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Bevezetés  

 

A számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) 14. §, és a 249/2000 (XII. 24.) Az 
államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 
szóló kormányrendelet (Áhsz.) 8. §-a, elıírja az Egyetem részére a számviteli politika 
készítését. 

A számviteli politika nem tartalmazza a jogszabályok tételes elıírásait, azokat az Egyetem a 
jogszabály erejénél fogva a számviteli és pénzügyi munkájában - a könyvvezetése rendjének 
kialakításánál, a fıkönyvi és analitikus elszámolásaiban, a pénzügyi rendszere 
mőködtetésében, a leltározás és leltárkészítés során, valamint a beszámolás rendje körében - 
alkalmazza. A szabályzatban tehát a rendelet elıírásai nem kerülnek megismétlésre. Azokban 
az esetekben azonban, amelyeknél a szabályzat komplexitása azt megköveteli, avagy a 
szabályzat gyakorlati alkalmazása szükségessé teszi, beemelésre kerülnek a jogszabályi 
elıírások. Azokban az esetekben ahol az Sztv. és az Áhsz. választási lehetıséget biztosít, ott a 
számviteli politikában kerülnek meghatározásra az Egyetemen alkalmazandó eljárások. 

 
Fogalmak 
 

Behajthatatlan követelés: az a követelés, 

a) amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy amennyiben a talált 
fedezet a követelést csak részben fedezi, a nem fedezett rész tekintetében, 

b) amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási 
javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet, 

c) a költségvetési törvényben meghatározott kisösszegő követelések tekintetében, amelyet 
eredményesen nem lehet érvényesíteni, vagy amelynél a fizetési meghagyásos eljárással, 
vagy a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan 
behajtható összegével (a fizetési meghagyásos eljárás, a végrehajtás veszteséget eredményez 
vagy növeli a veszteséget), illetve amelynél az adós nem lelhetı fel, mert a megadott címen 
nem található és a felkutatása „igazoltan” nem járt eredménnyel, 

d) amelyet bíróság elıtt érvényesíteni nem lehet, 

e) amely a hatályos jogszabályok alapján elévült. 

A behajthatatlanság tényét és mértékét bizonyítani kell.  

Idegen pénzeszköz: mindazon pénzkövetelés, amelynek változása nem kapcsolódik 
közvetlenül az államháztartás szervezete alap-, illetve vállalkozási tevékenységének 
ellátásához és az adott szervezetnél a költségvetési elıirányzatok teljesítéseként változásuk 
nem számolható el. 

Kis összeg: az adott költségvetési évre vonatkozóan a mindenkori költségvetési törvényben 
meghatározott követelés értékhatára. 

Támogatásértékő bevétel: az Ávr. 2.§ b) pontja, továbbadási célú bevétel az Ávr. 121.§ (1) 
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bekezdése szerinti fogalom. 

Vásárolt készletek: az anyagok (élelmiszerek, gyógyszerek, vegyszerek, irodaszerek, 
nyomtatványok, tüzelıanyagok, hajtó- és kenıanyagok, szakmai anyagok, munkaruha, 
védıruha, formaruha, egyenruha, egyéb 2000. évi C. számviteli törvény 28. § (3) bekezdés a) 
pontja szerinti készletek), az áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások, 
követelés fejében átvett eszközök, készletek és értékesítési céllal átsorolt eszközök. 

 

1. A számviteli politika célja 
 

A számviteli politika megalkotásával, írásba foglalásával kapcsolatban az alábbi célok 
fogalmazhatók meg: 

• Megalapozza az Egyetem tevékenységének legjobban megfelelı számviteli rendszer 
kialakítását, mőködését.  

• Megteremti a kereteket ahhoz, hogy a számviteli rendszerbıl nyerhetı információk 
megbízható és valós képet, tájékoztatást adjanak az Egyetem vagyoni, pénzügyi 
helyzetérıl és azok alakulásáról. 

• Megfogalmazza mindazon számviteli elveket, általános szabályokat, értékelési módokat, 
gyakorlati eljárásokat, melyeket a beszámoló összeállítása és a könyvvezetés során 
alkalmazunk. 

• Kijelöli a belsı szabályozás elvi alapját és kereteit. 
• Teljesíti a számviteli törvény, aktualizálásra vonatkozó elıírásait. 
• Megteremti az összhangot a számviteli törvényben, ill. számviteli rendeletben rögzített 

alapelvek és értékelési elıírások illetve a központi költségvetési fejezet számvitele, 
könyvvezetése és beszámolási kötelezettsége során alkalmazandó eljárások között, 
figyelemmel a fejezet elvárásaira, mőködésének speciális szabályaira és elszámolásának 
sajátosságaira. 

 

2. A számviteli politika kidolgozásának jogszabályi háttere  
 

Jogszabályok: 

• a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban Szt.)  
• a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.),  
• az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (továbbiakban Áhsz) 
• az adózás rendjérıl szóló 2003.évi XCII. törvény,  
• az általános forgalmi adóról szóló2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa 

tv.) 
• az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (továbbiakban: Áht), 
• az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról intézkedı 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.), 
• a szakfeladat rendrıl és az államháztartási szakágazati rendrıl szól 56/2011. (XII. 

