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I. KVM-MODUL 

1. AZ ÉVES ZÁRÁS-NYITÁS FOLYAMATA 

Ssz. Feladat Időszak 

1. Törzsadat-tisztítás (pénzügyi központok, alapok, tételek, rendelésszámok, költséghelyek) 
december –  

január 
2. Hierarchiák újraépítése (pénzügyi központok, tételek) 

3. Levezetési stratégiák definiálása 

4. Obligó-áthozat január 

5. Obligóhoz tartozó keretek áthozatala január 

6. 
  
  

Ideiglenes keretek feltöltése, engedélyezése január 

6.1 Ideiglenes gyógyszerkeretek meghatározása csak MedSolhoz január 1. 

6.2 Ideiglenes keretek meghatározása SAP számára (dologi, EFI) január 

6.3 Ideiglenes gyógyszerkeret SAP-betöltése, MS-SAP keretszinkronizáció indítása január 

7. 
  
  

Maradványok áthozatala 

felsővezetői  
döntést  

követően 

7.1 maradványok definiálása (felsővezetői döntés) 

7.2 maradványok összevezetése 

7.3 zárolások, elvonások kezelése (felsővezetői döntés) 

7.4 levezetési szabályok definiálása, áthozatok 

 

1.1. Obligó-áthozat menete 

Lépések 

Éves 
keret 

Eng. 
keret 

Megr. Számla 
Összes 
felh. 

Szabad 
keret 

Éves 
szabad keret 

1. 2. 3. 4. 5.=3.+4. 6.=2.-5. 7.=1.-5. 

1. obligó-áthozat 0 0 400 600 1000 -1000 -1000 

2. obligóhoz tartozó keret áthozatala 1000 0 400 600 1000 -1000 0 

3. obligóhoz tartozó keret engedélyezése 1000 1000 400 600 1000 0 0 

  

1.2. Obligó- és maradványáthozatok ellenőrzése SAP-ban 

 

1.2.1. Obligó-áthozatalok összesített lekérdezése (gyors ellenőrzés) 

1. Indítsuk el az FMRP_RFFMEP1GX - Átvitt obligó és költségkeret tranzakciót. 
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2. Töltsük ki a lekérdezni kívánt alapot, pénzügyi központot. 
 

Megjegyzések: 

 A pénzügyi központ váltás miatt 2010-ről 2011-re történő áthozatalok lekérdezése esetén a régi 
pénzügyi központokat kell megadni! 

 2007-ről 2008-ra történő áthozatalok esetén a KTGV alap OEP és OM-re vált szét. Ezért 2007. 
évről áthozott tételek tekintetében a 2007-ben érvényes alapokat kell megadni! Tehát OEP/OM 
helyett KTGV a kitöltendő alap. 

 
 
3. Kötelezően kitöltendő mező a Pénzügyi tétel éve, ill. a Gazdasági év zárása.  
 

Mindkét esetben a maradványt/obligót küldő évet kell megjelölni. A két értékmezőnek azonos évet kell 
tartalmaznia. 

 

4. Kérdezzük le a riportot . 
 

5. Az alábbi képernyőt kapjuk: 
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A sorok magyarázata: 

a) Aktuális év kts.keret maradéka: előző évről (jelen esetben 2011) áthozott tiszta maradványok. 

b) Obligó (fiz.ktgkeret): előző évről (jelen esetben 2011) áthozott nyitott számlák és megrendelések – 

pénzügyi tétel összesen. 

c) Kts.keret obligó szerinti: előző évről (jelen esetben 2011) nyitott számlákhoz és megrendelésekhez 

tartozó, áthozott keret – pénzügyi tétel összesen. 

d) Alapértelmezetten b) és c) pontok abszolút értékben meg kell, hogy egyezzenek. Amennyiben eltérés 

mutatkozik, akkor nem minden obligóhoz jött át keret (b) és c) pontok egyenlege negatív). Ez abban az 

esetben fordul elő, ha a szervezeti egység átkönyvelésből (felhasználás csökkenésből) realizálódott szabad 

keretet kötött le, így a rendszer a „Keret” oszlopban nem talál – mert nem is találhat – hozzá fedezetet. 

Ekkor a különbözetet a szervezeti egység Pótlás/Nyit keretkombinációval manuálisan kapja meg, ez a 

ZKVM_LI_xxxxxx tranzakciókban a keret oszlopban történő aláfúrással ellenőrizhető. 

 

6. A ikon az egyes sorok kibontására szolgál: 
 

 

 



6 
 

Magyarázatok: 

 Értéktíp. szöv: áthozott obligóknál az obligó fajtáját jelöli: megrendelés/számla. 

 Alap: előző év obligót/maradványt küldő alapja. 

 Pénzügyi központ: előző év obligót/maradványt küldő pénzügyi központja. 

 Pénzügyi tétel: előző év obligót/maradványt küldő pénzügyi tétele. 

 Fogadó alap: tárgyév obligót/maradványt fogadó alapja. 

 Fogadó PK: tárgyév obligót/maradványt fogadó pénzügyi központja. 

 Fogadó PT: tárgyév obligót/maradványt fogadó pénzügyi tétele. 

 ∑ Átvitt összeg: előző évről áthozott obligó/maradvány összege. 
 

