme, 
- a kifizetés ugyanazon a napon történt és 

- a pénz felvételét külön bizonylaton elismerték. 
Fontos, hogy a külön bizonylat valóban bizonylat legyen, azaz rendelkezzen a jogszabály által 
kötelezően előírt alaki és tartalmi kellékekkel. 
 

A pénztári kifizetésekhez minden esetben alapokmányt kell csatolni vagy meghatározott ren-

deletre, jogszabályra, egyéb dokumentumra való hivatkozást szükséges feltüntetni.  
Ez utóbbi általában a rendszeresen ismétlődő szociális és gyermekvédelmi 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 összefoglaló néven (pl.: vá-
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sárlás) feltüntetni a kiadásokat, hanem számlánként, a kiadás pontos megnevezésével kell 
feljegyezni. 

 

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 pénzkészlet meg-

állapítására szolgál. 
A pénztárjelentés két példányban készül: 
- az első példány (a mellékletekkel együtt) a könyvelés példánya,  
- papír alapú dokumentálás esetén a második példány a tömbben marad. 

A pénztárjelentést tartalmazó tömböket hitelesíteni kell. A hitelesítésre a pénztárellenőr jogo-

sult. 

 

A pénztárosnak minden pénztári befizetést és kifizetést idősorrendben a pénztárjelentésbe fel 

kell jegyeznie. A pénztárjelentésbe való bejegyzésnek a pénzmozgással egy időben kell meg-

történnie. 
 

A pénztárjelentést az e szabályzatban meghatározott időszakonként kell zárni.  
 

A pénztárjelentés és a pénztárbizonylatok között szoros kapcsolatnak kell fennállnia. A vo-

natkozó 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. 

 

A pénztárjelentés sorait folyamatos sorszámmal kell ellátni, s ezt a sorszámot fel kell vezetni 
a megfelelő pénztárbizonylatra is.  

 

10.2.2. A számítógépes szoftverrel történő bizonylat kiállítás 

 

A Hivatal és felügyelet alá tartozó intézmények 2017.01.01 óta az ASP Önkormányzati modul 
KASZPER (továbbiakban: Program) rendszerét használják a pénztárbizonylatok előállítására. 

Az Program biztosítja, hogy: 

- a pénzkezelés bevételi és kiadási bizonylatai szigorú számadás alá vont nyomtatványként 
kerüljenek kezelésre, azaz két azonos számú (eredeti) bevételi és kiadási bizonylatot ne 
lehessen készíteni, 

- a pénztárjelentés számozása is szigorú számadás szerint történjen,  
- a pénzforgalom nyilvántartása csak az idő-sorrendiség betartásával történhessen (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 menüjében - ne lehessen közvet-

lenül változtatni, 

- a program biztosítsa az adatok mentését, hogy szükség esetén az adatbázis visszatölthető 
legyen. 

 

A bevételi és a kiadási pénztárbizonylat funkciója 
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A bevételi pénztárbizonylatot a Program, két példányban nyomtatja, melyből az egyik az ere-

deti példány és a második nyugta példány. A kiadási pénztárbizonylat egy példányban nyom-

tatódik. Az eredeti példányok a pénztárjelentés mellékletét képezik. A Programból szükség 
esetén tetszőleges számú másolati példány nyomtatható. 
 

A bizonylatok és a bizonylat kiállítás szabályai 
A Program tárolja valamennyi kiállított pénztárbizonylatot, illetve jelentést, így azok bármi-
kor megtekinthetőek, illetve azokról másolati példányok nyomtathatóak. 

 

A bevételi pénztárbizonylat kiállítása 

A bevételi pénztárbizonylat kiállítási szabályai megegyeznek a kézzel kiállított bizonylatnál 
meghatározottakkal, azzal a különbséggel, hogy a bizonylat kiállítását a számítógépes Prog-

ram segítségével kell elvégezni. (A Program nem enged továbblépni addig, amíg a pénztárbi-

zonylaton nincs minden szükséges adat kitöltve.)  
A kinyomtatott bevételi pénztárbizonylatot a pénztárosnak is alá kell írnia. 
 

Kiadási pénztárbizonylat kiállítása 

A kiadási pénztárbizonylatot a kézzel kiállított bizonylatnál meghatározottak szerint kell kiál-

lítani. A kiállítás ebben az esetben a Program segítségével történik. 
A kinyomtatott kiadási pénztárbizonylatot a pénztárosnak is el kell látni a kézjegyével. 
 

A pénztárjelentés és a pénztárjelentés vezetése 

A pénztárjelentést a Program automatikusan készíti. (További példányok a Programból máso-

lati példányként kinyomtathatóak.) 
 

A program minden pénztári befizetést és kifizetést idősorrendben a pénztárjelentésbe is rögzí-
ti. Kézzel külön nyilvántartást a kitöltött bizonylatokról nem kell vezetni. 
 

 

11. A letétek, értékpapírok és egyéb értékek kezelése, nyilvántartása 

 

11.1 A letétek kezelése 

A letétek azok az eszközök - amelyek nem képezik az intézmény tulajdonát, s csak átmeneti-
leg kerülnek pénztári kezelésre - alapvetően két formában jelenhetnek meg: készpénz, illetve 
tárgy formájában. 
 

A készpénzletétekkel kapcsolatos elszámolás módja hasonló az intézmény készpénzéhez. A 

letéteket elkülönítve kell kezelni, 
A be- és kifizetésekről pénztárbizonylatot, azokról pedig pénztárjelentést kell vezetni úgy, 
hogy azok egyértelműen elkülöníthetőek legyenek az egyéb pénztárbizonylatoktól és pénztár-

jelentéstől.  
A letétekkel kapcsolatban különböző jogszabály által előírt, illetve az államháztartás szerve-
zetei Számviteli Rendjének megfelelő analitikus nyilvántartásokat kell vezetni a számvitel 
megfelelő információtartalmának biztosítása érdekében. 
 

A tárgyletétek nyilvántartásához és kezeléséhez a nem szükséges bevételi és kiadási pénztár-

bizonylat-tömb vezetése. 
 

A letétek kezelésének sajátosságai: 
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- ezek kezelése során a nyilvántartást a házipénztári kiadási és a bevételi pénztárbizonyla-

toktól és a pénztárjelentéstől elkülönítetten kell vezetni,  
- az így kiállított bizonylatok általában melléklettel nem rendelkeznek, de a bizonylatokon 

minden esetben fel kell tüntetni a vonatkozó analitikus nyilvántartás sorszámát. 
- a bizonylatok hitelesítési feladatait ugyanazok a személyek kötelesek ellátni, akik egyéb-

ként kötelesek a bizonylatok hitelesítésére. 
 

11.2. Az értékpapírok kezelése 

Az Államháztartás szervezete házipénztárában értékpapír kezelés nem történik. 
 

11.3. Egyéb értékek kezelése 

A pénztárban a pénztáros kezelni köteles azokat az értékcikkeket is, melyeket a bizonylati 

szabályzat alapján megőrizni, kezelni jogosult.  

 

 

12. A munkabér kifizetésénél alkalmazott szabályok 

 

12.1. A munkabér felvétele a pénzintézettől 
 

A pénztáros a munkabérek kifizetése céljából a hitelintézettől csak a készpénzben ténylegesen 
kiadható (nettó) járandóságot veheti fel. A pénz felvételére a fizetési napon kerülhet sor. 
 

12.2. A munkabérek kifizetése 

A pénztáros csak a készpénzben ténylegesen kiadható (nettó) járandóságot fizetheti ki a dol-

gozók részére, illetve csak ezeket az összegeket adhatja át kifizetés céljából a kifizetőhelyek 
(részben önálló intézmények, belső szervezeti egységek) megbízottai részére. 
A megbízottak kötelesek a pénz átvételét nyugtán elismerni. Az elismervényt a munkabérek 
kifizetésének elszámolásáig a pénztáros őrzi, az elszámolás megtörténte után pedig köteles azt 
visszaadni a megbízottnak. 
A megbízottak a pénztárostól átvett összegekért anyagilag felelősek. A pénztárostól átvett 
összeggel a megbízott 24 órán belül köteles a munkabér átvételét igazoló bérjegyzékkel, va-

lamint a fel nem vett munkabérrel a pénztáros felé elszámolni. 
 

 

13. Az elszámolásra kiadott összegek 
 

A pénztár napi feladatai közé tartozik az előlegekkel kapcsolatos elszámolások lebonyolítása. 
 

Az előlegekkel kapcsolatos elszámolások menete: 
- előlegigénylő nyomtatvány ellenőrzése, 
- az előleg kiadása és az igénylés egy példányának a kiadási pénztárbizonylathoz való csa-

tolása, 
- az előleg felvétel analitikus nyilvántartásba vétele, 
- az előleggel való elszámoláskor az előlegigénylő nyomtatvány második példányán az elő-

leg visszafizetés dátumának feljegyzése, bevételi pénztárbizonylat kitöltése, az előleg-

igénylő csatolása a bizonylathoz, 
- az előleg visszafizetése tényének nyilvántartásba vétele, 
- a tényleges kiadás elszámolása. 

 

13.1. Előleg igénylése 
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Az elszámolásra felvett összeg igénylése a Készpénzfelvétel elszámolásra nyomtatvánnyal 
történhet.  
A nyomtatvány:  

- első példánya a kiadási pénztárbizonylat mellékleteként kezelendő, 
- a második példány a felvett előleg elszámolásakor kerül felhasználásra, 

- a harmadik példány a tömbben marad.  
 

Az előlegigénylő nyomtatvány engedélyezésére a Polgármester esetében a Jegy-

ző/Alpolgármester jogosult. (Az engedélyezők távollétében az engedélyezők általános helyet-

tesei jogosultak az igényléseket jóváhagyni.) 
 

Az alkalmazandó nyomtatvány tartalmi követelményeit melléklet tartalmazza. 

 

Az intézménynél előleg folyósítására az alábbi jogcímeken kerülhet sor: 
- beszerzési előleg,  

- intézményi általános ellátmány, 
- üzemanyag-vásárlás,  
- reprezentációs kiadások teljesítése,  
- kiküldetési kiadások, munkába járás, bérlettérítés. 

 

Az előlegfolyósításnál alkalmazott általános határidő 30 nap. 

Az e szabályzatban nem rögzített előleg jogcímtől kivételesen el lehet térni. 
Adott személy egy időben csak egy jogcímen vehet fel és tarthat magánál előleget. E tény, 
körülmény meglétével kapcsolatban az engedélyező köteles tájékozódni az előleg-

nyilvántartásban.  

 

13.2. Az előleg kiadása 

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 felvevő-
je. 

 

A kiadási pénztárbizonylat mellékleteként kell csatolni az előlegigénylő 1 példányát. 
 

13.3. Az előleg analitikus nyilvántartásba vétele 

A kiadott előlegekről a pénztáros analitikus nyilvántartást köteles vezetni. (Ezt a nyomtat-

ványt a pénztárral kapcsolatos bizonylatokat hitelesíteni jogosult személy hitelesíteni köteles). 

 

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: 
- a 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. 
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A nyilvántartásba az előleg kiadásakor értelemszerűen nem szabad kitölteni az elszámolás 

tényleges időpontját, a felhasználásra került összeget, a visszavételezés bevételi pénztárbi-

zonylatának számát. 
 

13.4. Előleggel való elszámolás 

A pénztáros az előleggel való elszámoláskor az előleget teljes összegben bevételezi. (Ez eb-

ben az esetben egy technikai művelet. A bevételi pénztárbizonylat alapbizonylata az előleg-

igénylő nyomtatvány második példánya, melyre rá kell vezetni az elszámolás időpontját. 

 

13.5. Az előleg visszafizetése tényének nyilvántartásba vétele. 
Az előleg visszafizetésének adatait az előleg nyilvántartásba be kell jegyezni. 
 

13.6. A tényleges kiadás elszámolása 

A pénztáros kiadási pénztárbizonylatot állít ki az előlegből történt vásárlásokról a rendelkezé-
sére álló bizonylatok alapján. 
 

13.7. A határidőre el nem számolt előlegek 

A pénztáros köteles a határidőre el nem számolt előlegekről negyedévente tájékoztatást adni a 
Polgármesternek. A Polgármester a jelzés tudomásul vételét a nyilvántartásban rögzíti, s gon-

doskodik a szükséges lépések megtételéről. 
 

Ha az előleget felvevő az előleggel nem számol el, az előleget a következő hónapban az illet-

ményéből le kell vonni, megterhelve az SZJA tv. szerinti fizetendő adó összegével. 
 

13.8. A cél szerint fel nem használt előleg 

Amennyiben az előleg a célnak megfelelően nem használható fel, az előleget a cél szerinti 
felhasználás lehetetlensége tudomását követően haladéktalanul vissza kell fizetni. 

 

13.9. Egyéb szabályok 

Akkor, ha az előleget felvevő dolgozó az előleg elszámolási határidő letelte előtt úgy megy 
szabadságra, hogy: 

- a szabadsággal töltött napok miatt nem tölti munkába az előleg elszámolási határidő utol-
só napját, akkor az előleggel a szabadsága előtti utolsó munkában töltött napon el kell 

számolnia,  
- munkában tölti az előleg elszámolási határidő utolsó napját, akkor az elszámolására az 

általános előírásokat kell alkalmazni. 
 

Év végén, valamennyi előleggel el kell számolni.  
Külön engedély alapján a folyamatosan működő szerveknél maradhat ellátmány a nem várt 
kiadások fedezésére, illetve üzemanyag költségre. A limitált ellátmányra jogosultakról név-
szerinti, naprakész analitikus nyilvántartás vezetése a pénztáros kötelezettsége. 

 

 

14. A házipénztáron kívüli pénzkezelés  

A házipénztáron kívüli pénzkezelés nincs. 

 

 

15. A bankkártya használat 
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Az intézmény a fizetési számlájához kapcsolódva bankkártyával, üzemanyag kártyával ren-

delkezik. A kártya használatát e szabályzat tartalmazza. Az üzemanyagkártya használatát a 
Gépjármű használati szabályzat tartalmazza.  A kártya átvételi bizonylata e szabályzat mellék-

lete. 

 

Mekényes Község Önkormányzatánál az alábbi természetes személyek jogosultak bankkártya 
használatára: 

1. pénztáros 

2. pénztáros helyettese 

 

A használatban lévő bankkártyákról legalább a következő adatokkal nyilvántartást vezetni: 
- a bankkártyát használó neve, lakcíme, beosztása, 
- a bankkártya sorszáma, 
- a készpénzben felvehető napi limit összege, 
- a bankkártya és a PIN kód kártyabirtokos részére történő átadásának dátuma, 
- a bankkártya átadójának-átvevőjének aláírása, 
- a bankkártyának a kártyabirtokostól történő bevonásának időpontja, az átadó-átvevő 

aláírása.  
 

A nyilvántartás vezetéséért a Pénztáros a felelős. 
 

A kártyabirtokos  
− a bankkártyát a bankkártya szerződésben foglalt szabályoknak megfelelően kö-

teles használni, és a bankkártya őrzéséről a szerződésben rögzített szabályok 
szerint gondoskodni, 

− köteles a bankkártya forgalomban keletkezett tranzakciókról elszámolni, 
− köteles bejelenteni a bankkártyát kibocsátó pénzforgalmi szolgáltató és a kár-

tyafedezeti számlatulajdonos felé, ha észlelte, hogy a bankkártya vagy a hasz-

nálatához szükséges egyéb eszköz adatai kitudódtak és azokkal jogosulatlan 

harmadik személy visszaélhet.  
a.) Vásárlás bankkártyával 
Bankkártya, amely a készlet- és kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére, a nem rendszeres 

kisösszegű szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére és készpénz felvételére-befizetésére 
szolgáló forint alapú, kizárólag belföldön használható elektronikus módon elfogadható fizeté-
si eszköz. 
A kártyabirtokos a bankkártya igénylésekor a Polgármester által meghatározott és a bankkal 

kötött szerződésben rögzített összeg erejéig használhatja naponta kártyáját.  
A kártyabirtokosnak a kártyával történő vásárlás alkalmával az államháztartás szervezete ne-

vére kiállított áfás számlát kell kérni, melyet csatolni kell az elektronikus elfogadó terminál 
által nyomtatott bizonylathoz. 

A kártyabirtokosnak a vásárlást igazoló áfás számlát és a kártyával történt fizetést igazoló 
bizonylatot összetűzve, a vásárlást követő 5 munkanapon belül át kell adni Mágocsi Közös 
Önkormányzati Hivatal pénzügyi előadója részére. 
b.) Készpénzfelvétel bankkártyával 
A bankkártya használatra jogosult személy egy nap alatt maximum a kártyaszerződés szerinti 
összeget vehet fel készpénzben az Államháztartás szervezete bankszámlájáról. 
A készpénz felvételt annak megtörténtét követő 24 órán belül – a bankjegykiadó automata 
által kinyomtatott bizonylat egyidejű csatolásával – be kell, jelenti a pénztárban.  
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A pénztáros – a bankjegykiadó automata által kinyomtatott bizonylat alapján – a készpénzfel-

vételt bevételezi a pénztárba, és azzal azonos összeget egyidejűleg utólagos elszámolásra ki-

adásba helyez a készpénzt felvevő részére.  
Amennyiben a készpénzfelvétel pénztári készpénz biztosítására történt – a felvett összeget a 
bankjegykiadó automata által kinyomtatott bizonylattal együtt a pénztárba haladéktalanul be 
kell fizetni. Ebben az esetben a pénztáros– a bankjegykiadó automata által kinyomtatott bi-

zonylat alapján – a készpénzt bevételezi a pénztárba és a felvett összeget a pénztárban elhe-

lyezi. 

c.) Kártya letiltások, pótkártya igénylések  
Amennyiben a kártyabirtokos kártyáját elveszíti, a kártyát ellopják, vagy kikerül az ellenőrzé-
si köréből, annak használatát haladéktalanul le kell tiltani a Hirdetményben és a Bankkártya 
Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) meghatározott módon. A kártyabirtokosnak a 
kártya letiltásának megtörténtét azonnal jelezni kell a Polgármester és a Pénztáros felé. 
Mind a letiltott kártya pótlása, mind a pótlólagos kártyaigénylések új Adatlap kitöltésével 
történik.  

 

 

17. Postai betétkönyv 

A pénzkezelési szabályzat hatálya alá tartozó szervezetek a fizetési számláikhoz postai betét-
könyvet nem használnak. 

 

 

18. Készpénzfelvételi utalvány 

Az államháztartás szervezete a fizetési számlájához készpénzfelvételi utalvánnyal rendelke-

zik. 

A készpénzfelvételi utalványt a pénztáros őrzi.  
A készpénzfelvételnél igénybe veheti a készpénzutalványt.  Az utalvány aláírattatásáról a 
pénztárosnak kell gondoskodni. 
A pénztáros felelős azért, hogy a kitöltött, aláírt készpénzfelvételi utalvány a kiállítástól szá-
mított nyolc naptári napon belül felhasználásra kerüljön - mivel azt követően pénzforgalmi 
szolgáltató az utalványra kifizetést nem teljesít. (A határidőbe a kiállítás napja nem számít 
bele. Ha a határidő utolsó napja nem munkanap, a határidő a következő munkanapon jár le.) 
A készpénzfelvételi utalvány lehet: 
- megszemélyesített, amikor az államháztartás szervezete által megnevezett a készpénzfel-

vétellel megbízott természetes személy veheti fel a pénzt,  
- bemutatóra szóló, ekkor a pénzforgalmi szolgáltató a készpénzfelvételi utalvány összegét 

a bemutató személynek fizeti ki. 
A készpénzfelvételi utalvány elvesztése, ellopása vagy megsemmisülése esetén az államház-
tartás szervezete ezt a körülményt haladéktalanul írásban bejelenti a számlavezető pénzfor-
galmi szolgáltatónál. Ha a készpénzfelvételi utalvány más pénzforgalmi szolgáltató pénztárá-
nál is beváltható, a bejelentést egyidejűleg ott is meg kell tenni. 
 

 

IV. ZÁRÓ ÉS EGYÉB SZABÁLYOK 

 
A szabályzatot Mekényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete …… /2022. 

(………….) számú határozatával fogadta el, a Szabályzat 2023. január 1. napján lép hatályba. 

 

Kelt: Mekényes, …………. 



 

27 

 

P.H. 

 

 

dr. Morvay Klaudia 

jegyző 
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A szabályzat mellékletei: 
1. melléklet: Költésvetési intézmények bankszámlái 
2. melléklet: Pénztárosi nyilatkozat 
3. melléklet: Pénztáros helyettes nyilatkozata 

4. melléklet: Pénztárellenőri nyilatkozat 
5. melléklet: Pénzszállításra felhatalmazás 

6. melléklet: Jegyzőkönyv-pénztárátadási 
7. melléklet: Jegyzőkönyv-pénztár rovancs 

8. melléklet: Jegyzőkönyv-utólagos vezetői ellenőrzés 

9. melléklet: Üzemanyag kártya/Bankkártya átvételi nyilatkozat 

10. melléklet: Meghatalmazás 

11. melléklet: Feljegyzés pénzügyi vezető részére 

12. melléklet: Ellátmány kezelésére vonatkozó szabályok 

13. melléklet: Megismerési nyilatkozat 

 

Függelék 

Nyomtatványok  
Megismerési záradék 
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1. melléklet 
  

Mekényes Község Önkormányzata 

Megnevezés: Számlaszáma: 
Költségvetési elszámolás (főszámla): 11731063-15334785 

Magánszemélyek kommunális adója: 11731063-15334785-02820000 

Mekényes Község eljárási számla: 11731063-15334785-03470000 

Bírság számla: 11731063-15334785-03610000 

Késedelmi pótlék számla: 11731063-15334785-03780000 

Mekényes Község Talajterhelési díj: 11731063-15334785-03920000 

Mekényes Község Idegen bevételek: 11731063-15334785-04400000 

Állami hozzájárulások sz számla: 11731063-15334785-05120000 

Befizetett víziközmű beruházási elszámoló számla: 11731063-15334785-08110000 

Termőföld bérbeadásából származó bevétel: 11731063-15334785-08660000 

Egyéb bevételek beszedés 11731063-15334785-08800000 

Gépjárműadó beszedési számla.: 11731063-15334785-08970000 

Mekényes Község Közfoglalkoztatásra foglalkoztatás 11731063-15334785-10010000 

Mekényes MVH falubusz 11731063-15334785-10020009 

Közfoglakoztatás nem bér jellegű: 11731063-15334785-10030008 

EFOP-1.5.3.-16-2017-0007 11731063-15334785-10040007 

Helyi iparűzési adó 11731063-15334785-10050006 
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2. melléklet 
 

N Y I L A T K O Z A T 

 

 

 

Alulírott Oláh Gábor Lászlóné pénztáros tudomásul veszem, hogy a Mágocsi Közös Ön-
kormányzati Hivatal házipénztáraiban kezelt valamennyi eszköz és egyéb értékek kezeléséért 
teljes anyagi felelősség terhel. 
 

 

 

 

 

 

Mekényes,............................... 

 

 

 

 

                  Oláh Gábor Lászlóné 

          p é n z t á  r o s 

 



 

31 

 

 

 

3.  melléklet 
 

 

 

 

N Y I L A T K O Z A T 

(pénztárost helyettesítő) 
 

 

 

 

 

Alulírott, Mojzes Adrienn pénztáros helyettes tudomásul veszem, hogy a Mágocs Közös Ön-
kormányzati Hivatal házipénztáraiban kezelt valamennyi eszköz és egyéb értékek kezeléséért 
a pénztáros helyettesítésének időtartama alatt teljes anyagi felelősség terhel. 
 

 

 

 

 

 

Mekényes, ....................... 

 

 

 

 

                   

 

Mojzes Adrienn 

        pénztáros helyettese  
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4. melléklet 
 

 

 

N Y I L A T K O Z A T 

(pénztárellenőr) 
 

 

 

 

 

Alulírott, Vetusinszki Anita pénztárellenőr tudomásul veszem, hogy a Mágocsi Közös Ön-
kormányzati Hivatal házipénztárainak és pénzkezelésének ellenőrzési feladatainak ellátása az 

én kötelezettségem, s munkám során a vonatkozó jogszabályok, valamint a belső szabályok 
betartása és betartatása a feladatom, munkám során jogszerűen kell eljárnom. 
 

 

 

 

 

 

Mekényes,............................................ 

 

 

 

 

                 Vetusinszki Anita 

        pénztár ellenőr 
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5. melléklet 
 

Pénzszállításra felhatalmazás 

 

 

A Pénzkezelési szabályzat készpénzszállításra vonatkozó előírásai alapján az alábbi szemé-
lyek készpénzszállításra való jogosultságát állapítom meg, s a kijelölt személyek az aláírásuk-

kal igazolják, hogy a szabályzatban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el, egyben 
tudomásul veszik, hogy a szállított pénzért annak átadás-átvételéig 100 %-os anyagi felelős-

séggel tartoznak. 
 

S sz. Név Beosztás Aláírás 

1. Oláh Gábor Lászlóné  pénztáros  

2. Mojzes Adrienn  pénztáros helyettes  

3.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Mekényes,.................................. 
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6. melléklet 
 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: 202…. év…….….hó ….nap alkalmával a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal 
pénztárhelyiségében. 

 

Tárgy: Házipénztár átadás-átvétel 
 

Jelen vannak:    

  .......................... pénztár ellenőr 
                .......................... pénztárt átadó 

                .......................... pénztárt átvevő 

 

 

 

Az Államháztartás szervezeteinél a pénztárosi teendőket 201........................-től a korábbi 

pénztáros .................... (betegsége, munkaviszonyának megszűnése) miatt  ................. (név) 
látja el. 

Az előzőekben említett okok miatt a pénztárátadás során az alábbi értékek, bizonylatok kerül-

nek átadásra illetve átvételre: 
 

 

a) Használatban lévő bizonylatok 

 

Bizonylat megnevezése 
Bizonylat sorszáma 

- tól - ig 

Pénztárjelentés   

Kiadási pénztárbizonylat   

Bevételi pénztárbizonylat   

Valuta Bevételi pénztárbizonylat   

Valuta Kiadási pénztárbizonylat   

Valuta Pénztárjelentés   

Készpénz-felvételi utalvány   

"Értékpapír" bevételi pénztárbizonylat   

„Értékpapír" kiadási pénztárbizonylat   

Nyilvántartás az értékpapírokról ............ (db) 
Pénzforgalmi betétkönyv ................……( sorszám) 
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b) Használatból kivont (betelt) bizonylatok 

 

Bizonylat megnevezése 
Bizonylat sorszáma 

- tól - ig 

Pénztárjelentés   

Kiadási pénztárbizonylat   

Bevételi pénztárbizonylat   

Valuta Bevételi pénztárbizonylat   

Valuta Kiadási pénztárbizonylat   

Valuta Pénztárjelentés   

Készpénz-felvételi utalvány   

"Értékpapír" bevételi pénztárbizonylat   

„Értékpapír" kiadási pénztárbizonylat   

 

Nyilvántartás az értékpapírokról ............ (db) 

Pénzforgalmi betétkönyv ................……( sorszám) 
 

c) Páncélszekrény, lemezszekrény, vaskazetta kulcsa: ...................     (db) 

 

 

d) Értékpapírok 

       ...........................megnevezés........... sorszám......db szám.......... érték 

 

 

e) Készpénz:  
 

       ................... Ft, mely összeg a következő címletekben került átadásra: 
 

 

      ..................... (valutanemenként), mely összeg a következő címletekben került átadásra:  
 

 

 

 k.m.f. 

 

 

……………………………….. 
átadó 

……………………………….. 
átvevő 

 

 

 

……………………………….. 
pénztárellenőr 
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7. melléklet 
 

 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: 202…. év…….….hó ….nap alkalmával a Mágocs pénztárhelyiségében. 
 

Tárgy:  Pénztárrovancs 

 

 

Jelen vannak:   .......................... pénztár ellenőr 
                .......................... pénztáros 

 

 

Az Államháztartás szervezetenál a pénztárban 201.. ……………….. …-én pénztárrovancsot 
végeztünk. 

A rovancs eredménye: 
 

 

Megnevezés 

Pénztáros  
szerint 

Pénztárellenőr 
szerint 

Hiány/többlet(+-) 

Ft Ft Ft 

Készpénz összege    

Értékpapírok összege    

Étkezési utalványok összege    

Bélyegek összege    

…………………    

 

A rovancs eredményeként a pénztárban …………. Ft (hiány, többlet) mutatkozott az ellenőr-

zés időpontjában. 
 

k.m.f. 

 

 

……………………………….. 
pénztáros 

……………………………….. 
pénztárellenőr 
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8. melléklet 
 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: 202…. év…….….hó ….nap alkalmával a Mágocs Közös Önkormányzati Hivatal  
pénztárhelyiségében. 

 

Tárgy: Utólagos vezetői ellenőrzés 

 

Jelen vannak:     ……………….. jegyző/intézményvezető 

                                       .......................... pénztár ellenőr 
                 .......................... pénztáros 

                 .......................... pénztáros helyettes 

                                       ……………….. stb.(érintett dolgozó) 
 

Az államháztartás szervezetei házipénztárán keresztül lebonyolított készpénzforgalom sza-

bályszerű végrehajtását a 20… …. /hó/…… /napjától/ a 20……. /hó/……../napjáig/ terjedő 
időszakra vonatkozóan az utólagos vezetői ellenőrzés keretében a 
…………….(Jegyző/Polgármester) ellenőrizte. Az ellenőrzés az alábbi tevékenységekre ter-
jedt ki: 

 

− a szabályzatban meghatározott pénztárellenőri feladatok végrehajtására; 
− a bevételi és kiadási pénztárbizonylatok szigorú számadású nyomtatványként tör-

ténő nyilvántartására; 
− a bevételi és kiadási pénztárbizonylatokon az ellenőrzési jogkört gyakorlók (ellen-

jegyző, érvényesítő, szakmai teljesítést igazoló) feladatának végrehajtására; 
− stb. 

 

Az utólagos vezetői ellenőrzés során szabálytalanságot nem állapítottam meg, a feladatokat az 

érintettek a pénzkezelési szabályzatban előírtak szerint végezték. /vagy például/ 

 

Az utólagos vezetői ellenőrzés során megállapítottam, hogy a bevételi pénztárbizonylatokat a 

pénztáros nem tartotta nyilván a pénzkezelési szabályzat 4.1. előírása ellenére a szigorú szám-

adású nyomtatványok között. 
 

 

 k.m.f. 

 

……………………………….. 
Jegyző/Polgármester 

……………………………….. 
pénztáros 

 

……………………………….. 
pénztárellenőr 
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9. melléklet 
 

 

 

 

FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT  
ÜZEMANYAG KÁRTYA ÁTVÉTELÉHEZ 

 

 

 

 

Alulírott ...................... kártyabirtokos tudomásul veszem, hogy a ………..  az  üzemanyag 

kártya/bankkártya birtoklásával, használatával, őrzésével, letiltásával, elszámolásával kapcso-

latos  előírásokat megismertem.  
 

    Amennyiben a kártya bármilyen okból kikerül a birtokomból, vagy az annak használatához 
szükséges PIN kód jogosulatlanul más személy tudomására jut, azonnal köteles erről haladék-

talanul a Polgármestert és a Jegyzőt értesíteni, és a kártya letiltásáról intézkedni. Ennek elmu-

lasztása esetén, valamint elvesztés és illetéktelen felhasználása miatt az okozott kárért anyagi 
felelősséggel tartozom. 
 

A Mágocs Közös Önkormányzati Hivatal által a ..………………. részére névre szólóan igé-
nyelt bankkártyát és a hozzá tartozó PIN kódot tartalmazó borítékot sértetlen állapotban átvet-
tem.  

 

 Kártya típusa: 

 Kártya száma:  
 

 

 

 

Mágocs, 202…  év ………… hó…. nap 

 

 

 

 

                …...…………………………... 
        kártyabirtokos  
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10. melléklet 

MEGHATALMAZÁS 

 

 

 

Alulírott ____________________________________________________ meghatalmazom  

 

________________________________-t, hogy ______________________________ címen  
 

_____. év  ___________ hó _____-n esedékes összeget helyettem felvegye. 

 

 

 

 

Meghatalmazó aláírása és adatai 
 

 

 _______________  Anyja neve: _________________________ 

 aláírás  Személyi ig. száma: ___________________ 

 

 

 

 

Meghatalmazott aláírása és adatai 
 

 

 _______________  Állandó lakása: ______________________ 

 aláírás  Személyi ig. száma: ___________________ 

 

 

 

 

Tanuk aláírása és adatai 

 

 

 _______________  Állandó lakása: ______________________ 

 aláírás  Személyi ig. száma: ___________________ 

 

 

 

 _______________  Állandó lakása: ______________________ 

 aláírás  Személyi ig. száma: ___________________ 
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11. melléklet 
 

 

________ sz. FELJEGYZÉS 

Polgármester részére 

 

 

Tárgy: Értesítés az elszámolásra kiadott összegekkel határidőre el nem számoló dolgozókról. 
 

Értesítem, hogy az alábbi dolgozóink a kitűzött véghatáridőre nem számoltak el az elszámolásra 
kiadott összegekkel. 
 

 

Név Beosztás Elszámolásra Elszámolási 
  kiadott összeg véghatáridő 

    

    

    

    

 

 

Kérem szíves intézkedését arra vonatkozóan, hogy a fenti dolgozók az elszámolásra kiadott 
összegekkel a pénztár felé haladéktalanul számoljanak el. 
 

 

 

Kelt: ___________________________________ 

 

 

 

         ___________________ 

          pénztáros  
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12. melléklet 
Az ellátmány kezelésére vonatkozó szabályok 

 

Az ellátmánykezelőre a pénztárosra meghatározott szabályokat kell alkalmazni. 

 

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 ellát-

mányra vonatkoztatva és jelen mellékletben meghatározott szabályok érvényre juttatásával. 
 

Az ellátmánypénztáros felelőssége 

Az ellátmánypénztáros a részére rendelkezésre bocsátott ellátmányt önállóan, teljes anyagi 

felelősséggel kezeli, azaz az ellátmánypénztáros az ellátmánypénztárban elhelyezett értéke-

kért korlátlan anyagi felelősséggel tartozik. 
Ez a szabály nem csak készpénzre, hanem az egyéb értékekre és a letétekre is vonatkozik, 
amennyiben azt hivatalosan helyezték el oda. 
 

A teljes anyagi felelősség ismeretéről a pénzkezelési feladatokkal megbízott ellátmánykezelő-
nek írásbeli nyilatkozatot kell tennie.  
Az ellátmánykezelő helynél állandó ellátmánykezelés folyik.  
 

Az ellátmányból teljesíthető kiadások: 

- technikai kiadások,  
- tényleges kiadások: Hajtó és kenőanyag beszerzések. 

 

Az ellátmánykezelő helyen kezelhető, beszedhető bevételek 

- technikai bevételek, 
- tényleges bevételek: ilyet nem kezelnek. 

 

Az ellátmánypénztár pénzügyi kapcsolata a pénztárral: 
- ellátmánypénztár feltöltése közvetlenül a házipénztárból történik, 
- az ellátmány nagysága a melléklet szerint szabályozott  
- elszámolása: a kiadástól számított 30 napon belül. 

Az ellátmány felvételére jogosultak névszerinti, limitált naprakész nyilvántartása a pénztá-
ros feladata. 

Az ellátmánypénztár vonatkozásában a nyilvántartás az Önkormányzati ASP Gazdálkodási 
szakrendszerével történik és az Előleg/ellátmány nyilvántartó füzetet vezetik. 
Év végén az ellátmánykezelők ellátmányt nem tarthatnak maguknál. Az ellátmányukkal 
legkésőbb minden év december 31.-ig el kell számolniuk.  
Kivételes esetben a folyamatosan működő intézmények esetében lehetőség van ellátmány 
folyósítására év végén is. 
Új ellátmány az ellátmánykezelőknek csak a következő évben - január 1-jétől - folyósítható. 
Az ellátmánykezelő hely tárgyi feltételei: nem kerülnek meghatározásra. 
 

Mágocs, ......................................................... 

 



 

42 

 

 

13. melléklet 
 

 

 

MEGISMERÉSI NYILATKOZAT 

 

 

 

 

Alulírott…………………………………………………………(név,beosztás), 
a………………………………………………………...………(intézmény neve), 
……………..Ft-os, (azaz …………………………………..…………………) 
készpénzellátmányát kezelem. 
 

 

A készpénzellátmány bevételezését és a készpénz kifizetését, valamint a pénztárral kapcsola-

tos elszámolások vezetését (a rám bízott készpénz értékeket) teljes anyagi felelősséggel keze-

lem. 

 

 

 

        ……………………………. 
           meghatalmazott 

 

 

 

A dolgozó pénzkezelési jogosultságát igazolom. 
 

 

        ……………………………. 
          jegyző 

 

 

 

Kelt.:……………………………….. 
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FÜGGELÉK 
 

 

1. függelék

 ________________________  

szervezeti egység megnevezése Sorszám: 
 

 ________________________________ ,  _______ év  ___________ hó  ______ nap. 

 

KÉSZPÉNZIGÉNYLÉS ELSZÁMOLÁSRA 

 

Kérem _______________________________________________________ részére 

 ____________________________________________________________ forintot 

 ____________________________________________________________ jogcímen 

utólagos elszámolási kötelezettséggel kiadni. 
 

Elszámolás határideje: 201 _______ év ________________ hó ______ nap. 

 

 

  _______________________________  

 igénylő szervezeti egység 

      vezetőjének aláírása 

 

 

Kiadási pénztárbizonylat szám: ___________________  

 

B.Sz.ny. 13-134/N.r.sz. 

 

 



 

 44 

2. függelék 



 

 45 

Megismerési záradék 

 

A Pénzkezelési Szabályzatban foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban 
foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani és betartatni. 
 

Név Beosztás Dátum Aláírás 

 polgármester   

 alpolgármester   

 jegyző   

 aljegyző   

 pénzügyi előadó   

 pénzügyi előadó   

 pénzügyi előadó   

 adóügyi előadó   

 gazdálkodási elő-
adó 

  

 gazdálkodás elő-
adó 
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Iktatószám:  
 

 

 
 

 

 

SZÁMLAREND 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jóváhagyta:  

Mekényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

…. /2022. (………...) számú határozattal 
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Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 161.§-a és az 
államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet (a továbbiakban Áhsz.) 
51. §-a előírásai alapján. 

