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ZKVM_LI használata {zkvm_li_40203~} 

 

 

 

 

 

Kérjük le a saját szervezeti egységünk riportját! 

A tranzakció elindításával a Költségkeret-kategória cella automatikusan kitöltésre 

kerül: Vezetői költségvetés (9F). A periódus kezdete / vége mezőnél hagyjuk benne 

az 1-16 alapbeállítást, mert így lehetőségünk van az 1-12 hónapon túli technikai (4 

hónap) mozgásokkal is kiegészíteni lekérdezésünket.  

Az Alap vagy érték(ek) mezőbe állva a match kódos kereséssel kiválasztható a 

pénzügyi alap. Fontos, hogy a jó évvel ellátott alapot válasszuk ki! Természetesen 

alap megjelölése nélkül is elindítható a lekérdezés. 

 

A Pénzügyi központ vagy érték(ek) mezők automatikusan kitöltésre kerülnek az 

összes pénzügyi központra, azokon változtatni nem lehet. A Pénzügyi tétel set 

szintén automatikusan kitöltésre kerül ajánlott Vezetői beállítással, ami által az 

összes pénzügyi tétel lehívásra kerül. Azonban lehetőség van egy konkrét pénzügyi 

tétel lekérdezésére is, ha a Pénzügyi tétel set-be beírjuk a három karaktert (pl.T28).  

Alapesetben {0}, azon szervezeti 

egységek, amelyek 

alábontottak:{0,1,2….} 
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Fontos, hogy a korábbi gyakorlat (T28*), miszerint *-gal helyettesítve 

lekérhettük a T28 alá tartozó felhasználásokat MEGSZŰNT azáltal, hogy az 

alábontott tételek már O-val kezdődőek és tíz számjegyűek (pl. O511013100). 

Továbbá a tudnivalók közé tartozik, hogy a rendszeres dologi kiadások (T39) 

tétele MEGSZŰNT!  

A lekérdezés kapcsán, amennyiben olyan igény merül fel, hogy egyidejűleg 

több pénzügyi tétel beállítása is szükségszerűvé válik, akkor egyedi kérvény 

alapján a Kontrolling Igazgatóság (kontrolling@gmf.usn.hu) létrehozza a 

Pénzügyi tétel set egyéni igény szerinti beállítását.  

A lekérdezést végül a saját szervezeti egységünk minden létező alapjára indítsuk el 

az órás pipával . 

 

A képernyő bal oldalán választható ki, hogy a beszámolót milyen bontásban 

szeretnénk látni.  

 

Az 1. beszámoló alaponként összesítve mutatja az adatokat. A kis kereszt  

lenyitásával láthatjuk az összes létező alapot. A 2. Variáció: jellemzőre, a 

funkcióterületre kattintva alatta megjelennek a szakfeladat kódok, majd a kívánt 

szakfeladat kódra állva a képernyő jobb oldalán a rendszer megmutatja a hozzá 

tartozó alapot. A 3. Variáció: jellemzőre, a Költségvetési programra kattintva a 

COFOG (kormányzati funkció) kódok jelennek meg, majd a kívánt COFOG kódra 

állva a képernyő jobb oldalán a rendszer megmutatja a hozzá tartozó alapot.  
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A 2. beszámoló Pénzügyi központ hierarchia szerint mutatja a bevételeket, 

kiadásokat. A Variáció funkciókból az előzőek alapján igény szerint válogathatunk. A 

funkcióterületnél a szakfeladat kódok, költségvetési programnál a COFOG kódok, 

valamint az alapok és pénzügyi központok szerint listázhatunk.  

 

Nézzük meg a szervezeti egységünk működési központját, a teljes kibontáshoz 

használjuk a  lenyitását, vagy a Nézet/Beszámoló teljes kibontása funkciót! 

 

 

 

A 3. beszámoló Pénzügyi központ / Pénzügyi tétel sorra egyszer kattintva teljes 

kibontással láthatóvá válnak a pénzügyi központokhoz tartozó pénzügyi tételek (pl. 

T28 nem rendszeres dologi kiadások) és az alájuk tartozó elemi tételek (pl. 