1.2.2. Obligóáthozatok egyedi tételeinek lekérdezése 

Az 1GX összegző táblákból dolgozik, az obligó-áthozatok egyedi tételeinek leválogatását az 1AX tranzakcióból nyerhetjük 

ki (vagy a ZKVM_LI_xxxxxx tranzakciók megrendelés, illetve számla oszlopaiba történő aláfúrásokkal). 

 

Az FMRP_RFFMEP1AX tranzakció elindítása után a  ikon segítségével hívjuk elő az „Összegfajta” mezőt, majd itt 

szűrjünk rá a „0350”-es kódra – ez az obligó-áthozatal SAP-kódja. Az értéktípusra történő részösszegzés után az 1GX-szel 

azonos sorokat kapunk azzal a különbséggel, hogy itt már bizonylatszámonként is átböngészhetjük az áthozott 

tételeinket. 
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2. ÉRTÉKTÍPUSOK, ÖSSZEGFAJTÁK 

Az 1AX lista mozgásainak részletesebb értelmezését az ún. értéktípusok és összegfajták segítségével 

végezhetjük el. Minden felhasználáshoz kapcsolódik egy értéktípus, illetőleg az adott felhasználás 

státuszát illetően egy összegfajta.  

 

Jelenleg használt értéktípusok: 
 
 

SAP-kód Leírás 

51 – megrendelések: szervezeti egység által rögzített megrendelések* 

54 – számlák: összpontozott, lekönyvelt számlák [leépült megrendelés átkerül számla értéktípusra] * 

57 – fizetések: SE által rendezett számlák [leépült számla átkerül fizetések értéktípusra]* 

60 – előzetesen rögzített bizonylatok: megrendelés és számla értéktípus közötti átmeneti állapot* 

64 – 
pénzeszközök átkönyvelése: döntően szolgáltatóknál megjelenő, szabad keretek átvezetése valós keretmozgás 
(költségkeretfajta használata) nélkül. 

66 – eredményátkönyvelések: automatikus bérkönyvelés, Medsolon keresztül történő gyógyszerrendelés, raktári kivétek 

81 – pénzeszközfoglalás: elrendelt zárolások  

95 – másodlagos költségkönyvelések (CO): belső értékáramlások leképezésére szolgál pl.: kiterhelések, átkönyvelések stb. 

*[51, 54, 57, 60 ÉT összefüggései ld. folyamatábrák] 

 
Jelenleg használt összegfajták: 

 

SAP-kód Leírás 

0100 Eredeti bizonylat létrejön 

0150 Módosítás bizonylat módosul 

0200 Leépítés bizonylat adott értéktípuson leépül, egy másikon felépül 

0250 Fizetve bizonylat kifizetve 

0300 Obligó - átküldés következő évre bizonylat átküldése következő évre 

0350 Obligó - áthozat előző évről bizonylat áthozatala előző évről 

0500 Kiigazítás követő bizonylat által egymást követő bizonylatok automatikus kiigazítása 

0600 Átkontírozás küldő bizonylat módosul - költséghely átírása 

0650 Átkontírozás fogadó bizonylat módosul - költséghely átírása 
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1.1 Értéktípusok változása szállítói obligóknál: a megrendeléstől a fizetésig  

(51, 54, 57, 60 ÉT) 

MEGRENDELÉS  
rögzítése 

 51 - megrendelés 1. megrendelés ÉT létrejön 

 

 
  

Számla 
beérkezés 

iktatás  

  

 

 
  

Szervezeti 
egység 

összepontozza 
 a megrendelést 

és a számlát 

 
60 - előzetesen 
rögzített bizonylat 

2. megrendelés ÉT leépül 
3. előzetesen rögzített bizonylat ÉT létrejön 

 
   

Pénzügyi 
Igazgatóság  
lekönyveli a 

számlát 

 54 - számla 
4. előzetesen rögzített bizonylat ÉT leépül 
5. számla ÉT létrejön 

 
   

Pénzügyi 
Igazgatóság  

kifizeti a számlát 

 57 - fizetés 
6. számla ÉT leépül 
7. fizetések ÉT létrejön 

 

 
 

1. Szervezeti egység rögzíti a megrendelést: megrendelés megjelenik  
(51 ÉT-én bizonylat létrejön - eredeti státusszal) 
 

2. Szervezeti egység összepontozza a megrendelést a számlával, így a megrendelés leépül, nullázódik és  
(51 ÉT-én bizonylat leépül - leépítés státusszal) 
 

3. átkerül Előzetesen rögzített bizonylatba.  
(60 ÉT-én bizonylat létrejön - eredeti státusszal) 
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4. PÜG könyveli a számlát: előzetesen rögzített bizonylat leépül, nullázódik, és  
(60 ÉT-én bizonylat leépül - leépítés státusszal) 
 

5. a tétel átkerül számla oszlopba. 
(54 ÉT-én bizonylat létrejön – eredeti státusszal) 

 
6. PÜG a számlát kifizeti, a számla leépül, nullázódik, végül 

(54 ÉT-én bizonylat leépül – leépítés státusszal) 
 

7. a tétel megjelenik a fizetés oszlopban. 
(57 ÉT-én bizonylat létrejön – fizetve státusszal) 

 

1.2 Értéktípusok változása vevőobligóknál: a számlakiállítástól a 

keretképződésig (54, 57 ÉT) 

 

SD Számla 
kiállítása 

  54 – számla 1. számla ÉT létrejön 

   

   

Vevő fizet   

   

   

Pénzügyi 
Igazgatóság 

összepontozza a 
bevételt  

 

