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Bevezetés  

 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) 14. §, és a 4/2013 (I.11) Korm. rendelet az 

államháztartás számviteléről előírja az Egyetem részére a számviteli politika készítését. 

A számviteli politika nem tartalmazza a jogszabályok tételes előírásait, azokat az Egyetem a 

jogszabály erejénél fogva a számviteli és pénzügyi munkájában - a könyvvezetése rendjének 

kialakításánál, a főkönyvi és analitikus elszámolásaiban, a pénzügyi rendszere 

működtetésében, a leltározás és leltárkészítés során, valamint a beszámolás rendje körében - 

alkalmazza. A szabályzatban tehát a rendelet előírásai nem kerülnek megismétlésre. Azokban 

az esetekben azonban, amelyeknél a szabályzat komplexitása azt megköveteli, avagy a 

szabályzat gyakorlati alkalmazása szükségessé teszi, beemelésre kerülnek a jogszabályi 

előírások. Azokban az esetekben ahol az Sztv. és az Áhsz. választási lehetőséget biztosít, ott a 

számviteli politikában kerülnek meghatározásra az Egyetemen alkalmazandó eljárások. 

 

Fogalmak 
 

1. Behajthatatlan követelés 

a)
1
 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 

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. 

2. informatikai eszköz: asztali és hordozható számítógépek, kézi számítógépek, 

mágneslemezes meghajtók, flashmeghajtók, optikai meghajtók és egyéb tárolóeszközök, 

nyomtatók, monitorok, billentyűzetek, egerek, belső és külső számítógép-modemek, 

számítógép-terminálok, számítógépszerverek, hálózati eszközök, lapolvasók, vonalkód-

leolvasók, programozható kártyaolvasók (smart card), számítógép-kivetítők, 

infokommunikációs, információtechnológiai eszközök, a pénzkiadó automaták (ATM) és a 

nem mechanikus működésű bolti kártyaleolvasó (POS) terminálok, valamint a mindezekbe 

beépült szoftverek, 

3. 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, 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300004.KOR&celpara=#lbj1param
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4. kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök: a kettőszázezer forint egyedi értéket nem 

meghaladó bekerülési értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök, 

5. kis összegű követelés: a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott 

értékhatár alatti követelés, 

6. követelés: az a jogszabályból, jogerős bírói végzésből, ítéletből vagy hatósági 

határozatból, szerződésből - ide értve a vásárolt és a térítés nélkül átvett követelést is - 

jogszerűen eredő fizetési igény, amelyet a kötelezett elismert és - ellenszolgáltatást is 

tartalmazó szerződés esetén - a másik fél már teljesített, ilyennek minősül a bevallás alapján 

megállapított közhatalmi bevételre irányuló, valamint az olyan követelés is, amelyet a 

kötelezett vitat, de jogszabály alapján azt a fellebbezésre vagy perindításra tekintet nélkül 

teljesítenie kell, 

7. vételár, eladási ár: a termékek, szolgáltatások beszerzése, értékesítése után fizetett, 

kapott, felárral növelt, engedményekkel csökkentett, általános forgalmi adót nem tartalmazó 

ellenérték, hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír esetén ide nem értve az Szt. 50. § 

(3) bekezdése szerinti vételárban lévő felhalmozott kamatot, 

8. végleges jelleggel nyújtott támogatások és más ellenérték nélküli kifizetések: ha 

a kedvezményezett a pénzeszközt jogszabály vagy szerződés alapján nem visszafizetési 

kötelezettség mellett kapta; a végleges jelleget nem befolyásolja, ha az átvevőt a 

felhasználásáról történő beszámolási, a jogosulatlan igénybevétel, felhasználás tekintetében 

visszafizetési kötelezettség terheli, 

9. végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség: az a pénzértékben kifejezett, 

jogszabályból, jogerős bírói ítéletből vagy hatósági határozatból, szerződésből - ide értve az 

átvállalt kötelezettségeket is - jogszerűen eredő elismert tartozás, amely kifizetésének 

feltételeit a másik fél már teljesítette, ilyennek minősül különösen a számfejtett személyi 

juttatás, a teljesítésigazolással ellátott számlázott termékértékesítésért vagy 

szolgáltatásnyújtásért fizetendő ellenérték, valamint a felvett hitelek, kölcsönök, kapott 

visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetendő összege és annak kamatai. 

 

1. A számviteli politika célja 
 

A számviteli politika célja, hogy az Egyetemen olyan számviteli rendszer (könyvvezetési és 

az azt alátámasztó bizonylati rendszer) kerüljön kialakításra, amely alapján összeállított éves 

költségvetési beszámoló megbízható és valós képet nyújtson a gazdálkodásról, illetve a 

vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetről és ez feleljen meg mind az Szt., mind az Áhsz., 

illetve egyéb jogszabályi előírásoknak. 

A számviteli politikában az Egyetemnek meg kell határoznia az alkalmazott számviteli 

rendszer szabályait, működtetésének rendjét, amely alapján össze tudja állítani vagyoni, 

pénzügyi, jövedelmi helyzetéről a megbízható és valós képet bemutató éves költségvetési 

beszámolót. A számviteli politika hozzájárul és megalapozza az Egyetem vezetéséhez, a 

megfelelő információk előállításához szükséges belső szabályozási rendet, megfogalmazza 
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azokat az elvárásokat, módszereket, megoldásokat, amelyekre az Egyetemnek az adott 

jogszabályi keretek között lehetősége van. Az államháztartási kontrollok célja az 

államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, 

hatékony és eredményes gazdálkodás biztosítása. 

A költségvetési és a pénzügyi számvitel alkalmazásával kapcsolatos sajátos szabályokat, 

előírásokat, módszereket a számviteli politikában kell rögzíteni. A belső kontrollrendszer 

működését külön szabályzatok mutatják be. 

 

A számviteli politika elkészítéséért, módosításáért az Egyetem vezetője a felelős. A 

Számviteli Politikát e személy és a gazdasági vezető a hely és a kelet feltüntetésével írja alá 

(Új Áhsz. .31. § (1)) . A számviteli politika elkészítésére az Szt. 14. § (3)-(6), (8) és (11) 

bekezdésében foglaltakat az Új Áhsz 50. §  (2)-(7) bekezdésben foglalt kiegészítésekkel kell 

alkalmazni. 

 

2. A számviteli politika kidolgozásának jogszabályi háttere  
 

 államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (tov. Áht.) 

 államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet (tov. Áht. vh) 

 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről (tov. Új Áhsz.) 

 2000. évi C. törvény (tov. Szt.) 

 68/2013 (XII.29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási 

szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendéről 

 

A számviteli politika keretében írásban rögzíteni kell - többek között - azokat a gazdálkodóra 

jellemző szabályokat, előírásokat, módszereket, amelyekkel meghatározza, hogy mit tekint a 

számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából lényegesnek, nem lényegesnek, tovább 

jelentős összegnek, nem jelentős összegnek. 

A számviteli politikában kell meghatározni, hogy a törvényben biztosított választási, 

minősítési lehetőségek közül az Egyetem melyeket, milyen feltételek fennállása esetén 

alkalmaz, illetve az alkalmazott gyakorlatot milyen okok miatt és milyen időpontban 

változtatja meg. 