Bevezető 

A költségvetési szerveknek az Áhsz. 51.§ (2) bekezdése szerint Számlarendet kell készíteniük 
az egységes számlakeret alapján. A Számlarend elkészítésénél figyelembe kell venni az Szt. 

161.§-ában foglaltakat azzal az eltéréssel, hogy a költségvetési szerv által alkalmazott 
főkönyvi gazdasági eseményeket, a más főkönyvi számlákkal való kapcsolatát kizárólag 
akkor kell szabályozni, ha azokról az Áhsz. nem rendelkezik. Az egyes főkönyvi számlákhoz 
kapcsolódó gazdasági események megnevezésénél figyelembe kell venni az 
államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási 
módjáról szóló 38/2013. (IX.19.) NGM rendeletben (a továbbiakban: NGM rendelet) 

foglaltakat. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy ahol az NGM rendelet a gazdasági 
eseményekhez tartozó könyvelési tételeket rögzíti, azokat a Számlarendben már nem kell 
megismételni. 
 

 

 

 

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 

1. A számlarend célja, hatálya 
 

 

A Számviteli politika rendelkezései kiterjednek Mekényes Község Önkormányzatára, az általa 

fenntartott intézményekre, költségvetési szervekre. 
 

Mekényes Község Önkormányzatára és az általa fenntartott intézményekre, költségvetési 
szervekre vonatkozóan a gazdálkodási feladatokat a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal 
(továbbiakban: Hivatal) látja el.  

 

A Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) meghatározza a 
folyamatos könyvvezetés szabályait – az Szt. és az Áhsz. előírásaira figyelemmel -, amely 

alapján a költségvetési beszámoló, az időközi mérlegjelentés mindig maradéktalanul 
elkészíthető. A Számlarendet minden könyvvezetésre kötelezett költségvetési szervnek el kell 
készítenie. A Számlarend célja továbbá, hogy a Hivatal hatályos számviteli politikájának 
technikáját részletezze, és ezzel biztosítsa a költségvetési beszámoló készítéséhez szükséges 
alapinformációkat.  
 

 

 

2. A Számlarenddel szembeni követelmények 
 

A Hivatal könyvviteli rendszerét számlarend rögzíti, így a számviteli politika is érvényesül a 
számlarendben. A két szabályozás közül azonban a tartalmi és időbeli prioritása a számviteli 
politikának van, a Számlarend a számviteli politika gyakorlati érvényesülését biztosítja. 
A számlarend tartalmi elemei a 4. pont szerint kerülnek meghatározásra. 
A Hivatalnál az Áhsz. a számlarend kialakításához az Szt. előírásain túlmenően a következő 
szempontok megjelenítését is megfogalmazza: 
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• biztosítani kell a beszámoló valódiságának alátámasztását 
• megfelelő bizonylati és okmányfegyelmet kell kialakítani, 
• szabályozni kell az eszközök minősítési rendjét, annak szempontjait 
• ki kell alakítani a részletező nyilvántartások körét, a nyilvántartások vezetésének 

szabályait, a főkönyvi könyveléssel való egyeztetési pontokat 
• szabályozni kell a sajátos elszámolásokat 

 

3. A Számlarend elkészítéséért, tartalmáért, megváltoztatásáért felelős személy 
kijelölése 
A Számlarenddel összefüggő feladatok elvégzéséért, a naprakész könyvvezetés helyességéért 
az önkormányzatok és az intézmények vezetői a felelősek, akik e feladatuknak a Hivatal 

gazdasági szervezetén keresztül tesznek eleget. 
 

4. A Számlarendre vonatkozó jogszabályi előírások 
 

A Hivatal számlarendjének elkészítésére az Szt. 161.§-ában és az Áhsz. 51. §-ában foglaltak 
vonatkoznak, mely szerint: 

A Hivatalnak az Áhsz. 16. mellékletében foglalt egységes számlakeret alapján el kell 
készítenie saját Számlarendjét. A Számlarendet az Szt. 161. §-a szerinti tartalommal kell 

készíteni, azzal az eltéréssel, hogy a 2. bekezdés (b) pontjában foglaltakat – azaz, hogy „a 
számla tartalmát, ha az a számla megnevezéséből egyértelműen nem következik, továbbá a 

számla értéke növekedésének, csökkenésének jogcímeit, a számlát érintő gazdasági 
eseményeket, azok más számlákkal való kapcsolatát” – csak akkor lehet szabályozni, ha 
azokról az Áhsz. nem rendelkezik.  
Ennek megfelelően a Számlarend tartalma: 

• az Önkormányzati ASP rendszer moduljainak bemutatása, 
• a számlaosztályok tartalma, valamint a főkönyvi számlákhoz tartozó elszámolási 

szabályok, 
• a számlák közötti összefüggések, a számla értéke növekedésének, csökkenésének a 

kapcsolata 

• a főkönyvi számla és az analitikus nyilvántartás kapcsolata, a két nyilvántartás közötti 
számszerű egyeztetési lehetőség biztosításával, 

• a számlarendben foglaltakat alátámasztó bizonylati rend. 
Az Áhsz. 14. melléklete tartalmazza a részletező nyilvántartások tartalmi szabályát. Ehhez 

kapcsolódóan az Áhsz. 51. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a részletező 
nyilvántartások vezetésének módját, azoknak a kapcsolódó könyvviteli és nyilvántartási 
számlákkal való egyeztetését, annak dokumentálását, valamint a részletező nyilvántartások és 
az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlák adataiból a 
pénzügyi könyvvezetéshez készült összesítő bizonylatok elkészítésének rendjét, az összesítő 
bizonylat tartalmi és formai követelményeit a Számlarendben kell szabályozni. 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban 
Mötv.) 2016. július 1-től hatályos módosítása, a Mötv. 114. §-a kötelezően bevezetni rendeli 
az önkormányzati feladatok végzését segítő és szabályozó informatikai rendszert, az ASP-t 

(Application Service Provider). Így a Hivatal és a Számlarendben szereplő önkormányzatok 

és intézmények 2017. 01.01-el csatlakoztak Önkormányzati ASP rendszerhez. Az ASP 

gazdálkodási szakrendszer különböző alkalmazásai – KASZPER, ETRIUSZ, KATI, VIR – 

segítségével lehetőséget ad a jogszabályi előírások szerinti analitikák vezetésére. Ezen 

alkalmazások önkormányzatokra, intézményekre elkülönítve tartalmazzák az adatokat, 
ugyanakkor a közös törzsállomány lehetővé teszi az egységes kezelést a szabályzatoknak 
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megfelelően. A programhoz a szolgáltató a Magyar Államkincstár automatikusan telepíti a 

legújabb frissítéseket, melyekről mindig tájékoztatja a Hivatalt. Hiba esetén rendelkezésre áll 
a Helpdesk funkció, mellyel gyorsan orvosolhatóak az esetleges működési hibák. A program 
tartalmaz dokumentációt is, amely segítséget nyújt a napi használathoz és a speciális 
gazdasági események jogszabály szerű könyveléséhez.  
Az alkalmazások fő jellemzői: 
 

A.) ETRIUSZ 

Az államháztartási szervezetek működésének, gazdálkodásának átláthatósága, valamint az 
adatok országos szintű összesítése érdekében jogszabályok a költségvetési szervek részére 
kötelező adatszolgáltatásokat rendelnek el. Ezen adatszolgáltatások konkrét formáját, 
tartalmát a Magyar Államkincstár határozza meg és teszi közzé honlapján. 
Az adatszolgáltatások hatékony és szakszerű végrehajtásához kíván az ASP gazdálkodási 
szakrendszer ETRIUSZ modulja segítséget nyújtani: A felhasználó részére olyan előre 
beállított, illetve egyénileg paraméterezhető felületeket biztosít, amelyek megkönnyítik az 
adott intézmény szervezeti egységei, intézményei adatállományának begyűjtését, összesítését, 
illetve más modulokra történő hivatkozások útján leegyszerűsítik és meggyorsítják az 
adatszolgáltatások teljesítését. 
Végül, de semmiképp sem utolsó sorban a modul lényeges feladata, hogy a felmerülő vezetői 
információs igényeket kielégítse, s ezzel elősegítse a megalapozott és gyors döntések 
meghozatalát. 
Mivel az ETRIUSZ modul a más gazdálkodási modulokból is összegyűjti az adatokat, ezért 
fontos, hogy az adott modulokban jogszabályoknak megfelelő, egyértelmű legyen az 
adatbevitel 

A modul főbb menüpontjai: tervezés, költségvetés, évközi adatszolgáltatások, egyéb 
táblázatok, beszámoló és vagyonkimutatás. Az önkormányzatok és intézmények ezen 
modulokon keresztül tesznek eleget a Magyar Államkincstár felé kötelező 
adatszolgáltatásaiknak. 
 

B.) KASZPER - Központi Analitikai Számviteli - Pénzügyi Rendszer 

Feladata a helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési 
tanácsok és az általuk irányított költségvetési szervek (a továbbiakban költségvetési szerv) 
pénzügyi és számviteli feladatainak ellátása, különös tekintettel az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Kormányrendeletben, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) 

Kormányrendeletben foglaltakra. 
Az új államháztartási számvitel szerinti költségvetési- és pénzügyi számviteli könyvvezetését 
egy szoftveren belül, integráltan biztosítja. 
Az új áhsz 14. sz. melléklete szerinti részletező nyilvántartások vezetése - az abban foglalt 

adattartalommal - a keretrendszer moduljai által lehetséges. 

A követelések/kötelezettségvállalások, illetve az egyéb állományváltozások és nyilvántartásba 
vételi bizonylatok mindenben megfelelnek a szigorú számadás követelményeinek. 
A teljesítések nyilvántartásba vételei utalványrendeleten történik, melynek adattartalma 
megfelel az államháztartási jogszabályokban támasztott követelményeknek. 
A pénzügy-számviteli integrált szoftver képes a követelések / kötelezettségvállalások és más 
fizetési kötelezettségek, kimenő- és bejövő számlák analitikus nyilvántartására, azok 
pénzügyi- és számviteli nyilvántartása vételére. 
Funkciói között szerepel a kimenő számla készítése, bejövő számla érkeztetése, amelyek 
analitikus adataiból a vevő-szállító folyószámla vezetése, fizetési felszólítás készítése, illetve 
az automatikus egyenlegközlő levél rendszerből történő generálása biztosított. A kimenő 
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számla tartalmában és formájában megfelel a 2007. évi CXXVII. törvényben (új ÁFA tv.), a 
23/2014. (VI. 30.) NGM rendeletben foglalt követelményeknek. 
Elkészíthető vele az általános forgalmi adó bevallás analitika, biztosított a házipénztár 
kezelése, illetve bankforgalmi adatok átadására a bankterminál rendszer részére, valamint 
abból a banki adatok feldolgozása. 
A közhatalmi bevételekre vonatkozó követelések és az adók módjára behajtandó kis összegű 
követelések értékelésére - a kötelezettek együttes minősítése alapján - egyszerűsített 
értékelési eljárással, csoportos értékelésével a tapasztalati mutatók kinyerhetők. 
Lehetővé teszi a pénzügyi- és számviteli könyvvitel párhuzamos, integrált vezetését, a 
személyi juttatások és azok közterheinek nyilvántartásba vételét - akár Kincstári adatok 
automatikus feldolgozásával is. Az előirányzatok könyvelése esetében is lehetőség van az 
adatok külső fájlból történő beemelésére. 
Többdimenziós, széleskörű és szabadon variálható listázási és lekérdezési lehetőségeket 
tartalmaz a modul és adatokat ad át az ETRIUSZ modul részére, amelyben a - Magyar 

Államkincstár K11 adatszolgáltató moduljával egyező formában- és tartalommal - az időközi 
költségvetési jelentések és időszaki mérlegjelentések készülnek. 
Vagyis az időközi költségvetési jelentések és időszaki mérlegjelentések űrlapjának 
adattartalma a könyvelésből automatizálva könnyen kinyerhető. 
A programba a munkafolyamatok elvégzésének megkönnyítése érdekében az államháztartás 
számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) kormányrendelet 17. sz. mellékletében foglalt kötelező 
egyezőségek már kvázi előzetes hibaszűrésként beépítésre kerültek, biztosítva ezáltal az 
összefüggések és a rendszer zártságát, az információk megbízhatóságát. Számos egyedi 
lehetőséget kínál még a rendszer a felhasználók részére. Például kontírkódok használata, 
csoportos utalványrendeletek készítése, ügyelve az adatok helyes összefüggéseinek 
meghatározására. 
Integráltsága révén egy gazdasági esemény hatása egyszerre jelenik meg mind a könyvviteli 
számlákon, mind a költségvetési számvitel során vezetett nyilvántartási számlákon, így a havi 
és a negyedéves könyvviteli zárlat során nem kötelező azon feladatainak elvégzése, amelyek 
elvégzését az integrált számítógépes rendszer a gazdasági események rögzítésével biztosítja. 
A modul a különböző költségvetési feladatok, célok, pályázatok elkülönítésére részletező 

kódokon ad lehetőséget, ami a lekérdezéseknél nagyon jó elkülöníthetőséget biztosít. A 
részletező kódok a különféle gazdasági események alapján keletkező könyvelési tételek 
mindegyikénél megjelennek, hiszen így lehet a lehető legpontosabban meghatározni, hogy az 
adott kiadás vagy bevétel milyen költségvetési rendeleti sorhoz tartozik. Valamennyi 
költségvetési és finanszírozási bevétel és kiadás elszámolása egyedi költségvetési előirányzat 
terhére/javára történik. Ez azt jelenti tehát, hogy a könyvelés során minden tételhez - egyes 

sajátos elszámolások kivételével - hozzá kell rendelni egy részletező kódot, amely 
összhangban van a közgyűlési rendeletben meghatározott költségvetési sorokkal. 

A pénzügyi-számviteli bizonylatokon (kontírlapok, számlalapok, nyilvántartásba vételi 

bizonylatok) tetszőleges időszaki bontásban, a fenti részletező kódok segítségével tetszés 
szerint összesíthetők a gazdasági eseményeinek (Európai Uniós forrásból megvalósuló 
projektek, segélyezési jogcímek, stb...) 
Teljes körű pénzügyi és számviteli rendszer. Alkalmas minden pénzforgalmi művelet 
elvégzésére: 

• teljes pénztárkezelés, 
• bejövő, kimenő számlák kezelése, 
• tartozások pontos nyilvántartása, 
• követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartása, 
• költségvetési keretek automatikus figyelése, 
• banki műveletek, automatikus banki összevezetések, 
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• banki terminállal való közvetlen kapcsolat, banki kivonatok feldolgozása. 
 

Számviteli funkciók: 

• kontírozás, 
• könyvelés, 
• ÁFA analitika, 
• beszámolók elkészítése, 
• főkönyvek egységes kezelése, 

• egységes főkönyvi analitika, 
• egyéb analitikák. 

A 2014-től érvényes számviteli elszámolási szabályokat a rendszer teljes körűen tartalmazza; 
a bizonylatok feldolgozását segítendő, legfontosabb jellemzők: 

• adott gazdasági esemény lekönyvelése egyszeres adatbevitellel megoldható, azaz egy 
időben megvalósul a költségvetési és pénzügyi számvitel szerinti könyvelés, ehhez 
kapcsolódóan a beépített ellenőrzési szabályok biztosítják a könyvelés helyességét, 
jogszabály szerinti egyezőségeket, 

• lehetőség van külső adatok tömeges beolvasására, külső programok (például más 
számlázó rendszer) által előállított adatállományok betöltésére, majd a könyvelésben 
történő további feldolgozásukra, 

• újonnan induló ügyfél esetén biztosított az általa korábban alkalmazott könyvelési 
rendszerből kinyert adatok, analitikus nyilvántartások betöltése, 

• a rendszeresen ismétlődő gazdasági események könyvelését automatikus kontírkódok 
segítik, 

• a munkafolyamatok egymásra épülése és az ún. "Előtöltés" funkció 
biztosítja/támogatja a könyvelés hatékonyságát, pontosságát, segítve a főkönyvi 
számlák rendkívül nagy mennyiségében való eligazodást. 

A rendszer teljesen moduláris szerkezetű. Az egyes modulok önmagukban is működőképesek, 
de együtt alkotják a teljes integrált önkormányzati gazdálkodási szakrendszert. Az adatok 

tárolása központi adatbázisban történik, az adatbázis teljesen konzisztens, és a folyamat 
lépések kezelésének köszönhetően a rendszer használata csak egyszeres adatrögzítést igényel. 
A rendszer mind pénzügyileg, mind számvitelileg teljesen zárt. 
A rendszer több szintű jogosultságkezelési funkcióval rendelkezik. Az első szintet a rendszer 

szervezet szervere biztosítja, ahol strukturálisan rögzíthetőek az intézmények, egyéb 
szervezeti egységek (továbbiakban intézmények) adatai, azok egymáshoz viszonyított állapota 
(gazdasági szervezettel rendelkező intézmények, gazdasági szervezettel nem rendelkező 
intézmények). Az intézményekbe lehet felhasználókat rögzíteni, akik jogosultak lehetnek a 
modul használatára, a bejelentkezési azonosító, és jelszó itt kerül tárolásra. 
A második szint a modul menüjének szintje, ahol felhasználónként megadható, hogy ki 
melyik menüpontokhoz rendelkezik jogosultságokkal. Ez a szint definiálja a funkciók 
használatának módjait is, ugyanis az egyes felelősségi körök pontos megadása mellett 
meghatározható a felhasználóhoz rendelhető menüpontok listája (pl.: pénztárkezelés, 
utalványrendelet ellenjegyzése, utalványozása, stb.). 
A harmadik szint az adatok szintje, itt meghatározható, hogy mely felhasználók melyik más 
felhasználók által felvitt adatokhoz férhetnek hozzá. Ez a hozzáférés megadható intézmények 
szintjén (pl. a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények adatait egységesen 
láthatják a megfelelő jogkörrel rendelkező felhasználók), illetve user szinten is, amikor a 

felhasználónak arra adunk jogot, hogy egy másik felhasználó adatait láthassa. Ez akár egy 
intézményen belül is paraméterezhető. A rendszerben a törzsadatokhoz minden intézmény 
hozzáfér, ám létezhetnek olyan adatok is, amelyek csak egy intézményhez köthetőek, ezeket 
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az intézmény kijelölt jogkörrel rendelkező szakembere kezelheti. (pl. A számlatükör a 
rendszeren belül egységes, de az intézmény megadhatja a saját 7-es főkönyvi számla 
alábontást is). 
A rendszer pénzügyileg és számvitelileg is zárt. A könyvelés folyamatában alapvetően a 
pénzügyi rendszerben rögzített adatok feldolgozása játszik szerepet. A pénzügyi rendszer 
adatrögzítési felülete alkalmas ún. előkontírozási adatok rögzítésére, amelyek csak megfelelő 
ellenőrzés után lesznek véglegesek, és kerülnek át a könyvelésbe. A könyvelésbe átadás előtt 
még ezek az előzetes adatok szabadon módosíthatóak, azok az adatok pedig, amelyek egyszer 
már át lettek adva a könyvelésnek csak helyesbítő bizonylat kiállításával módosíthatóak. 
Ezáltal lehetőséget biztosítva az adatok többszörös ellenőrzésére. 
A kontírozás megfelelő felviteli felületei szigorú ellenőrzéseket tartalmaznak, és csak olyan 
adatokat rögzíthetnek a felhasználók, amelyek megfelelnek a számviteli előírásoknak - 

megfelelő főkönyvi számla típusok, bizonylatnem - ellenszámla, bizonylatnem - főkönyvi 
számla - mozgásnem - bontás összefüggések ellenőrzése már a felvitelnél megtörténik. A 
felvitt adatok SQL adatbázis kezelőben tárolódnak (mint a teljes rendszer minden más adata 
is), és így folyamatos kapcsolatot tartalmaznak az összes olyan bizonylattal, amelyek alapján 
a kontírozási adatokat rögzítették. A kontírozási tételek kapcsolódnak az 
utalványrendeletekhez, az utalványrendeletek pedig az érkeztetett számlákhoz, 
pénztárbizonylatokhoz, a számlák pedig a kötelezettségvállalásokhoz. Ennek megfelelően az 
utalványrendeletek állapota menüpont folyamatos információt biztosít a könyvelési adatokról 
is, amely az adott utalványrendelethez tartozó kontírozási adatok megtekintését jelenti, tehát 
lehetőség nyílik a könyvelési tételek visszavezethetőségére analitikus szintig. 
A már lekönyvelt adatokon zárást a felhasználó kezdeményezhet a fent részletezett 
követelményeknek megfelelően. A lezárt időszakokba visszamenőleg adat nem rögzíthető, 
ennek feltételeit már a rögzítő felület is vizsgálja. Pénzforgalmi tételek könyvelési dátuma 
automatikusan a bankfeldolgozásból (banki nap), és a pénztárból (pénztári nap) kerül 
meghatározásra. 
A már egyszer tárolt adatokból az SQL adatbáziskezelő sajátosságainak köszönhetően 

tetszőleges lekérdezések, és kimutatások készíthetőek, az egyszer már rögzített adatok pedig a 

felülettől függetlenek, amelynek köszönhetően azok megjelenítése sokféleképpen történhet, és 
gyakorlatilag szabadon állítható, így a tényleges adattartalom, és annak megjelenítése 
egymást nem befolyásolja. Ugyanakkor biztosítja azt a követelményt is, hogy az adatokon 
változtatás nem lehetséges, csak azokon a felületeken keresztül, amikhez a felhasználó 
hozzáfér, és ekkor is a rendszer minden műveletet naplózva végez, amelynek jelen esetben két 
jelentősége is van: először is az adatok visszakövethetőek, tehát bármikor bármilyen 
adatállapot visszatekinthető, visszakereshető, és szükség esetén vissza is állítható. 
Másodsorban folyamatos monitorozást tesz lehetővé, ugyanis a rendszer minden ilyen esetben 

a változtatás időpontját, és a felhasználót is rögzíti, így az esetleges felelősségek mindig 
egyértelműen meghatározhatóak. 
A rendszer adatbázis motorja PostgreSQL adatbáziskezelő szerver, amely teljes mértékben 
támogatja a tranzakciók kezelését, valamint a belső függvények használatát, amelyek 
biztosítják a mindenkori adatkonzisztenciát. A rendszer adatainak állapota a mező szintű 
naplózás alapján bármikor visszaállíthatóak 

 

C.) KATI – Kataszteri nyilvántartó rendszer 

A számviteli törvény keretszerűen tartalmazza a beszámoló készítésével kapcsolatos 
követelményeket, az esetleges választási lehetőségeket. A Hivatal a saját számviteli 
politikájában rögzíti a számviteli törvény végrehajtási rendjét. Itt határozza meg többek között 
a nyilvántartások rendjét, a bizonylatolás rendjét is. A számvitel politikának kötelezően 
tartalmaznia kell a leltárkészítési és leltározási szabályzatot, továbbá az értékelési 
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szabályzatot, mely többek között rendelkezik a befektetett tárgyi és pénzügyi eszközök 
nyilvántartásáról, azok értékelési szabályairól is. A KATI modul a befektetett nagy- kis- 

értékű tárgyi eszközök, továbbá a befektetett idegen nagy- kis- értékű tárgyi eszközök 
számítógépes nyilvántartását mutatja be. Ezen felül biztosítja a beruházások kezeléséhez és a 
készletgazdálkodási faladatok elvégzéséhez szükséges funkciókat. A modul kiinduló adatai a 
kézi alapbizonylatok, ezek feldolgozása adja az elvárt kimutatásokat, értékeléseket. A 
rendszer egy integrált számviteli rendszer része, így képes másik, a számviteli - pénzügyi - 
modul törzsadatait olvasni, leválogatni, használni. A számviteli - pénzügyi modul felé 

papíralapú dokumentumokat és automatikus feladásokat készít további feldolgozásra. A 

modul az alábbi feladatok ellátását biztosítja: 
• A befektetett tárgyi eszközök, beruházások és készletek nyilvántartása.  
• Ezek állományban bekövetkezett változások követése az érvényben lévő számviteli 

törvénynek megfelelően.  
• Értékcsökkenés számítása a nullára írás figyelembevételével.  
• Igény szerinti kimutatások készítése.: 

- Nyitó értékek főkönyvenként 
- Értékcsökkenés alakulása főkönyvenként 
- Összesítő adatlapok főkönyvenként 
- Változásnaplók főkönyvenként  

• Lekérdezések biztosítása: 
- Egyedi nyilvántartó lap  

- Eszközök mozgásai eszköztípusonként 
• Leltározás 

- Leltárfelvételi ívek készítése testre szabhatóan 

- Leltárfelvételi összesítők leltári ívenként, vagy egyéb szempontok szerint 
leválogatva 

A KATI modul az ASP gazdálkodási rendszer része, törzsadatokat kap a KASZPER 
modulból, lista formájában adatot szolgáltat a számviteli rendszernek, melyet a KASZPER 

rendszerben feldolgoznak. Továbbá automatikus feladás segítségével közvetlenül is szolgáltat 
adatot a pénzügyi – számviteli modulnak. 

Az ASP Gazdálkodási rendszer beépül az intézményi információs rendszerbe. A KATI modul 

az intézményi információs rendszernek is adatok szolgáltat, onnan adatot kap. 

• A KATI modul leltározási adatokat szolgáltat a gazdasági vezetés felé, 
• a KATI modul az intézményi információs rendszeren keresztül információt kap a 

külső információs rendszerektől és azoknak információt szolgáltat, 
• az intézményi jelentéskötelezettség szerint a KATI modul alapadatokkal és összesített 

adatokkal látja el azt,  
• az intézményi információs rendszeren keresztül a külső rendszer utasításai szerint 

törzsadatai folyamatosan aktualizálódnak. 

 

D.) VIR – Vezetői információs rendszer 

A feladat ellátási rend hatékony megszervezését támogató intézményirányítási erőforrás-

tervező és vezetői információs rendszer (továbbiakban VIR-modul) alkalmazása 
nélkülözhetetlen a vezetői döntések megalapozásához, hasznos eszköz lehet a gazdálkodás, a 
működés eredményességének méréséhez. Hatékonyságelemzésére, működés-átvilágítására, 
fenntartói döntések hatás- és költségelemzésére, optimális intézményszerkezet kialakítására, 
költségvetés tervezésre, működési modellezésre alkalmas eszköz. A VIR modul lényeges 
feladata tehát, hogy a felmerülő vezetői információs igényeket kielégítse, s ezzel elősegítse a 

megalapozott és gyors döntések meghozatalát.  
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A VIR-modul bevezetése az önkormányzat által alkalmazott gazdálkodási szakrendszerre 
épül, annak szerves részét képezi. Míg a kapcsolódó más modulok működését a jogszabályi 
előírások határozzák meg, addig a VIR-modul lehetőséget teremt további információk 
kinyerésére, az adatok rendszerezésére.  
A VIR-modulból kinyerhető adatállományok alapvetően kétféle módon állnak elő: egyrészt a 
más modulokban (KASZPER, ETRIUSZ) már rögzített, másrészt a saját felületén rögzített 
adatokból. Hasznossága abban mérhető, hogy az információs igényeknek megfelelően 
időintervallumok, illetve jogcímek szerint rendezhetőek a költségvetési adatok, azokból 
kimutatások és grafikonok készíthetőek. 
A VIR-modulban a vezetői információs igények összegyűjtésére, az adatok kiértékelésére az 
alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre: 

• a kötelezően előírt adatszolgáltatásokkal megegyező tartalommal (időközi 
mérlegjelentés, költségvetési jelentés, stb.) időszakok és jogcímek szerinti kimutatás 

és grafikonok készíthetőek, 
• egyedi igények alapján saját szerkesztésű adattáblák hozhatóak létre egyedi 

tartalommal, 

• hozzáférhetőek a gazdálkodási szakrendszer többi moduljának legfontosabb 

kimutatásai (pl. főkönyvi lekérdezések) anélkül, hogy valamennyi modult külön erre a 
célra meg kellene nyitni, 

• a legyűjtött adatállományok exportálhatók a további feldolgozáshoz szükséges 
fájlformátumban (pdf, táblázat, szöveges dokumentum, html, xml.stb.) 

• külső rendszerekből, alkalmazásokból az előre meghatározott struktúrában 
adatállományok importálhatóak be. 

 

 

II. RÉSZLETES SZABÁLYOK 
 

A Számlarend összeállításánál az előzőekben ismertetett szabályokon túlmenően a Hivatalnak 
feltétlenül figyelembe kell vennie, hogy az Áhsz. 2014. január 1-jétől kétféle számvitel 
(költségvetési, pénzügyi) egymás melletti, egymásra épülve történő bevezetését írta elő. 
A költségvetési számvitel a bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának, a követelések, 
kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek és ezek teljesítésének, továbbá a 
központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből kapott támogatások 
felhasználásának a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető 
nyilvántartását és az éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó része megbízható és 
valós összképet mutató elkészítését biztosítja. 
A költségvetési könyvvezetés az egységes számlakeret 0-ás számlaosztályán belül a 00. és 
03–09. számlacsoportban vezetett nyilvántartási számlák használatával, a kettős könyvvitel 
szabályai szerint, forintban történik. 
A bevételi és kiadási előirányzatokat, a követeléseket, kötelezettségvállalásokat, más fizetési 
kötelezettségeket, valamint ezek teljesítését az Áhsz. 15. mellékletben meghatározott 
egységes rovatrend szerint kell nyilvántartani. Az egységes rovatrendtől nem lehet eltérni, 
azonban az egyes rovatok saját hatáskörben további részletező tételekre alábonthatók. Ezzel a 

lehetőséggel azonban a Hivatal nem él, az elkülönítést igénylő gazdasági eseményeket 
részletező kódokon különíti el. 
A pénzügyi számvitel a vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredménye valóságnak 
megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását és az éves költségvetési 
beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható és valós összképet mutató elkészítését 
biztosítja.  
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A pénzügyi számvitelben, az 1-9. számlaosztályokban és a 03, 04, 006 számlacsoportokban 
kell könyvelni a kettős könyvvitel szabályai szerint, forintban. 
 

1. A költségvetési számvitel főkönyvi nyilvántartása 
 

A költségvetési számvitelben a 03-09. főkönyvi számlacsoportok számláira és a kapcsolódó 
ellenszámlákra kell könyvelni. 

- 03.: Függő és biztos követelések 

- 04.: Függő kötelezettségek 

- 05.: Kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások, más fizetési 
kötelezettségek, teljesítés 

- 09.: Bevételi előirányzatok, követelés, teljesítés 

A 05. és 09. számlacsoportok további alábontása az Áhsz. 15. mellékletében meghatározott 
rovatrendi besoroláshoz igazodik. 
A főkönyvi számlák utolsó számjegye: 

- (1) előirányzat 
- (2) kötelezettségvállalás/követelés 

- (3) teljesítés 

A számlák között összefüggéseket az 1. számú melléklet tartalmazza. 
A 03-09. számlacsoportokhoz elsődlegesen az NGM rendelet I. fejezetének táblázatát, 
valamint a B., E., G., J., K. és L pontban foglalt könyvelési tételeket kell figyelembe venni. 
Az NGM rendelet II-XIV. fejezeteiben szintén konkrét könyvelési tételek kerültek 
meghatározásra, melyek elszámolása az 1. számú melléklet szerinti úgynevezett „akasztófák” 
szerint történik. Az 1. számú melléklet egyben a költségvetési számvitel főbb összefüggéseit 

is szemlélteti. 
 

2. Pénzügyi számvitel nyilvántartási számlái 
 
A számlaosztályok csoportosítása: 
 0. Nyilvántartási számlák 

 1-3.  eszközszámlák 

 4. forrásszámlák 

 5.,8 költség, ráfordításszámlák 

 6-7.  technikai számlák 

 9. bevételi számlák 

 

0. Számlaosztály: Nyilvántartási számlák 

Itt kell kimutatni a befektetett eszközök és készletek közül azokat az eszközöket, melyek 
értékkel nem szerepelhetnek a mérlegben. (pl. iskola épülete): Az NGM rendelet I. fejezet A. 

pontja szerint. 

A 0. számlaosztály 01. és 02. számlacsoportja azokat a nyilvántartási számlákat tartalmazza, 
amelyeken kimutatott tételek a mérleg szerinti eredményt és a saját tőke összegét közvetlenül 
nem befolyásolják. A 01. és 02. számlacsoportban a 006. Egyéb nyilvántartási ellenszámla 
számláival szemben történik könyvelés.  
A 01. Befektetett eszközök számlacsoporton belül kell nyilvántartani az olyan értékkel 
rendelkező befektetett eszköznek minősülő eszközöket, amelyek nem szerepeltethetők a 
mérlegben. Ide tartoznak a bérbe vett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, valamint az 
idegen tulajdonban lévő, a magánszféra együttműködésén alapuló (PPP) konstrukció alapján 
használt befektetett eszközök. Ha a tulajdonos, tulajdonosi joggyakorló szervezetet 
államháztartáson belüli szervezettel vagyonkezelői jogot létesít, a vagyonkezelésbe adott 
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tárgyi eszközök, részesedések bruttó értékét és elszámolt értékcsökkenését, értékvesztését a 
vagyonkezelésbe adáskor köteles a könyveiből kivezetni, és azok bruttó értékét a 0. 
számlaosztály befektetett eszközei között nyilvántartani.  
A 02. Készletek számlacsoportban kell nyilvántartani az olyan értékkel rendelkező 
készleteket, amelyek nem szerepeltethetők a mérlegben. Ide tartoznak a bérbe vett, letétbe és 
a bizományba átvett, valamint az EMGA által elrendelt intervenciós vásárlás során 
felhalmozott készletek.  
01. Befektetett eszközök  
02. Készletek  
03. Függő és biztos (jövőbeni) követelések  
04. Függő kötelezettségek  
006. Egyéb nyilvántartási ellenszámla     
05. Kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, teljesítés  
09. Bevételi előirányzatok, követelések, teljesítés  
00. Nyilvántartási ellenszámlák  
001. Előirányzat nyilvántartási ellenszámla     
002. Kötelezettségvállalás nyilvántartási ellenszámla     
003. Kiadások nyilvántartási ellenszámla      
0031. Alaptevékenység kiadásai ellenszámla     
0033. Általános kiadások ellenszámla     
004. Követelés nyilvántartási ellenszámla     
005. Bevételek nyilvántartási ellenszámla     
0051. Alaptevékenység bevételei ellenszámla     

 

1. Számlaosztály: Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 

A mérlegben a nemzeti vagyont nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök és nemzeti 
vagyonba tartozó forgóeszközök bontásban kell kimutatni.  
Nem lehet a mérlegben kimutatni a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a 
továbbiakban: Nvt.) 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakat és régészeti 
leleteket, ha azok bekerülési értéke nem állapítható meg. Nem tekinthető a bekerülési érték 
megállapíthatatlannak, ha 2014. január 1-jét követően a kulturális javak vásárlás vagy olyan 
térítés nélküli átvétel, csere útján váltak a nemzeti vagyon részévé, amely során az átadó 
annak nyilvántartási értékét közölte. 
A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközként olyan eszközt lehet kimutatni, amelynek 

az a rendeltetése, hogy a tevékenységet tartósan, legalább egy éven – a hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapírok esetén a mérleg fordulónapját követő Költségvetési éven – túl 
szolgálja. A beruházások, felújítások között kell kimutatni a mérlegben nem szerepeltethető 
eszközökön végzett beruházások, felújítások értékét is.  
A befektetett eszközök minősítésére, értékelésére, értékcsökkenésére vonatkozó előírások a 
Hivatal Számviteli politikájában és Értékelési Szabályzatában találhatóak. 
Állománynövekedés:  
- vásárlás, térítés nélküli átvétel, ajándék, többlet, követelés fejében történő eszköz átvétel   
Állománycsökkenés:  
- értékesítés, apportba adás, térítés nélküli átadás, selejtezés, leltárhiány 

Ebben a számlaosztályban kell kimutatni: 

11. immateriális javakat 
A számviteli törvény előírása szerint, immateriális javak között kell kimutatni a mérlegben: 
- a nem anyagi eszközöket (a vagyoni értékű jogokat az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni 

értékű jogok kivételével, a szellemi termékeket és az üzleti vagy cégértéket) 
- az immateriális javakra adott előlegeket 
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- immateriális javak értékhelyesbítését. 
- Valamint kimutatható az alapítás-átszervezés aktivált értéke, és a kísérleti fejlesztés 

aktivált értéke is. 
A mérlegben elfoglalt helyük a Szt. 1. számú melléklete szerint, mindkét változatú mérlegben, 
az A/I. sorban van a következő sorrendben: 
Főkönyvi nyilvántartásuk: 
111. Alapítás - átszervezés aktivált értéke 

112.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 

113. Vagyoni értékű jogok 

114. Szellemi termékek 

115. Üzleti vagy cégérték 

 

12-15. tárgyi eszközöket  
A tárgyi eszközök a Költségvetési szerv tevékenységét közvetlenül vagy közvetetten szolgáló, 
tárgyiasult eszközök, melyek a Költségvetési szerv tevékenységét, működését rendszeres 
használat mellett tartósan, egy éven túl szolgálják.  
Tárgyi eszközök számlacsoportban kell kimutatni azon eszközök (földterület, telek, telkesítés, 
erdő, ültetvény, épület, építmény, gép, berendezés és felszerelés, jármű, ingatlanhoz 
kapcsolódó vagyoni értékű jogok, folyamatban lévő beruházások, felújítások, 
értékhelyesbítés) számláit, melyek tartósan – közvetlenül vagy közvetett módon – egy éven 
túl szolgálják a Költségvetési szerv tevékenységét.  
A tárgyi eszközök jellemzői:  
– anyagi javak,  

– értékkel bírnak és értéküket általában fokozatosan veszítik el,  
– tartósak,  
– közvetlenül vagy közvetve szolgálják a Költségvetési szerv tevékenységét, működését.  
A tárgyi eszközökkel kapcsolatos fogalmakat, bekerülési értéket és értékcsökkenést a 
számviteli politika és az értékelési szabályzat tartalmazza. 