2. számla ÉT leépül 

   

   

Pénzügyi 
Igazgatóság 
lekönyveli a 

bevételt 

 57 - fizetések 3. fizetések ÉT létrejön 

   

   

Szervezeti 
egységnél 

megjelenik a 
bevétel 

 

 

   

   

Pénzügyi 
Igazgatóság lezárja  

az adott banki 
kivonatot 

 

 

   

   

 +1 nap a keret  
megképződik 

 4.  
5. 4.   keretképződés folyamata 
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1. SD számla elkészül: megjelenik számla oszlopban. 
(54 ÉT-én bizonylat létrejön – eredeti státusszal)  
 

2. Bevétel megérkezik, PÜG összepontozza az SD számlával. Számla leépül. 
(54 ÉT-én bizonylat leépül – leépítés státusszal)  
 

3. PÜG lekönyveli a bevételt, az átkerül a fizetés oszlopba. Fizetések létrejön. 
(57 ÉT-én bizonylat létrejön – fizetve státusszal)  
 

4. Adott banki kivonat lezárása után egy nappal a keret megképződik. 
 

 

Bevételi sor fizetés oszlopából a keret - a háttérben beállított szabályoknak megfelelően - kiadás oldalon 

automatikusan Átkönyvelés (fogadó) / Keretnövelő bevétel kombinációval megképződik. A visszakövethetőség 

érdekében a szöveg mező tartalmazza a bevétel FI-bizonylatszámát. 

 

  
 

! A keretképzés bevételi soronként és pénzügyi tételenként külön soron történik (esetünkben egy bevételi sorból 

három kiadási sor), ezért bizonylatszámra vagy szöveg mezőre történő összesítést érdemes elvégezni. 

Layout tipp: A keretnövelők könnyebb visszaellenőrzésére használhatjuk a /KNBE layout-ot, amelyet -ra 

kattintva előhívhatunk. 

 

Keretképzés részletezése és visszaellenőrzése 

a háttérben beállított szabályoknak megfelelően: 

 
T21: 35% >> 10.000 Ft * 0,35 = 3.500 Ft 
T23: 10% >>  10.000 Ft * 0,10 = 1.000 Ft 
T28: 35% >> 10.000 Ft * 0,35 =  3.500 Ft 
 
KÉPZŐDÖTT KERET ÖSSZESEN: 8.000 Ft 
 
SE elvonás: 20% >> 10.000 Ft * 0,2 = 2.000 Ft 
 
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: 10.000 Ft 
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1.3 Egyéb összegfajták (0150, 0300, 0350, 0500, 0600, 0650) 

 

Módosítás (0150) 

 

 

 
 

Obligóátvitel (0300, 0350) 

 

Az előző évről történő áthozatok tárgyév január elsejével kerülnek átvételre 1-es (január) periódussal. A következő évre 

történő átvitelek esetében az áthozat dátuma december 31., ezek a mozgások - a visszamenőleges lekérdezés 

lehetőségének biztosítása végett - egy technikai 13. perióduson jelennek meg. 

 

 
 

A 2012-ben érvényben lévő obligóáthozatali rendnek megfelelően az OEP, OM, KEPZ, EINT és DEV alap 2011. évi 

megrendelései  csak iktatott számla rendelkezésre állása mellett hozhatók át 2012-re. Minden más alap tekintetében 

(EATV, KK, OTKA, RAKTAR, REZI stb.) az áthozatal az év zárás-nyitás (2012. január) során automatikusan megtörtént. 

 

Alábbi példából jól látszik, hogy ugyanazon megrendelés kontírozása több alapra is történhet egy időben. Egyazon 

megrendelés eltérő alapon és/vagy központon lévő „lábai” külön-külön áthozhatók. Törölni a megrendelést azonban 

csak akkor lehet, ha minden lába egy évben van. Jelen esetben a megrendelés nem törölhető, mert a DEV, EINT és OM 

lábai 2011-ben, míg az EATV-s rész 2012-ben található: 

 

 
 

Egy megrendelés egy alapon és központon belül ugyanakkor állhat több tételből is. Az ilyen megrendelések csak 

egyszerre hozhatók át, tételenkénti mozgatásra nincs lehetőség. 
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Átkontírozás küldő-fogadó (0600, 0650) 

 

Átkontírozásra akkor kerül sor, mikor az alapbizonylat (döntően megrendelés) adatai módosításra kerülnek. Ekkor a 

módosított mezőtől függően (költséghely, cikkszám stb.) automatikus átkontírozás, ezáltal 600-650 összegfajtával jelzett 

bizonylat jön létre. 

 

 
 

 
 

 
 

Kiigazítás követő bizonylat által (0500) 

 

Ez a bizonylat akkor keletkezik, amikor a számla megrendeléstől eltérő összege az összepontozáskor korrigálásra kerül. A 

korrekció után a megrendelés már a javított összeggel épül le. 
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3. A KÖLTSÉGVETÉSI KERETEK BETÖLTÉSÉNEK FOLYAMATA 

 