3. A Számviteli politika hatálya 
 

Jelen szabályzat hatálya kiterjed a Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységére, 

továbbá a területén önállóan működő költségvetési szervre (Országos Igazságügyi Orvostani 

Intézet) illetve az egyetem azon dolgozóira, akik bizonylatok kiállításával, feldolgozásával és 

ellenőrzésével foglalkoznak. 

Az Egyetem önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv. 
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4. Az Egyetem főbb azonosító adatai, finanszírozása, 

szakfeladatok 
 

 

Az Egyetem tevékenysége során előforduló, a vagyoni és pénzügyi helyzetére kiható 

gazdasági eseményekről a költségvetési és pénzügyi számvitel alkalmazásával nyilvántartást 

vezet az SAP rendszerében, magyar nyelven, Magyarország hivatalos pénznemében forintban, 

amelyet a költségvetési év végével lezár. 

Azonosító adatok 

 Az Egyetem székhelye: 1085. Budapest, Üllői út 26.  

 Az Egyetem bankszámla számait a Pénzkezelési szabályzat tartalmazza. 

 Szakágazati besorolás: 854200 

 Gazdálkodási forma kódja: 312 

 Adóigazgatási azonosító szám: 15329808-2-42 

 Statisztikai számjel: 15329808-8542-312-01 

 TB törzsszám: 75116 

 

Finanszírozás: 

 

Emberi Erőforrás Minisztérium az alaptevékenység ellátásához és fejlesztésre nyújt 

fedezetet, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár az egészségügyi tevékenység ellátása 

és elszámolása alapján végzi a finanszírozást, az Egyetem jogosult bevételi 

tevékenységek végzésére, továbbá részesedik, a tulajdonában (résztulajdonában) lévő 

gazdasági társaságoknál keletkező nyereségből, amely a tulajdonosi döntésnek 

megfelelően, visszaforgatásra kerül az alaptevékenységbe.  

 

A költségvetési szerv tevékenységi körei: 

 

 az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységi feladatok; 

 az alaptevékenység végzése mellett időleges szabad kapacitást kihasználó 

tevékenységek, melyeket az alaptevékenységre vonatkozó szabályok szerint kell 

elszámolni; 

 gazdasági társaságban való engedélyezett részvétel. 
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Szakfeladatok  - COFOG Kódok 

 

Megnevezés Szakfeladat COFOG 

Gyógyszer-kiskereskedelem 4700031 071110 

Járóbetegek gyógyító szakellátása 8622111 072210 

Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 8622121 072220 

Járóbetegek gyógyító gondozása 8622131 072230 

Járóbetegek egynapos ellátása (pl. művesekezelés) 8622141 072240 

Fogorvosi alapellátás 8623011 072311 

Fogorvosi ügyeleti ellátás 8623021 072312 

Fogorvosi szakellátás 8623031 072313 

Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 8690311 072420 

Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 8690321 072430 

Fizikoterápiás szolgáltatás 8690371 072450 

Fekvőbetegek aktív ellátása 8610111 073110 

Fekvőbetegek krónikus ellátása 8610211 073120 

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 8622311 074011 

Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank 8690361 074060 

Egészségügyi biotechnológiai alapkutatás 7211111 014020 

Egészségügyi biotechnológiai alkalmazott kutatás 7211121 075010 

Egészségügyi biotechnológiai kísérleti feljesztés 7211131 075010 

Orvostudományi alapkutatás 7219211 014030 

Orvostudományi alkalmazott kutatás 7219221 075010 

Orvostudományi kísérleti fejlesztés 7219231 075010 

Biológiai alapkutatás 7219411 014030 

Biológiai alkalmazott kutatás 7219421 075010 

Biológiai kísérleti fejlesztés 7219431 075010 

Kémiai alapkutatás 7219511 014030 

Kémiai alkalmazott kutatás 7219521 075010 

Kémiai kísérleti fejlesztés 7219531 075010 

Szociológiai alapkutatás 7220171 014040 

Szociológiai alkalmazott kutatás 7220181 075010 

Pszichológiai- és viselkedéstudományi alapkutatás 7220241 014040 

Pszichológiai- és viselkedéstud. alkalm. kutatás 7220251 075010 

Pszichológiai- és viselkedéstud. kísérl. fejleszt. 7220261 075010 

Igazságügyi szakértői tevékenység 7490101 036010 

Orvos- és nővérszálló fenntartása és üzemeltetése 5590921 076050 

Könyvtári állomány gyarapítása 9101211 082042 

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 9101221 082043 

Könyvtári szolgáltatás 9101231 082044 

Levéltári szolgáltatás 9101321 082052 

Könyvkiadás 5811001 083020 

Óvodai nevelés 9990001 091110 

Általános isk. tanulók nappali oktatása (1-4.évf) 8520111 091211 
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Sajátos nevelési igényű ált.isk.tan.okt. (1-4) évf 8520121 091212 

Általános isk. tanulók nappali oktatása (5-8.évf) 8520211 092111 

Nappali rendsz. gimnáziumi oktatás (9-12/13.évf) 8531111 092211 

Nemzetiségi tan. nappali rendsz.gimn.okt (9-12/13) 9990001 092213 

Szakirányú továbbképzés 8542121 094120 

Egészségügyi ágazati szakmai képzés 8542141 094130 

Felsőfokú képzés 8542111 094110 

Orvos- és egészségtudományi képzési terület 8542241 094210 

Sporttudományi képzési terület 8542371 094210 

Orvos- és egészségtudományi képzés Mester 8542441 094210 

Pedagógusképzés 8542561 094210 

Sporttudományi képzési terület 8542571 094210 

Társadalomtudományi képzési terület Mester 8542571 094210 

Orvos- és egészségtudományi képzési terület 8542651 094210 

Orvos- és egészségtudományi képzési terület 8542741 094210 

Kifutó rendszerben főiskolai képzés 8542911 094210 

Kifutó rendszerben egyetemi képzés 8542921 094210 

Sport, szabadidős képzés 8551001 095020 

Tankönyv- és jegyzettámogatások 8543181 094250 

Köztársasági ösztöndíj 8543111 094260 

Miniszteri ösztöndíj 8543121 094260 

Szociális ösztöndíjak 8543141 094260 

Doktorandusz ösztöndíjak 8543151 094260 

Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak 8543161 094260 

Felsőoktatás-fejlesztés (minőség-, tehetséggond.) 8543191 094210 

Egyéb felsőoktatás-szervezési feladatok 8543291 094270 

Felsőoktatásban részt vevő hallgatók lakhatási tám 5590161 094280 

Óvodai intézményi étkeztetés 5629121 096010 

Iskolai intézményi étkeztetés 5629131 096020 

Lakó- és nem lakóépület építése - Korányi projekt 9990001 900010 

Kollégiumi szálláshelynyújt. felsőokt. hallg. sz. 5590121 094280 

Szolgálati lakás, szállás üzemeltetése 5590931 900010 

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai 5814001 083030 

Versenysport-tevékenység és támogatása 9990001 081041 

Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 5220031 045170 

Folyórat, kiadvány elkészítése - Módszertani útmut 5814001 083030 

Általános iskolai tanulószobai nevelés 8559141 092111 

Szakmai továbbképzések 8559351 095020 

Gyógyszergyártás 2100001 900010 

Egynapos sebészeti ellátás 8622201 073160 

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és 

fejlesztése 
9311021 081030 

K+ F kapcsolódó innováció 7490401 049020 

Egészségügyi és más fertőzés veszélyes hulladék 

begyűjtése, szállítása átrakása 
3812011 051050 
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Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása 3812021 051050 