A tárgyi eszközökről részletező nyilvántartás kell vezetni. A részletező nyilvántartást az Áhsz. 
14. sz. melléklet VII. pontja alapján kell vezetni. A nyilvántartás vezetése jelenleg az ASP 

programmal a KATI modul segítségével történik  
A nyilvántartásért felelős Vetusinszki Anita pénzügyi ügyintéző (a vagyonkataszteri 

nyilvántartási feladattal megbízott számviteli ügyintéző).  
A nyilvántartásból összesítő feladást kell készíteni a pénzügyi könyvvitel felé. Az összesítő 
feladás elkészítésének határideje tárgynegyedévet követő hónap 15-ig. Az összesítő 
nyilvántartásnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:  
- főkönyvi számla száma megnevezése,  
- nyitó összeg,  
- tárgyidőszaki változás (növekedés, csökkenés),  
- záró összeg   
Az összesítő feladás elkészítéséért felelős Vetusinszki Anita pénzügyi ügyintéző 
(vagyonkataszteri nyilvántartást vezető ügyintéző). 
 

16-17. befektetett pénzügyi eszközöket 
16. Tartós részesedések 

17. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 

A befektetett pénzügyi eszközökkel kapcsolatos fogalmakat, bekerülési értéket és 
értékcsökkenést a számviteli politika és az értékelési szabályzat tartalmazza. 
18. koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöket 
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A mérlegben a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök között a tulajdonosnak, 

tulajdonosi joggyakorló szervezetnek azokat a nemzeti vagyonba tartozó befektetett 
eszközöket és azok értékhelyesbítését kell kimutatnia, amelyek üzemeltetését 
államháztartáson kívüli szervezetnek, személynek koncessziós szerződéssel átadta, vagy 

amelyekre államháztartáson kívüli szervezettel, személlyel vagyonkezelői szerződést kötött.  
Az átadáskor az eszköz bruttó értékét és elszámolt értékcsökkenését, értékvesztését, 
értékhelyesbítését a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök közé kell átvezetni. A 
koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök között el kell különíteni a koncesszióba, 
vagyonkezelésbe adott immateriális javakat, tárgyi eszközöket és tartós részesedéseket, tartós 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat.  
A bekerülési érték meghatározásával, értékcsökkenéssel kapcsolatos részletes előírásokat a 
számviteli politika és az értékelési szabályzat tartalmazza. 
 

Az 1. számlaosztályba tartozó főkönyvi számlákhoz az NGM rendelet a következő kötelezően 
alkalmazandó elszámolási szabályokat írja elő: 

• Immateriális javak beszerzésével, előállításával, beruházásokkal kapcsolatos 
elszámolások – NGM rendelet II. fejezet 

• Immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel kapcsolatos egyéb elszámolások – NGM 

rendelet III. fejezet 

• Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos elszámolások – NGM rendelet IV. 

fejezet. 

 

2. Számlaosztály: Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 

Ebben a számlaosztályban kell kimutatni: 
- a vásárolt készleteket, anyagokat, árukat és értékvesztésüket (21) 
- az átsorolt, követelés fejében átvett készleteket, egyéb készleteket és ezek 

értékvesztését (22) 
- befejezetlen termelést, félkész termelést, késztermékeket, Növendék-, hízó és 

egyéb állatok, illetve ezek értékvesztését (23) 
- értékpapírokat és értékvesztésüket (24) 

A mérlegben a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök között kell kimutatni: 
-  a készleteket és az értékpapírokat. A készleteken belül kell kimutatni a vásárolt 

készleteket, az átsorolt, követelés fejében átvett készleteket, az egyéb készleteket, a 
befejezetlen termelést, félkész termékek, késztermékek értékét, és a növendék-, hízó és 
egyéb állatokat. A mérlegben a vásárolt készletek között kell kimutatni az anyagokat és 
az árukat. Az anyagok között kell kimutatni a tevékenységet legfeljebb egy évig szolgáló, 
de még használatba nem vett vásárolt, csere útján kapott, térítés nélkül átvett és a 
gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés névértéke fejében a 
jegyzett tőke leszállításakor átvett anyagi eszközöket. 

- Az áruk között kell kimutatni 

• az olyan értékesítési céllal beszerzett anyagi eszközöket - ideértve a betétdíjas 
göngyölegeket is -, amelyek a beszerzés és az értékesítés között változatlan 
állapotban maradnak, bár értékük változhat, és 

•  a pénzügyi lízing keretében átadott, a részletfizetéssel, a halasztott fizetéssel 
értékesített és a szerződés szerinti feltételek teljesülésének meghiúsulása miatt 
később visszavett, a két időpont között a vevő által használt eszközöket. 

-  az átsorolt, követelés fejében átvett készletek között kell szerepeltetni az értékesítésre 
szánt eszközöket, így különösen a végelszámolási, felszámolási vagy vagyonrendezési 
eljárásból állami, helyi önkormányzati tulajdonba került eszközöket, az Áht. 100. §-a 

szerint követelés fejében átvett, értékesítendő eszközöket, valamint mindazon eszközöket, 
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amelyeket az immateriális javak és tárgyi eszközök közül értékesítés céljából átsoroltak. 
Kötelező az immateriális javak, tárgyi eszközök átsorolása, ha azokat a használatból 
kivonták, de az értékesítés három hónapnál hosszabb időszakot vesz igénybe. 

- Az egyéb készletek között kell szerepeltetni az állami tartalékolási, intervenciós, védelmi 
és biztonsági célú készleteket. 

-  a befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek között az olyan saját előállítású 
anyagi eszközök költségeit kell kimutatni, amelyek az értékesítést megelőzően a 
termelés, a feldolgozás valamely fázisában vannak, vagy amelyek feldolgozott, elkészült 
állapotban értékesítésre várnak. 

- A növendék-, hízó és egyéb állatok között az Szt. 28. § (3) bekezdés b) pontja szerinti 

állatokat kell kimutatni. 
-  az értékpapírokon belül kell kimutatni a nem tartós részesedéseket és a forgatási célú 

hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat. 
- A nem tartós részesedések között az olyan tulajdoni részesedést jelentő befektetéseket 

kell kimutatni, amelyeket egy éven belül értékesíteni szándékoznak. 
- A forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok között a befektetési jegyeket, 

valamint az olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat kell kimutatni, amelyek 
lejárata, beváltása a mérleg fordulónapját követő költségvetési évben esedékes, vagy 
azokat a mérleg fordulónapját követő költségvetési évben értékesíteni szándékoznak. A 
forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok között el kell különíteni a 
kárpótlási jegyeket, a kincstárjegyeket, az államkötvényeket, a helyi önkormányzatok 
kötvényeit és a befektetési jegyeket. 

A 2. számlaosztályba tartozó főkönyvi számlákhoz az NGM rendelet a következő, kötelezően 
alkalmazandó elszámolási szabályokat írja elő: 

• Vásárolt készletekkel kapcsolatos elszámolások – NGM rendelet V. fejezet 

• Saját termelésű készletekkel kapcsolatos elszámolások – NGM rendelet VI. fejezet 

 

3. Számlaosztály: Pénzeszközök, követelések, aktív időbeli elhatárolások 

Ebben a számlaosztályban kell kimutatni: 

- a pénzeszközöket és értékvesztésüket (31-33) 

- követeléseket és értékvesztésüket (35) 
- sajátos elszámolásokat (36) 

- aktív időbeli elhatárolásokat (37) 
31. Lekötött bankbetétek (éven túli), 32. pénztár, Forint- és devizaszámlák 

A Költségvetési szerv készpénzben befolyó bevételeinek, továbbá egyes kifizetéseinek 
teljesítéséhez, a számlát vezető hitelintézettől felvett készpénzösszegek (készpénzelőlegek) 
kezelésére házipénztárt létesíthet. A pénztárba befizetett készpénzt a Költségvetési szerv az 
önkormányzati alrendszerben felhasználhatja közvetlenül a készpénzes kiadásai teljesítésére. 
A pénztárban a belföldi fizetőeszközöktől elkülönítve kell kezelni a külföldi fizetőeszközt, a 
valutát. Az elektronikus pénzeszköz olyan elektronikus fizetési eszköz, amely újratölthető. Ez 

lehet értéktároló kártya, számítógép memória, amelyen az értékegységek elektronikus úton a 
felhasználás értékének megfelelő mértékben törölhetők. A Költségvetési elszámolási számlára 
befolyt bevételeket és teljesített kiadásokat a hitelintézet által megküldött számlakivonat 
alapján kell könyvelni.   
A bekerülési értékkel és az értékeléssel kapcsolatos előírásokat a számviteli politika és az 
értékelési szabályzat tartalmazza. 

35. követelések és értékvesztésük 

A követelésekről részletező nyilvántartás kell vezetni. A részletező nyilvántartást az Áhsz. 14. 
sz. melléklet III. pontja alapján kell vezetni. A nyilvántartásért felelős(ök):az érintett 
szervezet könyvelését végző ügyintéző. A nyilvántartásból összesítő feladást kell készíteni a 
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pénzügyi könyvvitel felé. Az összesítő feladás elkészítésének határideje: tárgynegyedévet 
követő hó 15-ig.  

Az összesítő nyilvántartásnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:  
- főkönyvi számla száma megnevezése,  
- nyitó összeg,  
- tárgyidőszaki változás (növekedés, csökkenés)  

- záró összeg   
Az összesítő feladás elkészítéséért felelős az érintett szervezet könyvelését végző ügyintéző. 
361. Pénzeszközök átv. számla, 363. azonosítás alatt álló tételek, 364 Áfa elszámolása, 365. 
követelés jellegű sajátos elszámolások (előlegek), 366. Egyéb sajátos eszközoldali 
elszámolások, 367. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 

Az Áhsz. 48.§ rendelkezik a sajátos elszámolásokról, mely szerint a mérlegkészítés 
időpontjáig: 

- a pénzeszközök átvezetési számlára könyvelt elszámolásokat rendezni kell a pénzeszközök 
könyvviteli számláival szemben,  
- az azonosításra váró tételekre elkönyvelt tételeket, valamint az áfa elszámolásokat,  
amennyiben a Költségvetési évet terhelik, át kell vezetni a Költségvetési számvitelben a 
megfelelő nyilvántartási számlákra és a pénzügyi számvitelben a megfelelő könyvviteli 
számlákra.  

Az azonosítás alatt álló tételek között az olyan befizetéseket és a fizetési számlák 

számlavezető általi terheléseit kell elszámolni, amelyek az alap-, illetve vállalkozási 
tevékenységgel kapcsolatban merültek fel, de a keletkezés pillanatában végleges bevételi vagy 
kiadási rovaton nem kerülhetnek elszámolásra az azonosításhoz szükséges feltételek hiánya 
miatt. 

Az általános forgalmi adó elszámolásai között az előzetesen felszámított és az áthárított – az 

alapjául szolgáló ügyletnek megfelelő követeléssel vagy kötelezettséggel szemben, valamint a 
fordított adózás alá tartozó általános forgalmi adót kell elszámolni. 
A követelés jellegű sajátos elszámolások (365) között kell elszámolni  

a) az adott előlegeket az előleggel történő elszámolásig, visszatérítéséig, amelyek a vásárolt 
immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek és az igénybe vett szolgáltatások szállítójának 
előlegként megfizetett - általános forgalmi adót nem tartalmazó - összegből, a 
foglalkoztatottaknak adott illetmény-, munkabérelőlegekből, az utólagos elszámolásra adott 
más előlegekből, a teljesített túlfizetésekből, téves és visszajáró kifizetésekből - ideértve az 
Áhsz. 40. § (2) bekezdés a) pontja szerint visszatérítendő Költségvetési kiadásoknak az Áhsz.  
40. § (4) bekezdése szerint elszámolt összegét is -, valamint az adott előlegek értékvesztéséből 
és annak visszaírásából származnak,   
b) a támogatás, ellátás továbbadása céljából más szervezet fizetési számlájára folyósított 
összegeket a folyósítónál a folyósított összeg felhasználásáig vagy visszatérítéséig,   
c) a más által beszedett, de más szervezetet megillető - bevételként e szervezetnél 
elszámolandó - összegeket a bevételt megillető szervezetnél a részére történő továbbutalásig, 
vagy - jogszabály felhatalmazása alapján - azok felhasználását követően az e szervezetnél 
kiadásként történő elszámolásáig,  
d) a helyi önkormányzatnál a nettó finanszírozás során a forgótőke elszámolását, 
visszapótlását annak felhasználásáig,  
e) a vagyonkezelésbe adó tulajdonosnál, tulajdonosi joggyakorló szervezetnél a 
vagyonkezelésbe adott eszközzel kapcsolatos visszapótlási követelést a követelés 
megszűnéséig vagy pénzben történő teljesítésének megállapításáig,  
f) a folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátásokat a 
folyósítónál azok utólagos megtérítéséig,  
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g) a gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen 
átadott pénzeszközök és más eszközök értékét a cégbírósági bejegyzés időpontjáig,   
h) a letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközöket, valamint a szerződés 
megerősítésével, szerződésszegéssel kapcsolatban nem véglegesen adott pénzbiztosítékokat - 
így különösen foglaló, kötbér - az adott pénzeszköz visszaadásáig vagy kiadásként történő 
elszámolásáig. 
Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások a decemberben megelőlegezett, de a következő 
költségvetési évet terhelő december havi illetmény, utalványok, bérletek és más hasonló 

készpénz-helyettesítő eszköznek nem minősülő eszközök beszerzésével kapcsolatos 
elszámolások a foglalkoztatottak, ellátottak részére történő kiadásáig, támogatásként történő 
átadásáig, a hiányzó, megsemmisült, érvénytelenített utalványok, bérletek állományból 
történő kivezetéséig. 
A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások között kell elszámolni  
a) kapott előlegeket az előleggel történő elszámolásig, visszatérítéséig, amelyek a kapott 
túlfizetésekből, a téves és visszajáró befizetésekből - ideértve a 40. § (2) bekezdés b) pontja és 
(3) bekezdése szerint visszatérítendő Költségvetési bevételeknek a 40. § (4) bekezdése szerint 
elszámolt összegét is -, valamint az egyéb kapott előlegekből - így különösen a 
termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során a vevőktől kapott, általános forgalmi adót 
nem tartalmazó előlegekből, valamint az utólagos elszámolásra átvett pénzeszközökből – 

állnak (3671-es számla)  
b) a támogatás továbbadása céljából más szervezet fizetési számlájára folyósított összegeket a 
fogadó szervezetnél a folyósított összeg felhasználásáig vagy visszatérítéséig (3672-es 

számla)  
c) a más által beszedett, de más szervezetet megillető – bevételként e szervezetnél 
elszámolandó – összegeket a bevételt beszedő szervezetnél a jogosult részére történő tovább 
utalásig, vagy – jogszabály felhatalmazása alapján – azok felhasználásáig (3673-as számla)  
d) a helyi önkormányzat nettó finanszírozása során a forgótőke elszámolását, visszapótlását 
annak felhasználásáig a Kincstárnál (3674-es számla)  
e) a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos kötelezettség jellegű 
sajátos elszámolásokat, ezen belül a vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos 
visszapótlási kötelezettséget a vagyonkezelőnél a visszapótlási kötelezettség megszűnéséig 
vagy pénzben történő teljesítésének megállapításáig, valamint a gazdasági társaságok 
alapítása, jegyzett tőkéjének emelése során a létesítő okiratban vagy annak módosításában 
szerepeltetett, de a társaság rendelkezésére még nem bocsátott nem pénzbeli vagyoni 
hozzájárulásokat az átadás időpontjáig ( 3675-ös számlacsoport)  
f) a nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjai forrásaiból finanszírozott ellátások 
kifizetésének megtérítésére vonatkozó kötelezettséget a finanszírozó szervezetnél annak 

megtérítéséig 3676-os számla)  
g) a letétbe, megőrzésre fedezetkezelésre átvett pénzeszközöket, valamint a szerződés 
megerősítésével, szerződésszegéssel kapcsolatban nem véglegesen kapott pénzbiztosítékokat 
– így különösen foglaló, kötbér – a kapott pénzeszköz visszaadásáig vagy bevételként történő 
elszámolásáig (3678-as számla)  
h) az egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokat (3679-es számlacsoport), ezen 
belül  
• nemzetközi támogatási programok pénzeszközeiként az Áht. 20§ (1) bekezdése szerinti 

még fel nem használt pénzeszközöket és az Európai Uniótól vagy más nemzetközi 
szervezetektől érkező olyan támogatásokat, amelyek végső kedvezményezettje valamely 
államháztartáson kívüli szervezet, személy, és a költségvetésben bevételként és 
kiadásként nincsenek megtervezve (36791-es számla) 
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• az Államadóság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál elhelyezett 
fedezeti betétek között a Gst.3 § (1) bekezdés g) pontja szerinti külföldi pénzintézetek 
által származékos műveletek különbözeteként elhelyezett fedezeti betétek összegét. 
(36792 számla) 

A 3. számlaosztályba tartozó főkönyvi számlákhoz az NGM rendelet a következő kötelezően 
alkalmazandó elszámolási szabályokat írja elő: 

• Pénzeszközökkel, finanszírozással kapcsolatos elszámolások – NGM rendelet VII. 

fejezet 

• Támogatásokkal, ellátásokkal kapcsolatos elszámolások – NGM X. fejezetéből a 
követelésekre vonatkozó rész 

• Egyéb gazdasági események elszámolásai – NGM rendelet XII. fejezetéből a 
követelésekre vonatkozó könyvelési tételek 

• Aktív időbeli elhatárolások – NGM rendelet I. fejezet H. pont 

• Sajátos elszámolások – NGM rendelet XI. fejezetből a 36. számlacsoportokba tartozó 
tételek, az NGM rendelet VIII. fejezetéből a 36. számlacsoportba tartozó tételek 

• Általános forgalmi adó elszámolás – NGM rendelet XII. fejezet C. pont 

• Egyéb gazdasági események elszámolásaiból – az NGM rendelet XII. fejezet G, H és J 
pontja. 

 

4. Számlaosztály: Források 

Ebben a számlaosztályban kell kimutatni: 
- a saját tőkét (41) 
- kötelezettségeket (42) 
- a kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások (43) 

- passzív időbeli elhatárolásokat (44) 
- évi mérlegszámlákat (49) 

41. Saját tőke: 
411 Nemzeti vagyon induláskori értéke  
412 Nemzeti vagyon változásai  
413 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai  
414 Felhalmozott eredmény  
415 Eszközök értékhelyesbítésének forrása  
416 Mérleg szerinti eredmény 

A mérlegben a nemzeti vagyon induláskori értékeként a 2014. január 1-jén meglévő, a 
nemzeti vagyonba tartozó eszközök bekerülési értékének forrását kell kimutatni. Ez a 
mérlegsor csak alapítás, illetve megszűnés esetében, vagy törvény, kormányrendelet, 
miniszteri rendelet előírása alapján változhat.  
Beolvadás illetve jogutód nélküli megszűnés esetén a jogutód, illetve az Áht. 11. § (5) 
bekezdése szerinti szervnél. 
A felhalmozott eredmény soron az előző költségvetési évek felhalmozott eredményét kell 
kimutatni. A mérlegsor a mérlegben negatív előjellel is szerepelhet.  
A mérlegben kimutatott mérleg szerinti eredmény az eredmény-kimutatásban ilyen címen 
kimutatott összeggel egyezően szerepeltetett összeg. Az Áhsz. 54. § (2) bekezdése a) pontja 
alapján a könyvviteli számlák megnyitását követően haladéktalanul - a folyó könyvelésben - 
el kell végezni: a 416 Mérleg szerinti eredmény könyvviteli számla átvezetését a 414 
Felhalmozott eredmény könyvviteli számlára. 
 

 

42. Kötelezettségek 
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A mérlegben a kötelezettségek között az egységes rovatrend szerinti rovatokhoz 
kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott végleges 
kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket kell kimutatni mindaddig, amíg 

azokat pénzügyileg ki nem egyenlítették, el nem engedték vagy egyéb módon nem rendezték. 
A kötelezettségvállalásokról, más fizetési kötelezettségekről részletező nyilvántartás kell 
vezetni. A részletező nyilvántartást az Áhsz.14. sz. melléklet II. pontja alapján kell vezetni. A 

nyilvántartásért felelősök a hivatal számviteli ügyintézői, és a számviteli csoportvezető 

A 4. számlaosztályba tartozó főkönyvi számlákhoz az NGM rendelet a következő, kötelezően 
alkalmazandó elszámolási szabályokat írja elő: 

• kötelezettségekre az NGM rendelet I. fejezet összefoglaló táblázata, illetve a II-XII. 

fejezetekben a kötelezettségekre vonatkozó könyvelési tételek 

• a mérlegszámlákkal kapcsolatban első sorban a könyvviteli zárlat sajátos 
elszámolásainak szabályai – NGM rendelet XIII. fejezetből az évi mérlegszámlákra 
vonatkozó könyvelési tételek, illetve a könyvviteli nyitás feladatai – NGM rendelet 

XIV. fejezetből az évi mérlegszámlákra vonatkozó könyvelési feladatok 

• Passzív időbeli elhatárolásokhoz az NGM rendelet I. fejezet C. pont, III. fejezet A, E 

pontok, és az V. fejezet C pont. 
 

5. Számlaosztály: Költségnemek 

Ebben a számlaosztályban kell kimutatni: 
- Anyagköltség (51) 

- Igénybe vett szolgáltatások költségei (52) 
- Bérköltség (53) 

- Személyi jellegű egyéb kifizetések (54) 

- Bérjárulékok (55) 

- Értékcsökkenési leírás (56) 

- Aktivált saját teljesítmények értéke (57) 

- Költségnem átvezetési számla (59) 
51. Anyagköltség 

Anyagköltségként a működés során felhasznált szakmai és üzemeltetési anyagok 
értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt bekerülési értékét kell 
kimutatni. Az anyagköltséget csökkenti a tevékenység során keletkezett hulladékok, 
haszonanyagok, valamint a visszavételezett anyagok értéke. 
52 Igénybe vett szolgáltatások értéke 

Az igénybe vett szolgáltatások között kell kimutatni az egységes rovatrend K32 
Kommunikációs szolgáltatások, (a K335 Közvetített szolgáltatások kivételével) a K33 
Szolgáltatási kiadások és K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatokhoz 
kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más 
fizetési kötelezettségként nyilvántartott összegeket. 
53 Bérköltség  
A bérköltségek között kell kimutatni az egységes Rovatrend:  
- K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek  
- K1102 Normatív jutalmak,  

- K1103 Céljuttatás, projektprémium,  
- K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat rovatokhoz kapcsolódóan 
vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési 
kötelezettségként nyilvántartott összegeket. 

 

54. Személyi jellegű egyéb kifizetések  
A személyi jellegű egyéb kifizetések között kell kimutatni   
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- K1105 Végkielégítés,  
- K1106 Jubileumi jutalom,  

- K1107 Béren kívüli juttatások,  
- K1108 Ruházati Költségtérítés,  
- K1109 Közlekedési Költségtérítés,  
- K1110 Egyéb Költségtérítések,  
- K1111 Lakhatási támogatások,  
- K1112 Szociális támogatások,  
- K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai és  
- K12 Külső személyi juttatások Rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon 

végleges kötelezettségvállalás- ként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott összegeket. 
 

55. Bérjárulékok  
A bérjárulékok között kell kimutatni az egységes rovatrend K2 Munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó rovathoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási 
számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott 
összegeket 
 

56. Értékcsökkenési leírás  

A terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírás költségszámláit tartalmazza. Az 

értékcsökkenés pontos meghatározása a Hivatal számviteli politikájában és értékelési 
szabályzatában található. 
57 Aktivált saját teljesítménye értéke  
Az aktivált saját teljesítmények értéke a saját termelésű készletek állományváltozásából és a 

saját előállítású eszközök aktivált értékéből áll az Szt. 76. §-a szerinti tartalommal. Saját 
előállítású eszközök aktivált értékeként kell kimutatni a saját vállalkozásban végzett és az 
eszközök között állományba vett saját teljesítmények, így: 
- a tárgyi eszközök,  
- immateriális javak,  
- a Sztv. 48. § (1), (3) bekezdése szerinti, az eszközök értékét növelő munkák, továbbá  
- a törvény előírásai szerint az egyéb ráfordítások között elszámolandó saját előállítású 
eszközök és saját teljesítmények a Sztv. 51. § szerint meghatározott - közvetlen önköltségen 
számított értékét (ideértve a saját termelésű készletek értékvesztését is). 
 

Az 5. számlaosztályba tartozó főkönyvi számlákhoz az NGM rendelet a következő kötelezően 
alkalmazandó elszámolási szabályokat írja elő: 

• NGM rendelet I. fejezet A. pont táblázata; 
• NGM rendelet V. fejezet, VI. fejezet, VIII. fejezet, IX fejezet; 

• NGM rendelet XII. fejezetből A., G. pontok 

• NGM rendelet XIII. fejezetből az 5. számlaosztályra vonatkozó zárási tételek. 
 

6. Számlaosztály: Költséghelyek 

A Szt. lehetőséget ad a könyvelésben különböző költséghelyek elkülönítésére. Ilyen lehet 
például, ha egy intézményen belül külön ki szeretnénk mutatni egy másik telephely költségeit. 
A Hivatal ezzel a lehetőséggel nem él, részletező kódokon különíti el a különböző telephelyek 
költségeit. 
 

7. Számlaosztály: Szakfeladatok költségei 
A költségekről és megtérül költségekről szóló kimutatás elkészítéséhez szükséges adatokat a 
7. számlaosztály tartalmazza. A 7. számlaosztályt a tevékenység során használt szakfeladatok 
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szerint tovább kell tagolni, a 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet előírásainak megfelelően. A 

pénzügyi könyvvezetés során a költségeket elsődlegesen az 5 számlaosztályban költségnemek 
szerint, másodlagosan az 591. költségnem átvezetési számla használatával a 6 vagy 7 

számlaosztály könyvviteli számláin kell könyvelni. Nem kötelező a 6 és 7 számlaosztály 
használata, és a szakfeladatok szerinti tagolás elvégzése, ha a tevékenység egy szakfeladatot 
sem vagy kizárólag egy szakfeladatot érint. 
A 7. számlaosztályba tartozó főkönyvi számlákhoz az NGM rendelet külön fejezetet nem 
rendelt hozzá, így értelemszerűen az 5. számlaosztálynál felsorolt könyvelési tételeket kell 
ennél a számlaosztálynál megjelölni. 
 

8. Számlaosztály: Elszámolt költségek és ráfordítások 

Ebben a számlaosztályban kell kimutatni: 
- az anyagjellegű ráfordításokat (81) 
- a személyi jellegű ráfordításokat (82) 
- az értékcsökkenési leírásokat (83) 
- egyéb ráfordításokat (84) 
- pénzügyi műveletek ráfordításait (85) 

A 8. számlaosztályba tartozó főkönyvi számlákhoz az NGM rendelet a következő kötelezően 
alkalmazandó elszámolási szabályokat írja elő: 

• NGM rendelet I. fejezet A. pont táblázata 

• NGM rendelet XIII. fejezetéből a 8. számlaosztályt érintő zárlati feladatok 

• NGM rendelet II-XII. fejezetekből a 8. számlaosztályt érintő könyvelési tételek. 
 

9. Számlaosztály: Eredményszemléletű bevételek 

Ebben a számlaosztályban kell kimutatni: 
- a tevékenység nettó eredményszemléletű bevételeit (91) 
- egyéb eredményszemléletű bevételeket (92) 
- pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételeit (93) 

91 Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei  
A tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele   
• a közhatalmi eredményszemléletű bevételekből, 
• az eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételeiből és 

•   

A 911 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek között kell elszámolni az egységes 
Rovatrend  

• B3 Közhatalmi bevételek rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon 
követelésként nyilvántartott összegeket 
Itt számolandók el többek között a  

• jövedelemadók 

• szociális hozzájárulási adó 

• bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó 

• vagyoni típusú adók 

• termékek és szolgáltatások adói 
A 912 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei között kell 
elszámolni az egységes rovatrend   

- B401 Készletértékesítés ellenértéke,  
- B402 Szolgáltatások ellenértéke,  
- B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke és  
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- B405. Ellátási díjak rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon 
nyilvántartott követelések közül a pénzügyi számvitelben követelésként vagy a pénzeszközök 
növekedéseként elszámolt összegeket.  
- A 913 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei között kell elszámolni a 
kapott osztalék kivételével az egységes rovatrend   
– B404 Tulajdonosi bevételek rovathoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon 

nyilvántartott összeget és – a kötelezettségek teljesítésére, a csereszerződés keretében átadott 
vásárolt és saját termelésű készletek, nyújtott szolgáltatások számlázott, megállapodás, 
csereszerződés szerinti – általános forgalmi adót nem tartalmazó – értékét a készlet átadás-

átvétel, a szolgáltatásnyújtás időpontjában. 
 

92 Egyéb eredményszemléletű bevételek  
Az egyéb eredményszemléletű bevételek között kell elszámolni  
• a központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételeit, 
• az egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételeit és 

• a felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételeit. 
A 921 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei között kell 

elszámolni az egységes rovatrend  
• B11 Önkormányzatok működési támogatásai és 

• B816. Központi, irányító szervi támogatás rovatokhoz kapcsolódóan vezetett 
nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket. A központi működési 
támogatások elszámolása nettó finanszírozás keretében történik.  
A 922 egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei között kell 
elszámolni az egységes rovatrend  
• B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről. 
A 923 a Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei között kell elszámolni 
az egységes Rovatrend  
• B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről. 
A 924 különféle egyéb eredményszemléletű bevételek között kell elszámolni az   

• anyagok, áruk nyereségjellegű leltárértékelési különbözetének összegét (9241 
könyvviteli számla) 
• a térítés nélkül átvett részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszköz 
bekerülési értékét (9242 könyvviteli számla) 
• az ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt részesdésnek vagy 
értékpapírnak nem minősülő eszközök bekerülési értékét (9243 könyvviteli számla, valamint 
A más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek között kell elszámolni az egységes 
Rovatrend: 

• B12 Elvonások és befizetések bevételei rovathoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási 
számlákon nyilvántartott bevételek közül a pénzügyi számvitelben pénzeszközök 
növekedéseként elszámolt összegeket, 
• B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről, 
• B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 

• B22 Felhalmozási célú garancia - és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről 
• B411 Egyéb működési bevételek, 
• B51 Immateriális javak értékesítése, 
• B52 Ingatlanok értékesítése, 
• B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése és 
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• B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson kívülről rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon 
nyilvántartott követelések közül a pénzügyi számvitelben követelésként vagy pénzeszközök 
növekedéseként elszámolt összegeket, teljesítéseket 
 

93 Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei  
A pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei a kapott (járó) osztalékból és 
részesedésből, a kapott (járó) kamatokból és kamatjellegű eredményszemléletű bevételekből 
és a pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételből állnak.  
A 931 kapott (járó) osztalék és részesedés között kell elszámolni a tartós és nem tartós 
részesedések után kapott osztalékot, ideértve a kamatozó részvények után fizetett kamatot is, 
ha az a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált.  
A 932 részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek között kell elszámolni  
a) az egységes rovatrend B408. Kamatbevételek rovathoz kapcsolódóan vezetett 
nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket, és  
b) a mérleg fordulónapjáig még le nem zárt kamatfedezeti ügyletek (határidős, swap és 
azonnali ügyletek) időarányos nyereségét, legfeljebb a fedezett alapügylet időarányos 
veszteségének összegéig.  
A pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei között kell elszámolni  
a) az egységes rovatrend B4091 részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei és 
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei rovatokhoz kapcsolódóan 
vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket,  
b) a mérleg fordulónapjáig még le nem zárt nem kamatfedezeti célú, egyéb fedezeti ügyletek 
(határidős, opciós, swap és azonnali ügyletek) időarányos nyereségét, legfeljebb a fedezett 
alapügylet időarányos veszteségének összegéig. 
A 9. számlaosztályba tartozó főkönyvi számlákhoz az NGM rendelet a következő kötelezően 
alkalmazandó elszámolási szabályokat írja elő: 

• NGM rendelet I. fejezet A. pont táblázata, 
• NGM rendelet XI. fejezet közhatalmi bevételek, 
• NGM rendelet XII. fejezet B. pont (szolgáltatásnyújtás)  

 

 

3. Nyitó és nyitás utáni tételek 

 
A nyitó- és nyitás utáni események esetében az NGM rendelet XIV. fejezete tartalmazza az 

ebbe a körbe tartozó könyvelési tételeket. 
 

 

4. Zárlati feladatok 
 

A zárlati feladatok elvégzése során figyelemmel kell lenni az NGM rendelet XIII. fejezetére, 
amely tartalmazza a zárlati tételeket.  
 

 

5. A részletező (analitikus) nyilvántartások köre és a főkönyvi könyvelés 
kapcsolata 
 

Az Áhsz. 14. mellékletében foglalt nyilvántartásokat kötelező vezetni, ha a költségvetési 
szerv elszámolásaiban az adott eszköz, forrás, előirányzat, kötelezettségvállalás megjelenik. A 
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nyilvántartások minimális tartalma meg kell, hogy egyezzen az Áhsz-ben rögzítettekkel. Az 
egyes nyilvántartásokkal kapcsolatosan a Hivatal Bizonylati rendjében és egyéb 
szabályzataiban rögzítetteket is figyelembe kell venni. 
Minden nyilvántartás tartalmazza az alábbi adatokat és feladásuk/továbbításuk módját: 
• felelős (ök) 
• határidők feladásra, egyeztetésre, ügyintézésre 

• egyeztetés módja: elektronikus, manuális 

• egyeztetés köre: főkönyvi könyvelés, egyéb belső nyilvántartások 

 

 

 

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK, JÓVÁHAGYÁS 
 

A szabályzatot Mekényes Község  Önkormányzat Képviselő-testülete …… /2022. 

(………….) számú határozatával fogadta el, a Szabályzat 2023. január 1. napján lép hatályba. 

Melléklet: 
1. melléklet: Számlák közötti összefüggések 

 

Mekényes, …………………. 

 

dr. Morvay Klaudia 

jegyző 
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MEGISMERÉSI NYILATKOZAT 

 

A Számlarendben foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat a 

munkavégzésem során köteles vagyok betartani. 
 

Név Beosztás Kelt Aláírás 
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I. ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI 

SZABÁLYZATÁNAK HATÁLYA 
 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az államháztartás számviteléről intézkedő 
4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet meghatározza a költségvetési szervek leltározási és 
mérlegkészítési kötelezettségét. 

 

 

Az Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzatának rendelkezései kiterjednek 
Mekényes Község Önkormányzatára, az általa fenntartott intézményekre, költségvetési 
szervekre. 

 

Mekényes Község Önkormányzatára és az általa fenntartott intézményekre, költségvetési 
szervekre vonatkozóan a gazdálkodási feladatokat a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal 
(továbbiakban: Hivatal) látja el.  

 

 
 

II. LELTÁR, A LELTÁROZÁS FOGALMA, CÉLJA 
 

 

1. Leltárkészítési kötelezettség 
 

1.) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 

(I.11) Korm. rendelet alapján a szervezet szakmai feladatai és sajátosságai 
figyelembevételével kialakított számviteli politikához kapcsolódóan a mérleg valódiságának 
biztosítása érdekében az államháztartás szervezete leltározási szabályzatát el kell készíteni.  
 

2.) A számviteli törvény 15. § (3) bekezdése előírja, hogy „A könyvvitelben rögzített és a 
beszámolóban szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatóknak, bizonyíthatóknak, 

kívülállók által is megállapíthatónak kell lenniük. Értékelésüknek meg kell felelni az e 
törvényben előírt értékelési elveknek és az azokhoz kapcsolódó értékelési eljárásoknak 
(valódiság elve).”  
A valódiság elvének érvényesülését elsősorban a számviteli törvény 69. § szerinti 
végrehajtása jelenti, vagyis a „mérleg alátámasztása leltárral”. Az éves beszámolóban foglalt 
tételeknek – főkönyvi könyvelés adataival egyező – leltárral való alátámasztása az egyik 
garancia arra, hogy a mérlegben kimutatott eszközök és források a valóságban is léteznek.  
 

3.) A számviteli törvény 14. § (5) bekezdésében előírja, hogy a számviteli politika keretében 
el kell készíteni: „az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzatát:”  

A leltárkészítési kötelezettséget a számviteli törvény 69.§ és az államháztartás számviteléről 
szóló 4/2013 (I.11) Korm. rendelet 22. § a következők szerint írja elő:   
 

a) Az éves költségvetési beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához 
olyan leltárt kell összeállítani és megőrizni, hogy ellenőrizhető módon tartalmazza a 
mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat mennyiségben és értékben. 
 

b) A költségvetési évről, december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben 
kimutatott eszközöket és forrásokat: a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások 
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adatai alapján minden évben leltározni kell.  
 

c) A leltár a könyvviteli mérlegben kimutatott eszközök és források valódiságát támasztja alá. 
A leltárnak tartalmaznia kell tételesen és ellenőrizhető módon az államháztartás 
szervezetének eszközeit mennyiségben és értékben, forrásait értékben. 
 

d) Amennyiben az államháztartás szervezete a számviteli alapelveknek megfelelő folyamatos 

mennyiségi nyilvántartást vezet a leltárba bekerülő adatok valódiságáról a leltár összeállítást 
megelőzően leltározással köteles meggyőződni, és azt három évente mennyiségi felvétellel, 
illetve minden év mérleg fordulónapjára vonatkozóan a csak értékben kimutatott 
eszközöknél és kötelezettségeknél, valamint idegen helyen tárolt eszközöknél egyeztetéssel 
kell elvégeznie. 
 

e) A leltározás és selejtezés részletes szabályait az államháztartás szervezete saját 
hatáskörben állapítja meg. 
 

f) A használt, de a mérlegben értékkel nem szereplő immateriális javakat, tárgyi eszközöket 
(használatban levő kis értékű immateriális javakat és tárgyi eszközöket), készleteket az 

államháztartás szervezete saját döntése alapján, jelen szabályzatban foglaltak alapján 
leltározza. 
 