KTGV betöltés lépései Költségkeretfajta Ktgkeret-alfajta Megjegyzés 

I. Ideiglenes keretek betöltése pótlás ideiglenes 
 

II. Elfogadott költségvetés betöltése eredeti költségkeret - 
 

III. Több alegységet önmagába foglaló  
szervezeti egységeken belüli 
keretmegbontás 

átcsoportosítások 
 (küldő/fogadó) 

eredeti szervezeti egység intézkedési terve alapján 

IV. Zárolások rögzítése visszaadások éves csökkentés költségvetéstől függően eseti 

V. Ideiglenes keretek visszavonása pótlás ideiglenes 
 

VI. Időarányos keretkorrekció 
      az alábbi metodika alapján: 

engedélyezés - 
 

a) Kötelező engedélyezések 
a1. Költségkeret-átvitel (fogadó) 
a2. Átcsoportosítás (küldő/fogadó) 
a3. Pótlás 

a1.                    - 
a2. Eredetin kívül mindegyik 
a3. Havi emelés, éves emelés stb. 

a1. Áthozott obligókhoz tartozó keretek  
a2. Ideiglenes keretekből történt átcsoportosítások 
a3. Költségvetésen felül odaítélt keretek 

b) Időarányos költségvetés 
  
  

II-III-IV. pontok egyenlegének időarányos része 

c) Összes engedélyezhető  
                 keret tárgyidőszakra = a + b 

  
  
 

d) tárgynapig engedélyezett keret 
  
  

ZKVM_LI_XXXXXX tranzakció engedélyezett keret  
oszlopában lévő tárgynapi keret 

e) Időarányos keretkorrekció = c - d   
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4. KÖLTSÉGHELYEK, RENDELÉSSZÁMOK MEGJELENÍTÉSE KVM-RIPORTOKBAN 
 
A költséghelyek és rendelésszámok megjelenítéséhez egy egyszeri, felhasználó-specifikus layout-beállítás szükséges.  
Ennek lépései a következők: 
 

1. FMRP_RFFMEP1AX lista elindítása tetszőleges adatokra.  Az egyetlen lényeges kritérium, hogy a „Csak 
változatmezők” opciónál a kis pipát vegyük ki. 
 
Tippek:  

 a fizetések értéktípus (57) viszonylag kevés idő alatt lekérhető  

 az  500-as adatszelektálási korlátot érdemes meghagyni 

 egy periódusnyi könyvelést kérjünk le 
 

 
 

2. A riport lekérése után a  segítségével vegyük fel a költséghely és rendelésszám mezőket. 
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3. Mentsük el felhasználó-specifikus layout-ként az elrendezésünket a  segítségével. Az elnevezés tetszőleges, 

a „Felhasználóspecif.” és az „Előbeállítás” mezőket pipáljuk be, majd . 
 

 
 
A layout-unk létrejött, próbáljuk ki a ZKVM_LI_XXXXXX-ban. 
 
 

4. A ZKVM_LI_XXXXXX-ban bármely felhasználás oszlopba történő aláfúrással (kivéve megrendelések!) 

ellenőrizhetjük. A  ikonnal ellenőrizhetjük, hogy ez-e az előzetes beállításunk. 
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II. KÖLTSÉGHELYI STRUKTÚRA VÁLTÁSÁNAK FŐBB INDOKAI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KÖLTSÉG-

SZÁMÍTÁS 

Korábbi költségfelosztás 

S Z E M L É L E T 

ÜZEMGAZDSÁGI PÉNZFORGALMI 

A költség 

megjelenés

i formája 

szerinti 

számítás 

A költség- 

keletkezés 

helye 

szerinti 

számítás 

A költség 

viselője 

szerinti 

számítás 

Költségnemek Költséghelyek Költségviselők 

   
 

pl.: T549202000 = kísérleti állat pl.:  1111100 = I. Bel/működés Nem került kialakításra 
       T548220000 = munkaruha  1111202 = II. Bel/devizás   
       T511211000 = telj.m.idős.f.bér  1111301 = I. Gyer/pályázati .  

Szakfeladati költséghelyek 
 
 

pl.: 9999989 = SE/aktív fekvő 
        9999983 = SE/okt. 

  

KÖLTSÉGEK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS 

PÉNZFORGALOMI 
BESZÁMOLÓK 

Egyetemi 

szakfeladati 

költséghelyek 

MILYEN 

költségek 

keletkeztek? 

HOL keletkeztek 

költségek? 
MIÉRT keletkeztek 

költségek? 

napi működés 

X 

pénzforgalmi 

felosztás 

P R O B L É M Á K 

Üzemgazdaság 

1. Minden költség általános, 

gyűjtő költséghelyen kerül 

gyűjtésre. 

2. Nem nyomon követhető egy 

költségviselő (szakfeladat) 

eredményessége. 

3. A költségvetési alapokhoz 1 db 

gyűjtő, általános költséghely 

tartozik, így üzemgazdaságban 

az itt található felhasználások 

forrásonként (OEP/OM) nem 

szétválasztottak. 

Pénzforgalom 

4. A felosztásban egy gyűjtő 

költséghelyhez egy szakfeladat 

van rendelve. A további 

szakfeladatokra történő 

felosztás vetítéssel történik 

meg. 

5. A pénzforgalmi felosztásra 

épülő beszámolók a 

költségtartalmat torzítva 

mutatják be. 
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A probléma bemutatása  
egy gyakorlati példán keresztül 

KERET OEP OM 

FELHASZNÁLÁS 

ÜZEMGAZDASÁG 

1111200 – ÁLTALÁNOS, 
GYŰJTŐ KÖLTSÉGHELY 

A felhasználás összemosódik! 

PÉNZFORGALOM AKTÍV FEKVŐBETEG-ELLÁTÁS 

II. sz. Belgyógyászati Klinika 
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A SE új költségfelosztása 

napi működés 
pénzforgalmi 

felosztás 

MILYEN költségek 

keletkeztek? 