Üdülői szálláshely - szolgáltatás 5520011 081071 

Fólyoirat időszaki kiadványa 5814001 083030 

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 

és ellátása  
8510121 091120 

Általános iskolai napközi otthonos nevelés 8559111 091211 

Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni 

nevelése 
8559121 091212 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása 1-4 évfolyam működtetési 

feladatok 

8520111 091220 

Általános iskolai napközi otthoni nevelés 8559111 091220 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók 

nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8 évfolyam 
8520221 92112 

Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai 

tanulószobai nevelése 
8559151 092112 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása 5-8 évfolyam működtetési 

feladatok 

8520211 092120 

Általános iskolai tanulószobai nevelés működtetési 

feladatok 
8559141 092120 

Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés - 

közismereti és szakképzés megszerzése felkészítő 

tanfolyam 

8559171 092221 

Nappali renszerű gimnáziumi oktatás 9-12/13 - 

működtetési feladatok 
8531111 092260 

Középiskolai, szakiskolai nevelés működtetési 

feladatok 
8559171 096260 

Felsőfokú végzetségi szintet nem biztosító egyéb 

képzés 
8542131 093010 

Informatikai képzési terület - felsőfokú oktatás 8542221 094210 

Gazdaságtudományok képzési terület 8542321 094210 

Pedagógus képzés 8542361 094210 

Informatikai képzési terület - felsőfokú oktatás 8542421 094210 

Bölcsészet tudományi képzési terület 8542511 094210 

Természettudományi képzési terület 8542751 094210 

Sporttudományi képzési terület 8542871 094210 

Társadalomtudományi képzési terület 8542881 094210 

Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 8559311 095020 

M.N.S. Egyéb felnőtt oktatás 8559371 095020 

Szabadidős tevékenységekkel sporttal, kultúrával és 

vallással kapcsolatos kutatás és fejlesztés 
  085010 

Határon túli magyarok egyéb támogatása   086010 

Határon túli magyarok oktatási támogatása   095010 

óvodai nevelés ellátás - működtetési feladatai   091140 

Fekvőbeteg aktív ellátása szakkórházakban   073210 
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Fekvőbeteg krónikus ellátása szakkórházakban   073220 

Pedagógiai Szakszolgáltató tevékenység szakmai 

feladatai 
  098021 

Pedagógiai Szakszolgáltató tevékenység 

működtetési feladatai 
  098022 

Pedagógiai Szakmai szolgáltatások szakmai 

feladatai 
  098031 

Pedagógiai Szakmai szolgáltatások működtetési 

feladatai 
  098032 

Nemzetközi oktatási együttműködés   098040 

Szociális biztonsággal kapcsolatos alkalmazott 

kutatás és fejlesztés 
  108010 

 

 

5. A számviteli alapelvek, és a számviteli politika keretében 

elkészítendő szabályzatok 
 

5.1 Számviteli alapelvek 
 

A költségvetési számvitelben és a pénzügyi számvitelben az Szt.-ben meghatározott 

alapelveket az Új Áhsz (2)-(8) bekezdésben meghatározott sajátosságokkal kell 

érvényesíteni. (4/2013. (1.11.) Korm. rendelet 4. § (1)) A számviteli alapelveken túl a 

könyvvezetés és az éves költségvetési beszámoló elkészítése során az Szt. rendelkezéseit 

csak akkor lehet alkalmazni, ha azt e rendelet kifejezetten elrendeli. 

 

A vállalkozás folytatásának elve 

Az Egyetem Számviteli Politikájában a vállalkozás folytatásának az elve azt jelenti, hogy a 

költségvetési szerv folytatja tevékenységét, vagyonát, anyagi eszközeit ennek érdekében veszi 

számba, mérlegeli a vele szemben támasztott követelményeket, tervezi és biztosítja az azok 

teljesítéséhez szükséges feltételeket. Ez az alapelv magában foglalja a szerkezeti változások 

megfigyelésének szükségességét is. Az elv teljesítése tehát perspektivikus gondolkodást, 

körültekintő tervezést, a tartalékok és a szükséges (többlet)források feltárását, adekvát 

munkaszervezet kialakítását és megfelelő munkaszervezést igényel a költségvetési szerv 

vezetésétől. A feladatok végrehajtásáról készített költségvetési beszámolónak meg kell alapozni a 

következő év, évek költségvetési tervezését.  

Külön jelentőséget ad ennek az elvnek az, hogy a költségvetési szervek – szociális, egészségügyi, 

oktatási, kutatási stb. területen – közfeladatot látnak el, a tevékenység folytatásáért a költségvetési 

szerv vezetői fokozott felelősséggel tartoznak. Ennek a felelősségnek tudatában kell számba 

venniük feladataikat, az azokban bekövetkezett vagy várható változásokat, és azok gondos 

mérlegelésével kell elkészíteniük költségvetésüket és kell számot adniuk a költségvetési 

beszámolóban működésükről. 
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A költségvetési szervek esetében az előzőekben foglalt körültekintő, gondos eljárás mellett feltétlenül 

figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a végezhető feladatok körét, volumenét, a tevékenység 

jellegét a költségvetési szervek nem alakíthatják ki saját hatáskörükben, mivel ezt az irányító 

(felügyeleti) szervnek van joga gyakorolni. 

A teljesség elve 

Az Egyetemnek könyvelnie kell mindazon gazdasági eseményeket, amelyeknek az eszközökre és a 

forrásokra, illetve a tárgyévi eredményre gyakorolt hatását a beszámolóban ki kell mutatni, ideértve 

azokat a gazdasági eseményeket is, amelyek az adott költségvetési évre vonatkoznak. A 

költségvetési számvitelben a teljesség elve azt jelenti, hogy el kell számolni a naptári évre szóló 

költségvetéshez kapcsolódó minden, ebben az időszakban teljesült kiadást és bevételt. 

A valódiság elve 

A könyvvitelben rögzített és a költségvetési beszámolóban szereplő tételeknek a valóságban is 

megtalálhatóknak, bizonyíthatóknak, kívülállók által is megállapíthatóknak kell lenniük. 

Értékelésük meg kell, hogy feleljen az Szt.-ben és az Áhsz.-ben előírt értékelési elveknek és az 

azokhoz kapcsolódó értékelési eljárásoknak. 

A valódiság elve a számviteli politikában két területen érvényesül: 

 az eszközök és források értékelési szabályzatában, 

 a megbízható és valós összkép kialakítását szolgáló információkon belül az egyes 

értékelési eljárások alkalmazásánál. 

A világosság elve 

A könyvvezetést és a költségvetési beszámolót áttekinthető, érthető, az Áhsz.-nek megfelelően, 

rendezett formában kell elkészíteni. 

A világosság elvét az Szt.-ben rögzített szabályok szerint kell alkalmazni a bizonylatokkal 

kapcsolatos szabályozásban. 

