
Tisztelt Felhasználók! 
 
Minden szervezeti egység számára lehetővé vált egy olyan riport használata, mely egyszerre 
mutatja a kereteket, a felhasználásokat és a még felhasználható szabad keretet. 
Sajnos ennek a riportnak is vannak hibái, de legalább elég sok információt közvetít. 
 
A tranzakciókód: ZKVM_LISTA_.....  (Az utolsó öt karakterre az ötjegyű munkahelykódot 
kell beírni.) 
 
A riport használatát az I.sz.Belklinika példáján keresztül szemléltetem. A tranzakciókód: 
ZKVM_LISTA_11111. (Hasonlóan a többi szervezeti egység esetében is a saját 
munkahelykódot kell a tranzakciókód végére írni.) 
 
A riport első képernyője az alábbi: 

 
Mindegyik szervezeti egység lekérdezésénél a pénzügyi központ bele van égetve a 
lekérdezésbe, ezen nem lehet változtatni. Ezzel a tartománnyal az adott szervezeti egység 
összes pénzügyi központja látszódik. 
 
Amennyiben az alapot és a pénzügyi tételt üresen hagyjuk, a szervezeti egység minden kerete 
és felhasználása látszódni fog. Van azonban lehetőség szűkítésre is, pl. ha az alaphoz beírjuk 
hogy KTGV, akkor csak a Költségvetési keretek fognak látszódni. (Ehhez hasonlóan 
kezelendő a többi alap is.) 
 
Az alapot és a pénzügyi tétel sorokat üresen hagyva az alábbi riport jelenik meg: 
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A menüsorban található fekete nyilak segítségével lehet a képernyőre ki nem fért oszlopokat 
megjeleníteni. 
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A riport oszlopainak jelentése a következő: 
Keret: Éves költségkeret összege. 
EngedKeret: Az éves költségkeret összegéből a megnyitott, engedélyezett keret összege. 
(kumulált adat) 
BMIGMegr: Beszerzési megrendelés összege. 
Egyéb obligó: Manuális kötelezettségvállalással lekötött keret összege. 
Számla: A beszerzési megrendelés státuszból ide kerülnek át azok a tételek, amelyekre a 
számla már beérkezett, és a rendszerben le lett rögzítve. 
Fizetés: A számla státuszból ide kerülnek azok a tételek, melyek kifizetése megtörtént. 
Összes felhasználás: Az előző öt oszlop összege. 
SzabadEngedKiadKeret: a rendelkezésre álló szabad keret összege. 
SzabBevKer: Nem értelmezhető, mert nem beszélünk bevételi keretekről. 
 
Az egyes megjelenített sorokban találhatók a pénzügyi alapok szerinti keretek (pl.: DEV-
Devizatandíjas oktatás, EINT-Egyéb intézményi bevételek) mélyebb szintre bonthatóak. A 
„lefúrás” kezelése az egyes alapoknál ugyanolyan módon történik, bemutatok egy KTGV 
forrást, illetve egy egyéb bevételt (EINT). 
 
11111mukod/KTGV: 
A Költségvetés sor szövegrészébe kettőt kattintva eggyel mélyebbi szintre juthatunk el: 

 
  
Itt megjelenik a kar. A szöveg előtt látható plusz jelet „lenyitva” haladhatunk egyre lejjebb. A 
munkahelykód előtti plusz jelet is nyissuk le. Az alábbi képernyő jelenik meg: 
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Ezek után a szövegrészre kettőt kattintva eljuthatunk a konkrét keretekig: 
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Ezen a szinten látszódnak a keretek összegei, a keretekből történt költés, illetve a még 
költhető keret nagysága. 
Ha a költés részleteit is látni akarjuk, az egyes keretek előtt látható plusz jelet lenyitva a 
felhasználások csoportokba szedve láthatóak. (A négyjegyű pénzügyi tételek jelentik a 
felhasználást – T2801, T2802.) Például a T28-as keretet lenyitva látható, hogy az irodaszerre 
történt megrendelés összege 440.436 Ft, 53.597 Ft értékben megérkezett a számla, 68.700 Ft 
értékű kifizetés történt. Az összes felhasználás irodaszerre 562.733 Ft. A felhasználás 
sorokban a szabad engedélyezett keretnek nincs értelme, mert a keret a kétjegyű pénzügyi 
tételen jelenik meg, tehát a T28-on.  
Összességében a T28-as keretről azt lehet elmondani, hogy az engedélyezett keret összege 
108.428.147 Ft, ebből 27.528.411 Ft felhasználás történt, tehát a rendelkezésre álló dologi 
keret 80.899736 Ft. 
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A tábla összesítő sorából ugyanaz az adat olvasható le, mint ha nem bontottuk volna le a 
kereteket, tehát a KTGV forrásból 245.904.013 Ft költhető.  
(Sajnos amikor ez a tájékoztató készül, még nincs kapcsolat a HR és a KVM modul között, 
ezért a bérfelhasználások nem látszódnak, de az integráció megteremtésekor ez is a riport 
része lesz.) 
 