HOL keletkeztek 

költségek? 
MIÉRT keletkeztek 

költségek? 

A költség 

megjelenési 

formája szerinti 

számítás 

A költség- 

keletkezés 

helye szerinti 

számítás 

A költség 

viselője szerinti 

számítás 

 Költségnemek                                Költséghelyek                                                      Költségviselők 
 

pl.: T549202000 = kísérleti állat                            pl.:  I. Bel/általános                       pl.: I. Bel/haematológia 
       T511211000 = telj.m.idős.f.bér                                   Kontrolling Igazgatóság                            ETK/alapképzés 
  

KÖLTSÉGEK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS 

PÉNZFORGALOMI 
BESZÁMOLÓK 

ÜZEMGAZDSÁGI PÉNZFORGALMI 

Szakfeladati költséghelyek 
 
 

pl.: 99999153 = SE/aktív fekvő 
       99999109 = SE/szakképzés 

  

Egyetemi 

szakfeladati 

költséghelyek 

S Z E M L É L E T 
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KERET OEP OM 

FELHASZNÁLÁS 40102P0101 – II. sz. 
Bel.\Belgyógyászat 

40102M0000 – II. sz. 
Bel.\Oktatás, felosztandó 

ÜZEMGAZDASÁG A felhasználás elkülönítve! 

A szakfeladat a költséghely kódjában 
meghatározva! 

PÉNZFORGALOM 

Példa a költséghelyek  
karakterisztikájának felépítésére 

II. sz. Belgyógyászati Klinika 
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III. KONTROLLING MODUL 

 

1. KÖLTSÉGNEMEK, FŐKÖNYVEK, PÉNZÜGYI TÉTELEK ÖSSZEFÜGGÉSEI 
 

1.1 Költségnemek, főkönyvek 

 

A közgazdasági osztályozásnak megfelelő bontást biztosítja. Fajtái:  

Elsődleges költségnem: 

 FI modulban „főkönyvi számla”, míg CO modulban „költségnem” elnevezéssel létezik.  

Pl:. Főkönyvi számla = T511211000 Teljes munkaidőben fogl. bére = elsődleges költségnem 

 Más modulokban (MM, SD,  HR stb.) történt, SE összköltségét növelő könyvelések. 

Másodlagos költségnem:  

 Csak a CO modulban létezik. 

Pl.: másodlagos költségnem = T502210000 textiltisztítás ≠ főkönyvi számla 

 Csak és kizárólag belső értékáramlások leképzésére szolgál. A szervezeten (SE) belül 

keletkezik, összköltséget nem növel. Felügyeleti szervek felé történő beszámolókban 

nem jelenik meg. 

 A másodlagos költségnemek a havi költségfelosztások során átterhelésekre, valamint 

teljesítmény-elszámolásokra használatosak. (pl. GMSZ költségek) 

 Az egyetemen másodlagos költségnemeken történnek a belső átkönyvelések is. 

 

a. SAP-kódolás, általános tudnivalók 

Költségnem Megnevezés 

Üzemgazdaság 
jelölése 

Költségnem  
elkülönítése 

Alábontás Költségnem 
fajtája 

Leírás 

1. karakter 2-3. karakter 4-10. karakter 

T511211000 
Teljes munkaidőben 
foglalkoztatottak bér 

T 511211000 elsődleges 
FI-ben főkönyv,  
CO-ban költségnem 

T502210000 Textiltisztítás T 50 2210000 másodlagos CO-ban költségnem 

 

 „T50” karakterlánccal kezdőnek mindig másodlagos költségnemeket takarnak. Másodlagos 

költségnemek csak „T50”-vel kezdődhetnek.  

 Minden, más karakterlánccal kezdődő költségnem elsődleges költségnem, melynek számkiosztása 

megegyezik a főkönyvével. 
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b. Törzsadat jellemzők 

 

ELSŐDLEGES KÖLTSÉGNEM 

 
 

 

 

MÁSODLAGOS KÖLTSÉGNEM 
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1.2 Pénzügyi tételek 

a. SAP-kódolás, általános tudnivalók 

 

Pénzügyi 
 tétel 

Megnevezés 

Üzemgazdaság 
jelölése 

Kiadásnem 
főcsoportja 

Kiadásnem  
alcsoportja 

Objektum 
fajtája 

Leírás 

1. karakter 2-3. karakter 4-5. karakter 

T21 bérkeret T 21 - keret kizárólag keretmozgatás 

T2101 alapilletmény T 21 01 könyvelési kizárólag felhasználás 

 

Gazdasági események kiadás és bevétel szerinti kimutatására szolgál, fajtái:  

  Bevételek: T0 karakterlánccal kezdődnek 

  Kiadások: T2-T3 karakterlánccal kezdődnek 

 

 

b. Hierarchikus felépítés = SE kiadásszerkezete 

 

 
 

 

 

 

EGYETEMI KIADÁSOK 

KIADÁSNEM FŐCSOPORT 
= 

KERETOBJEKTUM 
(keretek) 

KIADÁSNEM ALCSOPORT 
= 

KÖNYVELÉSI OBJEKTUM 
(felhasználások) 
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c. Hierarchikus felépítés = SE kiadásszerkezetének megjelenése a ZKVM-listában 

 