A következetesség elve 

A költségvetési beszámoló tartalma és formája, valamint az azt alátámasztó könyvvezetés 

tekintetében az állandóságot és az összehasonlíthatóságot biztosítani kell. 

A következetesség elve azt is jelenti, hogy a Számviteli Politikában megfogalmazott szabályokat, 

eljárásokat következetesen alkalmazni kell, tehát nem célszerű évente a számviteli politikát új 

alapokra helyezni, teljesen újraszabályozni, csak amennyiben ezt a jogszabályok, vagy sajátos 

körülmények indokolják. 
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A folytonosság elve 

Az üzleti év nyitóadatainak meg kell egyezniük az előző üzleti év megfelelő záró adataival. Az 

egymást követő években az eszközök és a források értékelése, az eredmény számbavétele csak az 

Szt.-ben meghatározott szabályok szerint változhat. A költségvetési szerveknek a folytonosság elvét 

az Szt.-ben rögzített szabályok szerint kell alkalmazniuk. Ha a választható értékelési módot egyik 

évről a másikra megváltoztatják, az értékelés változtatása hatásának mérési feladatait is rögzíteni 

szükséges. 

Az összemérés elve 

A pénzügyi számvitelben az adott időszak eredményének meghatározásakor a tevékenységek adott 

időszaki teljesítéseinek 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 és 

vállalkozási maradvány megállapításakor a bevételeket és kiadásokat tevékenységenként 

elkülönítve kell figyelembe venni. 

Az óvatosság elve 

Az óvatosság elve azt jelenti, hogy nem lehet eredményt kimutatni akkor, ha az árbevétel, 

a bevétel pénzügyi realizálása bizonytalan. A tárgyévi eredmény meghatározása során az 

értékvesztés elszámolásával, a céltartalék képzésével kell figyelembe venni az előrelátható 

kockázatot és feltételezhető veszteséget akkor is, ha az az üzleti év mérlegének 

fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között vált ismertté. Az értékcsökkenéseket, az 

értékvesztéseket és a céltartalékokat el kell számolni, függetlenül attól, hogy az üzleti év 

eredménye nyereség vagy veszteség. 

Az Egyetemnél az óvatosság elve érvényesítésekor a céltartalék képzésére vonatkozó 

szabályok nem alkalmazhatók. 

Az Egyetemnek is fontos foglalkozni az óvatosság elve alapján az értékvesztéssel. A készletek, a 

követelések, a részvények, más értékpapírok és befektetések árfolyamcsökkenését, értékvesztését 

itt is el kell számolni, a költségvetési beszámolóban a tényleges vagyoni értéket kell szerepeltetni. 

A bruttó elszámolás elve 

A bevételek és a költségek (ráfordítások), illetve a követelések és a kötelezettségek egymással 

szemben – az Szt.-ben szabályozott esetek kivételével – nem számolhatók el. 

Az Egyetem könyvvitelében is fontos a bruttó elszámolási alapelvnek az alkalmazása, mert arra is 

figyelemmel kell lenni, hogy a központi költségvetés is bruttó módon tartalmazza a bevételeket és a 

kiadásokat. Ennek következtében a nettósított zárszámadás a költségvetéssel összehasonlíthatatlan 

lene.  
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Az egyedi értékelés elve 

Az eszközöket és a kötelezettségeket a könyvvezetés és a beszámoló elkészítése során egyedileg 

kell rögzíteni és értékelni. 

A költségvetési szerveknek az egyedi értékelés alapelvét az Szt.-ben rögzített szabályok szerint kell 

alkalmazniuk, azzal az eltéréssel, hogy az egyszerűsítés alá vont követeléseknél ez az értékelés 

sajátosan jelenik meg, amelyet az Eszközök és források értékelési szabályzata tartalmaz. 

Az 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 Egyetem számvitelében ez az alapelv úgy 

érvényesül, hogy a költségvetési számvitelben nem lehet alkalmazni, de a pénzügyi számvitelben 

kell. 

A tartalom elsődlegessége a formával szemben 

A beszámolóban és az azt alátámasztó könyvvezetés során a gazdasági eseményeket, ügyleteket a 

tényleges gazdasági tartalmuknak megfelelően az Szt. alapelveihez, vonatkozó előírásaihoz 

igazodóan kell bemutatni, illetve annak megfelelően kell elszámolni. 

A lényegesség elve 

Lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása 

vagy téves bemutatása – az ésszerűség határain belül – befolyásolja a beszámoló adatait felhasználók 

döntéseit. 

A költség-haszon összevetésének elve 

Az éves költségvetési beszámolóban (költségvetési jelentésben, maradványkimutatásban, mérlegben, 

eredménykimutatásban, kiegészítő mellékletben) nyilvánosságra hozott információk 

hasznosíthatósága (hasznossága) álljon arányban az információk előállításának költségeivel. 

Ezt a számviteli alapelvet a törvények és a kormányrendeletek által előírt információ szolgáltatások 

esetében (pl. adatszolgáltatás, költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás) nem lehet 

figyelembe venni. 

 

5.2 A Számviteli politika keretében elkészítendő szabályzatok 
 

A számviteli politika keretében a következő szabályzatok készítendők el: 

  Eszközök és a források leltározási és leltárkészítési szabályzata, amely tartalmazza az 

évenkénti leltározás módszerét és eljárását. 
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  Eszközök és források értékelésének szabályzata, amely tartalmazza az év végi értékelés 

módszerét azokra az eszközökre, ill. eljárásokra, amelyekre a Szt. és az Áhsz. választási 

lehetőséget ad, s az Egyetem sajátos körülményei azt indokolttá teszik. 

 Pénzkezelési szabályzat, amely tartalmazza a napi készpénzkészlet záró állomány 

maximális mértékét. 

 önköltség-számítási szabályzat- Az állami felsőoktatási intézmény önköltségszámítás 

rendjére vonatkozó belső szabályzatának rendelkeznie kell az oktatási tevékenység, a 

kutatási tevékenység, a gyógyító-megelőző ellátás, és az egyéb tevékenységek 

költségeinek elkülönítéséről. Az oktatási tevékenység önköltségének meghatározása során 

szakonként, képzési szintenként, munkarend szerint meg kell határozni félévente az egy 

hallgatóra jutó önköltség összegét.  

 

A számviteli szabályzatok közé tartozóan kötelezően elkészítendő a számlarend és 

számlatükör. 4/2013. (1.11.) Korm. rendelet 16. melléklet állapítja meg az egységes 

számlakeretet.  Az egységes számlakerettől nem lehet eltérni, azonban az egyes könyvviteli 

és nyilvántartási számlák saját hatáskörben további részletező számlákra alábonthatók.  

Az egységes számlakeret alapján számlarendet kell készíteni.  

 

A költségvetési és pénzügyi számvitel alkalmazásával kapcsolatos sajátos szabályok, 

előírások, módszerek 

 

Az Egyetemnek az Áhsz.-ben foglaltaknak megfelelően az SAP rendszerében kétféle 

számviteli nyilvántartást vezet. 