O531232100 irodaszerek). Az ÁHT törvényváltozás miatt módosult SAP rendszerrel 

egyidejűleg változás állt be az alábontott pénzügyi tételek szerkezetében is. Például 

a GMSZ energetika korábban T2405 tételen volt, 2014-ben 5001100000 alábontott 

tételen jelenik meg. A variáció funkciók a fentebb leírtakhoz hasonlóan működnek.  

 

Kérjük le a saját szervezeti egységünk pl. EINT alapon lévő bármely tetszőleges 

pénzügyi központját a hozzá tartozó tételekkel! 
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A listában a * jelölések jelzik a szinteket 

 

 

Ha tudjuk, hogy milyen szinten szeretnénk a kimutatást látni, akkor a Beállítások / 

Összegzési szintek opciót választva 
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Például a 2. összegzési szint (**) szerint  

 

 

A következő kimutatást kapjuk eredményül. 
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a.) OSZLOPTARTALOM 

Keretek: tárgyévben végrehajtott keretmozgások egyenlege 

 Keretmozgások (költségkeretfajták) 

 Eredeti költségkeret: tárgyévben elfogadott költségvetési keretszámok. 

 Költségkeret-átvitel (fogadó): tárgyévet megelőző év nyitott 

megrendeléseihez/számláihoz tartozó, előző évről áthozott keret, 

illetőleg tárgyévet megelőző évről áthozott maradványok. {Ez a riport az 

áthozatokat nem képes elemeire bontani, erről az FMRP_RFFM1GX 

(ld. korábbi oktatóanyag) tételes lista gondoskodik.} 

 Átcsoportosítások: pénzügyi tételek, pénzügyi központok közötti 

átcsoportosítások {egyedi esetekben alapok között} 

 Pótlások: költségvetési keretszámokon felüli, egyéb megítélt vagy a 

működéshez szükséges további keretfelvitelek 

 Visszaadások: pótlások ellenmozgásai 

Eng.Keret: tárgynapig kiengedélyezett keretek mértéke {tavalyi obligóhoz tartozó 

keret + 100%-ban engedélyezett átcsoportosítások + havi engedélyezések} 

Megrendelések: nyitott megrendelések 

Számlák: megrendelésekhez beérkezett számlák. Megrendelés oszlopban a nyitott 

megrendelés leépül, nullázódik, ezáltal lezárul, és megjelenik a számla oszlopban. 
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Fizetések: 

 Bér, járulék soroknál: manuális bérkönyvelés, pénztári kifizetések 

 Dologi soron: SE által kifizetett számlák. Számla oszlopban a nyitott tétel 

leépül, nullázódik és a fizetés oszlopban jelenik meg. 

Átkönyvelések: Egyedi elszámolású témákhoz kapcsolódóan alapok közötti 

felhasználás átkönyvelés kezdeményezhető. Csak pénzmozgás történik, 

bizonylatmozgással nem jár (számla). • A pénzügyi alap/központ/tételen történt 

felhasználás kerül átkönyvelésre egy másik kombinációra. Ennek hatására a küldő 

pénzügyi központ keretein a felhasználás csökken, így a szabad keret nő, míg a 

felhasználást fogadó pénzügyi központon a felhasználás növekszik, tehát a 

szabadon költhető keret csökken.  

Egyéb obligók: egyetemen belüli, egyéb pénz-, ill. költségmozgatások 

a. Pénzeszközök átkönyvelése: a kiterhelésekből származó 

keretösszegek mozgatását leképező értéktípus. Fő érintettek: 

szolgáltató egységek. Csak szabad keretet mozgat, 

költségkeretfajtákon mozgás nem történik, tehát a „Keret” oszlop nem 

módosul. 

b. Tény-könyvelések CO modulban: belső átkönyvelésekből származó 

mozgások, mint pl.: 

 bevétel soron: az OEP-bevételek felosztását leképző mozgások 

 kiadás soron: belső átkönyvelések szervezeti egységek között 

 kiadás soron: központ által végzett kiterhelések (kommunális 

hulladék, telefonköltségek, stb.) 

 kiadás soron: pályázati rezsi kezelési költsége stb. 

c. Elrendelt zárolások: tárgyévben felsővezetés által elrendelt 

keretzárolások. 