A szabályzat 6. melléklete tartalmazza az államháztartás szervezete eszközök és források 
leltározási ütemtervét. 
 

 

2. Leltározás célja 
 

Az államháztartás szervezete vagyonának számbavétele, ezen belül is különösen:  
a) a mérleg valódiságának biztosítása, a tényleges eszköz- és forrás állományok 

megállapításával, 
b) a költségvetési szerv tulajdonának védelme és az anyagilag felelős személyek 

elszámoltatása, 
c) a bizonylati fegyelem megszilárdításának elősegítése, a könyvelés, illetve analitikus 

nyilvántartások ellenőrzésével, 
d) a megfelelő takarékos eszköz- és készletgazdálkodás elősegítése, a csökkent értékű 

készletek, valamint a használaton kívüli eszközök feltárásával. 
 

 

3. A leltározási szabályzat hatálya 
 

1.) A leltározási szabályzat hatálya kiterjed az államháztartás szervezete minden szervezeti 

egységére.  
Tárgyi hatálya kiterjed az államháztartás szervezete vagyonkezelésében lévő valamennyi:  

- a számviteli törvény által meghatározott mérlegtételre (eszközökre és forrásokra), 
függetlenül attól, hogy azok a leltározás időpontjában az államháztartás szervezete 

birtokában vannak-e, vagy idegen helyen találhatók,  
- az államháztartás szervezete szervezeti egységeinél használatban lévő kis értékű tárgyi 

eszközre, valamint 
- a leltározás időpontjában az államháztartás szervezete birtokában lévő, de nem az a 

államháztartás szervezete tulajdonát képező eszközre. 
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Nem vonatkozik a Szabályzat, illetve a leltározási kötelezettség:  
- azokra az anyagokra, amelyek beszerzéskor, 
- azokra a munkahelyen lévő felhasználatlan anyagokra, amelyek kiadáskor,  
- azokra a kis értékű tárgyi eszközökre, amelyek az államháztartás szervezete 

Számviteli Politikájában meghatározottak szerint mennyiségi nyilvántartási 
kötelezettség alá nem tartoznak, és már költségként elszámolásra kerültek. 

2.) A könyvtári állomány leltározásáról külön szabályzat – a könyvtár és a helytörténeti 
gyűjtemény vonatkozó/leltári/ szabályzata - rendelkezik.  

 

 

4. A leltár fogalma 
 

1.) A leltár olyan kimutatás, amely a gazdálkodó szervezet eszközeinek és forrásainak 
valóságban is meglévő állományát - mennyiségét és értékét – egy meghatározott napra 
vonatkoztatva tartalmazza tételesen, ellenőrizhető módon.  
Ezen kimutatás kötelezően tartalmazza:  

a) az államháztartás szervezete megnevezését; 
b) a „leltár” szó megjelölését; 
c) a leltározás fordulónapját (év, hó, nap, melyre vonatkozóan készül), valamint a 

leltározás megkezdésének és befejezésének tényleges időpontját; 
d) a leltározás módját; 
e) a leltár tartalmazza a benne szereplő tételek egyértelmű azonosításához szükséges 

adatokat (megnevezés, méret, minőség, cikkszám, stb.); 
f) bizonylatok sorszámát; 
g) a fordulónapon meglévő eszközöket és forrásokat a mérleg tételei szerinti 

csoportosításban (tételes felsorolás, területi, leltáregység szerinti részletezésben); 
h) a leltárban a naturálisan is számba vehető tételeket – beleértve pénztári 

készpénzkészletet is – a készletezési helyei feltüntetésével;  
i) a leltárban, mennyiségben és értékben szerepeltetett készleteknél az értékelés 

alapjául szolgáló egységárat; 
j) a valuta és devizakészleteket, illetve a külföldi pénzértékre szóló követeléseket és 

kötelezettségeket forintértékben, feltüntetve a valuta, deviza nemét, összegét, a 
forintra átszámításnál alkalmazott árfolyamot; 

k) csökkentett értékű eszközöket (elfekvő készlet) selejtezésig (értékesítést megelőző 
ajánlatkérésig) a nyilvántartás szerinti értéken. (Leltározást megelőzően a selejtezést 

el kell végezni, vagy legalább az árajánlatokat be kell kérni a valós piaci érték 
meghatározása érdekében);* 

l) az idegen tulajdonú nálunk tárolt, használatban lévő eszközöket elkülönítetten; 
m) az államháztartás szervezete tulajdonát képező, idegen helyen tárolt eszközeit; 
n) az eszközöket, készleteket, melyek mérleg fordulónapjáig beérkeztek, de azt 

követően január 31-ig számlázta a szállító (beérkezett, nem számlázott tételek a 
fordulónapon); 

o) az eszközök, források mennyiségét, egységárát és összértékét; 
p) a leltáreltérések kimunkálását, a többletek és hiányok megállapítását és azok 

elszámolását; 
q) a leltározásért felelős és a számadásra kötelezett személyek aláírását, bélyegzőjét. 

 

2.) A leltár típusai:  
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a) Teljes vagyonmegállapító leltár, amely az éves mérleg valódiságát alátámasztó 
dokumentáció, az államháztartás szervezete valamennyi eszközét és forrását 
tartalmazza. 

b) Részleltár, amely a költségvetési szerv eszközeinek és forrásainak egy-egy részéről 
készített leltár. 

c) Átadó - átvevő leltár, amely az anyagilag felelős dolgozó személyében 
bekövetkezett változáskor készül, ez az elszámoltatásnak, az anyagi felelősség 
megállapításának az alapokmánya. 

d) Idegen leltár, amely a költségvetési szerv használatában, kezelésében, de nem a 
tulajdonában lévő vagyontárgyakról készül. Ezt a leltárt az eszköz tulajdonosának 
meg kell küldeni. 

Előbbiek alapján jelen szabályzatban meghatározottak szerint leltárnak tekintjük: 
a) a tételes számlálással történő mennyiségi, értékbeli nyilvántartást, 
b) a szabályszerűen, egyeztetéssel ellenőrzött és szükség szerint helyesbített, főkönyvi 

könyvelés adataival egyező analitikus nyilvántartást (kézi, illetve számítógépes 
nyilvántartás) a Számlarendben részletezettek szerint. 

 

 

5. A leltározás fogalma 
 

A leltározás: az államháztartás szervezete kezelésébe, vagy használatába adott eszközök, 
valamint azok forrásainak, továbbá a birtokában lévő idegen eszközök valóságban meglévő 
állományának megállapítása. A leltározás mennyiségi felvételt, illetve a nyilvántartásokkal 
való egyeztetést jelent. 
 

A leltározási tevékenységhez tartozik a nyilvántartások szerinti állomány és a tényleges 
állomány közötti különbözet – hiányok, többletek – megállapítása és rendezése, valamint a 
mennyiségi adatok és a számlarendben rögzített értékelési szabályok alapján az eszközök és 
források értékének megállapítása.  
 

A leltározás két munkafolyamatból áll: 
- az eszközök mennyiségének természetes mértékegységben történő megállapítása, 
- a leltározott mennyiségek értékelése. 

 

 

6. Leltározás időpontja 
 

1.) Az államháztartás szervezete a leltározási kötelezettség alá tartozó minden eszközt és 
forrást, a vonatkozó analitikus nyilvántartások lezárásával egyidejűleg, előre meghatározott 
naptári nappal – fordulónappal – kell leltározni. A leltározás fordulónapját az éves ütemterv 
tartalmazza.  

 Fordulónapi leltározás: 
Fordulónapi leltározás esetén a leltározási kötelezettség alá eső leltárfelvételi helyen 
minden eszközt az előre meghatározott naptári nappal (ez a leltár fordulónapja) kell 
leltározni. 
Előfeltétele, hogy a vonatkozó analitikus könyvelési nyilvántartások lezárása a 
leltározást megelőzően megtörténjen. 
 

2.) A mennyiségben is számba vehető eszközök és készletek leltározási időpontjának 
meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy  
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a) a mérleg fordulónapjához minél közelebbi időpontban történjen a leltározás,  
b) a leltározandó eszközökben és készletekben a forgalom szünetel, vagy 
csekély,  
c) a leltározandó készlet mennyisége a legkisebb legyen.  

 

 

7. Leltár-kiértékelés 
 

1.) A leltározás során megállapított értékek (mennyiség és érték) és a könyvviteli 
nyilvántartások eltérésének - leltárkülönbözet - kimutatása.  

 

2.) Leltárhiány, vagy többlet: a kezelésre szabályszerűen átadott és átvett eszközökben 
keletkezett, a természetes mennyiségi csökkenés és a kezeléssel járó veszteség (káló) mértékét 
meghaladó hiány, vagy többlet. 
 

3.) Kompenzálás: leltározás során feltárt hiány, illetve többlet ellentételezése az azonos 

cikkcsoportba tartozó, megközelítően hasonló értékű, minőségű, rendeltetésű, és e miatt 
összetéveszthető, felcserélhető és helyettesítő eszközféleséggel. 
 

4.) A káló: az eszközök (anyagok) szabályszerű átvétele, kezelése ellenére keletkező 
természetes mennyiségi csökkenés, kezeléssel járó veszteség (elszóródás, beszáradás stb.)  
A leltározás során a káló alkalmazását és elszámolását a betárolt anyagok, nyersanyagok 
betároláskori állapotát, valamint a tárolási időtartamát is figyelembe véve kell alkalmazni (pl. 

súly vesztség).  
 

 

8. A leltározás vezetője 
 

A leltározás vezetője: feladata a leltározás előkészítése, technikai lebonyolításának irányítása 
és az ellenőrzés. A leltározás vezetőjét az államháztartás szervezete gazdasági vezetője bízza 

meg.  

 

 

 

9. A leltározási körzetek vezetői 
 

1.) A leltározási körzetek vezetői: a leltározással érintett szervezeti egységek vezetői, 
akiknek feladata – a körzetükre vonatkozóan – azonos a leltározás vezetőjének feladataival.  
 

2.) Leltárkörzet: Leltározási körzetnek tekintjük a fizikailag elhatárolt vagy elhatárolható, 
azonosító számmal megjelölt és azonosítható területeket. A leltári körzetek segítségével 
biztosítható az államháztartás szervezete egész területére vonatkozóan a leltárfelvétel teljes 

körűsége. 

 

 

10. A Leltározási csoport 
 

1.) A leltározás végrehajtására leltározási csoportokat kell létrehozni. 
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2.) A Leltározási csoport vezetője: a leltározási körzetben (szervezeti egységnél) irányítja és 
ellenőrzi a leltározás munkáit, abban általában részt is vesz. Felelős a kiadott leltározási 
utasítás betartásáért és elsősorban ebből a szempontból ellenőrzi a leltározók munkáját.  
 

3.) Leltározók: a leltározás tényleges munkáját végzik. A leltározást végző dolgozókat úgy 
célszerű beosztani, hogy ki-ki saját munkahelyén, raktárában vegyen részt a leltározási 
munkálatokban. Ezáltal megkönnyíthető, meggyorsítható a leltározási munka, mivel 
helyismerettel és áruismerettel rendelkeznek.  
 

4.) Leltárfelelős: A leltárfelelős valamely leltárkörzet készleteinek, eszközeinek 

nyilvántartásáért/megőrzéséért felelőssé tehető személy – a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló törvényben (továbbiakban: KJT), valamint a Munka Törvénykönyvében (továbbiakban 
Mt.) foglaltak betartásával.  
A leltárfelelős köteles biztosítani a leltározás megkezdése előtt:  

a) A leltározandó eszközök időbeni fellelhetőségét. 
b) A mennyiségi felmérés eszközeit. 
c) Az eszközök leltári szám elhelyezésének azonnali bemutathatóságát.  
d) A nyilvántartásokkal történő egyeztetést igazoló bizonylatoknak a leltározási csoport 

vezetője részére történő átadását.   
 

 

11. Leltárellenőr 
 

Leltárellenőr: az a személy, aki ellenőrzi a leltározási előfeltételek meglétét, a mennyiségi 
felvételek helyességét és szakszerűségét, a leltározandó, de mennyiségi felvételt nem igénylő 
eszközök és források felvételét, valamint a leltározással összefüggő valamennyi számítás és 
értékelés helyességét.  
 

 

12. Leltározási utasítás 
 

1.) A leltározásban részt vevők személyének kijelölése, a leltározás ütemterve, részletes 

szabályai, határidői az évente kiadott leltározási utasításban kerülnek meghatározásra.  
A leltározási utasítást évente szükséges kiadni. A gazdasági vezető által előterjesztett 
leltározási utasítást az államháztartás szervezete vezetője (polgármester, elnök, jegyző, 
intézményvezető stb.) hagyja jóvá. A leltározási utasítás rögzíti mindazokat a feladatokat, 
amelyeket el kell végezni, valamint a feladatok ellátásáért felelős szervezeteket, személyeket, 
melyek az államháztartás szervezete beszámolójának leltári alátámasztásához szükségesek. A 
leltározási utasítás keretében történik a leltározási bizottság kijelölése. 
A leltározási utasításnak, illetve a vele együtt kiadott megbízóleveleknek tartalmazni kell:  

a) a leltározás módja 

b) a leltározási egységek felsorolását,  
c) leltározási egységenként a leltárfelelős és a leltározók nevét,  
d) a leltározás ellenőrzésére jogosultak nevét,  
f) leltározási ütemtervet.  

 

2.) A leltározási ütemterv naptári napokra (dátumszerűen) tartalmazza az elvégzendő 
feladatok kezdési és befejezési időpontját.  
Ez az időbeosztás a leltározás előkészítésétől a leltározás minden lényeges folyamatára és 
eseményére – leltárfelvétel, egyeztetés, értékelés, hiányok, többletek kidolgozása és rendezése 
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– kiterjed.  

 

 

 

III. A LELTÁROZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE, SZEMÉLYI ÉS 
TÁRGYI FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSA 

 

 

13. A leltározással kapcsolatos hatáskörök és felelősség 
 

1.) A vezető a leltárak elkészíttetésével biztosítja az államháztartás szervezete kezelésében 
lévő vagyon védelmét, a mérleg valódiságát, a vonatkozó jogszabályok betartását.  
A vezető hatáskörébe tartozik: a jegyző által előterjesztett leltározás és könyvviteli zárlat 
elrendeléséről szóló utasítás jóváhagyása. 
 

2.) A jegyző felelős a leltározási tevékenység elrendeléséért, irányításáért, ütemezéséért, az 

előírások betartásáért. 
A jegyző a hatáskörébe tartozó alábbi feladatokat a szervezeti egységéhez tartozó csoportok, 
előadók, közreműködésével gyakorolja.  
A jegyző hatáskörébe tartozik: 

a) a leltározás vezetőjének megbízása, 
b) a szervezeti egységvezetők által kijelölt és a pénzügyi csoportvezető álta1 megbízott 

leltárfelelősök nyilvántartásba vétele (A1 jelzésű nyomtatvány), 
c) a 8. cím alapján leltárellenőrök kijelölése bármely gazdálkodási egységhez tartozó 

közalkalmazottak közül, az érintett gazdálkodási egység vezetője egyidejű értesítése 
mellett, 

d) az éves leltározási ütemterv meghatározása, 
e) a leltárutasítások elkészítése, 
f) a leltározás központi ellenőrzése, 
g) a leltárfelvétel megismétlésének elrendelése, 
h) a leltárértékelés megszervezése, 

i) döntés vagy engedélyezés a szabályzat által meghatározott esetekben. 
j) a leltáreltérések megállapítása, kompenzálás engedélyezése, ezek könyvviteli 

elszámoltatása, a leltár-főösszesítő jóváhagyása, 
k) a szervezeti egységvezetők javaslata alapján:  

- a kompenzálásokról, 
- a leltárhiányokról, 
- az anyagi felelősség érvényesítéséről való döntés. 

l) a kizárólagos használatra/kezelésre kiadandó eszközök körének meghatározása 
 

3.) A gazdálkodási egység vezetőjének hatáskörébe tartozik 

a) a gazdálkodási egységen belül a vagyontárgyak kezelésének és megőrzésének 
megszervezése, ellenőrzése, 

b) a felügyelete alá tartozó szervezeti egységek vezetői által kijelölt leltárfelelősök 
megbízása (A1 jelzésű nyomtatvány),  

c) a megbízással járó jogok és kötelezettségek, a felelősség meghatározása, 
d) a szervezeti egységek leltározási programjának jóváhagyása, 
e) a leltárutasításban foglaltak szerinti megbízások kiadása, a leltározás végrehajtásának 

biztosítása, a felügyelete alá tartozó szervezeti részegységek vezetőinek javaslata 

alapján: 
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f) az egymással kompenzálható készletek tételes megállapítása,  
g) a leltárhiányokért történő felelősségre vonás megállapítása, 

h) intézkedés az eltéréseket előidéző okok lehetőség szerinti megszüntetésére, 
i) a gazdálkodási egység feladatainak ellátásához szükséges anyagok, áruk megfelelő 

raktározási feltételeinek biztosítása, raktárkezelési eljárásnak, a raktáros 
kötelezettségeinek és anyagi felelősségének meghatározása, 

j) szervezeti változás, illetve leltárfelelős személyében bekövetkező változás esetén, a 

soron kívüli leltározásról intézkedés (átadó-átvevő leltár). 
k) a kizárólagos használatra/kezelésre a jegyző által kijelölt eszközök körének 

kiegészítése indokolt esetben /pl. speciális eszközök, vagy közös használatú 
eszközök eseti használatra történő kiadása stb./ 

 

4.) Az államháztartás szervezete gazdálkodó egysége: a Gazdálkodási Szabályzatban 
meghatározottak, az SZMSZ szerinti felsorolásnak megfelelően.  
 

5.) A szervezeti egységek vezetőinek hatáskörébe tartozik: 
Az egység jellegzetességeinek figyelembevételével az optimális számú leltárfelelős 
(leltárfelelősök) kijelölése az A1 jelzésű nyomtatvány alkalmazásával történik. Bármely ok 
miatt megszűnő leltárfelelősi megbízás esetében haladéktalanul köteles gondoskodni az új 
leltárfelelős kijelölésével a folyamatos vagyonmegőrzést biztosító átadó-átvevő leltározás 
lebonyolításáról, (leltárfelelősi feladattal az egység bármely dolgozója megbízható, kivétel, ha 
összeférhetetlenség áll fenn). A megbízás visszavonása az A2 jelzésű nyomtatványok 
alkalmazásával történik.  
További feladatai:  

a) a személyes kizárólagos használatba adás engedélyezése: 
b) javaslattétel a leltározás részletes programjára a leltározási ütemterv alapján, a 

leltározó csoportok tagjainak, vezetőjének megnevezése, 
c) a személyi és tárgyi feltételek megteremtése, 
d) javaslattétel a kompenzálásra, 
e) a leltáreltérések okainak a leltáreredmény kézhezvételétől számított 30 napon 

belüli kivizsgálása. 
f) a leltárfelelősök kijelölése 

 

6.) A vezetők felelőssége 

Mindazok a vezetők, akiknek ez a szabályzat kötelességévé teszi a leltározással, a 
leltárértékeléssel vagy ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtását, felelősek ezek 
határidőre történő szabályszerű elvégzéséért. A szervezeti egységek vezetői, a vezetésük alá 
tartozó egység használatába adott vagyontárgyakért való felelősséget átruházott jog- és 
felelősségi körben a leltárfelelős személyén keresztül gyakorolják. Leltárfelelősi megbízást 
csak olyan személy részére lehet kiadni, aki az államháztartás szervezetével köztisztviselői, 
közalkalmazotti jogviszonyban áll. A leltárfelelős személyének megváltozásakor a szervezeti 

egység vezetője soron kívül átadó-átvevő leltár elrendelését köteles kezdeményezni.  
 

7.) A leltárfelelősök feladatai 
A leltárfelelős kinevezése (A1) nyomtatvány felhasználásával történik. Ez alapján köteles: 

a) a leltárkörzete területén használatba kerülő vagyontárgyak átvételét a bizonylatokon 
aláírásával igazolni,  

b) a leltári vagyontárgy az államháztartás szervezetén belüli áthelyezésekor az átadó a 
gazdasági eseményről az A3 jelzésű átadó-átvevő bizonylatot kiállítani és a 
szükséges aláírásokkal hitelesített bizonylatot haladéktalanul a pénzügyi csoportnak 
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megküldeni, (ahol azt egyeztetve ellenőrzik és szigorú számadású bizonylatként 
nyilvántartásba veszik, könyvelik),  

c) a két leltározás közötti időszakban szemrevételezéssel ellenőrizni a körzetéhez 
tartozó vagyontárgyak meglétét,  

d) a vagyontárgyak eltűnését haladéktalanul írásban jelenteni a kártérítési igény 
érvényesítése érdekében,  

e) egyeztetni az analitikus nyilvántartással, 
f) a leltározási feladatokat végrehajtani, nevezetesen: a leltározáshoz előkészíti a 

körzetéhez tartozó leltári tárgyakat, gondoskodik arról, hogy minden eszköz számba 
vehető és hozzáférhető állapotban legyen, 

g) a leltáreltérések keletkezésének okairól írásban indoklást adni, 
h) a felesleges vagyontárgyak feltárását kezdeményezni kell, 
i) az eszközöket a számvitel nyilvántartásai szerinti számmal ellátni, 
j) a körzetében levő vagyontárgyakban bármely jogcímen (beszerzés, átadás-átvétel, 

felesleges vagyontárgyak jegyzékei, visszavételezés raktárba, az államháztartás 
szervezete területéről való kiviteli engedély. stb.) létrejött változást bizonyító 
okmányokat, bizonylatokat megőrizni a központi analitikus nyilvántartással való 
egyeztetés érdekében. 

k) a körzetében lévő vagyontárgyak közül a kizárólagos használat/kezelés célját 
szolgáló eszközök az A9 jelzésű elismervény ellenében történő kiadásáról 
gondoskodik. 

 

8.) A leltárkörzetből vagyontárgyat elszállítani csak a leltárfelelős tudtával lehet. 
 

 

14. A leltárhiányért való felelősség 
 

A leltárhiányért való felelősség megállapítása után a dolgozóval szemben a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. Törvény – továbbiakban Mt - XIV. fejezete, a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény - továbbiakban Kjt -. VI. 

fejezete, SzMSz, oda vonatkozó előírásai szerint kell eljárni. 
 

 

15. A leltározási utasítás 

 
1.) Az államháztartás szervezete leltározási utasítását (az adott év leltározási 
munkaprogramját) a Pénzügyi csoport készíti el és azt a leltározás megkezdése előtt 
legkésőbb egy hónappal a jegyző terjeszti elő a testületnek jóváhagyásra. (1. sz. melléklet 
szerint) 

A leltárutasítást meg kell küldeni a leltározásban érintett leltározási körzet szerinti 

gazdálkodási egységek vezetőinek. A leltározási körzethez tartozó gazdálkodási egységek 
vezetői a leltározásban érintettekkel az utasítást megismertetik. 
Az államháztartás szervezeteinek leltárkörzetekre történő felosztását a Leltárutasítás 
tartalmazza. 

 

2.) Az államháztartás szervezeteinél a vagyon megőrzői 
a) akik a raktárkészletekért felelősséggel tartoznak, 
b) a szervezeti egységeknél a kinevezett leltárfelelősök, akik a bizonylatokon az 

eszközök átvételét aláírásukkal igazolják, 
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c) a leltárfelelősségi megállapodást, vagy csoportos leltárfelelősségi megállapodást 
kötött személyek, 

d) minden dolgozó, aki a kizárólagos kezelésre, személyes használatra elismervény 
ellenében vett át eszközöket, 

e) minden dolgozó, aki közös kezelésre vett át eszközöket. 
 

3.) A felelősség mértéke, a felelősség megállapítására irányuló eljárásra irányadóak az Mt, a 
Kjt, a államháztartás szervezetekre egyéb vonatkozó jogszabályok és belső szabályok 
rendelkezései. 
 

4.) A leltározási feladatokat leltárfelelősi körzetenként kell teljesíteni. A leltárfelelősi 
körzeten belül az államháztartás szervezeteit vagyonától elkülönítve kell leltározni az idegen 
cég tulajdonában lévő vagyontárgyakat. Az idegen tulajdonú eszközök leltárát meg kell 
küldeni az eszközt átadó tulajdonosnak is.  
 

 

16. A leltározás személyi feltételei 
 

1.) A leltározás vezetője: 

A leltározás vezetőjét a jegyző bízza meg a Megbízólevél (2. melléklet) szerint. A leltározás 
vezetőjének feladatai: 

a) a leltározási szabályzat tervezetének elkészítése, aktualizálása, javaslattétel a 
szabályzat módosítására, 

b) a leltározási utasítás és ütemterv tervezetének elkészítése,  
c) a leltározás előkészítésének irányítása, ellenőrzése, 
d) a leltározás végrehajtásának szakmai irányítása, ellenőrzése, 
e) a leltározásban résztvevőket megismertetni a leltározási feladatokkal, leltárértekezlet 

tartásával. 
 

2.) A leltározási csoportok 

A leltározás leltárfelelősi körzetenkénti végrehajtása a leltározási csoportok feladata. A 
csoportokat gazdálkodási egységenként, ill. részegységenként kell létrehozni. 
A leltározási csoport jellemző összetétele: 

• a leltározási csoport vezetője, 
• a leltárfelelős, vagy raktáros,  
• a leltározó és 

• a leltárellenőr. 
A leltározási csoport tagjainak kijelölését és megbízását a leltározási utasításban 
foglaltak szerint kell alkalmazni. A leltározási csoportba olyan dolgozókat kell kijelölni, 
akiknek a leltározási körzetben kellő helyi, illetve szakismeretük van. A csoport tagjai 
kötelesek a megbízást elfogadni és teljesíteni, kivéve, ha összeférhetetlenség áll fenn. A 
leltározásra történő megbízást az 3. melléklet tartalmazza.  

 

3.) A leltározási csoportvezető: 

A leltározási csoport vezetője a gazdálkodó egység megfelelő körzeteiben irányítja és 
ellenőrzi a leltározást, abban részt is vesz. A leltározási csoportvezetőt a szervezeti egység 
vezetője bízza meg. (3.  melléklet). A szervezeti egység vezetője a megbízást a leltározás 
előkészítése szakaszában a jegyzőnek köteles megküldeni.  
A leltározási csoportvezető a leltárösszesítőt aláírja. Ha ellenőrzése során jogszabályellenes 
leltárfelvételt tapasztal, erre a jegyző figyelmét írásban köteles felhívni. Felelős a 
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szabályzatban, valamint az egyéb utasításokban foglaltak betartásáért (a leltári 
dokumentumok valódiságáért, alaki követelményeinek betartásáért). Elsősorban ebből a 
szempontból ellenőrzi a leltározók munkáját. 
 

4.) A leltározók 

A leltározásban a szervezeti egység (részegység) vezetője által kijelölt dolgozó köteles részt 
venni. A leltározást - a leltározási csoport vezetőjének irányítása és ellenőrzése mellett - a 

szervezeti egységek leltárfelvevő dolgozói, a leltárfelelősök, raktárosok végzik. A 
leltárfelelős, illetve a raktáros köteles a leltározás megkezdéséig a következőket előkészíteni, 
biztosítani: 

- a leltározás tárgyát képező eszközök időveszteség nélküli fellelhetőségét,  
- a mennyiségi felmérés eszközeit. 
- azokat a bizonylatokat, amelyeknek az egyeztetett nyilvántartásban foglaltakhoz 

képest hitelt érdemlően eltérést bizonyítanak,  
- az eszközök azonosító szám elhelyezésének azonnali bemutathatóságát, 
- a leltározási nyomtatványokat, 
- a raktári készletek leltározásakor a nyilvántartási kartonokat. 

 

5.) A leltárellenőrök 

A leltárellenőr a szervezeti egység leltározó munkájának teljes folyamatában részt vesz. A 
leltárellenőrt a gazdálkodási egység vezetője, összeférhetetlenség esetén / a leltározandó 
szervezeti egység vezetője azonos a gazdálkodási egység vezetőjével/ a jegyző bízza meg. A 
megbízást a jegyző felé meg kell küldeni. A leltárellenőröket a gazdálkodási egységen 
belülről, de nem a szervezeti egység dolgozói közül, összeférhetetlenség esetén más 
gazdálkodási egységből kell kijelölni. A leltárellenőrzésről szóló megbízást az 4. sz. melléklet 
tartalmazza.  

Ellenőrzés fontosabb munkafeladatai a következők: 
- a leltározás megfelelő előkészítésének és a feltételek biztosításának ellenőrzése,  
- a minőségi feltételek helyességének, szakszerűségének ellenőrzése, 
- a mennyiségi felvételt nem igénylő eszközök és források felvételének vizsgálata, 
- a leltározással összefüggő valamennyi számítás és értékelés helyességének 

vizsgálata, 
- a leltár összeállítás szabályosságának, illetőleg a részletező leltárakon rögzített 

adatok helyes összesítésének ellenőrzése. 
 

 

17. A leltározás előkészítése 
 

1.) A leltározási munkák fontos része - a felvételi folyamat elősegítése és 
zökkenőmentességének biztosítása érdekében - a leltározandó eszközök rendezése. Ennek 
során minden leltározási egység területén meg kell állapítani, hogy ott milyen eszközöket 
leltároznak, majd elő kell készíteni azokat a leltározáshoz. Az előkészítés során gondoskodni 
kell 

- a tárolási, raktározási rend kialakításáról, 
- az eszközök helyes elhatárolásáról, 
- a saját és az idegen eszközök szétválasztásáról, megjelöléséről, 
- az idegen helyen tárolt eszközök számbavételéről, azokat igazoló dokumentumok 

meglétéről,  
- a munkahelyek felesleges készleteinek a raktárba való beszállításáról. 
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2.) A szervezeti egység vezetőjének a jóváhagyott leltározási program szerinti leltárfelvétel 
megkezdéséig gondoskodnia kell arról, hogy 

- a felesleges (selejtezésre javasolt) készletek, elfekvő raktárba történő leadásáról 
legalább 1 hónappal a leltárt megelőzően,  

- a nyilvántartások naprakészek legyenek, (analitikus nyilvántartások, ill. főkönyvi 
könyvelés egyező értékei alapján azok lezárása), a leltárral lezárandó időszak 
bizonylatainak teljes körű feldolgozása szükséges, 

- a leltárfelelős (raktáros) kötelezettségeinek teljesítését ellenőrizzék. 
 

3.) A leltározási csoport vezetője a szervezeti egység vezetőjét, a leltárellenőrt, a 
leltárfelelőst, a raktárost, valamint a közreműködő dolgozókat köteles tájékoztatni a 
leltározási munkák folyamatáról. Ismertetnie kell a szabályzat előírásait (leltározás módját, 
program szerinti időtartamát stb.), a leltározók felelősségét, és az előző leltározáson szerzett 
tapasztalatokat.  

 

4.) A leltárutasítás írásban történő kiadása mellett, az évente megtartandó leltárakat 
megelőzően leltárértekezletet kell tartani, a leltározásban résztvevő szervezetek, illetve 
személyek (leltárcsoportok vezetői, tagjai és leltárellenőrei) részvételével. A leltárértekezleten 
a résztvevőkkel részletesen kell ismertetni a lefolytatandó leltározás ütemtervét, az abban 
részt vevők feladatát, felelősségét, határidőket. Az ott elhangzott kérdésekre a helyszínen, de 
legkésőbb a leltározás megkezdéséig tételesen kell válaszolni. Amennyiben az előző időszaki 
leltározás után záró értekezletre nem került sor, úgy itt kell az előző évi tapasztalatokat – 

szükség szerint – ismertetni.  

A leltárértekezleten az arra illetékes személyek, szervezetek képviselete kötelező. Az 
értekezlet résztvevőinek aláírásával jelenléti ívet, az értekezleten elhangzottakról 
jegyzőkönyvet kell felvenni. A leltárértekezlet megtartásáért a jegyző felelős.  
 

5.) A leltárellenőr a leltározás előkészítő munkáinak intézkedést igénylő hiányosságait a 

szervezeti egység vezetőjének jelenti. Az észrevételekről jegyzőkönyvet kell felvetetni, s a 

leltárösszesítő mellékleteként kell megőrizni, amennyiben a felvetett hiányosságokra a 

leltározás megkezdéséig nem történik intézkedés. (5. sz. melléklet) 
 

6.) A jegyzői utasításban meghatározott fordulónap alapján biztosítja a központi analitikus 

könyvelés naprakészségét, a leltározási körzetek nyilvántartásainak egyeztetését, valamint a 

nyomtatványokkal való ellátását. 
 

 

18. A leltározás bizonylati rendje 
 

1.) A leltárfelvételi nyomtatványokat számítógépes adatfeldolgozás alapján készített 
leltárívek képezik. A leltár-nyomtatványokat szigorú számadású nyomtatványként kell 
kezelni. Ezzel kapcsolatban a sorszámozás, nyilvántartás, elszámoltatás rendjét a 
jegyzőszabályozza, a végrehajtást ellenőrzi. Az államháztartás szervezete által használatos 
leltárfelvételi ívek, nyomtatványok mintáit e szabályzathoz csatolt Nyomtatvány minták 
tartalmazzák (A1-A8). 

 

2.) A leltárbizonylatok alaki és tartalmi követelménye: a nyomtatványok előnyomott 
egyértelmű és hiánytalan kitöltése, az aláírások megléte.  
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3.) A leltárfelvételi ív, gépi tabló minden oldalát alá kell írnia a Leltározó Csoport tagjainak 
(leltárfelelősöknek, leltározóknak és a leltárellenőrnek). A leltárív, gépi tabló utolsó oldalát a 
leltározási csoport vezetőjének kell ellenjegyeznie. A leltárfelvételi ív utolsó oldalán a 
szervezeti egység vezetője aláírásával és bélyegzőjével igazolja az adatok valódiságát.  
 

 

19. A leltározás módja, módszerei és üteme 
 

1.) A leltározást: 
- mennyiségi felvétellel, illetve  
- egyeztetéssel kell végrehajtani. 
 

2.) A mennységi felvétel mindig tényleges megszámlálást vagy mérést jelent, amelynek 

végrehajtása történhet: 
- a nyilvántartástól függetlenül, a nyilvántartásokkal való utólagos 

összehasonlítással,  
- a nyilvántartások alapján a felvétel alkalmával való összehasonlítással 

(egyeztetéses leltár). 
Leltárfelvételeknél a működő számítógépes programok adta lehetőségek alapján, a leltározási 
utasításban foglaltak szerint kell eljárni. A mennyiségi felvétel során a leltározást végző 
személyeknek 

- ellenőrizniük kell, hogy a leltározott eszköz teljesértékű-e, 

- meg kell állapítaniuk a leltár felvétele és fordulónapja közötti készletmozgást, 
ha a felvétel napja és a fordulónap nem esik egybe. 
A leltározás időszakában készletet kiadni tilos, bármiféle készletmozgás csak 
kivételesen, a szervezeti egység vezetőjének engedélyével történhet.  

Mindkét esetben az eszközt, készletet elkülönítetten kell kezelni, vagy a bizonylaton ezt 
jelölni kell. A leltározás úgy történik, hogy a leltározási csoport a leltározási körzet 
helyiségeiben a ténylegesen megszámolt, megmért mennyiséget feljegyzi a bizonylatra. A 

leltározás során a mennyiség felvételét az alábbiak szerint kell elvégezni:  
- a megszámlálással megállapítható eszközöket darabszám szerint, a méretben, 

kilogrammban, literben mérhető anyagokat ennek megfelelő módon, 
- a nagy tömegű, ömlesztett halmazt képviselő anyagokat (pl.: kavics, mész, 

homok, fűrészáru stb.) köbözés útján, 
- a hulladékot mérleggel való leméréssel, 
- olyan anyagokat, amelyek nagy, egybefüggő térfogatot és súlyt képeznek  

(pl.: lemezek, idomvasak stb.) fajsúlytáblázat segítségével végzett számítások 
alapján. 

A felmérést a központi nyilvántartásban szereplő mértékegységgel azonos mértékegységben 
kell végezni. A már leltározott eszközöket a kettős leltározás elkerülése érdekében meg kell 
jelölni.  
Ez történhet:  

- festék, zsírkréta, címke vagy egyéb jelzés alkalmazásával,  
- a már leltározott eszköz területi (fizikális) elkülönítésével.  

A bizományba átadott áruk leltározását az pénzügyi csoport megbízott dolgozói végzik. A 
leltár felvétel, illetve az eredményének értékeléséért a leltározási csoportvezető a felelős. 
 

3.) A leltárkülönbözetek megállapítása (leltárértékelés) céljából a mennyiségi felvétel adatait 
utólag össze kell hasonlítani az analitikus nyilvántartások adataival.  
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4.) Az egyeztetés a főkönyvi számláknak az analitikus nyilvántartásokkal vagy a könyvelés 
helyességét igazoló egyéb okmányokkal (bankkivonat, egyeztető levelek, személyi 
nyilvántartások stb.) való egybevetését, összehasonlítását jelenti. Minden esetben 
egyeztetéssel kell leltározni a követeléseket és a kötelezettségeket, a mennyiségi felvétellel 
nem leltározható eszközöket és forrásokat, továbbá a kölcsönadott eszközöket, állandó 
személyi használatra kiadott készleteket (szerszámok, munkaruhák stb.). 

Egyeztetés módszere lehet: 
- egyeztető levél (kötelezettségekre, követelésekre): az egyeztetést annak kell 

kezdeményezni, ahol a követelés szerepel. A követelés, kötelezettség összegszerű 
elismerésére szolgáló dokumentum. 

- személyes egyeztetés. Célszerű jegyzőkönyvet felvenni, vagy emlékeztetőt 
készíteni, az egyeztetett dokumentumokon az egyeztetés tényét, az egyezőség 
meglétét dátum és szignó/aláírás feltüntetésével dokumentálni. Az egyeztetett 

mérlegtétel mennyisége, értéke a főkönyvben, az analitikus nyilvántartásokban és 
a valóságban (pl. a készletgazdánál) egyező értéket mutat. 

- nem gazdasági kapcsolatokból származó követelések egyeztetése (pl.: helyi adó), 
bevallások befizetési adatainak egyeztetése, könyvelés (főkönyvi adat és analitika). 