Az egyes szintek között visszalépni a felső menüsorban található zöld balra mutató nyíllal 
lehet.   
 
EINT/11111mukod 
Az Egyéb intézményi bevételek kezelése is a fentiekhez hasonlóan történik, viszont minden 
esetben le kell bontani a legmélyebb szintre, különben csalóka képet mutat. A riport ugyanis a 
kiadásokra koncentrál, ezért a kiadások és a bevételek megkülönböztetésére a bevételeket 
negatív összeggel szerepelteti. 
Tehát kétszer a szövegre kattintva eljutunk a karig, innen a + jelet lenyitva (két helyen) a 
szervezeti egységig, innen pedig kettőt kattintva a konkrét keretekig. 
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A megjelenített képernyőn az alábbi információk állnak rendelkezésre: 
 
Bevételi oldalon keretet nem értelmezünk, ezért a keret összege nulla. A számla oszlopban 
azok a tételek látszódnak, melyeket kiszámláztunk. A fizetés oszlopban a befolyt bevételek 
láthatóak. Az összes felhasználás a várt bevételeket mutatja (egy része ki van számlázva, egy 
része pedig már befolyt.) A szabad engedélyezett kiadási keretnek (mint a neve is mutatja) és 
a szabad bevételi keret oszlopnak a bevételi oldalon nincs értelme. 
 
Az egyéb intézményi és vállalkozási bevételek kezelése úgy történik, hogy amennyiben 
befolyt a bevétel, akkor kiadási keretet generálunk egy ún. „keretnövelő bevételi szabály” 
segítségével. Ez várhatóan nemsokára automatizáltan fog történni, és a kiadási oldalon, a 
bevételi oldalon megjelenő bruttó összeg elvonásokkal csökkentett értéke fog látszódni. 
Jelenleg azonban ez manuálisan történik, így lehet némi eltérés a keret és az engedélyezett 
keret között. 
 
Kiadási oldalon a keret oszlopban a befolyt bevételből generált kiadási keret összege 
szerepel. (ez nettó összeg, az elvonásokkal csökkentett összeg.) Az engedélyezett keret a 
megnyitott keret nagyságát tartalmazza. Emellett az összes oszlop a KTGV-s példa alapján 
értelmezendő. 
 
Amennyiben egy bevételt és kiadást egy riportban kérdezünk le – mint ebben a példában is – 
a legalsó összesítő sor nem értelmezhető. Ugyanis egyben mutat olyan tételeket, amelyek nem 
kapcsolódnak össze. Ilyenkor külön kell tekinteni a bevételi összesítő sort, és külön a kiadási 
összesítő sort. 
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Van azonban lehetőség arra is, hogy a kezdő képernyőn a pénzügyi tételekre szűrjünk. Ehhez 
tudni kell, hogy a kétjegyű pénzügyi tételek jelentik a kereteket, a négyjegyűek pedig a 
felhasználásokat. Tehát ahhoz, hogy a riportban mind a keret, mind a felhasználás látszódjon, 
megfelelően kell az intervallumot lekérdezni. 
Például ha csak a kiadási oldalra vagyunk kíváncsiak, T2100-T9999-ig határozzuk meg az 
intervallumot, így biztosan minden kiadási pénzügyi tétel benne lesz. Mert ha pl. csak T21-
T28-ig szűkítünk, akkor a dologi keretből történt költés nem fog látszódni, mert az a T2800-
T2899 között jelenik meg. 

 
 
Ekkor a megjelenő képernyőn csak a kiadási tételek összegei szerepelnek. (összefoglaló 
táblákhoz jó lehet.) 
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Ha a bevételi oldal érdekel csak minket, az intervallum legyen T0100-T0999.  
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