SUM kiadás: Tárgyévi összes kiadás. Összes kiadás = Megrendelések + Számlák + 

Fizetések + Átkönyvelések + Egyéb obligók 

Bevételek: A bevételek mindig negatív előjellel szerepelnek. A korábbi SAP 

(Y_DEV/ZKVM_LI lista) lekérdezőkben vízszintesen a kiadások felett szerepelt, 

jelenleg az utolsó előtte oszlopban található. 

Szabad keret: Tárgyhavi szabad keret. Szabad keret = Engedélyezett keret – SUM 

Kiadás 

 

 

b.) SORTARTALOM 

a) Pénzügyi tételek: 

 A gazdasági események kiadás és bevétel szerinti kimutatását szolgálják, a kiadási 

és bevételi teljesítés főkönyvi számláknak feleltethetők meg.  
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Üzemgazdaságban: TBEVETELEK, TKIADASOK  

 

 TBEVETELEK alatt az alábbi pénzügyi tétel csoportok találhatók:  
 

  

 

Mint ahogy az ábra érzékelteti T0-val kezdődnek a bevételi mozgásokat leképező 

pénzügyi tételek és az alábontott tételek szerkezete megváltozott! Bevételi pénzügyi 

tételek esetében keretképződés EINT és pályázati alapok esetében történik. 
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 TKIADASOK alatt az alábbi pénzügyi tétel csoportok találhatók: 
 

 

 

A kiadási pénzügyi tételek hierarchiájának következő szintjét, egyben csoportját a 

kétjegyű pénzügyi tételek foglalják el (T21, T23, T26, T27, stb.). Közvetlen könyvelés 

ezekre nem történhet, a keretek azonban itt kerülnek rögzítésre (kivétel az EFI – 

egyedi finanszírozású eszközök – esetében). A hierarchia legalsó szintjén találhatók 

az ún. elemi pénzügyi tételek (O523010000, O523020000, stb.), amelyek könyvelési 

objektumként definiálhatók. A közvetlen könyvelés itt történik, amely mozgások az 

egy szinttel magasabb tételen rögzített kereteket terhelik (pl. T21, T28 stb.). 

 

A keretlekérdező listában jól látszik, hogy míg a keret oszlop összegei csak kétjegyű 

(T27, T28 stb.) pénzügyi tételen mutatkoznak, addig a felhasználások az elemi 

pénzügyi tételeken kerülnek a rendszerbe (O523010000, O523020000 stb.). 
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c.) ALÁFÚRÁS 

Keretek aláfúrása 

A keret oszlopba duplán kattintva válasszuk ki a Rögzítési bizonylat keresése opciót 
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Ezáltal betekintést nyerhetünk a keret oszlop tartalmába. 

 

 

 

Felhasználások aláfúrása 

Bármely felhasználás (kiadás) oszlop - Megrendelések, Számlák, Fizetések, 

Átkönyvelések, Egyéb obligók, SUM Kiadás (előző öt státusz összege) – tetszőleges 

sorába duplán kattintva  
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Tény egyeditétel-bizonylat keresése opciót válasszuk ki! 
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Jelen esetben az aláfúrás az alábbi listát eredményezi 

 

 

A lefúrás eredményeként megkapott listákkal különféle műveletek hajthatók végre: 

sorba rendezés, szűrés, részösszegek képzése, layout - műveletek, további oszlopok 

kiválasztása / kikapcsolása, adatok exportálása stb. 

 

 

 

ZKVM_LI tranzakció tartalmának mentése / megjelenítés Excel formátumba 

A ZKVM_LI tranzakció futásának az eredményét 2 féle formátumban tekinthetjük 

meg: 

 a szokásos SAP környezetben valamint 

 Excel formátumban 

Az Excel / SAP formátum megváltoztatása a Beállítások / Opciók menüpontban 

érhető el: 
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A felugró ablakban az Office integráció alatt található a kivitel módja: 

 Inaktív  = SAP formátum 

 MS Excel = Excel formátum 

 

A pipa megnyomásával a rendszer átveszi a kiválasztott formátumot. 
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Az Excel formátum kiválasztása után az esetlegesen felugró biztonsági ablakban engedélyezni kell a 

makrók futtatását.  

 

Az engedélyezés után a lekérdezés Excel formátumba fog megnyílni, amit a szokásos módon 

menthetünk Excel fájlba. 

 

 