 

A költségvetési bevételekre és kiadásokra, a kapcsolódó előirányzatokra, 

kötelezettségvállalásra, végleges kötelezettségvállalásra és követelésekre a költségvetési 

számvitelt, míg a tevékenység eredményének és a vagyon nyilvántartására pénzügyi 

számvitelt kell vezetniük egy rendszeren belül. Emiatt egyes gazdasági eseményeket mind a 

két számvitelben rögzíteni kell.  

 

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 (feladások) 

elkészítésének rendjét, az összesítő bizonylat tartalmi és formai követelményeit a 

Számlarendben szabályozza az Egyetem. 

 

6. A számviteli elszámolásokra ható lényeges tényezők 
 

Általános szabály, hogy minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök illetve 

források állományát, összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani az előírt tartalmi és 
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formai követelmények betartásával és a szabályszerűen kiállított bizonylatok adatait a 

könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell. 

A könyvviteli nyilvántartásban a pénzforgalmi gazdasági műveleteket és ezeknek az 

eszközökre és forrásokra gyakorolt hatását folyamatosan, 

 a pénzmozgással egyidejűleg, illetve 

 a kincstári számlakivonat megérkezését követő munkanapon, 

 az egyéb gazdasági műveletek bizonylatainak az adatait késedelem nélkül, de 

legkésőbb a negyedévet követő hó 15. napjáig könyvelni kell. 

Amennyiben az egyéb gazdasági műveletek könyvelése összesítő bizonylat alapján történik, 

annak tartalmi és formai követelményeit a számlarend rögzíti. 

 

6.1 Jelentős összegű eltérések szabályozása 
 

Jelentős összegű eltérés: ha az eszközök, illetve kötelezettségek év végi értékelése során a 

könyv szerinti érték és a piaci érték közötti különbözet összege meghaladja az alábbi 

értékeket:  

 

 

 Minden esetben jelentős összegűnek kell tekinteni a különbözetet, ha az immateriális 

javak, a tárgyi eszközök, az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, 

vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök Szt. szerinti terven felüli 

értékcsökkenése meghaladja az Áhsz. alapján meghatározott éves terv szerinti 

értékcsökkenést vagy a 100 000 forintot, 

 Minden esetben jelentős összegűnek kell tekinteni a különbözetet, ha a tulajdoni 

részesedést jelentő befektetéseknél, továbbá a készleteknél az értékvesztés összege 

meghaladja a bekerülési érték (a nyilvántartásba vételi érték) 20%-át vagy a 100 000 

forintot. 

 Minden esetben jelentős összegűnek kell tekinteni a különbözetet, ha a követeléseknél 

(ideértve a vevőkkel, adósokkal, a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni 

követeléseket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket) az értékvesztés összege 

meghaladja a bekerülési érték (a nyilvántartásba vételi érték) 20%-át vagy a 100 000 

forintot, 

 Minden esetben jelentős összegűnek kell tekinteni, ha az eszközök üzembe helyezésekor, 

a raktárba történő beszállításakor az adott eszköz - a rendelkezésre álló dokumentumok 

(szerződés, piaci információ, jogszabályi előírás) alapján - megállapított bekerülési értéke 

és a későbbiekben ténylegesen fizetett összeg közötti különbözet összege meghaladja a 

bekerülési érték 1%-át vagy a 100 000 forintot. 
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Általános kiadások megosztása 

Nem jelentős összegű az eltérés, ha az általános kiadások megosztási eredménye a felosztott 

kiadás valós adatától 10 % alatti eltérést mutat, ha meghaladja a 10 %-ot, az eltérés jelentős. 

Raktári készletek 

Jelentős összegű eltérésnek kell minősíteni, ha a ténylegesen leltározott készletek értékének és 

a nyilvántartások szerinti értéknek az eltérése meghaladja a készlet 5 %-át, ha ennél kevesebb, 

az eltérés nem jelentős. 

 

6.2 Előirányzat módosítások 
 

A rendkívüli többletbevételekből adódó előirányzat módosításokat, illetve a kiemelt 

előirányzat átcsoportosításokat a felügyeleti szerv jóváhagyása után, a Magyar Államkincstár 

igazolja vissza, és ezt követően kerül rögzítésre az SAP rendszerben, valamint év végi 

rendkívüli esetben a MAK zárása után, de XII.31-ig lehet saját hatáskörben, az eltérést 

indokolni kell.  

 

6.3 Rendkívüli bevételek 
 

 az elemi kár miatti térítések (biztosító által térített összeg), 

 az általános forgalmi adó visszaigénylés, (APEH) 

 a nem tervezett előző évi visszatérítések 

 a fizetés határidő miatt késedelmesen kapott kötbérek és különféle kártérítések, 

 a nem tervezett átvett pénzeszközök, 

 az előző években keletkezett és passzív pénzügyi elszámolások között kimutatott 

összegek, tárgyévben bevételként elszámolása.  

 személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlása  

 az intézmény részére felajánlott adományok 

 részesedésekből származó bevétel (osztalék) 
 

6.4 Rendkívüli kiadások 
 

 az előző éveket terhelő adó, tb., bírságok, stb. 

 az elemi és egyéb károk költségei, 

 a különféle bírságok, kötbérek, 

 a késedelmi kamatok, 

 az intézmény költségvetése változhat, létszámcsökkentés miatt (pl. végkielégítés, stb.) 

 az alaptevékenységből év folyamán kiváló gazdasági társaság megalakulásának költségei 

(cégbírósági bejegyzés, stb.)  

 lízing kiadások  

 az előző években keletkezett és aktív pénzügyi elszámolások között kimutatott összegek 

tárgyévben, kiadásként elszámolása. 

 adó és járulék törvények év közbeni változása esetén, kifizetések emelkedése 
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6.5 Jelentős, nem jelentős összegű hiba és a megbízható és valós 

képet lényegesen befolyásoló hiba szabályozása 
 

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, 

 Nem jelentős összegű hiba: ha a hiba megállapításának évében, a különböző ellenőrzések 

során, egy adott költségvetési évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és 

hibahatások - saját tőkét és a tartalékokat növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől 

független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba értékhatárát; 

 

 Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba: ha a jelentős összegű hibák és 

hibahatások összevont értéke a saját tőke és a tartalékok együttes értékét lényegesen 

megváltoztatja, és emiatt a már közzétett - a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre 

vonatkozó - adatok megtévesztőek. Minden esetben a megbízható és valós képet 

lényegesen befolyásoló hibának kell tekinteni, ha a megállapítások következtében a hiba 

megállapításának évét megelőző költségvetési év könyvviteli mérlegében kimutatott saját 

tőke és tartalékok együttes értéke legalább 10 százalékkal változik (nő vagy csökken); 

 

7. Vagyonkezelésbe vett eszközök nyilvántartása, 

költségük, bevételük elkülönítése 
 

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 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. (új Áhsz. 10. § (1)) 

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.(10. § (5)) 

Az eszközöket rendeltetésük, használatuk alapján kell a nemzeti vagyonba tartozó befektetett 

eszközök vagy forgóeszközök közé sorolni. Ha az eszközök használata, rendeltetése 

megváltozik, azok besorolását módosítani kell. (10. (7)) 
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Az Egyetem vagyonkezelője a fenntartó által rendelkezésére bocsátott vagyonnak, amit az 

egyes számlaosztályban elkülönítetten tart nyilván.  