- speciális egyeztetés: saját tőke, tartalékok, aktív és passzív pénzügyi elszámolások 

stb. 

 

5.) A leltározás üteme: Az államháztartás szervezete eszközeinek és forrásainak leltározását, 
annak módját, ütemét a 6. sz. melléklet tartalmazza.  

 
 

 

IV. A leltározás speciális szabályai 
 

 

20. Befektetett eszközök 
 

1.) A befektetett eszközök leltározásának előkészítése során a következő teendőket kell 
elvégezni: 
Rendelkezésre álló bérleti szerződések, illetve megrendelések és visszaigazolások alapján 
számba kell venni a  

- kölcsönbe és javításba adott saját, valamint 
- kölcsönbe átvett idegen eszközök fordulónapi állományának alakulását. 

A leltározandó eszközök azonosítása érdekében gondoskodni kell 

- a gépeken és egyéb berendezési tárgyakon felszerelt leltári számok, valamint a 
márka, típus, a teljesítmény és egyéb adatjelző táblák (feliratok) 
olvashatóságáról,  

- a megrongálódott, olvashatatlan adattáblák kicseréléséről, valamint 
- a hiányzó táblák pótlásáról. 

Azonosításhoz fel kell használni a korábbi leltárfelvételi okmányokat. 
Különös gondot kell fordítani a befektetett eszköz értékében levő tartozékok leltározására. 
Meg kell vizsgálni, hogy ezek az analitikus nyilvántartásokban szerepelnek-e.  

Az épületeket és egyéb építményeket a helyszínen a helyszínrajzok, térképek alapján kell 
leltározni. Gondoskodni kell róla, hogy a rajzok az aktuális állapotot tartalmazzák, vagyis az 
új épületeket berajzolják, a bontásokat abból töröljék. A leltározás során az épülettartozékok 
teljes körű számbavétele szükséges. A leltárkiértékelés során a nyilvántartások ez irányú 
hiányosságait pótolni kell.  
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A befejezetlen beruházások tényleges (nyilvántartott) állományát – beleértve mind a más 
vállalatok, idegen kivitelezők által, a saját vállalkozásban végzett, számlázott, elszámolt 
munkákat, továbbá a szünetelő és leállított, valamint a műszakilag befejezett, de üzembe nem 
helyezett beruházásokat – évenként, szükség esetén a szállító (kivitelező) bevonásával, 
egyeztetéssel kell leltározni. 
Idegen tulajdonú befektetett eszközökön végzett beruházások leltározásának módja 
megegyezik a fent leírtakkal. 
Az immateriális javak - vagyoni értékű jogok, szellemi termékek és egyéb immateriális 
javak - leltározása a könyvekben, az analitikus nyilvántartásokban lévő értékek azonosítását 
és egyeztetését jelenti. Ehhez tartozik az alapul szolgáló dokumentációk meglétének, 
teljességének az ellenőrzése is. 
A tárgyi eszközök - ingatlanok, gépek-berendezések és felszerelések, járművek, beruházások, 
beruházásra adott előlegek - esetében a számviteli alapelveknek megfelelő, folyamatosan és 
pontosan vezetett analitikus nyilvántartás alapja lehet a leltár elkészítésének. A leltározandó 
eszközök körét és a leltározás időpontját, módját minden évben a leltározási ütemterv szerint 
határozza meg a gazdasági főigazgató. 

 

2.) A szervezeti egységek leltárfelelősei és az eszközöket személyi kizárólagos kezelésbe 
vevő minden dolgozója kötelesek a vagyonváltozást tanúsító bizonylatok és egyéb okmányok 

másolatát megőrizni, és ezzel biztosítani minden évben a Pénzügyi csoport által vezetett 
központi analitikus nyilvántartással való egyeztetést. A befektetett eszközök leltározásának 
módját a Leltárutasítás tartalmazza. 

 

 

21. Készletek 
 

1.) Raktári készletek leltározásának előkészítése 

Mind a raktárban, mind a szabadban tárolt készleteket megfelelően elő kell készíteni, hogy a 
felmérés rövid idő alatt biztonsággal és zökkenőmentesen elvégezhető legyen. 
Ennek elérése érdekében a leltározandó tárgyakat minőség, méret, fajta stb. szerint - a 

lehetőségekhez képest - egy helyre, illetve egymás mellé kell helyeztetni. Központi 
raktárakban tárolt új és használt készletek elkülönítése is szükséges. 

 

2.) Készletek leltározása 

A raktáron levő új készleteket - anyagokat, árukat évente december 3l-i fordulónappal 
leltározni kell. 
A mérlegben értékben nem szereplő, használatban lévő készleteket – ideértve a 
nemesfémeket is* - a mennyiségi nyilvántartás helyességének ellenőrzése céljából mennyiségi 
felvétellel az új készletektől elkülönítetten kell leltározni. Ezen készleteket 3 évenként kell 
tételes mennyiségi felvételen alapuló leltárral megállapítani. Kivételt képez az államháztartás 
szervezete könyvállománya, melynek speciális nyilvántartási, leltározási, állományból való 
törlési szabályait az erre vonatkozó külön szabályzat az államháztartás szervezete (Könyvtár, 
közgyűjtemény) erre vonatkozó szabályzata tartalmazza.  
A raktári készletekről mennyiségi felvételen alapuló leltárt három évenként, illetve a 

raktárvezető személyében bekövetkezett változás esetén kell készíteni. Egyébként a leltár 
alapja az analitikus nyilvántartás. A készletek leltározásának módját a Leltárutasítás 
tartalmazza. 
 

3.) Egyéb eszközök 

A követelésekről a mérleg fordulónapjára vetítve egyeztetéssel végzett leltárt kell készíteni, 
mely forintértékben tételesen -adósonként és vevőnként - is ellenőrizhető módon tartalmazza 
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a követeléseket. 
A leltárban a követeléseket a mérlegben szereplő csoportosításban kell kimutatni. 
Az egyeztetés alapja: 

a) vevőkkel, adósokkal szembeni követelés esetén a vonatkozó számlák és a vevők, 
adós visszaigazoló levele, 

b) költségvetéssel kapcsolatos követelés esetén az adóelszámolásról szóló bizonylatok, 
illetve adóbevallás, 

c) pénzintézettel szembeni követelés esetén az egyenlegek (számlakivonatok), 
d) munkavállalókkal szembeni követelés esetén az analitikus nyilvántartások. 

Az államháztartás szervezete pénzeszközei, illetve követelései között kell számba venni a 
lakásalap december 31-i záró egyenlegét és az adott kölcsönökből adódó aktuális követelés 
záró egyenlegét. Az egyeztetés elvégzéséhez és a mérleg leltári alátámasztására a Pénzügyi 
csoport az általa vezetett analitika és főkönyv, valamint a lakásalap pénzeszközeit kezelő 
pénzintézet által december 31-i fordulónappal megküldött listák szerint a 7. sz. melléklet 
szerinti egyeztető táblát kell elkészíteni és a mérlegdokumentumokhoz csatolni.  
Az egyeztetés során feltárt eltéréseket a mérlegkészítés előtt rendezni kell.  
A pénzeszközök leltározását minden év december 31-ével egyeztetéssel kell elvégezni. 
Az egyeztetés kétlépcsős: 

a) az eszközök egybevetése a vonatkozó analitikus nyilvántartásokkal,  
b) az analitikus nyilvántartások egyeztetése a főkönyvvel. 

 

4.) A leltárak feldolgozása, összesítése, kiértékelése 

A szervezeti egység leltárbizonylatait és a kompenzálásra vonatkozó javaslatokat a leltár 
befejezését követően a Pénzügyi csoport részére kell átadni. 
A kompenzálás szabályai: 

• azonos cikkcsoportba tartozó, megközelítően hasonló értékű, minőségű, 
rendeltetésű és emiatt összetéveszthető, felcserélhető és helyettesíthető. 

• csak az a leltár különbözet kompenzálható, amelynél a többlet illetve a 
hiány a kompenzálást a leltáreltérés okairól készült jegyzőkönyvek 
alapján a jegyzőengedélyezi. 

A nyilvántartásokkal való egyeztetés során meg kell állapítani a típushibákat, amelyek 
lehetnek: 

• leltári átadás-átvétel bizonylatolásának hiánya, 
• aktiválás elmaradása, 
• selejtezett eszköz újra 1e1tározása, 
• hibás bevételezés, 
• hiányzó bizonylatok könyvelésének elmaradása stb. 

A káló mértékének meghatározása: a megengedett káló mértékének felsorolását a 8. sz. 

melléklet tartalmazza.  
 

5.) A leltáreredmény megállapítása 

A Pénzügyi csoport a leltározott mennyiségeket összeveti a központi nyilvántartás adataival, s 

megállapítja a leltáreredményt, amely lehet 

• egyező leltár,  
• leltártöbblet és 

• leltárhiány (az, amely keletkezésének oka ismeretlen). 
A leltáreredményről a felvétel befejezését (a leltárívek leadását) követő 30 napon belül értesíti 
a szervezeti egység vezetőjét. Leltártöbblet vagy hiány esetén a szervezeti részegység 
vezetője köteles a leltáreltérés okait haladéktalanul megvizsgálni. 
A leltári körzetek egyeztetett és helyesbített leltárai alapján az intézményi leltári főösszesítő 
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elkészítéséről a jegyző intézkedik. (9. és 10. melléklet). 
A leltárhiányért való felelősség megállapítását célzó vizsgálat lefolytatására a szervezeti 
egység vezetője a SzMSz-ben felsorolt személyek bevonásával tesz javaslatot. Az eljárás 
lefolytatására a kártérítési felelősség megállapítására vonatkozó szabályait kell alkalmazni, az 

arra vonatkozó jogszabályok figyelembevételével. 
 

 

22. A közalkalmazott kártérítési felelőssége 
 

1.) A leltárfelelősség feltételeit a munkáltató (gazdálkodó egység vezetője), illetve a leltárt 
kezelő közalkalmazott (közalkalmazottak) között megkötött leltárfelelősségi megállapodás 
határozza meg. A raktárak vezetőjét, raktárosait a melléklet szerinti Leltárfelelősségi 
Megállapodás megkötésével lehet csak alkalmazni (11. melléklet).  
A közalkalmazott részére átadás- átvételi jegyzékkel, megőrzési, visszaszolgáltatási, 
elszámolási kötelezettséggel kell átadni azon dolgokat, melyeket állandóan őrizetében tart, 
kizárólagosan használ vagy kezel. 
Törekedni kell csoportos leltárfelelősségi megállapodást megkötésére, ha leltári készletet több 
munkavállaló kezeli. 
A leltárfelelősség megállapításának rendjét az SzMSz tartalmazza. 
A közalkalmazottat a leltárfelelősségen kívül kártérítési felelősség terheli: 

- károkozás esetén, 
- a visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett dologban 

bekövetkezett hiánya esetén. 
 

2.) A pénzkezelőt az Mt. 180. § (3) bekezdése szerint teljes anyagi felelősség terheli az általa 
kezelt pénz, értékpapír és egyéb értéktárgy tekintetében. Az ezzel kapcsolatos 

felelősségvállalási nyilatkozatot a Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza. 
 

3.) A szervezeti egységek dolgozói felelősséggel tartoznak a szervezeti egység leltárában 
szereplő berendezési tárgyakért, eszközökért. Ez a felelősség az Mt 179.-180. §, az SzMSz-

ben szabályozottakon alapszik. 

 

 

23. Leltárellenőrzés 
 

1.) A leltározás az államháztartás szervezetei tulajdon védelmének és a mérlegvalódiság 
biztosításának fontos eszköze, ezért különös gondot kell fordítani végrehajtásának 
ellenőrzésére. A szervezeti egység vezetője a munkafolyamatba épített ellenőrzés keretében 
köteles a leltározásnak a szabályzatban foglalt végrehajtását ellenőrizni. 
 

2.) A munkafolyamatba épített ellenőrzés része a leltárellenőr - a szabályzat III. fejezet  
18.§ 5. pontja szerint meghatározott - tevékenysége. 
 

3.) A jegyző szúrópróbaszerűen ellenőrzi (ellenőrizteti) az egyes leltározási körzetekben folyó 
leltárfelvételi munkát. 
 

4.) A szabályzatban foglaltak betartását a belső ellenőr a jóváhagyott munkaterve alapján az 
ellenőrzési programjának megfelelően vizsgálja. 
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24. Értékelés 
 

Értékelés a költségvetési szerv tulajdonát képező, illetve kezelésébe vagy használatába adott 
eszközök, valamint kötelezettségei értékének meghatározása a mérlegkészítés alkalmával. 
 

Az értékelést az államháztartás szervezete Számlarendjének előírásai szerint a Pénzügyi 
csoport, végzi el. 
 

 

25. Vegyes rendelkezések 
 

1.) A szervezeti egységeknél a leltározással kapcsolatos feladatok irányítását az egységek 
vezetői, illetve az általuk megbízottak látják el. 

 

2.) Az államháztartás szervezetével huzamos ideig fennálló helyiségbérleti szerződéses 
jogviszonyban álló személyekre is e szabályzat rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 
A bérleti szerződésben az átadott vagyontárgyak leltári átadás-átvételéről, dokumentálásáról 
rendelkezni kell.  

 

3.) A szabályzatban ki nem emelt részletekben a megfelelő jogszabályok előírásai az 
irányadók. 
 

4.) A tételes mennyiségi felvétellel történő leltározást jelen szabályzat előírásainak 

megfelelően első alkalommal 2023. évi mérleg alátámasztását szolgáló leltárnál kell 
alkalmazni. 
 

 

 

V. ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

A szabályzatot Mekényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete …… /2022. 

(………….) számú határozatával fogadta el, a Szabályzat 2023. január 1. napján lép hatályba.  

 

Mekényes, 2022. ……………….. 

 

dr. Morvay Klaudia 

jegyző 

 

 

 

 

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke 

2000. évi C. törvény a számvitelről 
4/2013. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről 
2012.évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról  
2011.évi CXCV. törvény az államháztartásról 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartási törvény végrehajtásáról 
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Mellékletek jegyzéke 

1. melléklet: Utasítás a …… évi leltározás és könyvviteli zárlat előkészítésére 

2. melléklet: Megbízás a leltározás irányítására 

3. melléklet: Megbízás leltározásra 

4. melléklet: Megbízás leltározás ellenőrzésére 

5. melléklet: Leltárjegyzőkönyv 

6. melléklet: Eszközök és források leltározásának ütemterve 

7. melléklet: Egyeztető tábla az államháztartás szervezete Lakásalap pénzeszközeiről 
8. melléklet: Jegyzék 

9. melléklet: Összegző kimutatás a Mérleg alátámasztásául szolgáló vagyonmegállapító 
leltárról 
10. melléklet: Leltározási jegyzőkönyv 

11. melléklet: Minta a leltárfelelősségi megállapodásra, valamint a csoportos leltárfelelősségi 
megállapodásra 

12. melléklet: Nyomtatvány minták 
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MEGISMERÉSI NYILATKOZAT 
 

Az Eszközök és források leltározási és leltárkészítési Szabályzatában foglaltakat 

megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat a munkavégzésem során köteles 
vagyok betartani. 

 

Név Beosztás Dátum Aláírás 
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1. melléklet 
 

UTASÍTÁS A ………….. ÉVI LELTÁROZÁSRA, LELTÁRKÉSZÍTÉSRE ÉS 
KÖNYVVITELI ZÁRLATRA 

 

A számvitelről szóló (többször módosított) 2000. évi C. tv., valamint az 
államháztartási számvitelről szóló 4/2013 (I.11.) Kormányrendelet vonatkozó előírásai 
értelmében az éves költségvetési beszámolóban foglalt mérlegtételeket a főkönyvi 
könyvelés adataival egyező, a valóságban is meglévő eszközöket és forrásokat 
tartalmazó leltárral kell alátámasztani. 

 

A …. év . december 31-re vonatkozó fordulónapi mérlegnek a leltárral történő 
alátámasztását szolgáló leltározás előkészítését és végrehajtását a….. évre érvényes 
Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat alapján (továbbiakban: Szabályzat) ezen 

utasításban határozom meg. 
A leltározás végrehajtásának munkaprogramját, ütemezését az Utasítás 1-7. pontja 

tartalmazza. 
 

A ……….. évi leltározás előkészítésével kapcsolatos feladatok, 
felelősök és határidők meghatározása 

 

1. A leltározás módja, a leltározás előkészítéséért és elvégzéséért felelős osztályok 
megnevezése: 
 

Eszköz, forrás megnevezése Leltározás 
módja 

Leltározás 
alapja 

Felelős 

A) Nemzeti Vagyonba tartozó befektetett eszközök 

  I.Immateriális javak 

    Vagyoni értékű jogok  
    Szellemi termékek 

 II.Tárgyi eszközök 

    Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 

    Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 

    Beruházások, felújítások 

  III. Befektetett pénzügyi eszközök 

    Tartós részesedések 

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 

   I.Készletek 

C) Pénzeszközök 

D) Követelések 

  I.Költségvetési évben esedékes követelések 

  II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 

  III.Követelés jellegű elszámolások 

       Adott előlegek 

       Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 

F) Aktív időbeli elhatárolások 

G) Saját tőke 

  I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 

  II. Nemzeti vagyon változása 

  III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 
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  IV. Felhalmozott eredmény 

  V. Mérleg szerinti eredmény 

H) Kötelezettségek 

  I.. Költségvetési évben esedékes követelések 

  II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 

  III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 

      Kapott előlegek 

I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások 

K) Passzív időbeli elhatárolások 

     Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 

     Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 

     Halasztott eredményszemléletű bevételek 

 

0-s számla osztály 

Használt kis értékű Immateriális javak és tárgyi eszközök 

 Készletek (nemesfémek) 
Idegen eszközök  
Függő és biztos (jövőbeni) követelések 

 

 

2. A tételes mennyiségi felvétellel leltározandó eszközök köre: (főkönyvi szám és 
megnevezése):  
 

A tételes mennyiségi felvétellel leltározandó leltári egység (leltárkörzetek) meghatározása:  
 

3. Raktári készletekre vonatkozó leltári egységek kijelölése: a vonatkozó melléklet 
tartalmazza. 

 

4. Az egyeztetéssel történő leltározást végzők kijelölése:  
 

Mérlegtétel megnevezése Egyeztetésre kijelölt 
dolgozók 

Osztályok 

   
   

   

   

   

   

   

 

 

5. A leltározási feladatok ütemezése:  
 

 

Megnevezés 

 

Tényleges mennyiségi felvétel 
Egyeztetéssel 

végzett leltárak 

Immateriális javak, tárgyi 
eszközök 

Készletek 

Leltár ellenőr kijelölés    

 

 

 

 

 

Leltári Bizottsági tagok 

kijelölése 
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Indító megbeszélés* A leltározás megkezdését megelőzően  

Leltározás   

Leltárívek leadása   

Főkönyvi feladás   

Kiértékelés és felelősség 
megállapítása 

  

Eltérések rendezése az 

analitikus nyilvántartásban 

  

*A leltárértekezletet a Bizottság vezetője az érintettek részére köteles megtartani és 
jegyzőkönyvet felvenni. 
 

6. A bizonylatok leadásának határideje: 
 

 

A bank és pénztár bizonylatok: folyamatosan, teljesítést követő 2. nap, a hónap utolsó napja 

(december 31.) …… év …. hó ……….. nap.  
 

Tárgyi eszközök IV. negyedéves feladása:………. év ………… hó ………… nap.  
 

 

Készletfelhasználás:  
 

 

Anyag-kivételezés témaszámonként és a kis értékű tárgyi eszközök raktári új készletből 
történő felhasználás feladásának határideje: ………… év ………… hó ……….. nap.  
 

 

Leltár szerinti záró állományok meghatározása: ……. év ………. hó ……… nap.  
 

 

 

A leltározás eseményeit leltározási jegyzőkönyvben rögzíteni kell.  
 

 

A leltározás irányításáért felelős személy neve:  ……………………. 

beosztása: jegyző 

 

Kelt: ……….. év…………. hó ………… nap  
 

A leltár fordulónapja: ………… év ………. hó ………. nap 

Mekényes, ………………………….. 
 

 

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

jegyző 

 

 

Melléklet: 1.melléklet ......................................................... leltárkörzetei 
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2. melléklet 
 

Megbízás a leltározás irányítására 

 
 

Megbízom ………………………………………………. (név), 
 

 ………………………………………………. munkakört ellátó dolgozót azzal, 
hogy az a államháztartás szervezete Leltározási és Leltárkészítési Szabályzatban foglaltak 
alapján, a kiadott Leltározási utasítás figyelembevételével lássa el a ………. év ………….. hó 
……. napján kezdődő leltározás végrehajtásának irányítását.  
 

 

 

Kelt: ………… év ………………. hó ………. nap.  
 

 

P.h. 

 

………………………………… 

jegyző 

 

Záradék 
 

 

A Leltározási és leltárkészítési szabályzatban ill. a Leltározási utasításban foglaltakat, 
valamint a megbízást megismertem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek 
elismerem.  

 

A fentieket aláírásommal is igazolom:  
 

 

P.h. 

 

………………………………… 

leltározás irányításával megbízott 
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3. melléklet 
 

 

 

 

 

MEGBÍZÓLEVÉL 
 

 

 

 

 

....................................................... (név) ................................. (beosztás) 
részére  
 

 

 

 

Megbízom, hogy a 20... ........................ -i fordulónappal lebonyolítandó leltározásban a 
.......................... leltározási körzetben mint leltározó vegyen részt és a leltározással 
kapcsolatos feladatokat a Leltárkészítési és leltározási szabályzat előírásai alapján, valamint a 
leltározási utasításban foglaltak szerint végezze el.  

 

Mekényes,  ......................... 

 

 

 

 

 

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

leltározás vezetője 
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4. melléklet 
Megbízás a leltározás ellenőrzésére 

 

 

Megbízom …………………………………. (név), 
 

…………………………………. munkakört ellátó dolgozót azzal, hogy a Leltározási és 
Leltárkészítési Szabályzatában foglaltak alapján, a kiadott Leltározási utasítás 
figyelembevételével a …………. év ………………………. hó ……… napján kezdődő 
leltározásban, mint leltárellenőr részt vegyen.  
 

Leltárkörzet megnevezése:………………………………………………………………. 
 

Kelt: ……… év …………………….. hó ……….. nap.  
 

P. h. 
 

 

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

költségvetési szerv vezetője 

 

Záradék 

 

 

A Leltározási szabályzatban, ill. a Leltározási utasításban foglaltakat, valamint a megbízást 

megismertem, az abban foglalt leltárellenőri feladatokat magamra nézve kötelezőnek 
elismerem.  

 

A fentieket aláírásommal is igazolom: 
 

 

P. h. 
 

 

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

leltár ellenőr 

 

 

Kapja: Leltárellenőr 
           Gazdálkodási /szervezeti egység vezető 

           Pénzügyi csoport 
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5. melléklet 
Leltárjegyzőkönyv 

 
 

Készült: …………. év ……………….. hó ………-án  ……………………………… 
gazdálkodási egység  …………….. számú …………………. nevű leltározási körzetében.  
 

1. A leltárfelvétel kezdeti időpontja: ……….... év …………………….. hó ………. nap.  
2. A leltárfelvétel befejezésének időpontja: ……….. év ………………… hó …….. nap.  
3. A leltározásban résztvevő személyek:  
 

- leltározók neve, munkaköre:  
 

- leltárfelelős(ök) neve, munkaköre:  
 

- leltárellenőr(ök) neve, munkaköre:  
 

 

4.  A felhasznált leltárbizonylatok  
 

sorszáma: megnevezése: 
  

  

  

  

 

5. Rontott leltárbizonylatok  
 

sorszáma: megnevezése: 
  

  

  

  

 

6. A leltározás során felmerült leltáreltérések:  
 
 

 

7. A leltárfelelős nyilatkozata 
 

 

 

Nyilatkozat 

Alulírott …………………………………, mint leltárfelelős nyilatkozom, hogy felvett leltár 
megfelel a valóságnak, azért felelősséget vállalok.  
 

A leltározással kapcsolatos észrevételeim:  
 

leltárfelelős 
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Hitelesítés: 
 

Mint leltározók, leltárfelelősök és leltárellenőrök aláírásunkkal igazoljuk, hogy 
leltárjegyzőkönyvben foglalt adatok a valóságnak megfelelnek:  

 

 

Kelt: …………. év ……………….. hó …….. nap.  
 

 

 

 

  P. h.   
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6. melléklet 
 

Eszközök és források Leltározási ütemterve  

Mérleg sorok megnevezése 

Minden év 
végén 

egyetetéssel  

Két évente 
tételes 

mennyiségi 
felvétel 

A) Nemzeti Vagyonba tartozó befektetett eszközök     

  I.Immateriális javak     

    Vagyoni értékű jogok  x   

    Szellemi termékek x   

 II.Tárgyi eszközök     

    Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok x x 

    Gépek, berendezések, felszerelések, járművek x x 

    Beruházások, felújítások x   

  III. Befektetett pénzügyi eszközök     

    Tartós részesedések x   

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök     

   I.Készletek x x 

C) Pénzeszközök x   

D) Követelések     

  I.Költségvetési évben esedékes követelések x   

  II. Költségvetési évet követően esedékes követelések x   

  III.Követelés jellegű elszámolások     

       Adott előlegek x   

       Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások x   

F) Aktív időbeli elhatárolások x   

G) Saját tőke x   

  I.  Nemzeti vagyon induláskori értéke x   

  II. Nemzeti vagyon változása x   

  III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai x   

  IV. Felhalmozott eredmény x   

  V. Mérleg szerinti eredmény x   

H) Kötelezettségek     

  I.Költségvetési évben esedékes követelések x   

  II. Költségvetési évet követően esedékes követelések x   

  III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások     

      Kapott előlegek x   

I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások x   

K) Passzív időbeli elhatárolások x   

     Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli 
elhatárolása 

x 
  

     Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása x   

     Halasztott eredményszemléletű bevételek x   

   

0-s számla osztály     

Használt kisértékű Immateriális javak és tárgyi eszközök x x 

 Készletek (nemesfémek) x   

Idegen eszközök  x   

Függő és biztos (jövőbeni) követelések x   
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7.melléklet 
 

Egyeztető tábla az államháztartás szervezete Lakásalap pénzeszközeiről 
 

Munkáltatói lakáskölcsön 
20……  december  31-én 

 

 

 

Számlavezető 
OTP fiók 

OTP kivonat  

IV. n. évi 
záróegyenlege 

Alapot terhelő kötelezettségek 

Várható dolgozói 
megtérülés 

Várható dolgozói 
kamat 

Várható dolgozói 
terhelés kezelési 

költsége 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Összesen:     

 

 

 

Kelt:……………………….. 
 

 

 

jegyző  pénzügyi csoportvezető 
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8. melléklet 
Jegyzék 

 

 

azokról a cikkekről, amelyek után leltárhiány esetén „káló” állapítható meg 
 

 

 

 

Megnevezés Mennyiség Hiánynorma %-

ban 

 kg 0,6 

Hypó lit. 0,5 

Trisó kg 0,3 

Élelmiszerek:   

Földes áru (zöldség) kg 5 

Gyümölcs kg 5 

Húsáru kg 2 
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9. melléklet 
Összegző kimutatás 

a Mérleg alátámasztásául szolgáló vagyonmegállapító leltárról 
 

eFt-ban  

Sor-szám Mérlegtétel 

megnevezése 

Leltározás 
fordulónapja, módja 

Mérlegtétel értéke 
Könyv szerint Leltár szerint Leltár eltérés Helyesbített könyv 

szerinti érték 

Leltári bizonylatok 

        

        

        

        

        

        

        

        

 Eszközök       

 

 
 

eFt-ban 

Sor-szám Mérlegtétel 
megnevezése 

Leltározás 
fordulónapja, módja 

Mérlegtétel értéke 
Könyv szerint Leltár szerint Leltár eltérés Helyesbített könyv 

szerinti érték 

Leltári bizonylatok 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 Források       
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   10. melléklet 
    

  LELTÁROZÁSI JEGYZŐKÖNYV  

  mérleg fordulónapi leltározásról  

    

  ESZKÖZÖK  
értékcsökkenéssel csökkentett                     

bekerülési, ill. előállítási 
költségek 

    

I.   Nemzeti Vagyonba tartozó befektetett eszközök ………………………..eFt 

    

1./ Immateriális javak összesen ………………………..eFt 
 a.) Vagyoni értékű jogok ………………………..eFt 
 b.) Szellemi termékek ………………………..eFt 
 c.) Egyéb immateriális javak ………………………..eFt 
 d.) Immateriális javakra adott előlegek ………………………..eFt 
    

Az immateriális javaknál a leltározás az egyedi analitikus nyilvántartásoknak  

a meglevő dokumentációkkal való összevetését jelenti.  

    

2./ Tárgyi eszközök összesen ………………………..eFt 
 a.) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok ………………………..eFt 
  Épületek, telkek, lakások, tulajdonhányadok a tulajdonlapok alaján.  

 b.) Gépek, berendezések és felszerelések  ………………………..eFt 

  Az analitikus nyilvántartás és a tényleges helyzet alapján kiértékelt állapotnak  
  megfelelő adatok.  

 c.) Járművek  ………………………..eFt 
  A fentiek szerinti felsorolásban.   

 d.) Beruházások, felújítások ………………………..eFt 
  Befejezetlen beruházások és felújítások nyilvántartás szerinti és tényleges 

  helyzetet tükröző állapota.   

 e.) Beruházásra adott előlegek  ………………………..eFt 
  Az analitikus nyilvántartások szerinti felsorolás és a számlán szereplő állapot  

  alapján.   

    

3./ Befektetett pénzügyi eszközök összesen ………………………..eFt 
 a.) Tartós részesedések  ………………………..eFt 

A leltár felvételi íveken szereplő adatok kiértékelés utáni állapota.  

    

II. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök ………………………..eFt 
    

1./ Készletek  ………………………..eFt 
 a.) Anyag készlet ………………………..eFt 
 b.) Közvetített szolgáltatások ………………………..eFt 
    

Tételes felsorolás a leltárkiértékelés alapján.  

    

2./ Követelések összesen ………………………..eFt 
 a.) Költségvetési évben esedékes követelések ………………………..eFt 
 b.) Költségvetési évet követően esedékes követelések ………………………..eFt 
 c.) Követelés jellegű elszámolások ………………………..eFt 
   ………………………..eFt 
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   ………………………..eFt 
    

   ………………………..eFt 
    

A leltárkiértékelés alapján, tételes felsorolás.  

    

    

    

3./ Pénzeszközök összesen ………………………..eFt 
 a.) Fizetési számlák ………………………..eFt 
   ………………………..eFt 
   ………………………..eFt 
 b.) Idegen pénzeszközök  ………………………..eFt 
    

A pénzeszközök leltározása bankszámlánként, kivonatok és tényleges állapot szerint. 
    

4./ Aktív időbeli elhatárolások ………………………..eFt 
    

    

    

    

    

Jogcímenként tételes felsorolás.  

    

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN  ………………………..eFt 
    

  FORRÁSOK  
    

    

I. Saját tőke  ………………………..eFt 
    

 Nemzeti vagyon induláskori értéke ………………………..eFt 
 Nemzeti vagyon változása ………………………..eFt 
 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai ………………………..eFt 
 Felhalmozott eredmény ………………………..eFt 
 Mérleg szerinti eredmény ………………………..eFt 
  ………………………..eFt 
    

II. Kötelezettségek  ………………………..eFt 
    

 Költségvetési évben esedékes követelések ……………………….. 
 Költségvetési évet követően esedékes követelések ……………………….. 
 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ………………………..eFt 
    

    

    

III. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások ………………………..eFt 
    

IV: Passzív időbeli elhatárolások  
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 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása  

 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása  

 Halasztott eredményszemléletű bevételek  ………………………..eFt 
Az analitikus nyilvántartások és a tényleges állapot szerint.  

    

Jogcímenként tételes felsorolás. 
    

    

FORRÁSOK  ÖSSZESEN  ………………………..eFt 

    
    

 0-s számla osztály   

 Használt kisértékű Immateriális javak és tárgyi eszközök  

 

 Készletek 
(nemesfémek)   

 Idegen eszközök    

 

Függő és biztos 
(jövőbeni) 
követelések   

  

  

Dátum: Mekényes  

    

    

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

                             leltározás vezetője                                             leltár ellenőr 
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11. melléklet 
Minta a leltárfelelősségi megállapodásra, valamint a csoportos 

leltárfelelősségi megállapodásra 
 

1. LELTÁRFELELŐSSÉGI MEGÁLLAPODÁS 
 

amely létrejött egyrészről a ………………….  (székhelye: …………….), mint 

munkáltató, másrészről …………………………..(név), (lakcím: …………………………, 
születési hely, idő: ……………………….., anyja neve: …………………….., szig.szám: 
………………, munkakör: ………………………..), mint munkavállaló között az alábbi 
feltételekkel: 
1. A munkáltató és a munkavállaló megállapodnak abban, hogy ……. év ……..hó ….. 
napjától ……. év ………..hó ……napjáig terjedő leltáridőszakban, a Munka 
Törvénykönyvéről (Mt.)szóló 2012.évi I. törvény 182-188 §, valamint a jelen 

megállapodás rendelkezései szerint, a  
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… leltári készletben keletkező 
leltárhiányért, a munkavállaló, mint a fentiekben megjelölt készletet egyedül kezelő 

személy, vétkességre tekintet nélkül kártérítési felelősséggel tartozik. 

 

2. Az Mt. 185. § rendelkezéseire figyelemmel a munkáltató és a munkavállaló a 
leltárhiányért való felelősség feltételeit a következők szerint határozzák meg: 
a) A leltáridőszakban a forgalmazási veszteség mértéke, illetve aránya: 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

b) Nem számolható el forgalmazási veszteség a következő árukra, anyagokra: 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

c) A leltáridőszak megkezdése előtt a munkavállaló számára a leltári készletet a következő 
szabályok szerint kell átadni (szabályos átadó-átvevő leltár): 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

d) A leltárhiány meghatározásnak szabályai: 
……………………………………………………………………………………………… 

 

A leltári készlet biztonságos megőrzését szolgáló munkáltatói kötelezettségek: 
…………………………………………………………………………………………… 

A munkáltató a leltári készlet kezelésére vonatkozó szabályokat, a bevételezés és kiadás 
szabályait és az egységben vezetendő nyilvántartásokra, dokumentumokra vonatkozó 
szabályokat írásban közli a munkavállalóval, a leltári készlet átadásával egyidejűleg. A 
közölt szabályok esetleges változását, a változás időpontjának közlése mellett, a változás 
időpontját megelőzően, a munkáltató a munkavállalóval írásban közli. A munkavállaló a 
közlés átvételének tényét és időpontját aláírásával igazolja. 

− A munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy a munkavállaló a leltár körébe 
tartozó készletet szabályszerű átadó-átvevő leltárral vegye át 

− A munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy a leltárhiányt a leltározási rend 
szerint lebonyolított, a teljes leltári készletet érintő leltárfelvétel alapján állapítsák 
meg. 
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− ………………………………………………………………………………………(

A raktár, raktári készlet biztonságos őrzésének szabályait a helyi sajátosságoknak 
megfelelően kell szabályozni. Itt célszerű rögzíteni: 

− a raktár nyitására, zárására vonatkozó szabályokat, 
− azt, hogy a felelős munkavállaló távolléte esetén a raktárat a munkáltató zárva tartja, 

vagy más munkavállalónak adja át ,mely esetben leltározást kell tartani, 
− kik léphetnek be a raktárba, 

− a raktár őrzésére vonatkozó szabályokat.) 
 

3. A munkavállaló hozzájárulását adja ahhoz, hogy a raktárban a munkáltató a 
………………… munkakörben ………………………….munkavállalót foglalkoztassa. 
A munkavállaló kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a nevezett munkavállaló a 
leltárhiányért nem tartozik felelősséggel. 
A munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a munkavállaló kezdeményezi, 
a leltárhiányért nem felelős munkavállalót más munkahelyre osztja be. 

 

4. A munkáltató és a munkavállaló megállapodnak abban, hogy a munkavállaló a 
leltárhiányért …………………… erejéig tartozik kártérítési felelősséggel. 
 

5. A munkáltató és a munkavállaló megállapodnak abban, hogy a leltáridőszak letelte előtt 
leltározást kell tartani a következő esetekben: 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

(Pl. ha a munkavállaló munkaviszonya megszűnik, vagy ha a munkavállaló nem végez 
munkát és a készletet ezen időszak alatt más kezeli.) 
 

6. A munkáltató és a munkavállaló megállapodnak abban, hogy a munkavállaló mentesül a 
leltárhiányért való felelősség alól, ha 

− a munkáltató nem biztosítja a jelen megállapodásban/ leltárszabályzatban/ kollektív 
szerződésben szabályozott, a készlet biztonságos megőrzésére vonatkozó 
szabályokat, 

− a leltári készlet nem szabályszerűen került átadásra, átvételre, 
− a leltárhiányt nem a leltározási rend szerint lebonyolított, a teljes leltári készletet 

érintő leltárfelvétel alapján állapítják meg. 
 

7. A felek megállapodnak abban, hogy a munkavállaló felelősségének, illetve a kártérítés 
mértékének megállapítása során figyelembe kell venni az eset összes körülményt, amelyek 
a munkavállaló felelősségére kihatnak, illetve amelyek a biztonságos és előírásszerű 
kezelést befolyásolhatták, továbbá a munkavállaló esetleges távollétének időtartamát. 