31.) NGM rendelet   
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Az Áhsz. 8. § (5) bekezdése elıírja, hogy a számviteli politika keretében írásban rögzíteni kell 
- többek között - azokat a gazdálkodóra jellemzı szabályokat, elıírásokat, módszereket, 
amelyekkel meghatározza, hogy mit tekint a számviteli elszámolás, az értékelés 
szempontjából lényegesnek, nem lényegesnek, tovább jelentıs összegnek, nem jelentıs 
összegnek. 

A számviteli politikában kell meghatározni, hogy a törvényben biztosított választási, 
minısítési lehetıségek közül az Egyetem melyeket, milyen feltételek fennállása esetén 
alkalmaz, illetve az alkalmazott gyakorlatot milyen okok miatt és milyen idıpontban 
változtatja meg. 

A számviteli politikában többek között rögzítendı, hogy mi tekintendı figyelembe veendı 
szempontnak: 

• a megbízható és valós összkép kialakítását befolyásoló lényeges információk 
tekintetében, 

• a kis értékő tárgyi eszközök, vagyoni értékő jogok és szellemi termékek minısítésénél, 
• az értékcsökkenés összegének alap- és vállalkozási tevékenység közötti megosztásánál, 
• az alap- és vállalkozási, tevékenységet terhelı elızetesen felszámított általános forgalmi 

adó megosztásánál, 
• az általános kiadások megosztási módszerének kiválasztásánál, 
• a raktári készletek leltározása során az eltérések kompenzálásánál és a káló 

elszámolásánál, 
• a terven felüli értékcsökkenés elszámolása tekintetében, 
• a befektetett eszközök piaci értéken történı értékelés esetén az eszközök piaci értéke és 

a könyv szerinti értéke között különbözet jelentıs összegének meghatározásánál. 
 

3. A Számviteli politika hatálya 
 

Jelen szabályzat hatálya kiterjed a Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységére, 
továbbá a területén önállóan mőködı költségvetési szervekre illetve az egyetem azon 
dolgozóira, akik bizonylatok kiállításával, feldolgozásával és ellenırzésével foglalkoznak. 

Az Egyetem önállóan mőködı és gazdálkodó központi költségvetési szerv, külön 
megállapodás alapján ellátja a két önállóan mőködı költségvetési szerv (Országos 
Igazságügyi Orvostani Intézet, Fog és szájbetegségek Országos Intézete) pénzügyi-gazdasági 
tevékenységét is. 

Az Egyetem szabályzatainak hatályát kiterjeszti a hozzá rendelt önállóan mőködı 
költségvetési szervekre. 

 

4. Az Egyetem fıbb azonosító adatai, finanszírozása, szakfeladatok 
 
Az egyetem tevékenysége során elıforduló, a vagyoni és pénzügyi helyzetére kiható 
gazdasági eseményekrıl a kettıs könyvvitel rendszerében, módosított teljesítés szemlélető 
nyilvántartást vezet magyar nyelven, Magyarország hivatalos pénznemében forintban, 
amelyet a költségvetési év végével lezár. 
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Azonosító adatok 
 

Az Egyetem székhelye: 1085. Budapest, Üllıi 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: 
 
Nemzeti Erıforrás 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) lévı gazdasági 
társaságoknál keletkezı nyereségbıl, amely a tulajdonosi döntésnek megfelelıen, 
visszaforgatásra kerül az alaptevékenységbe. 
 

Szakfeladatok  
 

210000 Gyógyszergyártás 

381201 
Egészségügyi és más fertızésveszély hulladék 
begyőjtése, szállítása, átrakása 

381202 
Egyéb veszélyes hulladék begyőjtése, szállítása, 
átrakása 

470001 Kiskereskedelem (kivéve:jármő, motorkerékpár) 

470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 

470003 Gyógyszer kiskereskedelem 

552001 Üdülıi szálláshely-szolgáltatás 

559012 
Kollégiumi szálláshelynyújtás felsıoktatásban 
részt vevı hallgatók számára 

559016 
Felsıoktatásban részt vevı hallgatók lakhatási 
támogatása 

559099 Egyé m.n.s. szálláshely-szolgáltatás 
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562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 

562917 Munkahelyi étkeztetés 

581100 Könyvkiadás 

581400 Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása 

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

721111 Egészségügyi biotechnológiai alapkutatás 

721112 
Egészségügyi biotechnológiai alkalmazott 
kutatás 

721113 Egészségügyi biotechnológiai kísérleti fejlesztés 

721921 Orvostudományi alapkutatás 

721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás 

721923 Orvostudományi kísérleti fejlesztés 

721941 Biológiai alapkutatás 

721942 Biológiai alkalmazott kutatás 

721943 Biológiai kísérleti fejlesztés 

721951 Kémiai alapkutatás 

721952 Kémiai alkalmazott kutatás 

721953 Kémiai kísérleti fejlesztés 

722017 Szociológiai alapkutatás 

722018 Szociológiai alkalmazott kutatás 

722019 Szociológiai kísérleti fejlesztés 

722024 
Pszichológia- és viselkedéstudományi 
alapkutatás 

722025 
Pszichológia- és viselkedéstudományi 
alkalmazott kutatás 

722026 
Pszichológia- és viselkedéstudományi kísérleti 
fejlesztés 

749010 Igazságügyi szakértıi tevékenység 
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749031 Módszertani szakirányítás 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