Az állami vagyon vagyonkezelői joga erre irányuló szerződéssel jön létre az Egyetem és a 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. között (32252 sz. szerződés).  

 

Az eszközök értékcsökkentése 

 

A vagyonkezelésbe vett eszközök bruttó értékéből az értékcsökkenést folyamatosan el kell 

számolni, s az egyéb változásokat (felújítás, selejtezés, stb.) a kimutatásokban fel kell 

jegyezni.  

Az állományváltozásról az előírt adatszolgáltatást biztosítani kell, és a vagyongazdálkodási 

terv végrehajtásáról be kell számolni.  

A Szenátus dönt az Egyetem rendelkezésére bocsátott, valamint a tulajdonában levő ingatlan 

vagyon hasznosításáról, értékesítéséről.  

Az értékesítés a MNV Zrt. előzetes értesítése, ill. jóváhagyása után hajtható végre és 

számolható el. A köztartozások és az elidegenítési költségek levonása után fennmaradó 

bevételi rész felújítási, beruházási célra használható fel. 

Tartós részesedésként kell kimutatni a 2007. évi CVI. törvény (Vtv.) által tartós vagy 

ideiglenes jellegűnek minősített tulajdonrészeket. A Vtv. alapján központi költségvetési szerv, 

tartós részesedést csak akkor mutathat ki a könyveiben, ha a Vtv. szerinti miniszteri rendelet, 

vagy a MNV Zrt.vel kötött vagyonkezelési szerződés alapján tulajdonosi jogokat gyakorol. 

 

8. Gazdasági társaságban lévő részesedések számviteli 

nyilvántartása 
 

A SZT -28965 szerződés hatályba lépését követően további gazdálkodó szervezet alapítására 

az MNV Zrt. jogosult, de az Egyetem a tulajdonosi jogokat a vele kötött szerződés alapján 

gyakorolhatja. Ennek nyilvántartására is az állami vagyonkezelői szerződés előírásai 

vonatkoznak. 

Az éves beszámoló keretében a Szenátus részére jelentést kell adni az intézményi társaság 

működéséről. 

2012. szeptember 1. után az Egyetem által alapított gazdasági társaság alapítására, 

részesedésszerzésre, működésére, illetve a vezető tisztségviselőjének felelősségére az állami 

részesedéssel működő gazdasági társaságra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a nemzeti 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 88. §-a alapján. 
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A mérlegben a részesedéseket, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat a bekerülési 

értéken kell kimutatni, csökkentve az elszámolt értékvesztéssel, növelve az értékvesztés 

visszaírt összegével. Az értékhelyesbítést külön kell kimutatni az eszközök 

értékhelyesbítésének forrásával azonos összegben. 

 

9. Az eszközök és források minősítési szempontjai 
 

9.1 Általános besorolási szabályok 
 

Az Szt. a befektetett eszközök, és a forgóeszközök megkülönböztetéséhez mindössze egyetlen 

kritériumot határoz meg, amely szerint a kétféle eszközcsoport elválasztása a használati idő 

alapján történik, így az eszközöket, amelyek az Egyetem tevékenységét egy éven túl 

szolgálják a befektetett eszközök közé, amelyek éven belül elhasználódnak, a forgóeszközök 

közé kell besorolni. 

Az egyes eszközök befektetett eszköznek, illetve forgóeszköznek minősítésénél a következő 

központi előírásokat figyelembe kell venni: 

 nem lehet kimutatni az eszközök (sem a befektetett, sem a forgóeszközök) között a bérbe 

vett eszközöket, használatra tartósan átvett eszközöket. Ezeket az eszközöket a 0. 

nyilvántartási számlák számlaosztályban szabad nyilvántartani; 

 a bérbe vett vagy használatra átvett eszközökön végzett beruházási és felújítási munkák 

értékét a befektetett eszközök között, az adott eszköznek megfelelő csoportnál lehet 

kimutatni. 

 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. 

 az azonos rendeltetésű eszközök a gyakorlatban történő használatuk alapján kerülhetnek 

egy költségvetési szerven belül a forgóeszközök és a befektetett eszközök közé is.  

 az egyedi eszközök esetében szakmai szempontok szerint a beszerzést végző szervezeti 

egység hatáskörébe tartozik a minősítés; 

 az egyes eszközök minősítését a számviteli bizonylatokon írásban kell rögzíteni. 
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9.2  Kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök 
 

A kettőszázezer forint egyedi értéket nem meghaladó bekerülési értékű vagyoni értékű jogok, 

szellemi termékek, tárgyi eszközök 

A kisértékű immateriális javak bekerülési értéke a beszerzést, a kisértékű tárgyi eszközök 

bekerülési értéke az üzembe helyezést, használatba vételt követően, legkésőbb az 4/2013 

(I.11.) Korm. rendelet 53. § (6) bekezdés d) pontja szerinti elszámolások során terv szerinti 

értékcsökkenésként egy összegben elszámolandó. 

A kis értékű immateriális javak és tárgyi eszközök minősítése a számla alapján a beérkezéskor 

megtörténik. A minősítés szempontja a bekerülési érték. Elszámolása a számlarend szerint 

történik, felhalmozási kiadásként, nyilvántartása mennyiségi és értékbeni. 

 

9.3  A könyvviteli mérlegben értékkel nem szereplő eszközök és 

források bemutatása 
 

A mérlegben értékkel nem szereplő egyes eszközök és források esetében az alábbi 

nyilvántartásokat alakítja ki az Egyetem: 

I. Követeléseknél analitikus nyilvántartást, egyedi értékelést alkalmaz.  

 biztos jövőbeni követelések; 

 függő követelések (pl. le nem zárt peres ügyek miatti követelések, 

kapott biztosítékok, fedezetek) esetén; 

II. Kötelezettségeknél analitikus nyilvántartást, egyedi értékelést alkalmaz: 

 függő kötelezettségek (pl. le nem zárt peres ügyek miatti 

kötelezettségek, biztosítékokkal, fedezetekkel kapcsolatos függő 

kötelezettség); 

 biztos jövőbeni kötelezettség esetén; 

III. Befektetett eszközöknél: 

 nulláig leírt, de használatban lévő eszközök nyilvántartása nem külön 

számlán történik, hanem az 1-es számlaosztályban; 

 az Egyetem nem rendelkezik üzemeltetésre átvett eszközzel, a kezelésre 

átvett eszközök nyilvántartása az SAP-ben biztosított; 

 bérbe vett eszközök elkülönített főkönyvi számlán kerülnek 

nyilvántartásra a „0”-ás számlaosztályban; 
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IV. A korábbi kis értékű tárgyi eszközök mennyiségi és értékbeli nyilvántartásban 

szerepelnek. 

V. Készletek mennyiségben és értékben kerülnek nyilvántartásra analitikus módon. 

 

10. Az eszközök értékelési szempontjai   
 

Az eszközök részletes értékelési szempontjait az Eszközök és források Értékelési Szabályzata 

tartalmazza. 

Az Egyetemen az értékcsökkenést havonta, a hónap utolsó napján állományban lévő tárgyi 

eszközök után – az éves szintű leírási kulcsok alapján, hónapra számított összegben – kell 

elszámolni.  