 

8. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyvéről 
szóló 2012.évi I. törvény, a Leltározási Szabályzat rendelkezései az irányadóak. 
Mekényes, ………év ………….hó…..nap 

 

 

…………………………… …………………………….. 
Munkáltató Munkavállaló 
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2. CSOPORTOS LELTÁRFELELŐSSÉGI MEGÁLLAPODÁS 
 

amely létrejött egyrészről az ………………….  ( székhelye: …………..), mint munkáltató,  
másrészről …………………………..(név), (lakcím: …………………………, születési 
hely, idő: ……………………….., anyja neve: …………………….., szig.szám: 
………………, munkakör: ………………………..), 
harmadrészről…………………………..(név), (lakcím: …………………………, születési 
hely, idő: ……………………….., anyja neve: …………………….., szig.szám: 
………………, munkakör: ………………………..), 
negyedrészről…………………………..(név), (lakcím: …………………………, születési 

hely, idő: ……………………….., anyja neve: …………………….., szig.szám: 
………………, munkakör: ………………………..), 
mint munkavállalók között az alábbi feltételekkel: 
 

1. A munkáltató és a munkavállalók megállapodnak abban, hogy ……. év ……..hó ….. 
napjától ……. év ………..hó ……napjáig terjedő leltáridőszakban, a Munka 
Törvénykönyvéről (Mt.)szóló 2012.évi I. törvény 182-188 § és a Kollektív Szerződés 
……..rész …….pontjának, valamint a jelen megállapodás rendelkezései szerint, a  
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… leltári készletben keletkező 
leltárhiányért, a munkavállalók, mint a fentiekben megjelölt 
készletet…………………….munkavállalóval együtt kezelő személyek, vétkességre tekintet 
nélkül kártérítési felelősséggel tartoznak. 

 

2. Az Mt. 185. § rendelkezéseire figyelemmel a munkáltató és a munkavállalók a 
leltárhiányért való felelősség feltételeit a következők szerint határozzák meg: 

a) A leltáridőszakban a forgalmazási veszteség mértéke, illetve aránya: 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………… 

b) Nem számolható el forgalmazási veszteség a következő árukra, anyagokra: 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………… 

c) A leltáridőszak megkezdése előtt a munkavállaló számára a leltári készletet a 
következő szabályok szerint kell átadni (szabályos átadó-átvevő leltár): 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………… 

d) A leltárhiány meghatározásnak szabályai: 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………… 

e) A leltári készlet biztonságos megőrzését szolgáló munkáltatói kötelezettségek: 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………… 

A munkáltató a leltári készlet kezelésére vonatkozó szabályokat a bevételezés és kiadás 
szabályait és az egységben vezetendő nyilvántartásokra, dokumentumokra vonatkozó 
szabályokat írásban közli a munkavállalóval, a leltári készlet átadásával egyidejűleg. A 
közölt szabályok esetleges változását, a változás időpontjának közlése mellett, a változás 
időpontját megelőzően, a munkáltató a munkavállalóval írásban közli. A munkavállaló a 
közlés átvételének tényét és időpontját aláírásával igazolja. 
A munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy a munkavállaló a leltár körébe tartozó 
készletet szabályszerű átadó-átvevő leltárral vegye át 
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- A munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy a leltárhiányt a leltározási rend szerint 
lebonyolított, a teljes leltári készletet érintő leltárfelvétel alapján állapítsák meg. 

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

(A raktár, raktári készlet biztonságos őrzésének szabályait a helyi sajátosságoknak 
megfelelően kell szabályozni. Itt célszerű rögzíteni: 

- a raktár nyitására, zárására vonatkozó szabályokat, 
- azt, hogy a felelős munkavállaló távolléte esetén a raktárt a munkáltató zárva 

tartja, vagy más munkavállalónak adja át, mely esetben leltározást kell tartani, 
- kik léphetnek be a raktárba, 
- a raktár őrzésére vonatkozó szabályokat.) 

 

3. A munkavállalók hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a raktárban a munkáltató a 
……………… munkakörben ………………………….munkavállalót foglalkoztassa. 

A munkavállalók kijelentik, hogy tudomással bírnak arról, hogy a nevezett munkavállaló a 
leltárhiányért nem tartozik felelősséggel. 
A munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a (raktár) vezető 
kezdeményezi, a leltárhiányért nem felelős munkavállalót más munkahelyre osztja be. 

 

4. A munkáltató és a munkavállalók megállapodnak abban, hogy a munkavállalók a 
leltárhiányért a következők szerint tartoznak kártérítési felelősséggel: 
A kártérítés mértéke: ………………………… 

 

5. A munkáltató és a munkavállalók megállapodnak abban, hogy a 4. pontban 
szabályozottak szerint megállapított leltárhiányért a munkavállalók a következő arányban 
felelnek: 

- ………………… munkakörű munkavállaló: ……………… (Pl. %) 

- ………………… munkakörű munkavállaló: ……………… (Pl. %) 
- ………………… munkakörű munkavállaló: ……………… (Pl. %) 
 

A munkáltató és a munkavállalók megállapodnak abban, hogy amennyiben valamely 

munkavállalóval szemben a felelősség nem alkalmazható (pl. valamelyik munkavállaló a 
munkaviszonya megszűnésére, vagy hosszabb távollétére tekintettel nem dolgozott az adott 

munkahelyen legalább a leltár időszak felében) a többi munkavállaló a kárt átlagkeresete 

arányában téríti meg. 
 

6. A munkáltató és a munkavállalók megállapodnak abban, hogy a leltáridőszak letelte 
előtt leltározást kell tartani a következő esetekben: 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………… 

 

7. A munkáltató és a munkavállalók megállapodnak abban, hogy a munkavállalók 
mentesülnek a leltárhiányért való felelősség alól, ha 

- a munkáltató nem biztosítja a jelen megállapodásban/ leltárszabályzatban/ kollektív 
szerződésben szabályozott, a készlet biztonságos megőrzésére vonatkozó 
szabályokat, 

- a leltári készlet nem szabályszerűen került átadásra, átvételre, 
- a leltárhiányt nem a leltározási rend szerint lebonyolított, a teljes leltári készletet 

érintő leltárfelvétel alapján állapítják meg. 
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8. A felek megállapodnak abban, hogy a munkavállalók felelősségének, illetve a kártérítés 
mértékének megállapítása során figyelembe kell venni az eset összes körülményeit, 
amelyek a munkavállalók felelősségére kihatnak, illetve amelyek a biztonságos és 
előírásszerű kezelést befolyásolhatták, továbbá a munkavállaló esetleges távollétének 
időtartamát. 

 

9.  jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyvéről 
szóló 2012.évi I. törvény, a Leltározási Szabályzat rendelkezései az irányadóak. 
Mekényes,  ………év ………….hó…..nap 

 

 

 

…………………………… …………………………….. 
Munkáltató Munkavállaló 

  

 ……………………………… 

 Munkavállaló 
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12. melléklet 
 

Nyomtatvány minták 
 

A1 Leltárfelelősi megbízás  

A2 Leltárfelelősi megbízás visszavonása 

A3 Átvevő-átadó bizonylat 
A4 Leltárfelvételi ív 

A5 A államháztartás szervezete kisértékű tárgyi eszköz Nyilvántartóegységenkénti leltárfelvételi ív 

A6 Bizományba átadott készletek jegyzéke 

A7 Leltárkidolgozás 

A8 Idegen (nem a államháztartás szervezetei) tulajdont képező eszközök jegyzéke 

A9 Elismervény  
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A1 
LELTÁRFELELŐSI MEGBÍZÁS 

 

Címzett:    

   

  Szervezeti egység száma:1/ ……………………… 

 

(leltárfelelős)  Leltározási körzetszám: 1/ ……………………... 
   

(szervezeti egység)   

 

Helyben 
 

Az államháztartás szervezete Leltárkészítési és Leltározási Szabályzata értelmében kijelölöm Önt a szervezeti 
egységemhez tartozó alábbi leltárkörzet leltárfelelősi teendőinek ellátására, továbbá kötelezem a leltárkörzet 
vagyontárgyainak átvételére. 
 

Leltárkörzet címe (telephelye):  

Épület jelzése (szám, betű):  
 

A helyiségek felsorolása: 
(alagsor, mélyföldszint, földszint, emelet) 

Ajtó szám Helyiség funkciója 2/ 

   

   

   

   

 

            

 

Fenti kijelölés alapján megbízom Önt, mint leltárfelelőst a leltárkörzete használatába adott alábbi vagyontárgyak: 
 

- Immateriális javak és tárgyi eszközök, 
- Kis értékű immateriális javak és tárgyi eszközök 

 

 megóvására és megőrzésére.  
 

Feladatait a fent hivatkozott szabályzatban foglaltak szerint ellátni köteles. 

 

(A leltárfelelősök feladatait a szabályzat III. fejezet 7. pont tartalmazza.) 

 

................. év ................... hó ............... nap 

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

       államháztartási szerv vezető 

 
 

Leltárfelelősi megbízása alapján a …………….. azonosító kóddal nyilvántartásba vettük. Kérjük, hogy a 
leltárfelelősi minőségében írott levelezésében, illetve aláírásainál a fenti kódot minden esetben feltüntetni 
szíveskedjék. 
Leltárfelelősi teendőivel kapcsolatos kérdéseivel a központi analitikus munkahelyi nyilvántartást 
vezető.................................. dolgozókhoz fordulhat. 

 

................. év ................... hó ............... nap 

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

       jegyző/vagy az általa megbízott személy/ 
 

 

Kapják: –   Leltárfelelős (eredeti példány) 
− Kijelölő szervezeti egység 

− Gazdasági - egység 
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A2 
LELTÁRFELELŐSI MEGBÍZÁS VISSZAVONÁSA 

 

 

Címzett: 
   

  Szervezeti egység száma:1/ 

……………………… 

 

(leltárfelelős)  Leltározási körzetszám: 1/  

……………………... 
   

(szervezeti egység)   

 

Helyben 

 

Az Ön leltárfelelősi megbízását 2/átszervezés, áthelyezés, leszámolás, egyéb ok miatt 
visszavonom, és ezennel kötelezem a tényleges átadó-átvevő leltározás végrehajtására, annak 
A3 jelű nyomtatványon való rögzítésére, és aláírásokkal történő hitelesítésére, Pénzügyi 
csoport részére történő megküldésére.  

 

Határidő: …………………………… 

 

Átvevő leltárfelelős(ök), (dolgozók):       Leltárellenőr(ök):  
 

 

   ……………………………  …………………………………. 
 

 ……………………………  …………………………………. 
 

 ……………………………  …………………………………. 
 

A leltárhiányért fennálló felelősségére a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. 
VIII. fejezete, a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. VI. fejezete, 

vonatkozó előírásait kell alkalmazni.  
 

 

Mekényes, ……… év ……………….. hó ………… nap.  
 

 

Kapják: - Átadó leltárfelelős (eredeti példány),  ……………………………………... 
- Átvevő(k),       szervezeti egység vezetője 

- Leltárellenőr(ök), 
- Pénzügyi csoport  
 

 

 

 
1/ A szervezeti egységszámot, vagy a leltározási körzetszámot kell kitölteni.  
2/ a megfelelő aláhúzandó 
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A3 

 
Gazdálkodó 
szervezet 
megnevezése 

Gazdálkodó szervezeten 
belüli nagy értékű tárgyi 
eszköz átadás-átvételi 

bizonylat 

No 

   

Átadó Átvevő 
Üzem (költséghely) 

megnevezése száma 
Üzem (költséghely) 

megnevezése száma 

          

Sor
-

szá
m 

Eszköz/Immateriális 
javak megnevezése 

Db 

Nyilvántar
tási 

(leltári) 
száma 

Bruttó értéke Megjegyzés 

            

            

            

            

            

Átadó felelős aláírása Átvevő felelős aláírása 

Kel
t 

Átadását Átadást könyvelte 

elrendelte 
Bizonylatot átadó átvevő központi 

nyilvántart
ásba 

kiállíto
tta ellenőrizte 

üzemi (költséghely) 
nyilvántartásba 

              

Tartozékok felsorolása 

Leltárfelvételi egység 
sorszáma 

Db Megnevezése Műszaki azonosító adatai 
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A4 
 

LELTÁRFELVÉTELI ÍV 

(gépi lista) 

 

 

  

Az ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETE  
Készült: ……………………… 

 

Sorszám: 
 

   

Szervezeti egység kódja  Szervezeti egység 

 

 

 

Lapszám:    

Leltári fordulónap:  
Főkönyvi szám: ………………...…..- ig 

 

Tételszá
m 

Leltári szám Tárgyi eszköz megnevezése,  Tartozék gyári 
száma 

Gyári szám  Menny. 

Tart. sz. 

Menny. 

Tartozék megnevezése 

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitelesítés: ………………………………………  

Hitelesítés: ………………………………….. 
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A5 
Az ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETE 

Készült: ……………………… 

 

 Sorszám: 

 

   

Szervezeti egység 
kódja 

 Szervezeti egység 

 

 

Lapszám:  
Leltári fordulónap:  
Főkönyvi szám: ………………...…..- ig 

 

sorszám Leltári szám Tárgyi eszköz megnevezése  Tartozék gyári 
száma 

Gyári szám  Leltáro
zott 

Mennyi

ség. 

Tartozék.. Tartozék megnevezése 

 

 

A körzet első 
tétele:  

 Utolsó 
tétele: 

 

 

A leltározó bizottság tagjai felelősségük tudatában kijelentik, hogy a leltárfelvétel tényleges 
megszámlálás alapján történik és a leltárban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.  

 

A leltárfelelős a leltárba vett eszközökért felelősséget vállal.  
 

 

leltárfelelős  elnök  leltárellenőr 
     

     

     

     

leltározó bizottság tagja  leltározó bizottság 
tagja 

 leltározó bizottság 
tagja 

 

A szervezeti egységvezetői záradék:  
 

A leltárfelvételt elfogadom és azt a szervezeti egységvezetői felelősség alapján tudomásul 
veszem.  

 

Mekényes, ………….. év …………………. hó ……. nap. 
 

 

szervezeti egység vezetője 
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A6 
 

Az ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETE   
KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZ 

FDL6          Dátum: ………………... 
  

Lapszám: ……………… 

 

Nyilvántartóegységenkénti leltárfelvételi ív 

(gépi lista) 
 

Nyilvántartóegység: ………………. –tól …………………..- ig  

 Anyagjellegkód: …..-tól ……..-ig 

 

Cikkszám Cikk megnevezése Ár Me. egys. Mennyiség 

     

szervezeti 

egység kódja 

szervezeti egység megnevezése    

     

     

     

     

     

     

 
 

 

 

Leltározó 
bizottság 
vezetője:  

  

Bizottsági 
tagok: 

  

Raktáro
s:  

 

 

 

 

 

 

 

Bizományba átadott készletek jegyzéke 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 

 

A7 
 

 Dátum: …………………… 

  Lapszám: ………………… 

 

 

Leltárfelvételi ív 
(gépi lista) 

 

 

Raktárkód:   Név:   

  

 Cikkszám: ………………. –tól …………………… -ig    Fordulónap: 
………………… 

 

 

 

Ssz

. 

Cikkszá
m 

Cikk megnevezése Méret, 

minőség 

Ár  Me.  Lelt. menny 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leltározó 
bizottság vezetője:  

 

 

Bizottsági 
tagok: 

 

 

Raktáro
s: 
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A8 
LELTÁRKIDOLGOZÁS – 

 fordulónapi állomány szerint  

           (főkönyvi számonként és leltárkörzetenként) Lapszám: ………………
  Dátum: ………………
 

Főkönyvi szám Főkönyvi szám 
megnevezése  

Könyv szerinti 
mennyiség, érték 

Leltár szerinti 
mennyiség, 

érték 

H i á n y 

mennyiség
, érték 

T ö b b l e t 
mennyiség, érték 

Leltári körzet  Száma: Megneve

zése 

    

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 Összesen:      

 

Mindösszesen:  
 

     

     
 

Az ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETE   Sorszám: …………… 

 

Idegen (nem a államháztartás szervezete i) tulajdont képező eszközök jegyzéke 
 

……….. év …………… hó …….. napi állapot szerint 
 

Nyilvántartási száma Kölcsönző cég neve, 
címe 

Eszköz megnevezése, 
típusa 

Db. szám Gyártási szám 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Mekényes, ………… év ………………. hó ……… nap. 
 

 P. H.  

   

Leltárellenőr  Leltárfelelős 

 

    ………………………………………………….. 
   Szervezeti egység vezető 
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A9 
ELISMERVÉNY 

 

 

 

Alulírott……………………………….………………………(név)…………………………
………………………………………….…(lakcím)………..……………………………(an.) a 
A államháztartás szervezete 
……………………………………………………………………(szervezeti egység) 
munkavállalója jelen elismervény aláírásával igazolom az alábbiakban tételesen megjelölt 
eszközök átvételét: 
 

 

Eszköz megnevezése Leltári száma Gyári 
száma 

Tartozék/ok 

    

    

    

    

    

    

 

 

Kijelentem, hogy a fent megjelölt eszköz/ök/et visszaszolgáltatási kötelezettséggel vettem át, 
kizárólagos használatra, biztonságos megőrzéséről gondoskodom. 
 

Tudomásul veszem, hogy megőrzési felelősségem a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. 

évi I. törvény 169. §-án alapul, mely szerint „A munkavállaló vétkességére tekintet nélkül a 
teljes kárt köteles megtéríteni a visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett 
olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóan őrizetben tart, 

kizárólagosan használ vagy kezel. Mentesül a munkavállaló a felelősség alól, ha bizonyítja, 
hogy a hiányt elháríthatatlan külső ok idézte elő, vagy a munkáltató a biztonságos őrzés 
feltételeit nem biztosította.” 

 

Kelt: ……………………………… 

 

 

 

        leltárfelelős       átvevő 

 

 

szervezeti egység vezető 

 
 

* Selejtezés, elfekvő eszközök feltárása, értékesítése a külön erre vonatkozó Selejtezési Szabályzata szerint 
történik.  
 
* A nemesfémek gazdálkodásáról a leltározási szabályzaton kívül, külön ügyviteli utasítás Ügyviteli Utasítás a 
nemesfém gazdálkodásáról – rendelkezik.  
1/ A szervezeti egységszámot, vagy a leltározási körzetszámot kell kitölteni.  
2/ Helyiség funkciója: előadó, tanterem, könyvtár, iroda, tanácsterem, labor, kollégiumi szoba, műhely, raktár, 
folyosó, konyha, WC, egyéb  



 

 

Iktatószám:  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI 
SZABÁLYZATA 

 

 

 

Jóváhagyta:  

 
 

 

Mekényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

…. /2022. (………...) számú határozattal 
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1. Bevezető 
 

 

A költségvetési szerveknek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 15. § (5) bekezdése (a 

továbbiakban: Szt.) és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) 50. § (2) bekezdése 

(továbbiakban: Áhsz) értelmében el kell készíteniük az eszközök és források értékelési szabályzatát 
(a továbbiakban: Szabályzat). 
Jelen szabályzat az államháztartási szervezetre vonatkozó sajátos előírásokat tartalmaz, ezért a 
kapcsolódó jogszabályokkal együttesen kell alkalmazni. 
A szabályzathoz kapcsolódó fogalmak 

Értékelés: az eszközök és a források könyvviteli nyilvántartásba vételhez alkalmazott értékének és 

az éves költségvetési beszámoló mérlegébe kerülő értékének meghatározását jelenti. 
Minősítés: döntés az adott eszköz, befektetett eszközök, illetve forgóeszközök, azon belül az egyes 
eszközcsoportok közé való besorolásáról. 
Vételár: a termékek, szolgáltatások beszerzése, értékesítése után fizetett, kapott, felárral növelt, 
engedményekkel csökkentett, áfát nem tartalmazó ellenérték, hitelviszonyt megtestesítő kamatozó 
értékpapír esetén ide nem értve az Szt. 50. § (3) bekezdése szerinti vételárban lévő felhalmozott 
kamatot. 

 

Az értékeléshez kapcsolódó jogszabályi előírások 

A költségvetési szervnek az eszközök és források értékelésénél figyelembe kell venni az Áhsz. ezzel 
kapcsolatos előírásait a következők szerint: 

− az Áhsz. 15., 16. és 16/A §-ában foglaltakat a bekerülési érték megállapításánál; 
− az Áhsz. 17., 18. és 19. §-ában foglaltakat az eszközök értékcsökkenésének, értékvesztésének 

és értékhelyesbítésének megállapításánál; 
− az Áhsz. 20. és 21. §-ában foglaltakat a mérlegtételek értékelésénél. 

 

A költségvetési szerveknek az Szt. szabályaiból kötelező alkalmazniuk a következőket: 
− bekerülési érték megállapításához: Szt. 47. § (9) bekezdésében, Szt. 49. § (5) bekezdésében, 

50. § (1), (2), (4) és (6) bekezdésében, Szt. 48. § (7) bekezdésében, Szt. 51. § (1)–(4) 

bekezdésekben, Szt. 3. § (4) bekezdésének 8. pontjában, 49. § (3), (4), (6) és (7) 
bekezdésében, és 62. § (2) bekezdésében foglaltakat; 

− az eszközök értékcsökkenésének, értékvesztésének és értékhelyesbítésének megállapításához: 
Szt. 52. § (1), (2), (5), (6) és (7) bekezdésében, az Szt. 53. § (1) bekezdés b) és c) pontjában, 

az Szt. 54–56. §-okban, az Szt. 57. § (2) bekezdésében, az Szt. 58. § (2) és (3) bekezdésében, 

az Szt. 57. § (3) bekezdésében, az Szt. 58. § (1), (5), (6), (7), (8) és (9) bekezdésében 

foglaltakat; 

− a mérlegtételek értékelésénél: az Szt. 46. §-ában, az Szt. 60. § (5) bekezdésében foglaltakat. 

 

 

 

 

II. A szabályzat hatálya 
 

Az Eszközök és források értékelési szabályzata rendelkezései kiterjednek Mekényes Község 

Önkormányzatára, az általa fenntartott intézményekre, költségvetési szervekre. 
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Mekényes Község Önkormányzatára és az általa fenntartott intézményekre, költségvetési szervekre 
vonatkozóan a gazdálkodási feladatokat a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: 
Hivatal) látja el.  
 

Az Eszközök és források értékelési szabályzat hatálya az államháztartási szervezet valamennyi 

szervezeti egységére, eszköz és forrás értékének elszámolására kiterjed. 
 

A szabályzat célja, hogy a Szt. előírásaival összhangban és a számviteli alapelveknek megfelelően, a 
szervezet adottságait és sajátosságait figyelembe véve és a jogszabály adta választási lehetőségeket 
kihasználva szabályozza az értékelési előírásokat. 
 

 

 

 

3. A mérlegben értékkel szereplő eszközök és források értékelése 
 

A Szt. 46. §-ában, valamint az Áhsz. 21. §-ában foglalt előírások alapján  
─ a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket,  
─ a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközöket,  
─ a követeléseket, 
─ a pénzeszközöket 

a Szt., valamint az Áhsz. szerinti bekerülési (beszerzési, előállítási) értéken kell értékelni, 
csökkentve azt a Szt.-ben, valamint az Áhsz.ben rögzített, értékcsökkenés (immateriális javak, 
tárgyi eszközök), illetve értékvesztés összegével, növelve a visszaírt terven felüli értékcsökkenés, 
illetve értékvesztés összegével. 

 

Az eszközöket és a kötelezettségeket leltározással (mennyiségi felvétellel, egyeztetéssel) ellenőrizni 
és – a Szt.-ben szabályozott esetek kivételével – egyedenként értékelni kell.  
 

A Szt. 46. § (2) bekezdése alapján az államháztartási szervezetnél a különböző időpontokban 
beszerzett, előállított, általában csoportosan nyilvántartott, azonos paraméterekkel rendelkező 
eszközöknél átlagos beszerzési (előállítási) áron történő értékelést alkalmazzuk.   
 

Az egyidejűleg beszerzett, azonos beszerzési árhoz tartozó, azonos paraméterekkel rendelkező, 
egyidejűleg használatba vett tárgyi eszközök, értékpapírok, készletek nyilvántartásának 
rendje  

Az Áhsz. 20. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az egyidejűleg beszerzett, azonos beszerzési 
árhoz tartozó, azonos paraméterekkel rendelkező, egyidejűleg használatba vett  
─ tárgyi eszközöket,  
─ értékpapírokat,  
─ készleteket csoportosan tartja nyilván az államháztartási szervezet.  

 

A csoportosan nyilvántartott eszközök esetén az értékelést külön-külön, csoportonként kell 

elvégezni. A csoportos értékelést addig lehet alkalmazni, amíg az egyedi eszköz nyilvántartási 
érékében elkülönült változás nem következik be.  
 

A szabályzat hatálya alá tartozó államháztartási szervezetek NEM KÍVÁNNAK ÉLNI A PIACI 
ÉRTÉKEN TÖRTÉNŐ ÁTÉRTÉKELÉS LEHETŐSÉGÉVEL. 
 

 

 



4 

 

 

4. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 

 
Immateriális javak és tárgyi eszközök bekerülési értéke 

 

A vásárolt immateriális javak bekerülési értéke az egységes rovatrend K61. Immateriális javak 
beszerzése, létesítése rovathoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges 
kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott vételár. 
A vásárolt, rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett tárgyi eszközök bekerülési 
értéke az egységes rovatrend K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök 
beszerzése, létesítése vagy K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatokhoz 
kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési 
kötelezettségként nyilvántartott vételára. 
 

A bekerülési értékbe ezeknél a beszerzéseknél bele kell számítani az üzembe helyezésig, a raktárba 
történő beszállításig felmerült, az eszközökhöz egyedileg hozzákapcsolható: 
= tervezési, 
= szállítási, 
= rakodási, 
= alapozási, 
= szerelési, 
= üzembe helyezési munkáknak az egységes rovatrend K62., K63., K64. rovataihoz 
kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési 
kötelezettségként nyilvántartott együttes vételára. 
− A már használatba vett, de mennyiségi növekedéssel nem járó tárgyi eszközök 
bővítésével, rendeltetésének megváltoztatásával, átalakításával, élettartamának, 
teljesítőképességének közvetlen növelésével összefüggésben idegen vállalkozó által végzett munkák 
bekerülési értéke azoknak az egységes rovatrend K62., K63., K64. rovataihoz kapcsolódóan vezetett 
nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 
nyilvántartott vételára az adott eszköz értékét növeli. 
− A már használatba vett, de mennyiségi növekedéssel nem járó tárgyi eszközökön 

idegen vállalkozó által végzett felújítási munkák [Szt. 3. § (4) bekezdés 8. pont] bekerülési értéke 
azoknak az egységes rovatrend K71., K72., K73. rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási 
számlákon nyilvántartott végeleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek végleges 
kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott vételára az adott eszköz 
értékét növeli. 
Az ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések, járművek, értékét növeli az azokhoz 
kapcsolódóan a pénzügyi számvitelben elszámolt befejezett felújítás értéke. 
Saját előállítású immateriális javak, tárgyi eszközök bekerülési értékének összetevői: 
Az eszköz előállítási értékének részét képezik azok a költségek, amelyek 

= az eszköz (termék) előállítása, üzembe helyezése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, 
átalakítása, eredeti állagának helyreállítása során közvetlenül felmerültek; 

= az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak; 

= az eszközre (termékre) megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók. 
 

Az eszköz előállítása során felmerült költségként kell figyelembe venni: 
= a közvetlen anyagköltséget; 
= a közvetlen személyi juttatási költséget; 
= a közvetlen személyi juttatási költségek járulékait, szociális hozzájárulási adót; 
= az egyéb közvetlen költséget (szállítási és rakodási költség, közvetlen gépköltség). 
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Az előállítási költségek közé tartoznak azok az adott eszközzel közvetlen kapcsolatba hozható, az 
előállításhoz kapcsolódó általános költségek arányos összegei is, amelyek az adott termékre 
megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók. Ilyenek: pl. kamatköltségek, egyéb 
kisegítő részlegek (üzemek) általános költségei. 
 

Az előállítási költségek között kell elszámolni (és így az előállítási érték részét képezi) 
= az idegen vállalkozó által megvalósított beruházáshoz a beruházó költségvetési szerv által 
biztosított (az idegen vállalkozó felé nem számlázott) vásárolt anyag bekerülési (beszerzési) értékét; 
= a saját előállítású termék, nyújtott szolgáltatás közvetlen önköltségét a vásárolt anyag, a saját 
előállítású termék tényleges beépítésekor, a szolgáltatásnyújtással egyidejűleg. 
 

− Követelés fejében átvett eszköz bekerülési (beszerzési) értéke az eszköz megállapodás, 
csereszerződés, vagyonfelosztási javaslat szerinti (számlázott, bizonylatolt) értéke. 
− Csere útján beszerzett eszköz bekerülési (beszerzési) értéke az eszköz csereszerződés szerinti 
értéke, a cserébe adott eszköz eladási ára. 
− A térítés nélkül (a visszaadási kötelezettség nélkül) átvett eszköz, illetve az ajándékként, 
hagyatékként kapott eszköz, továbbá a többletként fellelt (a nem adminisztrációs hibából származó  
− többlet-) eszköz bekerülési (beszerzési) értéke – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – az 

eszköznek az állományba vétel időpontjában ismert piaci értéke. 
 

A bekerülési érték részét képező tételek elszámolásának időpontjára az Szt. 47. § (9) bekezdését kell 
alkalmazni azzal, hogy az eszköz értékének utólagos módosítása során akkor kell a különbözet 
összegét jelentősnek tekinteni, ha az meghaladja az eredetileg elszámolt bekerülési érték 1%-át, de 
legalább a százezer forintot. Ez a Szt.-ben foglalt szabály a következő: 
− A bekerülési (beszerzési) érték részét képező tételeket a felmerüléskor, a gazdasági esemény 
megtörténtekor (legkésőbb az üzembe helyezéskor) kell számításba venni a számlázott, a kivetett 
összegben. Amennyiben az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig a számla, a 
megfelelő bizonylat nem érkezett meg, a fizetendő összeget az illetékes hatóság nem állapította 
meg, akkor az adott eszköz értékét a rendelkezésre álló dokumentumok (szerződés, piaci 
információ, jogszabályi előírás) alapján kell meghatározni. Az így meghatározott érték és a 
ténylegesen számlázott vagy később módosított fizetendő (kivetett) összeg közötti különbözettel a 
beszerzési értéket a végleges bizonylatok kézhezvétele időpontjában akkor kell módosítani, ha a 
különbözet összege az adott eszköz értékét jelentősen módosítja. Amennyiben a különbözet összege 
jelentősen nem módosítja az adott eszköz bekerülési (beszerzési) értékét, annak összegét a végleges 
bizonylatok kézhezvétele időpontjában egyéb ráfordításként, illetve egyéb bevételként kell 
elszámolni. 
− A vagyonkezelésbe vett eszközök – ideértve, ha a vagyonkezelői jog más vagyonkezelőtől 
való átvétellel, költségvetési szerv átalakításával, jogutód nélküli megszűnésével kapcsolatban 
keletkezik, de ide nem értve, ha a vagyonkezelői jog vásárlással, saját előállítással keletkezik – 

bekerülési értéke a vagyonkezelésbe adónál kimutatott bruttó érték. Az átvételt követően a 
vagyonkezelésbe adónál az átadásig esetleg elszámolt értékcsökkenést, értékvesztést a 
vagyonkezelésbe vevőnek nyilvántartásba kell vennie. 
 

Az importbeszerzés esetén a bekerülési érték a következő: 
− Ha a beszerzés ellenértékének kiegyenlítése számla alapján devizában, valutában történik, 
akkor a számla szerinti – levonható általános forgalmi adót nem tartalmazó – devizaösszegnek, 
valutaösszegnek a beszerzéskor, a szolgáltatás igénybevételekor (teljesítésekor) érvényes, a 60. §  
−  (4)–(6) bekezdései szerinti árfolyamon átszámított forintértéke a termék, illetve a szolgáltatás 
értéke. 
 

Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolási szabályai 
A terv szerinti és a terven felüli értékcsökkenések elszámolási szabályai a következők: 
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Terv szerinti értékcsökkenés: 
Az immateriális javak, tárgyi eszközök után terv szerinti értékcsökkenést kell elszámolni. Az 
értékcsökkenésre az Áhsz 17.§ (2)–(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel a Szt. 52. § (1), (2) és (5)–
(7) bekezdéseit kell alkalmazni: 

− az immateriális javaknak, a tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható 
maradványértékkel csökkentett bekerülési értékét (beszerzési, illetve előállítási) azokra az évekre 
kell felosztani, amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan használni fogják (az értékcsökkenés 
elszámolása); 
− Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek: a bekerülési értékhez, bruttó értékhez – 

maradványérték megállapítása esetén a maradványértékkel csökkentett bekerülési értékhez, (bruttó 
értékhez) – vagy a nettó értékhez (a terv szerint elszámolt értékcsökkenéssel csökkentett bruttó 

értékhez) viszonyított arányát, vagy a bekerülési értéknek a teljesítménnyel arányos összegét, illetve 

az értékcsökkenés évenkénti abszolút összegét, az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó 
élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása. Az adott tevékenységre jellemző 
körülmények figyelembevételével) - kell megtervezni, és azokat a nyilvántartásokon történő 
rögzítést követően a rendeltetésszerű használatbavételtől, az üzembe helyezéstől kell alkalmazni. Az 
üzembe helyezés időpontja az eszköz szokásos rendeltetésszerű hasznosításának a kezdő időpontja. 
Az üzembe helyezést hitelt érdemlő módon dokumentálni kell. 
A maradványértéket kell megállapítani minden 2015. január 1-je után állományba vett: 
− ingatlannál (értékhatártól függetlenül), 
− 25 millió Ft bekerülési érték feletti gépeknél. 
 

Az államháztartási szervezet 2015.január 1-je után állományba vett ingatlanainak és a 25 millió Ft 
bekerülési érték feletti gépek 10 %-os maradvány érték került meghatározásra a Számviteli Politika 
7. §(10) bekezdésében. 
 

Terv szerinti értékcsökkenést a már rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett 
immateriális javak, tárgyi eszközök után kell elszámolni addig, amíg azokat rendeltetésüknek 
megfelelően használják. 
A kis értékű immateriális javak bekerülési értékét a beszerzést, a kis értékű tárgyi eszközök 
bekerülési értékét az üzembe helyezést, használatba vételt követően, legkésőbb a negyedévi 
záráskor kell terv szerinti értékcsökkenésként egy összegben elszámolni. 
Az immateriális javak szervek esetében a következők a terv szerinti értékcsökkenési kulcsok: 
− Az immateriális javak esetén a terv szerinti értékcsökkenés leírási kulcsa 

= vagyoni értékű jogoknál 16% vagy a tervezett használati idő alapján megállapított lineáris 
kulcs, 

= szellemi termékeknél 33%. 
A tárgyi eszközök tervszerinti értékcsökkenését a következők szerint kell elszámolni: 
- A 2015. január 1.-je előtt állományba vett tárgyi eszközök esetén az Áhsz.56.§ (2) bekezdésében 
foglalt felhatalmazása alapján a korábban megállapított értékcsökkenési leírási kulcsát. 
- A 2015. január 1.-je után állományba vett tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenését a 
társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2. számú mellékletében 
meghatározottak szerint kell elszámolni. Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv 
szerinti értékcsökkenésének leírási kulcsa azonos annak az ingatlannak a leírási kulcsával, amelyhez 
az adott vagyoni értékű jog kapcsolódik. 
 

− Nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés a földterület, a telek (a bányaművelésre, 
veszélyes hulladék tárolására igénybe vett földterület, telek kivételével), az erdő, a képzőművészeti 
alkotás, a régészeti lelet bekerülési (beszerzési) értéke után, és az üzembe nem helyezett 
beruházásnál. 
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Terven felüli értékcsökkenés elszámolása 

− Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszköznél elszámolni 
akkor, ha 

= az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, 
mert az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység 
változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében 

rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan; 
= a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem 
érvényesíthető. 
 

A költségvetési szervek év végi értékelés alapján nem számolhatnak el terven felüli 
értékcsökkenést, így emiatt év végén nem kell értékelniük azokat az eszközeiket, melyeknél terv 
szerinti értékcsökkenést kell elszámolniuk. 
 

Befektetett pénzügyi eszközök 

 

A befektetett pénzügyi eszközök között azokat a részesedéseket mutatjuk ki, melyet az 

államháztartási szervezet azzal a céllal fektetett be más vállalkozónál, hogy ott befolyásolási joggal 
rendelkezzen, az államháztartási szervezet kutatási eredményeinek támogatása, és hallgatóinak 
ellátását célzó feladatok megoldása érdekében. 

 

A gazdasági társaságban való részesedés bekerülési értékét alapításkor, tőkeemeléskor, vásárláskor, 
a társaság átalakulásakor, beolvadásakor az Szt. 49. § (3), (4), (6) és (7) bekezdése szerint kell 
meghatározni, alapításkor, tőkeemeléskor, vásárláskor egyezően az egységes rovatrend K65. 
Részesedések beszerzése vagy K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 
rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más 
fizetési kötelezettségként nyilvántartott összeggel.  
 

Az értékvesztés megállapítás Szt. szerinti szabályai: 
A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetésnél – függetlenül attól, hogy az 
a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel – értékvesztést kell 

elszámolni, a befektetés könyv szerinti értéke és piaci értéke közötti – veszteségjellegű – különbözet 
összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. 
A befektetés piaci értéke meghatározásakor figyelembe kell venni: 
− a gazdasági társaság tartós piaci megítélését, a piaci megítélés tendenciáját, a befektetés 
(felhalmozott) osztalékkal csökkentett tőzsdei, tőzsdén kívüli árfolyamát, annak tartós tendenciáját; 
− a megszűnő gazdasági társaságnál a várhatóan megtérülő összeget; 
− a gazdasági társaság saját tőkéjéből a befektetésre jutó részt, külföldi pénzértékre szóló 
befektetés esetén a 60. § szerinti, az üzleti év mérleg fordulónapjára vonatkozó választott 
devizaárfolyamon átszámított forintértéken. 
A befektetett pénzügyi eszközöket a bekerülési értékükön kell a nyilvántartásokban szerepeltetni 
mindaddig, amíg értékvesztést nem kell elszámolni. 
Értékvesztést kell elszámolni, ha a gazdasági társaság piaci megítélése tartósan csökken, ha a 
gazdasági társaságba befektetett összeg a gazdasági társaság megszűnésekor várhatóan nem térül 
meg. 