 
 

d. Törzsadat jellemzők 

KERETOBJEKTUM: KÖNYVELÉSI OBJEKTUM: 

 

1.3 A főkönyv összefüggései pénzügyi tételekkel, cikkszámokkal 

Főkönyv  >>  pénzügyi tétel  Főkönyv >> pénzügyi tétel >> cikkszámok 
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2. KÖLTSÉGNEMEK CSOPORTOSÍTÁSA, KAH3 TRANZAKCIÓ 
 

2.1 Költségnemcsoportok költségnemtartalmának megjelenítése 

Az egyetemen előforduló főkönyvek számviteli szempontok szerint csoportosításra kerülnek. Ezeket 

költségnemcsoportoknak nevezzük. A költségnemcsoportra történő lekérdezés lehetőségét a CO-riportok támogatják, 

megkönnyítve ezzel a riportálásokat.  

A jelenleg kialakított költségnemcsoportokat, azok tartalmát a KAH3 tranzakcióval kérdezhetjük le. 

A tranzakció elindítása után a match-kódos keresés segítségével megjeleníthetjük a jelenleg érvényes csoportokat. 

 

 A „Költségnemcsoport” mezőben a * karakter elé írjuk be az üzemgazdaságot jelző ’T’ betűt, így már csak az 

üzemgazdasági költségnemcsoportok kerülnek megjelenítésre. Pipáljuk le . 

  

Pipáljuk le , ekkor a felkínált listából válasszuk a ki a megtekinteni kívánt csoportot.  

 

 

 

 

 

 A  vagy <enter> segítségével indítsuk el. 
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A  háttérrel rendelkező mezők további alcsoportokat jelölnek, amelyek önállóan is lekérdezhetőek. A  

és  ikonok segítségével a kategóriák kibonthatók, ill. összezárhatók.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A költségnemcsoport tehát további költségnemcsoportokból épül fel. A lekérdezéseknél az 

alcsoportok szerinti besorolás is megtekinthető. 

Például KSB1 tranzakció esetén. A tranzakció elindítása után a  segítségével vegyük fel a „Költségnemcsoport” és 

„Költségnemcs megnev.” mezőket. 
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2.2 Költségnemek keresése költségnemcsoportokban  

A KAH3 lehetőséget ad egy konkrét költségnem különböző csoportokon belül történő megkeresésére is. Ehhez a 

tranzakció alapképernyőjén válasszuk ki a „Kiegészítések” menüpont „Ellenőrzési és segédfunkciók”-on belül az 

„Értékkeresés csoportokban…” funkciót. 

 

Ezt követően az alábbi képernyőre írjuk be a megkeresni kívánt költségnemet. 

 

Ezt követően kapjuk meg, hogy a megadott költségnemet mely csoportok tartalmazzák.  

A mindennapi működés során újabb és újabb főkönyvek jönnek 

létre. Azok költségnemcsoportokhoz történő hozzárendelése 

egyenként zajlik, ezért előfordulhat, hogy bizonyos főkönyvek 

besorolása a megfelelő csoportba még nem történt meg.  

A folyamatos lekérdezhetőséget biztosítandó egy automatizmus 

révén azonban az új főkönyvek egy ún. TMIND kategóriába 

azonnal besorolódnak, ezért a TMIND költségnemcsoport további 

alábontások nélkül, ömlesztve tartalmazza az SAP-rendszerben 

megtalálható minden költségnemet. 

Ezért egy költségnem legalább két csoportban mindenképpen 

megjelenik: a TMIND csoportban automatikusan, az egyéb 

csoportokban kézi besorolás által. 
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3. BELSŐ ELSZÁMOLÁS – OEP BEVÉTELEK ELLENŐRZÉSE 

 