 

10.1 Bekerülési érték meghatározása 
 

A bekerülési értéket az Áhsz. 15., 16., és 16/A.§-ában foglaltak szerint kell megállapítani.  

Ezeket a szabályokat egészíti ki a Szt. 47. § (9) bekezdése azzal, hogy az eszközök értékének 

utólagos módosítása során akkor kell a különbözet összegét jelentősnek tekinteni, ha az 

meghaladja az eredetileg elszámolt bekerülési érték 1 %-át, de legalább az százezer forintot. 

 

10.2 A bekerülési érték újbóli megállapítása  
 

Az Áhsz. 16/A. § (1) Törvény vagy kormányrendelet előírhatja az immateriális javak, tárgyi 

eszközök és a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök meghatározott köre bekerülési 

értékének újbóli megállapítását. Az Egyetem a 2014.01.01-ét megelőzően üzembe helyezett, 

használatba vett eszközök korábban megállapított terv szerinti értékcsökkenési leírási kulcsát, 

korábban elszámolt terv szerinti értékcsökkenését és a hátralévő időszakban még 

elszámolandó terv szerinti értékcsökkenésének elszámolásának szabályait nem változtatta 

meg.  

A bekerülési érték megállapításánál – egyetlen kivételtől eltekintve – nincs döntési 

lehetősége. Ez az egyetlen kivétel az Szt. 47. § (9) bekezdésében szabályozott eset, amikor az 

eszköz használatba vételekor még nem áll rendelkezésre minden dokumentum és a bekerülési 

értéket sajátosan (szerződés, piaci információk, jogszabályi előírás) kell megállapítani. 

Ingatlanok esetében a Vagyongazdálkodási Igazgatóság feladata a becsült érték 

meghatároztatása.  

 

Az Egyetem minden tárgyi eszközt számla alapján aktivál, az üzembe-helyezési dátumot 

figyelembe véve.  
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10.3 Terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának szabályai 
 

Az immateriális javak és tárgyi eszközök üzembe helyezését követően értékcsökkenést kell 

elszámolni. Az értékcsökkenés az adott eszköz fizikai és erkölcsi elavultságát jellemző 

mutató. 

Az Egyetemen az értékcsökkenést havonta, a hónap utolsó napján állományban lévő tárgyi 

eszközök után – az éves szintű leírási kulcsok alapján, tényleges használatuknak megfelelően, 

hónapra számított összegben – kell elszámolni.  

A terv szerinti értékcsökkenés elszámolására az Áhsz. 9. pont 17 §-ában rögzített szabályok 

vonatkoznak.  

 

Az Alapítói okirat szerint az Egyetem nem végez vállalkozási tevékenységet, ezért az 

értékcsökkenést nem kell megosztani alap- és vállalkozási tevékenység között. 

 

Az értékcsökkenési leírás kulcsai: 

Az immateriális javak esetén a terv szerinti értékcsökkenés leírási kulcsa 

a) vagyoni értékű jogoknál 16% vagy a tervezett használati idő alapján megállapított lineáris 

kulcs, 

b) szellemi termékeknél 33%. 

 

A tárgyi eszközök esetében alkalmazott értékcsökkenési kulcsok az 1996. évi LXXXI. 

Társasági adóról szóló törvény 2. sz. mellékletében rögzítettekkel megegyezőek. 

 
Az Egyetemnek kizárólag egyes eszközcsoportok értékcsökkenéskulcsának a megállapítására 

terjed ki a választási lehetősége. 

 az épület-beruházásoknál a műszaki paraméterek alapján dönteni kell, hogy az adott 

eszköz hosszú, közép vagy rövid élettartamú szerkezettel rendelkezik. Az épület, 

építmény jellegére tekintettel való besorolást a Beruházási és Létesítmény-fenntartási 

Igazgatóság végzi. 

 a múzeális jellegű tárgyi eszközök, művészeti alkotások esetében, amelyek az értékükből 

a használat során nem veszítenek, vagy amelyek értéke – különleges helyzetükből, egyedi 

mivoltukból adódóan – évről évre nő, a besorolást a Beruházási és Létesítmény-fenntartási 

Igazgatóság végzi. 

 

 

10.4 Terven felüli értékcsökkenés elszámolási szabályai 
 

A Egyetemnek terven felüli értékcsökkenést kizárólag akkor kell elszámolnia év közben, 

amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan 
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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;, vagy a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak 

korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető; Ezekben az esetekben az Egyetemnek 

döntési lehetősége nincs. 

 

 

10.5 Az értékvesztés elszámolása 
 

Értékvesztést kell elszámolni 

 részesedésekre, 

 készletekre, 

 követelésekre, 

 nem a Kincstár által vezetett fizetési számlákra.( Áhsz. 18. § és 19. §-ában és az Szt. 54–

56. §) 

 

Az Egyetem ezeknél az eszközcsoportoknál ahhoz, hogy az értékvesztés-megállapítási 

kötelezettségüknek eleget tegyenek, az eszközök és források értékelési szabályzatban rögzíti, 

hogy az egyes eszközcsoportoknál milyen módszerrel és az Egyetemen belül mely szervezeti 

egységnek lesz a feladata a piaci, forgalmi érték, vagy az utánpótlási érték meghatározása. A 

követelések esetén nem értelmezhető a piaci, forgalmi érték kategória, itt a várható 

megtérülési összeg megállapítási módot kell szabályozni.  

Az eszközök és források értékelési szabályzatban rögzíteni kell, hogy az értékvesztés 

visszaírásával kapcsolatos döntés kinek a hatáskörébe tartozik. 

 

 

10.6 Értékhelyesbítés elszámolása 
 

Az Egyetem egyetlen eszközcsoportra sem alkalmazza a piaci átértékelés lehetőségét. 

 

11. Az általános kiadások megosztási módszerei 
 

A felmerüléskor közvetlenül a szakfeladatokra terhelhető (elszámolható) folyó kiadásokat az 

SAP számítógépes program segítségével a 7. „Tevékenységek kiadásai előirányzata és 

előirányzat teljesítése” számlaosztályban, a közvetetten elszámolható folyó kiadásokat a 6. 

Közvetett (általános) kiadások számlaosztályban kell elszámolni.  

Belső szolgáltatási rendszerből a felsorolt üzemek adatai kerülnek átadásra a főkönyvi 

könyvelésbe: 
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 Energia ellátás   

 Mosodai szolgáltatás  

 Élelmezési szolgáltatás  

 Gépkocsi szolgáltatás  

 KÚT szolgáltatásai   

 Szolgáltatási Osztály szolgáltatásai 

 Nővérszálló 

 Kommunális hulladék 

 

A 6. számlaosztályban azokat a kiadásokat kell elszámolni, amelyekről a felmerüléskor nem 

állapítható meg, hogy azok mely szakfeladathoz kapcsolódnak, csak azok költséghelye 

állapítható meg.  

A központi irányítás kiadásainak felosztása a társüzemi szolgáltatás átvezetése után a 

szakfeladat számlákon megjelenő összeg arányában, viszonyszámok alapján történik.  

A költséghelyen gyűjtött kiadások felosztása a 7-es szakfeladatok arányában történik. 

 

 

12. Az eszközök és források értékelése 
 

Az eszközök és források értékelését az Áhsz. 20-21. §-ai és a Szt. 46. §-a tartalmazza, amely 

az Eszközök és források szabályzatában kerül részletezésre. 