Amennyiben az előzőek szerinti befektetésnek, mérleg készítés időpontjában 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 beszerzési értéket. 
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5. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 
 

Készletek 

 

A vásárolt készletek bekerülési értéke az egységes rovatrend K311. Szakmai anyagok beszerzése 
vagy K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási 
számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott vételár. 
(1) A készletek között mutatja ki az Államháztartási szervezet azokat az eszközöket – egyedi 

értéküktől függetlenül -, amelyek az államháztartási szervezet tevékenységét egy évnél 
rövidebb ideig szolgálják (vagyis egy éven belül felhasználásra, átalakításra kerülnek). A 
készletek közé tartoznak a felhasználás céljából beszerzett anyagok, a tovább értékesítési 
céllal vásárolt áruk és saját termelésű készletek, valamint az egy éven belül elhasználódó 

kéziszerszámok, védő-, ill. munkaruhák, textíliák, adathordozók (kivéve a merevlemez). 

 

(2)   A vásárolt készletek nyilvántartásánál az államháztartási szervezet beszerzési árat alkalmaz.  
(3) A továbbértékesítési céllal vásárolt készleteket fordulónapi leltározással állapítjuk meg. 
 

Saját termelésű készletek értékelése 

 

(1) A saját termelésű készleteket (félkész és késztermékek: jegyzetek, könyvek) a mérlegben 
előállítási költségen értékeljük  
a) félkész- és késztermékek értékelése norma alapján vagy közvetlen önköltségen (kalkuláció 

alapján) történik. Közvetlen önköltség: kizárólag az adott termék előállításával 
kapcsolatban felmerült kiadásokat tartalmazhatja. 
(2)  Értékvesztést csak a nem mozgó anyagoknál, jegyzeteknél, könyveknél számolunk 
el, ha a nyilvántartási és piaci árkülönbözet jelentős 

A félkész termékek, késztermékek, állatok bekerülési értéke az Szt. 62. § (2) bekezdése 
szerint számított előállítási érték. 

 

Követelések 

 

A követelések bekerülési értéke az egységes rovatrend bevételeihez kapcsolódóan vezetett 
nyilvántartási számlákon kimutatott követelésekkel megegyező elismert, esedékes összeg. 
A követelések minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés 
időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél (ideértve a hitelintézetekkel, pénzügyi 
vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket, továbbá a 
bevételek aktív időbeli elhatárolása között lévő követelésjellegű tételeket is, 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 követelések minősítése: 
 

1.) A Sz tv. 29.§-a és a Áhsz 1.§ (1) 6.pontja  szerint követelésnek minősülnek azok a pénzértékben 
kifejezett – szerződésen, jogszabályon alapuló - fizetési igények, melyeket a vállalkozó (ez esetben 
az államháztartási szervezet) által már teljesített, a másik fél által elismert, elfogadott:  

a) értékesítéshez és szolgáltatásnyújtáshoz * (adósok, vevők), 
b) egyéb jogcímekhez (közvetített szolgáltatások), 
c) munkavállalói tartozásokhoz kapcsolódnak. 

 *(ide sorolandó minden olyan követelés, melyek az államháztartási szervezet hallgatóival 
szemben kerülnek előírásra pl. tandíj, tanfolyamdíj, kollégiumdíj stb.) 
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2.) A követeléseket bekerülési értéken kell állományba venni a tőkeváltozással szemben. 
Bekerülési érték: 
a) az elfogadott, elismert összeg (általában számlázott összeg),  
b) forintban, devizában folyósított összeg. 

 

3.) A devizára szóló követelések forintértékét a szerződés teljesítéskor érvényes a Számviteli 
politika rögzített árfolyamon kell meghatározni. 
 

4.) A mérlegben a követelést csak addig lehet kimutatni, míg pénzügyileg vagy egyéb módon nem 
rendezték, illetve a behajthatatlan követelést le nem írták. 
 

5.) Az áruszállításból, szolgáltatásnyújtásból származó (vevői) követelések tartozásai között a 
beszámolási évben teljesített értékesítések, nyújtott szolgáltatások vevő által elismert, a beszámolás 
évét követő év január 15-ig számlázott ÁFA-t is tartalmazó forintösszegét kell a mérlegben 
kimutatni. 

 

6.) A vevő által történő elismerés dokumentumai: 
a) a Számviteli Politikában meghatározott fordulónapra vonatkozóan ajánlott feladványként 

kiküldött és a vevő által elfogadott egyeztető levél (a vevő által elfogadottnak minősül, ha 
a levélre a megadott határidőn belül nem érkezik válasz, vagy elfogadó válasz érkezik), 

b) a mérlegforduló napját követő, de a beszámoló készítését megelőző időpontban történő 
pénzügyi teljesítés a vevő részéről, 

c)  a felszámoló által megküldött „hitelezői igény visszaigazolás”. 
 

7.) A realizálhatóság szempontjából az adósok, vevők tartozását a beszámoló készítés során 
minősíteni kell. 

a) Teljes értékű követelés feltételei: 
aa) teljesítésével kapcsolatban mennyiségi és minőségi kifogás nem merült fel, 

ab) a tartozás összegét elismerték, 
ac) a teljesítést igazolták. 

b) Határidőn túli követelés esetén a teljes értékű követelésre vonatkozó feltételek fennállnak, 
de határidőn belül nem történik meg a kiegyenlítés. 

c) Kétes követelésnél a teljes értékű követelés feltételei csak részben állnak fenn pl. 
kifogásolt a tartozás összege. 

Azokat az adósokat, vevőket, akik a tartozásukat elismerték, de továbbra sem fizették meg az 

analitikát vezető személyeknek kötelessége a behajtás érdekében kétszer tértivevényes 
levélben felszólítani, majd ezt követően a követelés jogi úton történő behajtás érvényesítése 
érdekében továbbítani kell az államháztartási szervezet e feladatra megbízott jogi képviselője 
felé. 
Analitikát vezető személyeknek a Számlarend leírtak szerint kötelesek az analitikát vezetni. 

 

8.) Behajthatatlan követelések az államháztartási szervezet könyveiben és a könyvviteli mérlegben 
nem szerepelhetnek olyan követelések, amelyek pénzügyi teljesülésére már nincs esély.  

A 4/2013. (I.11) Korm. rend. 1.§ (1) 1. pontja szerint behajthatatlan követelés: 
a) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (4) bekezdés 10. pont a)-

d), f) és g) alpontja szerinti követelés azzal az eltéréssel, hogy nem tekinthető behajthatatlannak 

a követelés, ha a végrehajtás közvetlenül nem vezetett eredményre és a végrehajtást 
szüneteltetik, 

b) - a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott kis összegű követelések 
tekintetében - az olyan követelés, amelynél a fizetési meghagyásos eljárással vagy a 
végrehajtással kapcsolatos ráfordítások nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható 
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összegével, és 

c) az olyan követelés, amelynél az adós nem lelhető fel, mert a megadott címen nem található és a 
felkutatása igazoltan nem járt eredménnyel. 
 

A behajthatatlanság tényét és mértékét mindig bizonyítani kell! 
Behajthatatlan követelést a mérlegben nem lehet kimutatni, azt hitelezési veszteségként le kell 
írni. A hitelezési veszteségként történő leírás kapcsán a követelés értékét a számviteli 
nyilvántartásból ki kell vezetni. A behajthatatlan követelés leírását minden államháztartási szervezet 
a jogszabályi rendelkezés alapján saját hatáskörben köteles végrehajtani (a felügyeleti szerv külön 
engedélyére nincs szükség). 
A fentiekben leírtak alapján a követelés behajthatatlannak minősül, ha annak összege nem haladja 
meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti kisösszegű követelések összegét. 
A megbízott jogi képviselő teszi meg a behajthatatlannak minősítésre a javaslatot a gazdaság vezető 
felé. A gazdasági vezető engedélyével vezethető ki a követelés az analitikából. 
 

Követelések értékvesztése és az értékvesztés visszaírása: 

A vevő, az adós minősítése alapján, a mérleg fordulónapján fennálló és a beszámoló készítésének 

időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél értékvesztést kell elszámolni, ha a követelés 
könyv szerinti értéke és a követelés várható megtérülési összege között veszteségjellegű különbözet 
jelentkezik és a különbözet tartósan mutatkozik és jelentős összegű. Az értékvesztés elszámolásának 
lényeges feltétele az, hogy a követelés elismert, elfogadott legyen, és az elismert, elfogadott 
követelést a mérlegkészítés időpontjáig nem rendezték. Alapvetően az egyedi értékelés elve 

alapján, minden egyes követelést önállóan kell év végén minősíteni. A minősítés alapján várhatóan 
megtérülő összeget kell összevetni a követelés könyv szerinti értékével. 
Az értékvesztés elszámolása során nem csak a lejárt fizetésű határidejű tételeket kell figyelembe 
venni! 

Amennyiben a vevő, az adós minősítése alapján a követelés várhatóan megtérülő összege jelentősen 
meghaladja a követelés könyv szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést 
visszaírással csökkenteni kell. 
Az adósok, vevők minősítése során vizsgálni kell a vevő, adós jövedelmi helyzetét, 
fizetőképességét, likviditási gondjainak tartósságát, továbbá annak lehetőségét milyen mód van a 
szerződés alapján garancia érvényesítésére, folyamatban van-e csőd-, felszámolási eljárás az 
érintettel szemben, a követelés milyen mértékű megtérülésével lehet számolni. 
Tartós a különbözet, ha az előző beszámoló készítéskor is fennállt, jelentős összegű a különbözet, 
ha meghaladja az adott követelés értékének 20 %-át, vagy a 100.000 Ft-ot. 

A mérlegben a követeléseket az elfogadott, elismert, értékvesztéssel csökkentett, a visszaírt 
értékvesztés összegével növelt könyv szerinti értéken kell kimutatni. 
 

9) Az el nem ismert követelésekkel kapcsolatos eljárási szabályok: 
a) ha a követelés jogos, akkor az analitikát vezető egység elutasítja a vevő/adós kifogását 

erről határozatot hoz, és egyben újra felszólítja a teljes vagy részbeni összeg megfizetésére 
és ezt követően átadja a keletkezett dokumentumokat a jegyzőnek. 

b) ha a követelés a vevő/adós kifogása alapján nem jogos akkor, arról határozatot hoz (a 
határozat szigorú számadású bizonylat) analitikát vezető szervezeti személy és ezen 
bizonylat alapján a követelés törlésre kerül. 

Az el nem ismert követelés bizonylatai: 
a) Az Egyeztető levélre írt kifogásoló levél, 
b) Az analitikát vezető szervezeti egység határozata. 
Azok a vevő/adós által vitatott követelések, amelyeket nem ismertek el az ügy lezártáig a 
mérlegben nem szerepeltethetők a 0. számla osztályban kell, hogy elkülönítésre kerüljenek. 
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Az el nem ismert követeléseket minden negyedévet követő hó 12. napjáig az elismert 

követelésekkel egyidejűleg, de elkülönítve kötelesek az analitikát vezető egységek a 
Számviteli Osztályra megküldeni. 

 

10.) A devizás követelések értékelésénél az alábbiak szerint kell eljárni. 
A pénzeszközök fejezet Külföldi Pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelési szabálya 
szerint kell eljárni. 
A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök és forgóeszközök között kimutatott részesedések, 
értékpapírok, a készletek és a követelések értékvesztésének elszámolása során akkor kell a 
különbözetet jelentős összegűnek tekinteni, ha az értékvesztés összege meghaladja a bekerülési 
érték 10%-át. Az értékvesztés tartós jellege nem vizsgálható. 

 

Az értékvesztéseket minden esetben dokumentálni kell! 

 

 

 

 

6. Pénzeszközök 
 

A mérlegben a pénzeszközöket a mérleg fordulónapján, a fizetési számlához kapcsolódó 
számlakivonatban szereplő értéken kell kimutatni, csökkentve az elszámolt értékvesztéssel, növelve 
az értékvesztés visszaírt összegével. 

 

Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelési szabályai 
 

A külföldi pénzértékre szóló eszköz, kötelezettség (kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség) 
forintértékének meghatározásakor a valutát, devizát a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, 
hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani. 
Ha Magyar Nemzeti Bank által nem jegyzett és nem konvertibilis valutát, ilyen valutára szóló 
eszközöket és kötelezettségeket (kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket) kell 
forintra átszámítani, az átszámítást az Szt. 60. § (5) bekezdése szerinti módon kell elvégezni. 
 

Az év végi értékelés munkamenete a következő a külföldi pénzértékre szóló eszközök és 
kötelezettségek könyv szerinti értékének megállapításánál: 
 

1.) A devizaszámlákhoz kapcsolódóan a Pénzügyi csoport az adott devizanemről analitikus 
nyilvántartást vezet az aktuális árfolyammal és forintértékkel. A devizaszámlán jóváírt 
bevételek különböző teljesítési időpontokban és az ennek megfelelő a MNB középárfolyamon 
kerülnek a nyilvántartásba. Ezek figyelembevételével, a deviza felhasználásakor a 
devizakészlet csökkenését un. FIFO módszerrel számoljuk el. 

 

2.) Ha az év mérleg fordulónapjára vonatkozó értékelés során keletkező különbözet összevontan 
jelentős összegű, a valuta-deviza készlet illetve kötelezettség könyv szerinti értékét módosítani 
kell úgy, hogy ezek az év végi utolsó átlagárfolyammal számított forintértéken szerepeljenek a 
mérlegben. Ha a különbözet összevontan nem jelentős átértékelni nem kell. 

 

3.) Minden esetben jelentős összegűnek kell tekinteni az eltérést, ha a devizaszámlán lévő deviza, a 
külföldi pénzértékre szóló követelés, a befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír és a 
kötelezettség a mérleg fordulónapjára vonatkozó az MNB által közzétett hivatalos 
devizaárfolyamon számított forintértéke és az értékelés előtti könyvszerinti érték meghaladja a 
100 E Ft-ot. 
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A valuta- és devizaszámlák esetében az árfolyam-különbözeteket – jellegüknek megfelelően – 

bevételként vagy kiadásként kell elszámolni.  
Ha a nyilvántartásban lévő külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek könyv szerinti 
értéke és a fordulónapi árfolyamon számított értéke közötti különbözetek összege a számviteli 
politikában meghatározott jelentős összeget nem éri el, akkor nem kell módosítani a külföldi 
pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek könyv szerinti értékét. 
A devizás értékelések során elvégzett számítások az év végi értékelés dokumentációját képezik. 
 

 

 

 

7. Sajátos elszámolások 
 

Az adott előlegek bekerülési értéke az átutalt vagy megfizetett – előzetesen felszámított általános 

forgalmi adót nem tartalmazó – összeg. 
A kapott előlegek bekerülési értéke az átutalt, megfizetett – előzetesen felszámított általános 
forgalmi adót nem tartalmazó – összeg. 
 

 

 

 

8. Saját tőke 
 

A saját tőkébe tartozó forrásokat a mérlegben könyv szerinti értéken kell kimutatni. 

 

 

 

 

9. Kötelezettségek 
 

A kötelezettségek bekerülési értéke az egységes rovatrend kiadásaihoz kapcsolódóan vezetett 
nyilvántartási számlákon nyilvántartott végleges kötelezettségvállalások, más fizetési 
kötelezettségek összege. 

 

1.) A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 

 

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségeket  
─ a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és  
─ a finanszírozási kiadások szerinti tagolásban kell a mérlegben kimutatni.  
 

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek között csak a mérleg fordulónapját 
követően esedékes összeg mutatható ki.  
 

A kötelezettség mérleg fordulónapja előtt esedékes összegét a költségvetési évben esedékes 
kötelezettségek között kell a mérlegben kimutatni.  

 

2.) A költségvetési évben esedékes kötelezettségek   
 

A költségvetési évben esedékes kötelezettségeket  
─ a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és  
─ a finanszírozási kiadások szerinti tagolásban kell a mérlegben kimutatni.  
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Az áruszállításból, a szolgáltatásteljesítésből származó, általános forgalmi adót is tartalmazó, a 
költségvetési évben (a mérleg fordulónapjáig) esedékes kötelezettségeket az államháztartási 
szervezet által elismert, számlázott összegben kell kimutatni mindaddig, amíg az nem került 
kiegyenlítésre, vagy egyéb módon rendezésre.  
Az ilyen jellegű kötelezettségek mérlegben történő szerepeltetésének nem feltétele, hogy a számla 
készítésének időpontja a mérleggel lezárt évben legyen. Minden olyan számlának meg kell jelenni a 
mérlegben, amely a beszámolóval lezárt évet követő év január 31-ig megérkezik szervezetünkhöz, 
és a számlázás alapjául szolgáló teljesítés – a teljesítésigazolás szerint – a mérleggel lezárt évben 
megtörtént.   
 

Nem kell a kötelezettséget a mérlegben kimutatni, ha arról a szállító, szolgáltató írásban lemond, 
vagy ha a kötelezettség törvényi rendelkezés alapján elévült.  
 

Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségeket az egyeztetett könyvszerinti értékben, illetve a névszerinti 
analitikus nyilvántartásban szereplő összeggel megegyező értéken kell a mérlegben szerepeltetni.  
 

 

 

 

10. Időbeli elhatárolások 
 

Az aktív és passzív időbeli elhatárolásokat a mérlegben könyv szerinti értéken kell kimutatni. 

 

 

 

 

11. Záró rendelkezések 
 

A szabályzatot Mekényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete …… /2022. (………….) 

számú határozatával fogadta el, a Szabályzat 2023. január 1. napján lép hatályba. 

 

Mekényes, 2022. ………………. 

 

 

 

 

dr. Morvay Klaudia 

jegyző 
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MEGISMERÉSI NYILATKOZAT 

 

Az Eszközök és Források Értékelési Szabályzatban foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, 
hogy az abban foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani. 

 

Név Beosztás Dátum Aláírás 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



 

Iktatószám:  
 

 

 
 

 

 

 

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI  

SZABÁLYZAT 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Jóváhagyta:  

Mekényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

…. /2022. (………...) számú határozattal 
 

 

 

 

 

 

 

 



BEVEZETÉS 
 

Mekényes Község  Önkormányzat Képviselő-testülete az Önköltségszámítási szabályzatot a 

számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Sztv.), az 

államháztartás számviteléről szóló, többször módosított 4/2013. (I.11) Korm. rendeletben 

(továbbiakban: Áhsz.) foglaltak szerint, valamint a számviteli politikában rögzített alapelvek 
alapján a következők szerint határozza meg. 

 

 

I. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT HATÁLYA, CÉLJA, TARTALMA 

 

Az Önköltségszámítási szabályzat rendelkezései kiterjednek Mekényes Község 

Önkormányzatára, az általa fenntartott intézményekre, költségvetési szervekre. 
 

Mekényes Község Önkormányzatára és az általa fenntartott intézményekre, költségvetési 
szervekre vonatkozóan a gazdálkodási feladatokat a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal 
(továbbiakban: Hivatal) látja el.  

 

Az államháztartási szervezetek Önköltség számítási szabályzata részletesen szabályozza az 

alap és kiegészítő tevékenység keretében előállított eszközök, elvégzett tevékenységek, 
nyújtott szolgáltatások tényleges közvetlen és közvetett önköltségének meghatározását, 
valamint e szabályzat alapján biztosítja az önköltségszámítás belső és külső 
ellenőrizhetőségét. 
 

Az Önköltség számítási szabályzat az alábbi témakörökben tartalmaz előírásokat: 
a) költség, önköltség számítási alapfogalmak, 

b) az önköltségszámítás tárgya, 
c) a kalkulációs tényezők tartalma, 
d) az önköltségszámítás módszere, 
e) a témaszámok, 

f) az önköltség számításához szükséges adatszolgáltatás, 
g) költségelszámolás bizonylatolása, 

h) egyeztetések rendje. 

 

1. KÖLTSÉG, ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI ALAPFOGALMAK 

 

1.1. A költség 
A költség (kiadás) egy meghatározott cél érdekében – eszköz előállítása, szolgáltatás nyújtása 
– felhasznált élő- és holtmunka pénzben kifejezett összege. 
Holtmunka jellegű költségek: 

– anyagköltség, 
– igénybe vett szolgáltatások értéke, 
– alvállalkozói teljesítmények, 
– értékcsökkenési leírás. 

Élőmunka jellegű költségek 

– személyi juttatások, 

– munkaadót terhelő járulékok. 
1.2. Költségnem 
A költségnem, a költségek meghatározott címek szerinti csoportosítása, a csoportokat az 
egységes számlakeret 5. számlaosztályának számlacsoportjai jelölik ki.  



 

1.3. Költséghely 
A költséghely a költségek felmerülésének helye (önkormányzat, társulás, nemzetiségi 
önkormányzat, államháztartási szervezet stb.), általában területileg, fizikailag lehatárolható 
területi egység. 
Az itt felmerült költség felmerülésének időpontjában nem számolható el közvetlenül az egyes 
eszközökre (termékekre, szolgáltatásokra), így közvetlen költségnek nem minősíthetőek. 

Ezen költségek egy része a termelő tevékenységgel (szolgáltatásnyújtással) közvetlen 
kapcsolatba hozhatók, így – az e szabályzatban foglaltaknak megfelelően – az egyes 

kalkulációs egységekre elszámolandóak. 
 

1.4. Költségviselő 
A költségviselő olyan termék, termékcsoport, szolgáltatás stb., amelyre a létrehozásával 
kapcsolatos költségek felmerülésük alkalmával közvetlenül elszámolhatóak. 

 

1.5. A közvetlen önköltség, bekerülési érték 
A közvetlen önköltség a termék, termékcsoport, szolgáltatás, saját előállítású eszköz 
meghatározott mennyiségi egységének előállítására fordított, az előállítással bizonyíthatóan 
szoros kapcsolatban lévő élő- és holtmunka pénzben kifejezett összege. 
 

A közvetlen önköltség, bekerülési érték körébe tartoznak azok a ráfordítások, amelyek 

− az eszköz (termék, szolgáltatás) előállítása, üzembe helyezése, bővítése, 
rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, eredeti állagának helyreállítása során 
közvetlenül felmerültek, 

− az előállítással szoros kapcsolatban voltak, továbbá 

− az eszközre (termékre, szolgáltatásra) megfelelő mutatók segítségével elszámolhatók. 
 

Az előállítási költségek között kell elszámolni az idegen vállalkozó által megvalósított 
beruházáshoz a beruházó által biztosított (az idegen vállalkozó felé nem számlázott) vásárolt 
anyag bekerülési értékét, továbbá a saját előállítású termék, nyújtott szolgáltatás közvetlen 
önköltségét a vásárolt anyag, a saját előállítású termék tényleges beépítésekor, a szolgáltatás 
nyújtásakor. 

 

A közvetlen önköltség nem tartalmazhat: 
– értékesítési költségeket, 
– az előállítással közvetlen kapcsolatba nem hozható igazgatási és egyéb általános 

költségeket. 
 

1.6. A költségek könyvviteli elszámolása 
A felmerült költségek elszámolására – a számlarendben meghatározottak szerint – három 
számlaosztály szolgál: 

– Az 5. számlaosztály a költségeket költség nemek szerinti csoportosításban 
tartalmazza, a költségek költség nemek szerinti gyűjtését szolgálja, 

– A 6. számlaosztály a közvetett költségeket tartalmazza, a költségek felmerülésének 
helye, a költséghely szerint csoportosítva, (a szabályzat hatálya alá tartozó 
költségvetési szervek nem alkalmazzák. 

− a 7. számlaosztály az eszközök előállítása, a szolgáltatások teljesítése során 
felmerült és az eszközök előállításával, szolgáltatásnyújtással összefüggésben 
közvetlenül (valamint a felosztás után a közvetetten) elszámolható költségek 
könyvviteli nyilvántartására szolgál. (A költségek felosztása előtt a főtevékenység 



szakfeladata a gyűjtő elszámolható költségekről, innen történik az osztás a 
megfelelő mutatók szerint. 

 

A 7. számlaosztály az Államháztartási szervezet Elemi költségvetésében meghatározott 
szakfeladat rend szerinti tagolásban tartalmazza a folyó kiadásokat.  
A szakfeladatok kiadásai (költségei) közvetlen és közvetett kiadásokból (költségekből) 
tevődnek össze. 

 

1.7. Az önköltségszámítás 
Az önköltségszámítás olyan műszaki-gazdasági tevékenység, amellyel a termelés vagy 
szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt, annak folyamata alatt, vagy annak befejezése után 
megállapítható a termék vagy a szolgáltatás várható (tervezett), illetve tényleges önköltsége. 

Az önköltségszámítás feladata, hogy adatokat szolgáltasson: 
− a saját előállítású eszközök, szolgáltatások előállítási értékének megállapításához, 
− a saját előállítású eszközök, szolgáltatások önköltségének tervezéséhez, 

megfigyeléséhez. 
 

1.8. Az önköltségszámítás kalkuláció formái 
Az önköltségszámításnak a következő formái ismertek: 

– előkalkuláció, az előzetes önköltség számítása, 
– közbenső kalkuláció, a termelés közbeni önköltség számítása, 
– utókalkuláció, az utólagos önköltség számítása. 

 

Az előkalkuláció az a műszaki-gazdasági tevékenység, amellyel a termelés, vagy 
szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt határozza meg az Államháztartási szervezet valamely 

termék (szolgáltatás) előállítása során – a műszaki és technológiai előírások betartása mellett 
– felhasználható élő- és holtmunka mennyiségét, és ebből az érvényben lévő árak, díjtételek 
alkalmazásával kiszámítják az előállítandó termékek (szolgáltatások) terv szerinti önköltségét. 
 

Előkalkulációt kell készíteni minden olyan rendszeresen, illetve nem rendszeresen végzett 
tevékenységre, amelynek költség kihatása a nettó 50 000 forintot meghaladja.  

 

A közbenső kalkuláció a termelés (szolgáltatás) folyamatában – annak egyes fázisait 
követően – informál a költségek alakulásáról. 
Az utókalkuláció az a műszaki-gazdasági tevékenység, amellyel a termelés, vagy 
szolgáltatásnyújtás befejezése után, a ténylegesen felhasznált élő- és holtmunka mennyisége 

és értéke alapján határozza meg az Államháztartási szervezet az eszköz, termék, 
termékcsoport, szolgáltatás stb. tényleges közvetlen önköltségét, előállítási költségét. 
 

Az utókalkuláció képezi a következő évi termékárak, szolgáltatási díjtételek megállapításának 
egyik alapját. 
 

2. AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS TÁRGYA 

 

Az önköltségszámítás tárgya a kalkulációs egység.  
Az önköltségszámítás tárgya az a termék, vagy szolgáltatás (teljesítmény), amelynek 
önköltségét ki kell számítani, amelyről a kalkuláció készül. Az önköltségszámítás mindig az 

önköltségszámítás tárgyának természetes mértékegységére vonatkozik. 
Az önköltségszámítás tárgyához bármely természetes mértékegység választható, pl: fő, darab, 

méter, négyzetméter, munkaóra, gépóra stb.   



 

Az önköltségszámítás tárgya független attól, hogy az adott tevékenységet az Államháztartási 
szervezet alaptevékenységként vagy alaptevékenységgel összefüggő kiegészítő 
tevékenységként végzi. Egy szakfeladat több tevékenységet is magában foglalhat, így egy 
adott szakfeladathoz az önköltség számítás tárgyaként több kalkulációs egység is 
kapcsolódhat.  
Az Államháztartási szervezet kalkulációs egységek meghatározásánál a következő 

szempontokat veszi figyelembe: 

– a termelési folyamatban előállított egy-egy terméket (körét a jelenleg érvényben lévő 
Kereskedelmi Vámtarifa /VTSZ/, az Építményjegyzék /ÉJ/) tartalmazza, 

– a termelési folyamatban előállított termékcsoportot,  
– egy-egy szolgáltatást.  

 

A kalkulációs egységeket az Sztv. és Áhsz, valamint az adótörvény előírásainak betartása 

érdekében VTSZ., ÉJ. szerint be kell sorolni. 

Az Államháztartási szervezet az 1. mellékletben felsorolt kalkulációs egységeket alkalmazza. 
 

2.1. A termék, mint kalkulációs egység 

A termék a termelési folyamatban létrejött olyan tárgy, amely szükséglet kielégítésére 

alkalmas, vagy alkalmassá tehető. A termék készültségi fok alapján lehet: 
–befejezetlen termék, 
–félkész termék, 
–késztermék. 

 

A befejezetlen termék, vagy termelés az Államháztartási szervezet egységein belül további 
megmunkálásra váró termék, vagy azok összessége. A befejezetlen termék (termelés) 
kategóriába csak azon termékek sorolhatók, amelyek már legalább egy számottevő 
munkaműveleten keresztülmentek, de kibocsátásra alkalmas termékekké még nem váltak, 
befejezésük további élő- és holtmunka ráfordítást igényel. 
 

Félkész termék minden olyan termék, amelyen egy teljes megmunkálási folyamatot 
elvégeztek, félkész termékként raktárra vették, azonban készterméknek nem minősíthető. 
 

Késztermék az a termék, amely az államháztartási szervezetnél valamennyi – előírás szerinti 
– megmunkálási folyamaton átment, megfelel a vonatkozó szabványoknak (előírt műszaki 
feltételeknek), és a raktár minőségi ellenőrzés után ténylegesen átvett és az arról szóló 
bevételezési jegyet kiállította, a terméket nyilvántartásba vette. 

 

2.2. Termékcsoport, mint kalkulációs egység 

A termékcsoport egy gyártási ághoz tartozó rokontermékek összessége olyan közös 
ismérvekkel, amelyek alapján nem lényegesen eltérő költségigényük egyenértékszámokkal, 
vagy más hasonló kalkulációs módszerekkel kifejezhetők. 
 

Termékcsoportot képző közös ismérv lehet az azonos alapanyag, azonos kiviteli mód, 
minőség, stb. 
 

Önköltségszámítás szempontjából a termékcsoport olyan egyedi termékek összessége, melyek 
egyedi költségráfordításait utókalkulációval nem lehet meghatározni. 
 



2.3. Szolgáltatás, mint kalkulációs egység 

A szolgáltatások közé tartozónak minősíti az államháztartási szervezet a következőket: 
–megrendelő részére végzett szolgáltatások, 
–társüzemi szolgáltatások (pl. javító, karbantartó tevékenység), 
–saját vállalkozásban végzett beruházások. 
 

3. A KALKULÁCIÓS KÖLTSÉGTÉNYEZŐK TARTALMA 

3.1. A kalkulációs séma 

A kalkulációs egységek közvetlen költségét az államháztartási szervezet a következő séma 
alapján határozza meg: 

 

Kalkulációs egység közvetlen költsége = 

+ közvetlen anyagköltség, 
 + közvetlen bérköltség, 
 + közvetlen bérek járulékai, 
 + előállítási külön költség, 
 + egyéb közvetlen költség. 

 

Szűkített önköltség = közvetlen önköltség + üzemi általános költség. 

 

Teljes önköltség = szűkített önköltség +igazgatási, egyéb általános költség. 
 

3.2. A költségtényezők tartalma 

3.2.1 Közvetlen anyag és szolgáltatás költsége 

A kalkulációs egység előállítása érdekében felhasznált anyagok beszerzési áron számított 
értéke a közvetlen anyagköltség. 
 

Anyagköltségek körébe kell sorolni az előállítás során felhasznált: 
–szakmai anyagokat (nyers- és alapanyag, segédanyag, fűtőanyag), 
–egy éven belül elhasználódó szakmai eszközöket,  
–kommunikációs anyagokat és a kis értékű tárgyi eszközöket, 
–üzemanyagot, 
–egyéb anyagot (tisztítószerek, vegyszerek stb.), 

–energiát (gáz, villamos energia és víz). 
Az anyagok beszerzési árát államháztartási szervezetünk a számviteli politikájában lefektetett 
elvek szerint határozza meg.  

 

Anyagköltségként csak a ténylegesen felhasznált készletérték számolható el. 
 

A közvetlen anyagköltség meghatározásához a nyers- és alapanyagokat az anyagféleségek 
pontos meghatározásával kell az utókalkulációs lapon felsorolni. 

 

A fűtőanyag és energia akkor lehet különálló költségtényező, ha a szolgáltatás nyújtásához, a 
termék előállításához, a gyártmány előállításához szükséges mennyiség pontosan 
meghatározható, a fűtőanyag és energia felhasználása méréssel vagy megbízható 
számításokkal alátámasztható. 

 

A kalkulációs egység közvetlen anyagköltségét csökkenteni kell: 
–a fel nem használt és visszavételezett anyagok, 



–a termelés, a tevékenység, szolgáltatás során keletkezett és bevételezett hulladékok 
értékével. 

A hulladék olyan anyagmennyiség, amely az utalványozott és kiadott anyagok kiszabása, 
méretre vágása, megmunkálása közben keletkezik.  
Mind az előkalkulációban, mind az utókalkulációban az anyagköltség összege mellett a nyers- 

és alapanyagok felhasználásának bruttó és nettó mennyiségi adatait is fel kell tüntetni. 

 

A tovább felhasznált saját termelésű készletek értékét tényleges közvetlen önköltségen kell 
számításba venni. 
 

A szolgáltatások közvetlen költségei: az igénybevett szolgáltatások, alvállalkozói teljesítések 
díja, belföldi, külföldi kiküldetés stb. 
 

3.2.2. Közvetlen személyi juttatások költsége 

Közvetlen személyi juttatások költségeként kell kimutatni a kalkulációs egység előállítása 
érdekében felmerült, kifizetett személyi juttatások összegét.  
 

Közvetlen személyi juttatásként kell elszámolni: 
–a rendszeres személyi juttatásokat, 
–a nem rendszeres személyi juttatásokat, 
–külső személyi juttatásokat. 

 

Mind az előkalkulációban, mint az utókalkulációban a személyi juttatásokon kívül, a bérek 
számfejtésének alapjául szolgáló munkaidőt (tanóra, normaidő vagy ténylegesen eltöltött idő) 
is fel kell tüntetni. 
 

3.2.3. Munkaadókat terhelő járulékok közvetlen költsége 

Közvetlen személyi juttatások járulékai között számolandóak a munkaadót terhelő 
nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulékok, az egészségügyi hozzájárulás, továbbá 
minden olyan, adók módjára fizetendő összeg, amelyet a személyi juttatások, vagy a 
foglalkoztatottak száma alapján kell megállapítani, függetlenül azok elnevezésétől. 
 

3.2.4. Előállítási külön költség 

Az előállítási költségek közé tartoznak az előállításhoz közel álló általános költségek arányos 
összegei is, amelyek az adott termékre, szolgáltatásra megfelelő mutatók, jellemzők 
segítségével elszámolhatók. 
Ilyen költségek:  

− a gépkezelők, és gépkiszolgálók közvetlen személyi juttatásként el nem 
számolt összege, 

− a gépek (termelő berendezések) üzemeltetési költségei, a gépek (termelő 
berendezések) energiaköltségei, a termelési célt szolgáló és közvetlen 
anyagköltségként el nem számolt anyagok (gőz, gáz, sűrített levegő, víz, stb.),  

− a gépek (termelő berendezések) értékcsökkenési leírása, 
− a terméket gyártó, szolgáltatást nyújtó üzem általános költsége. 

 

3.2.5. Egyéb közvetlen költség (kiadás) 
Az előzőekben felsorolt költségeken túlmenően egyéb közvetlen költségként (kiadásként) kell 
kimutatni a kalkulációs egységre utalványozható (elszámolható) közvetlen dologi kiadásokat. 

(pld. szállítási és rakodási költség, a gépek, termelő berendezések) bérleti díja. 
 



3.2.6. Üzemi általános költség 

Az üzemi általános költségek közé tartoznak a termelésre, a tevékenységre el nem számolható 
olyan költségek, amelyek egy-egy területileg elhatárolható költséghelyen merültek fel. Az 

üzemi általános költségek a 7-es főkönyvi számokon üzemenként/osztályonként/feladatonként 
kerülnek könyvelésre. (államháztartási szervezeteink a szakfeladatonkénti elkülönítést 
alkalmazza) 

 

3.2.7. Igazgatási és egyéb általános költségek 

Az igazgatási költségek közé elsősorban a központi irányítás (igazgatás) személyi és anyagi 
jellegű ráfordításai tartoznak, de ide sorolandók az anyag- és árubeszerzés, az anyag- és 
áruraktározás költsége is. 
A teljes önköltség a termék, a tevékenység egysége szűkített önköltségének és a rá jutó, a rá 
osztott igazgatási, egyéb általános költségnek az együttes összege. 
 

3.2.8. Értékcsökkenés 

Az értékcsökkenést a Számviteli Politika 7.§ (10)-(12). bekezdésében leírtak szerint kell 
elszámolni. 
 

4./A KÖZVETETT KIADÁSOK (KÖLTSÉGEK) ELSZÁMOLÁSÁNAK ÉS FELOSZ-

TÁSÁNAK MÓDJA 

 

Az általános kiadások felosztása a Számlarendben leírtak szerint történik. 
 

5./A. AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS MÓDSZERE 

  

Az önköltségszámítás módszere alatt a közvetlen költségek elszámolásának, illetve az 
általános költségek felosztásának módját értjük. 
 

Az önköltségszámítás módszeréül az alábbi eljárások szolgálnak, melyek közül az 
államháztartási szervezetek a c), Pótlékoló kalkuláció módszerét alkalmazza. 

 

a) Egyszerű osztókalkuláció 

A módszer keretében az elkészült termékek (nyújtott szolgáltatások) önköltségét úgy 
határozzuk meg, hogy a kalkulációs egységenként elszámolt összes költséget osztjuk a 
megtermelt (szolgáltatott) mennyiséggel. 
A módszer csak ott használható, ahol egyfajta terméket gyártanak, vagy egyfajta szolgáltatást 
nyújtanak. 

 

b) Egyenértékszámos osztókalkuláció 

A módszer keretében az elkészült termékek (nyújtott szolgáltatások) önköltségét úgy 
határozzuk meg, hogy a kalkulációs egységenként elszámolt összes költséget osztjuk a 
termelés (szolgáltatás) egyenértékszámos mennyiségével. 
A módszer csak ott használható, ahol azonos alapanyagokból, azonos technológiával 
különböző méretű termékeket állítanak elő. 
Az önköltség megállapításához a befejezett termelés költségeit osztjuk a „vezértípusra” 
átszámolt termelés mennyiségével, így eredményül a vezértípus önköltségét kapjuk. 
Az egyes termékfajták önköltségének megállapításához a „vezértípus” önköltségét szorozzuk 
a termékfajtához rendelt egyenértékszámmal. 
 



c) Pótlékoló kalkuláció 

A módszer keretében a termelést, tevékenységet terhelő: 
- a közvetlen költségeket már a felhasználás pillanatában elszámolja az 

Államháztartási szervezet a konkrét kalkulációs egységre, a kivételezett 
anyagok és a ráfordított munkaidő bizonylatai, illetve az azok alapján készített 
feladások szerint, 

- a közvetett költségeket a felmerülés helyén (költséghely) gyűjti össze az 
államháztartási szervezet és az igénybevételt kifejező mutatók alapján, 
pótlékolás útján osztja fel az egyes eszközökre, tevékenységekre, 
szolgáltatásokra. 