3.1 OEP-bevételekből érvényesíthető elvonások - segédtábla 

OEP kassza ÚJ főkönyvi számlaszám Megnevezés Központi elvonás Szoli elvonás 

6 

T464230910 Fogászati ellátás + korrekció IGEN IGEN 

T464230918 Fogászati ellátás jogviszony IGEN IGEN 

T464230919 Fogászati ellátás egyebek IGEN IGEN 

12….15 T464233010 Gondozás fix díj  IGEN IGEN 

17 

T464230710 Járóbeteg ellátás (Gondozó) teljesítménye + korrekció IGEN IGEN 

T464230719 Járóbeteg ellátás (Gondozó) egyebek IGEN IGEN 

T464230720 Járóbeteg ellátás (Szakrendelés) teljesítménye + korrekció IGEN IGEN 

T464230729 Járóbeteg ellátás (Szakrendelés) egyebek IGEN IGEN 

T464230730 Járóbeteg ellátás (Labor) teljesítménye + korrekció IGEN IGEN 

T464230739 Járóbeteg ellátás (Labor) egyebek IGEN IGEN 

T464230740 Járóbeteg ellátás (PCR) teljesítménye + korrekció IGEN IGEN 

T464230749 Járóbeteg ellátás (PCR) egyebek IGEN IGEN 

20 

T464230210 Aktív fekvőbeteg ellátás teljesítménye + korrekció IGEN IGEN 

T464230211 Aktív fekvőbeteg ellátás HBCS-ben fin. implantátum  IGEN NEM 

T464230212 Aktív fekvőbeteg ellátás Extra finanszírozás  IGEN NEM 

T464230213 Aktív fekvőbeteg ellátás Sürgősségi díj  IGEN NEM 

T464230219 Aktív fekvőbeteg ellátás egyebek IGEN IGEN 

21 
T464230510 Krónikus fekvőbeteg ellátás teljesítménye + korrekció IGEN IGEN 

T464230519 Krónikus fekvőbeteg ellátás egyebek IGEN IGEN 

24 
T464231110 Művese teljesítménye + korrekció IGEN NEM 

T464231119 Művese egyebek IGEN NEM 

25 

T464233110 CT, MR teljesítménye + korrekció IGEN IGEN 

T464233119 CT, MR egyebek IGEN IGEN 

T464231410 EFI teljesítménye + korrekció IGEN NEM 

T464231419 EFI egyebek IGEN NEM 

T464231210 Nagyértékű műtétek teljesítménye + korrekció IGEN NEM 

T464231219 Nagyértékű műtétek egyebek IGEN NEM 

12….25 T464233318 Jogviszony IGEN IGEN 

0 T464233210 Előleg NEM NEM 
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3.2 OEP-bevételek ellenőrzése 

A ZKVM_LI_XXXXXX tranzakció elindítása után fúrjunk alá a bevételi pénzügyi tételek között az egyéb obligó oszlopnak. 

 

Szűrjük le az ellenőrizni kívánt üzemgazdasági hónapot. Költségnemenként (főkönyvenként) látszik az adott hónapra 

könyvelt bruttó OEP-bevételünk. 

 

Az érvényesített elvonások egy háttérciklus futtatása után a CO-modulban, a belső elszámolás riport segítségével 

(Y_SEP_28000001) követhetők nyomon.  Az adott üzemgazdasági hónap lekérdezése után az egyéb belső elszámolások 

között találjuk meg az elvonást. 

 

Az elvonás mértékét fenti segédtábla segítségével ellenőrizhetjük. 

Költségnem Bruttó 
OEP-bevétel 

Központi 
elvonás 

Szolidaritási 
elvonás 

T464230720 5 747 466 IGEN 574 747 IGEN 574 747 

T464230730 9 051 IGEN 905 IGEN 905 

T464230740 2 669 356 IGEN 266 936 IGEN 266 936 

T464230210 66 330 362 IGEN 6 633 036 IGEN 6 633 036 

T464231210 645 000 IGEN 64 500 NEM 0 

Összesen: 75 401 235  7 540 124 7 475 624 
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4. CO-ARCHÍV ÁLLOMÁNYOK ELŐHÍVÁSA 
 

A KSB1 vagy KOB1 tranzakciók használatánál érdemes tudni, hogy a 2006-2008-ig a CO-állományok archiválásra 

kerültek. A tranzakció elindítása után a „Kiegészítések” menüpont „Adatforrás” opciót válasszuk ki. 

 

A következő képernyőn pipáljuk be az „Archívum” mezőt. 

  

Válasszuk ki az -t. Majd pipáljuk le . 

 

Ezt követően töltsük ki a szokásos mezőket (költséghely(ek), költségnem(ek), könyvelés dátuma) és indítsuk el a 

tranzakciót.  

Megjegyzés: Az archívumból történő lekérdezés a szokásosnál is több időt vesz igénybe. 
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IV. PÉNZFORGALMI LEKÉRDEZÉSEK 

 

A pénzforgalom a pénztulajdonosok között végbemenő pénzmozgások összessége egy adott időszakban. 

Az egyetemen a könyvelések üzemgazdaságban történnek. A pénzforgalmi könyveléseket a pénzforgalmi átforgató végzi 

az előre beállított értéktípusok alapján.  Pl.: KMV 57-es értéktípus = kifizetett tételek = „Fizetések” 

Az átforgató havi rendszerességgel fut, ezért pénzforgalmi listákat teljesült hónapokra érdemes lekérdezni. 

 

1. PÉNZFORGALMI ADATOK LEKÉRDEZÉSE KVM-BEN 

Indítsuk el a ZKVM_LI_XXXXXX tranzakciónkat ZP* alappal.  

 

Minden üzemgazdasági alapnak megtaláljuk a pénzforgalmi párját. Ezek mindig „ZP_” karakterlánccal kezdődnek. 

 

Az üzemgazdasági lekérdezéseinkkel teljesen azonos, hierarchikus felépítésű listát kapunk. A pénzügyi tételek elől - a 

korábban tárgyaltaknak megfelelően – hiányzik a „T” karakter, illetőleg a könyvelési objektumok alatt konkrét 

pénzforgalmi főkönyvek láthatók.  

Ezen listák csak teljesült felhasználásokat tartalmaznak - keretinformációkat, megrendelés- és számlaállományt már 

nem. Ennek következtében a „Szabad keret” és a „Ker-ÖsszFe” mezők adattartalmai nem értelmezhetőek. 
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Az aláfúrási technikák ugyanúgy működnek a nem számított mezőkben („Egyébfelh”, „Fizetés”). 

 

 

2. PÉNZFORGALMI ADATOK LEKÉRDEZÉSE CO-BAN 

A CO-s riportokból pénzforgalmi lekérdezések ugyanúgy kinyerhetők. Minden üzemgazdasági költségnemnek avagy 

főkönyvnek megvan a „T” karakter nélküli, ún. pénzforgalmi párja. Továbbra is használható az egy költségnemre, 

illetőleg a csoportosított költségnemekre történő lekérdezés.  