 

13. Beszámolásra vonatkozó szabályok 
 

Az éves költségvetési beszámoló részei: 

 

Költségvetési számvitelből: 

 költségvetési jelentés (Az egységes rovatrend szerinti tagolásban az eredeti 

és módosított előirányzatokat, az azokra vonatkozó követeléseket, 

kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket, valamint az 

előirányzatok teljesítését a teljesített bevételek és kiadások kormányzati 

funkciók szerinti megoszlását, valamint azoknak a kormányzati funkciók 

rendjében meghatározott mutatószámait tartalmazza.), 

 maradványkimutatás, 

 adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott 

tisztségviselők összetételéről. 
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Pénzügyi számvitelből: 

 mérleg (A nemzeti vagyon induláskori értékeként a 2014. január 1-jén 

meglévő, a nemzeti vagyonba tartozó eszközök bekerülési értékének 

forrását kell kimutatni, a nemzeti vagyon változásai között a 2014. január 1-

jét követően a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök és 

forgóeszközök között elszámolt változást kell kimutatni.); 

 eredménykimutatás (Átmeneti rendelkezésként a 2014. évről készített éves 

költségvetési beszámolók eredménykimutatásában az előző időszakra 

vonatkozó adat nem szerepeltethető.) ; 

 költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás (szakfeladatok 

szerinti bontásban tartalmazza a felmerült költségek, az eredményszemléletű 

eszközök és szolgáltatások értékesítés nettó bevételei, az egyéb működési 

célú támogatások eredményszemléletű bevételi és a felhalmozási célú 

támogatások eredményszemléletű bevételei bemutatását); 

 kiegészítő melléklet 

 immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe 

adott eszközök állományának alakulása; 

 eszközök értékvesztésének alakulását; 

 kiegészítő tájékoztató adatok. 

 

A mérlegkészítés időpontja a költségvetési évet követő év február 15-e. Az éves költségvetési 

beszámolót az irányító szerv részére a költségvetési évet követő év február 28-ig kell 

megküldeni.  

 

A mérlegkészítés időpontját a költségvetési szerv nem változtathatja meg, ez az az időpont, 

amíg a költségvetési évre vonatkozóan a következő évben még könyvelni lehet.  

 

A Rektor vezetői nyilatkozatban évente értékeli a belső kontrollrendszer működését.  

 

 

14. A könyvviteli zárlat munkálatai 
 

Az Áhsz. 53. § (1) bekezdése alapján a könyvviteli zárlat során a (3) bekezdés szerinti 

elszámolási időszakokat követően el kell végezni a folyamatos könyvelés teljessé tétele 

érdekében szükséges kiegészítő, helyesbítő, egyeztető, összesítő könyvelési munkákat, a 

könyvviteli, valamint a költségvetési könyvvitel során vezetett nyilvántartási számlák 

lezárását, és - a (3) bekezdés b) és c) pontja szerinti könyvviteli zárlat alátámasztására - a 

főkönyvi kivonat elkészítését.  

Az Áhsz. 53. § (2) bekezdésese szerint 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 
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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 a (4)-(6) bekezdés 

másként nem rendelkezik - a negyedéves könyvviteli zárlat során kell a könyvviteli 

számlákon elszámolni.  

A könyvviteli zárlatot az Áhsz. 53. § (4)-(7) bekezdés szerinti tartalommal kell elvégezni  

a) havonta, a tárgyhót követő hónap 15. napjáig,  

b) negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig, és  

c) évente, a mérlegkészítés időpontjáig.  

 

Az éves könyvviteli zárlat keretében az Áhsz. 53. § (8) bekezdés előírásait kell betartani a 

pénzügyi igazgatónak. 

A havi, negyedéves és éves könyvviteli zárlat keretében a meghatározott egyezőségek 

vizsgálatával el kell végezni a költségvetési és a pénzügyi könyvvezetés helyességének 

ellenőrzését, amely végrehajtásáért a pénzügyi igazgató felel.  

 

A mérleg alátámasztása leltárral 

 

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. (Áhsz. 22. § (1)) A leltározás részletes 

szabályait a Leltározási Szabályzat tartalmazza. 

 

Az Egyetem a leltározás és a leltárkészítés során a Számviteli politika, az Eszközök és 

források értékelési szabályzata, valamint Leltározási és leltárkészítési szabályzat előírásainak 

betartásával jár el. A kártérítési felelősség meghatározásánál a Kollektív Szerződés az 

irányadó. 

 

A bizonylatok megőrzésének módja  

 Az Egyetem a költségvetési évről készített beszámolót, valamint az azt alátámasztó 

leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot, valamint más, a jogszabályok követelményeinek 

megfelelő nyilvántartást, olvasható formában, valamint az adatok feldolgozásánál 

alkalmazott, működőképes állapotban tárolt számítógépes programot legalább 10 évig 

köteles megőrizni. 

 A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot 

(ide értve a főkönyvi, számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is) 

legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján 
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visszakereshető módon megőrizni. A folyószámlákra az elévülési idő a folyószámla 

megszűnésének időpontjával kezdődik.  

 A szigorú számadású bizonylatok rontott példányaira is vonatkozik az előző bekezdés 

szerinti megőrzési kötelezettség. 

 A megőrzési időn belüli szervezeti változás (ide értve a jogutód nélküli megszűnést is) 

nem hatálytalanítja e kötelezettséget, így az előző bekezdések szerinti bizonylatok 

megőrzéséről a szervezeti változás végrehajtásakor intézkedni kell.  

 

Az elektronikus formában kiállított bizonylat összes adatának megőrzését biztosítani kell 

olyan formában, hogy utólagosan módosítani ne lehessen.  

Elektronikus forma: azonnali kiírás, program megőrzése, kódlista mellékelése. 

 

15. Könyvvizsgálat 
 

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy az egészségügyi ellátórendszer 

fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 12. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi 

szolgáltató (amely érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkezik, és az egészségügyi 

szakellátásokért az Egészségbiztosítási alapból finanszírozott tételek éves összege eléri a 300 

millió Ft-ot) köteles a számviteli szabályok szerinti beszámolóját könyvvizsgálóval 

ellenőriztetni. 

 

16. Számviteli politikáért való felelősség 
 

Az intézmény vezetője, az Egyetem Rektora felelős: 

 pénzügyi gazdálkodás szabályszerűségéért, 

 a gazdasági lehetőségek (kiemelt előirányzatok) és a kötelezettségek összhangjának 

biztosításáért, 

 gazdálkodásban a szakmai hatékonyság és a gazdaságossági követelmények 

érvényesülésért, 

 belső kontrollrendszer működéséért, valamint a belső ellenőrzés megszervezésért, és 

hatékony működésért, 

 számviteli politika és ahhoz tartozó szabályzatok főbb irányainak meghatározásáért, 

karbantartásáért, jóváhagyásáért és végrehajtásáért. 
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Záró rendelkezések 
 

A Számviteli Politika a Szenátus jóváhagyásával 2014. április 24. napján lép hatályba, ezzel 

egyidejűleg a 66/a/2013. (V.30) sz. Számviteli Politika hatályát veszti. 
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