 

A költséghelyenként kialakított vetítési alappal osztjuk a költséghelyeken összegyűjtött és a 
termékekre (szolgáltatásokra) felosztandó költségek összegét, és így kapjuk meg az egyes 
termékfajtákra (szolgáltatásfajtákra) elszámolható költségek összegét. 
 

5./B. TÉMASZÁMOK 

A témaszám a kalkulációs egységet jelölő szám, amely a főkönyvi könyveléshez való 
kapcsolódást segíti elő. 
A szolgáltatás (termelés) megkezdését minden esetben a kalkulációs egységet egyedileg 
azonosító témaszám kiadása előzi meg.  
A kiadott témaszámokról folyamatos nyilvántartást kell vezetni.  
A témaszámok kialakításának rendjéért, és a folyamatos nyilvántartás vezetésért a Pénzügyi 
Csoport vezetője a felelős. 
A kiadott témaszámokat az adott kalkulációs egységgel kapcsolatos valamennyi bizonylaton 
fel kell tüntetni. 
 

6. ALAPTEVÉKENYSÉG ÉS AZ ALAPTEVÉKENYSÉG KÖRÉBEN VÉGZETT 
KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK, ILLETVE SZOLGÁLTATÁSOK 
KALKULÁCIÓI 

 

6.1. Alaptevékenység keretében végzett egyéb szerződéses tevékenység 

A megbízásos/szerződéses munkák az államháztartási szervezet és a külső megbízó közötti 
szerződésen alapulnak. 
A kalkulációt a témavezető készíti el, az illetékes szervezeti egységvezető hagyja jóvá. A 
kalkulációt a szerződés időtartamára, amennyiben az egy évnél hosszabb, akkor évekre bontva 
kell elkészíteni. A vállalt feladat befejezését követően a tényleges teljesítések ismeretében a 
gazdálkodó szervezeti egység vezetőjének döntése esetén utókalkulációt kell készíteni.  
 

A 6.2 és 6.4 pontban felsorolt tevékenységekhez vonatkozó szabályzatok részét képező 

kalkulációs sémát kell alkalmazni! 

 

6.2. Az államháztartási szervezet helyiségeinek, területeinek, létesítményeinek 
bérbeadása 

Az önköltséget megállapítani előkalkulációs módszerrel kell. A kalkuláció készítési feladat a 

bérbeadás engedélyezésére jogosult vezető hatáskörébe tartozik. 
Az előkalkulációt a bérbeadást megelőzően kell elkészíteni. 
A helyiségbérlethez kapcsolódó közüzemi díjakat, ahol ezek pontos mérése biztosítható 
villamos energia esetében hatósági áron továbbá fűtés, gáz, víz és csatornadíjak 

vonatkozásában a felmerült költségek továbbszámlázása tényleges önköltségen történik. 
 



A bérbeadás esetén a közvetlen önköltség tartalmazza a szolgáltató által számlázott értéket és 
a felmerült közvetlenül hozzárendelhető költségeket. 
A kalkulációs-mintát a 2. melléklet tartalmazza.  

 

6.3. Különféle egyéb szolgáltatások 

Ide tartoznak a könyvtári szolgáltatások, a szabadidős sporttevékenységek, a lakósság részére 
nyújtott szolgáltatások, a parkolási szolgáltatás, a gép-, műszer bérbeadás, kölcsönzés, 
gépjármű bérbeadás, számítástechnikai szolgáltatás, ügyviteli szolgáltatás stb. Az 
előkalkulációt és szolgáltatásonként kell elkészíteni, a kalkulációt a szolgáltatást nyújtó 
szervezeti egység vezetője hagyja jóvá. 
A kalkulációs-mintát a 3. melléklet tartalmazza. 

 

 

6.4. Közvetített szolgáltatások és továbbértékesítési céllal beszerzett eszközök 

Ide tartozik: az Államháztartási szervezet által vásárolt és harmadik személlyel 
(megrendelővel) írásban kötött szerződés alapján a szerződésben rögzített módon részben 
vagy egészben, de változatlan formában továbbértékesített (továbbszámlázott) szolgáltatások 

és beszerzett eszközök értéke, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 63. § szerint, az állami vagyont magáncélra 
igénybe vevő számára köteles a térítést a felhasználás, igénybevétel alapján felmerült 
közvetlen és közvetett költségek figyelembe vételével megállapítani.  

 

Az Államháztartási szervezet köteles térítést előírni: 
- a vezetékes telefonon történt magáncélú beszélgetés esetén, 
- a mobiltelefon magáncélú használata esetén,  
- közüzemi szolgáltatások közvetítése esetén.   

 

A 6.4-6.5. pontok alatt meghivatkozott a mellékletben szereplő kalkulációk általános 

költségeit a következő képlet alapján kell meghatározni: 
 

(Nettó árbevétel/Közvetlen költségek) x Y 

 

Y: az általános költség típus államháztartási szervezeti szabályzatban meghatározott mértéke 
%-ban kifejezve  

 

Az általános költség típusa és mértéke a végzett tevékenységre vonatkozó hatályos 
szabályzatban kerül meghatározásra. 
 

 

 

7. KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS BIZONYLATOLÁSA 

A termeléssel és szolgáltatással összefüggő alapvető bizonylatok a következők: 
–készletek állományváltozási bizonylata; 

–személyi juttatások ráfordítások bizonylata; 

–értékcsökkenési leírás bizonylata; 

–egyéb költségek bizonylatai; közvetett költségek felosztásának bizonylatai. 
A fenti bizonylatokat a Bizonylati szabályzat tartalmazza.  
Az önköltségszámítás bizonylatainak kiemelt alaki és tartalmi kellékei a következők: 

–a bizonylat megnevezése, sorszáma, 
–a bizonylatot kiállító szervezeti egység megjelölése, 



– gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezeti egység megjelölése, 
–az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, 

–a készletmozgások bizonylatain az átvevő aláírása, 
–a bizonylat kiállításának időpontja, 
–meghatározott esetekben annak az időszaknak a megjelölése, amelyre a bizonylat 

adatai vonatkoznak, 

–a (megtörtént) gazdasági művelet tartalmának leírása vagy megjelölése, a gazdasági 
művelet okozta változások mennyiségi-, minőségi- és értékadatai. 

 

8. AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS ÉS A PÉNZÜGYI- SZÁMVITELI RENDSZER 

KÖZÖTTI EGYEZTETÉSEK 

Az elkészített utókalkulációk adatait a könyvviteli nyilvántartásban szereplő adatokkal 
egyeztetni kell. 

Az egyeztetést az utókalkuláció befejezését követő 30 napon belül el kell végezni. 
Az egyeztetés elvégzéséért: 
- a 6.1 -6.4 pontban leírtakra vonatkozólag a pénzügyi csoportvezető, 

 
II. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

A szabályzatot Mekényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete …… /2022. 

(………….) számú határozatával fogadta el, a Szabályzat 2023. január 1. napján lép hatályba.  

 

Mellékletek 

1. melléklet: Kalkulációs egységek 

2. melléklet: Kalkulációs lap helyiség, terület, létesítmény bérleti díj megállapításához 

3.  melléklet: Kalkulációs lap különféle szolgáltatások önköltségének megállapításához 

 

 

Mekényes, 2022. …………… 

 

dr. Morvay Klaudia 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEGISMERÉSI NYILATKOZAT 

 

Az Önköltségszámítási Szabályzatban foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az 

abban foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani. 
 

Név Beosztás Dátum Aláírás 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 



1. melléklet 
Szervezeti egység neve: 
Kódja: 
Téma száma:  

Forrás kódja:  

Témavezető:  

Telefon:  

 

Kalkulációs egységek 

 
1. Állami támogatás terhére végzett tevékenységek 

...........................................................................................................................Ft/fő 

 

2. Saját bevétel elérése érdekében végzett tevékenységek 

 

- tanfolyami képzés Ft/tanfolyami hallgató Ft/téma 

- szakértői tevékenység  Ft/ óra 

- tankönyv- jegyzetértékesítés  Ft/db 

- ingatlan bérbeadás  Ft/m2/időszak 

- gép-, műszer bérbeadás, kölcsönzés                      Ft/db/óra 

- konferencia, rendezvény szervezés  Ft/fő/nap 

- szabadidős sporttevékenység Ft/óra, Ft/ fő 

- könyvtári szolgáltatás  Ft/fő 

- számítástechnikai szolgáltatás  Ft/mérnökóra 

- közvetített szolgáltatás (az államháztartási szervezet szellemi és 

  anyag infrastruktúráját magáncélra igénybe vevők  
  számára előírt térítések) Ft/km, Ft/m2/, Ft/lm3, Ft/oldal 

    Ft/perc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. melléklet 
 

Szervezeti egység neve: 
Kódja: 
Téma száma:  

Forrás kódja:  

Témavezető:  

Telefon:  

 

K A L K U L Á C I Ó S   L A P 

helyiség, terület, létesítmény bérleti díjának megállapításához 

 Előkalkuláció 

 Utókalkuláció  (A megfelelő változatot kérem x-el jelölni!) 
 

A bérlemény: 
 Sportlétesítmény                                                Oktatást szolgáló helyiség  
 Egyéb bérlemények (lakóingatlan, nem lakóingatlan) 

Az ingatlan megnevezése: ………………………………………………………..…………….. 
Időszak, melyre a kalkuláció készült: …………………….. – tól …………………………- ig. 
SZJ száma és áfa mértéke        …………………..   …………………..% 

Árbevétel  (áfa nélkül)      …………………..Ft 

 

Tervezett / Tényleges kiadások  
 

1.) Személyi juttatások kifizetések 

      1.1. Közalkalmazotti jogviszonyhoz kapcsolódó 

                   kifizetések                                                           ……………... Ft 
      1.2. Megbízási díjak                                                  ……………... Ft 
      1.3. Egyéb jogviszonyhoz kapcsolódó kifizetések   …………….... Ft 
     Személyi juttatások kifizetések összesen  ……………… Ft 
 

2.) Munkaadót terhelő járulékok 

       2.1. Közalkalmazotti jogviszonyhoz kapcsolódó 

             kifizetések után                                                  …………….. Ft 
       2.2. Megbízási díjak után                                          ………….….. Ft 
       2.3. Egyéb jogviszonyhoz kapcsolódó kifizetések 

             után                                                                    …………….. Ft 
     Munkaadót terhelő járulékok összesen:  …………….. Ft 
 

 

3.) Közvetlen anyag és szolgáltatás költsége    ………………... Ft 
4.) Értékcsökkenési leírás       ………………... Ft 
5.) Egyéb közvetlen költség       ………………... Ft     
6.) Közvetlen költségek összesen (1+2+3+4+5)    ….…………….. Ft 
7.) Általános költségek        ….…………….. Ft 
 

Az általános költség típusa és mértéke a végzett tevékenységre vonatkozó hatályos 
szabályzatban kerül meghatározásra. 
 



                                       

  

     Általános költségek összesen                                                                ………………... Ft 
 

8.) Kiadások összesen                                                                                 …………………Ft 
9.) Felszámított ÁFA …………..%                                                            ………………... Ft 
10.)  Szolgáltatás ellenértéke                                ………………….Ft/ ……..(egység )+  
……... Ft  ÁFA 

 

Mekényes, 20… év …………….. hó ……..nap 

 

Közvetített szolgáltatások esetén a 7.pont figyelmen kívül hagyásával készítendő  a  
kalkuláció! 
Készítette: 
 

 

 ………………………………. ………………………………………. 
    aláírás                 államháztartási szervezet vezetője 

 

Jóváhagyom: 
 

Mekényes, 20… év …………….. hó ……..nap 

 

       ………………………………………. 
            aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. melléklet 
Szervezeti egység neve: 
Kódja:  

Téma száma:  

Forrás kódja:  

Témavezető:  

Telefon:  

 
K A L K U L Á C I Ó S   L A P 

különféle szolgáltatási díjak megállapításához 

 

 Előkalkuláció 

 Utókalkuláció  (A megfelelő változatot kérem x-el jelölni!) 
 

Szolgáltatás megnevezése………………....……………………………………….…………………… 

SZJ száma és áfa mértéke        …………………..    ……………..……% 

Árbevétel  (áfa nélkül)       …………………..Ft 
 

Időszak, melyre a kalkuláció készült: ………………………………………………………………… 

 

Tervezett /Tényleges kiadások 

 

1.) Személyi juttatások kifizetések 

 1.1. Közalkalmazotti jogviszonyhoz kapcsolódó  
                    kifizetések                                 ……………. Ft 
 1.2. Megbízási díjak                                                 ……………. Ft 
 1.3. Egyéb jogviszonyhoz kapcsolódó kifizetések   ……………. Ft 

Személyi juttatások kifizetések összesen  ……..……… Ft 
 

2.) Munkaadót terhelő járulékok  
 2.1. Közalkalmazotti jogviszonyhoz kapcsolódó 

                    kifizetések után                                                …………….. Ft 
 2.2. Megbízási díjak után                                        …………….. Ft 
 2.3. Egyéb jogviszonyhoz kapcsolódó kifizetések után …………….. Ft 
      Munkaadót terhelő járulékok összesen                                             ….……….…..….. Ft 
 

3.) Közvetlen anyag és szolgáltatás költsége                                        ………………….. Ft 

4.) Egyéb közvetlen költség                                                                        ……………...….  Ft 
5.) Közvetlen költségek összesen                                                                ……………...….. Ft 
 

 

6.) Általános költségek  ........................... Ft 

 

Az általános költség típusa és mértéke a végzett tevékenységre vonatkozó hatályos 

szabályzatban kerül meghatározásra. 
 

Általános költségek összesen  ........................... Ft 

7.) Kiadások összesen  .............................. Ft 

8.) Felszámított ÁFA …………… %  .............................. Ft 

9.) Térítési díj                               ……………….Ft/ ………. (egység) +  …..…...…. Ft ÁFA 

10. Árbevétel nettó összege:  .............................. Ft 

 



 

Mekényes, 20… év ………….. hó …….. nap 

 

 

Készítette: 
 

 

………………………………………….   …………………………………. 
  aláírás      államháztartási szervezet vezetője 

 

 

A fenti kalkulációt jóváhagyom: 
 

 

Mekényes, 20… év ………….. hó …….. nap 

 

 

………………………………. 
aláírás 

 



Iktatószám:  
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1 

 

 

1. A selejtezési szabályzat hatálya 

 

 

A Selejtezési szabályzat rendelkezései kiterjednek Mekényes Község Önkormányzatára, az 

általa fenntartott intézményekre, költségvetési szervekre. 
 

Mekényes Község Önkormányzatára és az általa fenntartott intézményekre, költségvetési 
szervekre vonatkozóan a gazdálkodási feladatokat a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal 
(továbbiakban: Hivatal) látja el.  

 

 

 

2. A selejtezés általános tudnivalói 
 

Mind a társasági törvény, mind a számviteli törvény hangsúlyozza a társasági vagyonért való 
felelősséget. 
Annak érdekében, hogy az államháztartási szerv vezetői az e téren rájuk rótt felelősséget 
vállalhassák, célszerű, hogy igen precízen szabályozzák az általuk vezetett intézménynél 

• a felesleges vagyontárgyak folyamatos feltárásának rendjét, 
• a feleslegessé válás ismérveit, általános feltételeit, 
• a feltárt eszközök elkülönítésének, tárolásának és nyilvántartásának rendjét, 
• az értékesítés lehetséges módját, 
• a hasznosítási és selejtezési eljárás lefolytatásáért és ellenőrzéséért felelős személyek 

jogait és feladatait, 
• a hasznosítási eljárás lefolytatásának, nyilvántartásának módját, tekintettel arra, hogy a 

hasznosítás érdekében minden ésszerű intézkedést meg kell tenni, valamint arra is, hogy 
a selejtezés nem jelent fizikai megsemmisítést vagy használatra alkalmatlanná tételt, 

• a hasznosítással összefüggő értékelést, valamint 

• a hasznosítás és selejtezés pénzügyi elszámolásának módját. 
 

A felesleges vagyontárgyak csoportosítása: 
• immateriális javak, 
• tárgyi eszközök, 

• anyagok, 

• áruk, 
• saját termelésű készletek. 

 

A hasznosítás során szükséges tennivalók: 
• hasznosítandó eszközök feltárása, 
• elkülönítés (raktárban), 
• a hasznosítandó eszközök jegyzékbe foglalása, 
• a hasznosítás engedélyezése, 
• felajánlás más gazdálkodóknak, 
• értékesítési ár meghatározása, 
• hirdetés, 
• értékesítés. 
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A selejtezés során ellátandó feladatok: 

• a selejtes eszközök feltárása, 
• elkülönítés (raktárban), 
• a selejtes készletek jegyzékbe foglalása, 
• selejtezés engedélyezése, 
• selejtezés lefolytatása, 
• hasznos anyag és hulladék hasznosítása, 

• megsemmisítés. 
 

 

 

3. A felesleges vagyontárgyak feltárása, hasznosítása 

 

A feleslegessé válás ismérvei:  
feleslegesnek minősül egy eszköz, ha azt a hasznosítással és selejtezéssel megbízott 
munkatárs, vagy bizottság megfelelő előterjesztése alapján az államháztartási szerv vezetője 
annak nyilvánítja. 

 

Célszerű évente legalább egyszer elvégezni a készletek minősítését, azaz megállapítandó: 
• mely eszközök váltak feleslegessé, 
• melyek váltak értékesíthetetlenné. 

 

A feleslegessé vált vagyontárgyak feltárása folyamatos munka. A rendelet előírása szerint a 

felesleges eszközök és készletek feltárása, hasznosítása, illetve selejtezése a gazdálkodó 
szervezet hatáskörébe tartozik. 
 

A felesleges készletek feltárása másképpen történik: 
• használatban lévő eszközöknél 
• raktárban lévő eszközöknél 

 

Használatban lévő eszközöknél: 
Az eszközöket használó egységek lehetőleg írásban jelentsék be a területükön lévő felesleges 
tárgyi eszközöket, anyagokat. A készletek őrzésével megbízott szervezet vagy dolgozó a 
felajánlott eszközök átvételéről és elszállításáról gondoskodjék. Azokat elkülönítve célszerű 
raktárra venni, különös tekintettel azokra az eszközökre, amelyek még használhatók, de a 
korábbi időszakban költségként már elszámolták azokat. 
 

Raktárban lévő eszközöknél: 
Általában az államháztartási szervnél e feladattal megbízott dolgozó kötelessége évente, de 
legalább a leltározást megelőzően felmérni a kezelésében lévő felesleges és selejtes 
eszközöket, készleteket. 
 

Az államháztartási szerven belül nem hasznosítható, felesleges vagyontárgyak hasznosítására 
javaslatot kell összeállítani. A javaslatnak ki kell térnie a hasznosítás módjára, amely 
történhet: 

a) eladással, immobilkészlet-jegyzék alapján, 
b) leértékelt áron való értékesítéssel, vagy leértékeléssel és készletben tartással, 
c) versenytárgyalással történő értékesítéssel, 
d) átadással, 
e) bérbeadással, 
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f) a cégen belüli átcsoportosítással. 
 

a) Eladás 

Eladásnál a felesleges vagyontárgy térítés ellenében, meghatározott feltétel mellett 
értékesíthető, az államháztartási szerv által kiválasztott körben. A térítés mértékében, az 

átadás időpontjában, a fizetési módban és határidőben - a pénzforgalmi előírások keretén belül 
- a felek állapodnak meg. 
Általános szempont: az eladási ár a hulladékárnál magasabb kell, hogy legyen. 
A felesleges vagyontárgyak hasznosításának módját és az eladási árat mindig az 

államháztartási szerv vezetője hagyja jóvá. Értékesítés csak azonnali készpénzfizetés 
ellenében törtéhet, az eladásról számlát kell kiállítani és a vagyontárgy csak a kifizetett 
számla ellenében, szállítólevéllel adható át. 
 

b) Leértékelt áron való értékesítés, vagy leértékeléssel és készletben tartással 
Leértékelést követően a vagyontárgy készletben tartható, vagy az államháztartási szerv 

számára megfelelő áron történő értékesítés esetén a felesleges vagyontárgyak leértékelt áron 
is értékesíthetők, ehhez a vezető engedélye szükséges. 
Az értékesítésről számlát kell kiállítani, amelyből 1-1 példány 

• a vevő, 
• a könyvelő, 
• a pénztáros, 
• a selejtezési bizottság példánya. 

 

c) A versenytárgyalás 

Az államháztartási szerv az eladni kívánt felesleges vagyontárgyakat adott esetben 
meghirdetni köteles. A hirdetés feladására vonatkozó bizonylatokat a számviteli 
bizonylatokhoz hasonlóan kell megőrizni. A hirdetést követő 30 nap után, nyilvános 
versenytárgyalás útján lehet értékesíteni a felesleges vagyontárgyakat. Az eladási irányárat 
szakemberek véleményének figyelembevételével kell meghatározni. Az értékesítés számlázási 
kötelezettség alá esik. 
 

d) Átadás térítésmentesen 

Az átadásról készült jegyzőkönyv eredeti példánya a cégnél marad,  
• egy másolati példány az átvevőé, 
• egy másolati példány a felesleges készletekre vonatkozó jelentés melléklete. 

 

e)  Bérbeadás 

A gazdálkodó szervezetek a felesleges eszközeiket bérbe adhatják. Az államháztartási szerv a 

vagyontárgyak átadásának időtartamában és a használati díj mértékében szabadon 
állapodhatnak meg. A bérbevevő a fizetett használati díj összegét költségként, a bérbe adó a 
kapott használati díj összegét bevételként számolja el. 
A bérletről bérleti szerződést kell kötni, a bérleti díjat úgy kell megállapítani, hogy az fedezze 
az államháztartási szervezet költségeit. A bérbe adott vagyontárgyak a cég 
eszközállományából nem törölhetők. Ezen tárgyak értékcsökkenésének kiszámításáról, 
elszámolásáról és nyilvántartásáról a bérbe adó a könyvelésében köteles gondoskodni. 
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4. Leértékelési és selejtezési eljárás 

 

Az eszközöket általában akkor helyes selejtezni, 

• ha azokat a szabályos módon feleslegesnek nyilvánították, de az értékesítési kísérlet 
nem járt eredménnyel, 

• ha azok rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná váltak, vagyis kimerítik a selejt 
fogalmát, 

• ha a tárgyi eszközök rendeltetésszerű használat során elhasználódtak, 
• káresemény során váltak selejtté. 

 

A selejtezés nem jelent fizikai megsemmisítést, - kivéve a kötelezővé tett eseteket. 
A legtöbb az államháztartási szervnél általában évente egyszer selejteznek, de a leltározást 
megelőzően helyes kötelezően előírni az e célból elkülönített, összegyűjtött eszközök 
selejtezését 
 

A selejtezés végrehajtását bizonylaton kell rögzíteni és a selejtezések lebonyolítása során a 
következő feladatokat kell sorra venni: 
 

a) Selejtes eszköz bejelentése 

Az eszközöket használó egységek jelezzék, ha a területükön selejtes eszközt tárolnak. 
 

b) Elkülönítés raktárban 

A leadott selejtezendő eszközöket, ha lehetséges, szállítsák külön raktárba. kisebb 

államháztartási szervnél raktáron belül elkülönítve, ha nincs raktár "selejtezendő" 
megjelöléssel helyes tárolni azokat. 
 

c) Selejtezendő eszközök jegyzékbe foglalása 

A készletek őrzéséért az államháztartási szerv, vagy dolgozó készítse el a selejtezendő 
eszközök listáját. 
 

d) Selejtezési jegyzőkönyv elkészítése 

Az összeállított jegyzékek alapján a selejtezésért felelős dolgozó, vagy bizottság, miután 
megszemlélte a selejtezendő eszközöket, elkészíti a selejtezési jegyzőkönyvet, majd 
aláírásával igazolja az abban lévő adatok tartalmi, számszaki és számviteli helyességét. 
A selejtezési jegyzőkönyveket külön kell elkészíteni, eszközfajtánkként. 
 

Az eszközök és a készletek jellegéből, a nyilvántartás különbségéből fakadóan 
megkülönböztetjük a tárgyi eszközök és a készletek selejtezési jegyzőkönyvét. Immateriális 
javak jegyzőkönyve azonos lehet a tárgyi eszközök jegyzőkönyvével. 
 

Tárgyi eszköz selejtezési jegyzőkönyve: a jegyzőkönyv a selejtezéssel kapcsolatos tárgyi 
eszköz állományváltozás bizonylata is, amely 

• a társasági tulajdon védelmének biztosítása érdekében az ellenőrzéshez és 

• a selejtezés könyvviteli elszámolásához szükséges adatok feljegyzésére is alkalmas. 
 

Készlet selejtezési jegyzőkönyv: a készletek selejtezésénél és leértékelésénél rendszeresített 
nyomtatvány. A jegyzőkönyvben az eljárás lefolytatására kijelölt dolgozók vagy bizottság 
végleges javaslatát kell összefoglalni, melyet aláírásukkal hitelesítenek. 
A jegyzőkönyv alkalmas legyen: 

• a vagyon védelmének biztosítása érdekében szükséges ellenőrzéshez, valamint 
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• a selejtezés és leértékelés könyvviteli elszámolásához. 
 

e) A selejtezés engedélyezése  
Az illetékes dolgozók vagy bizottság javaslata alapján az államháztartási szerv vezetője dönt 
az eszközök selejtezéséről, illetve engedélyezi azt. 
 

f) Haszonanyag és hulladék hasznosítása, értékesítése 

A kiselejtezett eszközökből nyert haszonanyag, hulladék hasznosítását intézményen belül 
vagy kívül meg kell kísérelni. Ha ez nem lehetséges, úgy az adott eszközt meg kell 
semmisíteni. 
A hulladék értékesítésekor a szállítólevélen és a számlán minden esetben fel kell tüntetni a 

selejtezési jegyzőkönyv számát. 
 

g) Megsemmisítés 

Azokat a kiselejtezett vagyontárgyakat, amelyeket sem haszon-, sem hulladék anyagként, sem 
más módon hasznosítani nem lehet vagy nem szabad (labor és fizikoterápia veszélyes 
eszközök) meg kell semmisíteni. 
A megsemmisítésről jegyzőkönyvet kell felvenni. 
A megsemmisítés az anyag jellegétől függően, meghatározott technikai eljárással történik. Az 
eljárás során a tulajdonvédelmi, az egészségügyi, a környezetvédelmi, illetve a 
balesetelhárítási szabályokat be kell tartani. 

 

 

 

5. A hasznosítás és selejtezés pénzügyi számviteli elszámolása 

 

A leírtak alapján lebonyolított hasznosítások és selejtezések eredménye az államháztartási 
szerv számvitelében meg kell jelenjen. 
A számviteli törvény értelmében az államháztartási szervek számot kel adjanak a beszámolási 
időszakban feltárt felesleges vagyontárgyak hasznosításáról és selejtezéséről, a hiányzó vagy 
megsemmisült vagyontárgyak értékéről, immateriális javak, tárgyi eszközök, valamint 
készletek bontásában. 

A hasznosítási és selejtezési eljárás eredményeként kapott összegek könyvelésénél, valamint 
az értékesített eszközök állományából való kivezetésnél a számviteli törvény előírásait kell 
alkalmazni. 

 

 

 

6. Hasznosítási és selejtezési bizottság 

 

Hasznosítás, selejtezés során helyes, ha az államháztartási szerv a hasznosításban, 
selejtezésben eljáró dolgozók, bizottsági tagok részére névre szóló írásos megbízólevelet ad. 
 

A létrehozott hasznosítási és selejtezési bizottságnak a hasznosítandó és selejtezendő 
eszközökkel kapcsolatban a következő feladatokat kell ellátnia: 

• a hasznosítási és selejtezési alapdokumentációk komplettségének ellenőrzése, 
• az eszközök értékének a nyilvántartásokkal való egyeztetése, 
• a hasznosításra és selejtezésre vonatkozó számítások elvégzése, 
• a hasznosítandó és selejtezendő eszközök helyszíni szemléje, 
• a helyszíni szemle alapján a hasznosítási és selejtezési jegyzőkönyvek elkészítése, 
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• a hasznosítási és selejtezési jegyzőkönyvek sorszámozása, 
• a várható hulladékmegtérülés súlyának és értékének megjelölése, 

• a jóváhagyott jegyzőkönyv alapján a számviteli elszámolás és a hulladék 
beszolgáltatás ellenőrzése, 

• a selejtezés elszámolása és jelentés. 
 

 

7. Záró rendelkezések 

 

A szabályzatot Mekényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete …… /2022. 

(………….) számú határozatával fogadta el, a Szabályzat 2023. január 1. napján lép hatályba. 

Mellékletek: 
1. melléklet - Jegyzőkönyv tárgyi eszközök selejtezéséről 
2. melléklet- Selejtezett tárgyi eszközök jegyzéke 

3. melléklet - Tárgyi eszközök selejtezéséből visszanyert anyagok jegyzéke 

4. melléklet Jegyzőkönyv készletek selejtezéséről, leértékeléséről 
5. melléklet -Selejtezett készletek jegyzéke 

6. melléklet - Leértékelt készletek jegyzéke 

7. melléklet - A készletek selejtezéséből visszanyert hulladék anyagok 

8. melléklet - Megsemmisítési jegyzőkönyv 

 

Mekényes, 2022. ……………………….. 

 

 

 

 

dr. Morvay Klaudia 

jegyző 

 



 

 

 

7 

 

MEGISMERÉSI NYILATKOZAT 

 

A használatban lévő felesleges vagyontárgyak feltárásáról, hasznosításáról és selejtezéséről 
szóló Selejtezési Szabályzatban foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban 
foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani. 

 

Név Beosztás Dátum Aláírás 
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1. melléklet 
 

……………………….. 
Szervezet 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

tárgyi eszközök selejtezéséről 
 

Készült …..... év ..................... hó .......... napján 
a.............................……………........................... 
 ................................................................................................. raktárában (hivatali 

helyiségében). 
 

Jelen vannak: 

selejtezési bizottság részéről (név, beosztás): 
.............................................................  ..................................................... 

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

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

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

 

felügyeleti szerv részéről (név, beosztás): 
.............................................................  ..................................................... 

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

 

A selejtezési bizottság (továbbiakban:  bizottság)  megállapítja, hogy a jelen eljárás keretében 
végrehajtandó selejtezés 
engedélyezése........................…………………………….......................... 
hatáskörébe tartozik. 
A bizottság megtekintette a selejtezésre előkészített tárgyi  eszközöket. Megvizsgálta a 
selejtté válásuk okait, és a hasznosítási eljárás eredményét. Megállapította, hogy a  
megvizsgált tárgyi eszközök üzemeltetésre alkalmatlanok,  felújításuk, használatuk 
gazdaságtalan stb., ezért selejtezésük  indokolt. 
Fentiek alapján a bizottság az 1. sz. mellékletként elkészített jegyzékekben felsorolt tárgyi 
eszközök selejtezését javasolja. 
A selejtezésre javasolt tárgyi eszközök 

bruttó értéke (összesen)    ...................................... Ft,  

összevont nettó értéke     .......................................Ft. 

A bizottság tagjai felelősségük tudatában  kijelentik,  hogy az általuk megvizsgált selejtezésre 
javasolt  tárgyi  eszközök megegyeznek a mellékelt jegyzékeken feltüntetett tárgyi 
eszközökkel. A bizottság a selejtezési eljárás  során tételesen ellenőrizte a tárgyi eszközök és 
tartozékok hiánytalan meglétét. 
A bizottság megállapította,  hogy  a  selejtezésre  javasolt tárgyi eszközökből a 2. sz. 

mellékletben felsorolt alkotórészek, tartozékok stb. – haszon-, illetve hulladékanyagként – 

hasznosíthatók. 
Javasolja ezek kiszerelését és hasznosításukkal  kapcsolatos intézkedések (raktárra vétel, 
értékesítés) megtételét. 
A selejtezett tárgyi eszközök hulladékanyagának, haszonanyagának raktárra vételéért, 
értékesítéséért, megsemmisítéséért 
………………………………………………………………….. a felelős. 
 

Aláírások: ….............................................................................................................................. 
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A  selejtezési  jegyzőkönyvben foglaltakkal egyetértek, a tárgyi eszközök selejtezését, illetve 
megsemmisítését  jóváhagyom. 
Elrendelem a selejtezett tárgyi eszközök állományból történő kinevezését, továbbá a 
hasznosítható eszközök hasznosításával kapcsolatos intézkedések (értékesítés, készletként  
raktárra vétel) végrehajtását. 
 

Kelt: …................................................................. 
       …................................................. 

        Szervezet Vezetője



 

 

 

10 

2. melléklet 
 

……………………….. 
Szervezet 

SELEJTEZETT  TÁRGYI ESZKÖZÖK 

JEGYZÉKE 

 

 

 

Nyilvántart. Megnevezés         Bruttó érték   Nettó érték Selejtté válás  Hasznosítás 

     szám       Ft          Ft        oka módja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Összesen: 
 

 

Kelt: …................................................................. 
 

 

Aláírások: ….............................................................................................................................. 
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3. melléklet 
 

……………………….. 
Szervezet 

TÁRGYI ESZKÖZÖK SELEJTEZÉSÉBŐL 

VISSZANYERT ANYAGOK JEGYZÉKE 

 

 

 

Tárgyi eszköz  Hasznosítás módja     A selejtezésből visszanyert anyagok 

Megnevezése    Megnevezése  Mennyisége Egységára Értéke Ft 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Összesen: 
 

Kelt: …................................................................. 
 

 

Aláírások: ….............................................................................................................................. 



 

 

 

12 

4. melléklet 
 

……………………….. 
Szervezet 

 

Jegyzőkönyv 

készletek selejtezéséről, leértékeléséről 
 

Készült: ….... év .............. hó .... napján a 
....………………....................................................................................................................... 
raktárában (hivatali helyiségében). 
 

Jelen vannak: 

Selejtezési bizottság részéről (név, beosztás): 
..................................................            ....................................................... 

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

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

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

 

Felügyeleti szerv részéről (név, beosztás): 
..................................................            ....................................................... 

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

 

A selejtezési bizottság (továbbiakban:  bizottság)  megállapítja, hogy jelen eljárás keretében  
végrehajtandó selejtezés/leértékelés engedélyezése ................................……… hatáskörbe 
tartozik. 

 

A bizottság megtekintette az előkészített készleteket,  megvizsgálta selejtezésük/leértékelésük 
indokoltságát. 
 

A bizottság az 

1. sz. mellékletben felsorolt készletek selejtezését,  a 

2. sz. mellékletben felsorolt készletek leértékelését és a 

3. sz. mellékletben felsorolt készletek hulladékkénti kezelését javasolja. 
 

A szükséges intézkedések megtételéért  (raktárra  vétel, értékesítés, megsemmisítés) 
……………………………………………………………………………………………. 
felelős. 
 

Aláírások: ................................................................................................................................. 
 

A selejtezési jegyzőkönyvben foglaltakkal  egyetértek,  az abban felsorolt készletek 
selejtezését/leértékelését,  illetve megsemmisítését jóváhagyom. 
Elrendelem  a változások nyilvántartásokon  történő  keresztülvezetését, valamint a 
selejtezésből hasznosítható készletek hasznosításának végrehajtását. 
Kelt: .......................................................................... 

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

Szervezet Vezetője 
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5. melléklet 
 

……………………….. 
Szervezet 

 

SELEJTEZETT KÉSZLETEK 

JEGYZÉKE 

 

 

Nyilvántart. Megnevezés  Mennyiség  Egységár Érték Selejtté válás  Hasznosítás 

     szám         Ft        oka módja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Összesen: 
 

Kelt: …................................................................. 
 

 

Aláírások: ….............................................................................................................................. 
 



 

 

 

14 

6. melléklet 
 

……………………….. 
Szervezet 

 

LEÉRTÉKELT  KÉSZLETEK 

JEGYZÉKE 

 

 

Nyilvántart. Megnevezés Mennyiség       Nyilvántartási  Leértékelt        

Különbség 

     szám               Egységár  Érték Ft    Egységár  Érték Ft      Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Összesen: 
 

Kelt: …................................................................. 
 

 

Aláírások: ….............................................................................................................................. 
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7. melléklet 
 

……………………….. 
Szervezet 

 

A KÉSZLETEK SELEJTEZÉSÉBŐL  

VISSZANYERT HULLADÉKANYAGOK 

 

 

 

Hasznosítás módja   A  v i s s z a n y e r t  a n y a g o k  

   

 _____________________________________________________ 

Megnevezése   Mennyisége Egységára Értéke Ft 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Összesen: 
 

Kelt: …................................................................. 
 

 

Aláírások: ….............................................................................................................................. 
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8. melléklet 
 

……………………….. 
Szervezet 

 

 

MEGSEMMISÍTÉSI JEGYZŐKÖNYV 

 

 

A jelen jegyzőkönyvet aláírók felelősségük tudatában kijelentik, hogy a jóváhagyott 
Selejtezési jegyzőkönyvben szereplő, alábbi eszközöket, amelyeket sem haszonanyagként, 
sem hulladékanyagként felhasználni, sem más módon hasznosítani vagy értékesíteni nem 
lehet vagy nem szabad, jelenlétükben megsemmisítették a tűzrendészeti és egészségügyi 
hatósági előírásoknak megfelelően: 
 

 

     Megnevezés  Mennyiség Egységár Érték   Megsemmisítés 

          Ft        módja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Összesen: 
 

Kelt: ....................................................................... 

 

Megsemmisítette: 
....................................……………………….................................................. 

 

 

HITELESÍTŐ ALÁÍRÁSOK 

 

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

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

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