Tipp: Az egyetemi beszámolók pénzforgalmi költségnemcsoportokra épülnek, ezért nagyon sok pénzforgalmi (nem „T” 

karakterrel kezdődő) költségnemcsoport létezik. Az ilyen jellegű lekérdezésekhez ezért a BEV, KIAD, MIND csoportokat 

érdemes használni. 
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V. HASZNOS APRÓSÁGOK 
 

Kivágás 

1. Kattintsunk egy tetszőleges cellára. 

 

2. Nyomjuk meg a CTRL+Y kombinációt, ekkor a SAP átvált kijelölés módba és az egér az egér jobb gombjának 

folyamatos nyomva tartásával ki tudjuk jelölni a kívánt adatokat az 1. pontban kijelölt cellától kezdve. 

 

 
 

3. Nyomjuk meg a CTRL+C (kivágás) kombinációt, ekkor a kijelölés a vágólapra kerül.  

 

4. Nyissunk meg egy WORD, EXCEL stb. dokumentumot és a CTRL+V kombináció lenyomásával a vágólapról 

az adatok ide másolódnak. 

 

 
 

Szelekció / Opciók 

Az általános szelekciókon kívül további szelekciós lehetőségek is rendelkezésre állnak: pl. ha ki szeretnénk 

szűrni az üres sorokat, egyéb relációs szűréseket szeretnénk alkalmazni (kisebb, nagyobb, egyenlő, kisebb vagy 

egyenlő, nagyobb vagy egyenlő, nem egyenlő) avagy egy-egy karaktert, karakter sorozatot szeretnénk szűrni 

Alábbi példában az üres sorokat szűrjük ki. 

Jelöljük ki a szűrni kívánt oszlopot (jelenleg Éves költségkeret), majd a normál szűrésnek megfelelő módon 

kattintsunk a  ikonra. A szűrni kívánt mezőben (jelenleg Éves költségkeret) az egér jobb gombja által 

előhívható menüből válasszuk ki az „Opciók” menüpontot 
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A legördülő panelen válasszuk a  lehetőséget. 

 

Kattintsunk kétszer, majd pipáljuk le és a szűrés megtörténik. 

 

 

Exportálás: bővítés/csere 

Amennyiben több képernyőt kívánunk exportálni, annak külön-külön fájlba történő kivitele nem feltétlenül 

szükséges. Az exportálás során felugró ablak két további lehetőséget biztosít számunkra: 

1. Létrehozás: új fájlba ment. 

2. Csere: egy létező fájl teljes felülírását jelenti a jelenleg exportálandó adatokkal. 

3. Bővítés: egy létező fájl kiegészítését végzi el a jelenleg exportáló adatokkal úgy, hogy a fájlban eredetileg 

tárolt, régi adatok is megmaradnak. 
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VI. RENDSZERÖSSZEFÜGGÉSEK 

 

SAP modulok  

törzsadat-kapcsolatai 

tör 

JELMAGYARÁZAT: 

 SAP-MODUL 

modulhoz tartozó 

törzsadat 

törzsadat-szintű 

adatkapcsolat 

FŐKÖNYV: 
 

511210000 – alapilletmények 
548200000 – munkaruha, védőruha 

FI 
 

pénzügyi 

 

PÉNZÜGYI TÉTEL 
 

Keretobjektum: 
T21 – bér 
T26 – gyógyszer  
T28 – dologi 

 

Könyvelési objektum: 
T2101 - alapilletmény 
T2603 - kötszer  
T2802 - irodaszer 

 

PÉNZÜGYI KÖZONT 
 
általános működés:  
40105MUKOD 
 
egyedi témákhoz rendelt, ún. 10 számjegyű 

4010563570,4010592506 

PÉNZÜGYI ALAP 
 
OEP: egészségügyi ellátás 
OM: oktatás 
EINT: egyéb intézményi bevétel 
DEV: devizatandíjas oktatás 
OTKA, KK, NFT stb.: elnyert pályázatok KVM 

 
keret-

gazdálkod

KÖLTSÉGNEM: 
 

T511211000 – teljes munkaidős bér 
T548210000 – munkaruha, védőruha 

 

KÖLTSÉGHELY: 
ktgv működés (OEP):40105P0000 
ktgv működés (OM):40105M0000 
egyéb működés (EINT): 40105E0000 
devizatandíjas (DEV):40105D0000 
pályázatok (pl.:OTKA):40105Z0000 

RENDELÉSSZÁM: 
(költséghelyek alábontása) 

 
pl. 40105D0000-s DEV alábontására 

10572 – német oktatás 
11095 – angol oktatás 

 
pl. 40105Z0000-s pályázat               

alábontására 
63570 – EATV xy téma 
92506 – OTKA zy téma CO 

 
kontrolling 

CIKKSZÁM: 

9000498 – jogdíj 
2603245 – ragtapasz 
8100767 – kísérleti állat 

 

MM, 
SD 

 

anyag-
gazdálkod
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FI 
 

pénzügyi 
FŐKÖNYV 

CO 
 

kontrolling 

KÖLTSÉGNEM 

MM, 
SD 

 

anyag-
gazdálkod

HR 
 

humán-
erőforrás 

KVM 
 

keret-
gazdálkod

PÉNZÜGYI TÉTEL 

CIKKSZÁM  TÖRZSSZÁ

RENDELÉSSZÁM 

KÖLTSÉGHELY 

PÉNZÜGYI KÖZPONT 

PÉNZÜGYI ALAP 

SAP modulok adatrögzítési összefüggései 