852011 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerő 
nevelés, oktatása (1-4.évfolyam) 

852012 
Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók 
nappali rendszerő nevelés, oktatása (1-
4.évfolyam) 

852021 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerő 
nevelés, oktatása (5-8.évfolyam) 

853111 
Nappali rendszerő gimnáziumi oktatás (9-12/13. 
évfolyam) 

853113 
Nemzetiségi tanulók nappali rendszerő 
gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam) 

854211 Felsıfokú szakképzés 

854212 Szakirányú továbbképzés 

854213 
Felsıfokú végzettségi szintet nem biztosító 
egyéb képzés 

854214 Egészségügyi szakmai képzés 

854222 Informatikai képzési terület 

854224 Orvos- és egészségtudományi képzési terület 

854232 Gazdaságtudományok képzési terület 

854236 Pedagógusképzés 

854237 Sporttudományi képzési terület 

854242 Informatikai képzési terület 

854244 Orvos- és egészségtudományi képzési terület 

854256 Pedagógusképzés 

854257 Sporttudományi képzési terület 

854258 Társadalomtudományi képzési terület 

854265 
Orvos- és egyészség tudományi képzési terület 
Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén 

854274 Orvos- és egészségtudományi képzési terület 

854291 Kifutó rendszerben fıiskolai képzés 
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854292 Kifutó rendszerben egyetemi képzés 

854311 Köztársasági ösztöndíjak 

854312 Miniszteri ösztöndíjak 

854313 Tanulmányi ösztöndíjak 

854314 Szociális ösztöndíjak 

854315 Doktorandusz-ösztöndíjak 

854316 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak 

854317 Oktatói ösztöndíjak 

854318 Tankönyv- és jegyzettámogatás 

854319 
Felsıoktatás-fejlesztés (minıség, - 
tehetséggondozás, kisszak) 

854329 Egyéb felsıoktatás-szervezési feladatok 

855100 Sport, szabadidıs képzés 

855911 Általános iskolai napközis otthon nevelés 

855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 

855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 

855935 Szakmai továbbképzés 

855937 M.n.s. egyéb felnıttoktatás 

856000 
Oktatást kiegészítı tevékenység komplex 
támogatása 

856091 Szakképzési és felnıttképzési támogatások 

860000 
Egészségügyi intézményeinek, programjainak 
komplex fejlesztési támogatása 

861000 
Fekvıbeteg-ellátás komplex fejlesztési 
támogatása 

861001 Fekvıbetegek aktív ellátása 

861002 Fekvıbetegek krónikus ellátása 

862000 
Járóbetegek ellátás, fogorvosi ellátás komplex 
fejlesztési támogatása 

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása 



 

10 

862212 Járóbetegek rehabilitáció szakellátása 

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása 

862214 
Járóbetegek egynapos ellátása 
(pl.mővesekezelés) 

862220 
Egynapos sebészeti ellátás (egynapos 
beavatkozás) 

862231 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás 

862240 Egyéb m.n.s. járótege-ellátás 

862301 Fogorvosi alapellátás 

862302 Fogorvosi ügyeleti ellátás 

862303 Fogorvosi szakellátás 

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 

869036 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank 

869037 Fizikoterápiás szolgáltatás 

869039 
Egyéb m.n.s. kiegészítı egészségügyi 
szolgáltatás 

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

910122 
Könyvtári állomány feltárása, megırzése, 
védelme 

910123 Könyvtári szolgáltatások 

910132 
Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs 
és információközvetítı tevékenység 

931102 Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése 

940000 Közösségi, társadalmi tevékenységek 

 

5. A számviteli alapelvek, és a számviteli politika keretében elkészítendı szabályzatok 
 

Számviteli alapelvek 
 

Az Egyetem a számviteli alapelveket a Szt.-ben és az Áhsz.-ben foglaltaknak megfelelıen 
értelmezi és alkalmazza. 
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• A tevékenység folytatásának elve alapján a folyó évi szervezeti és feladatváltozások a 
költségvetési beszámolóban kerülnek részletezésre, és a következı évi költségvetés 
tervezésnél ezeket figyelembe vesszük; 
 

• a teljesség elvének érvényesítésénél figyelembe vesszük, hogy a költségvetés naptári évre 
készül, illetve könyveinkben rögzítjük mindazokat a gazdasági eseményeket, amelyek az 
eszközökre és forrásokra, illetve tárgyévi pénzforgalomra hatást gyakorolnak; 

 

• a valódiság elvének biztosításához a könyvvitelben és a beszámolóban csak olyan tételek 
szerepelnek, amelyek a valóságban is megtalálhatók, bizonyíthatók, kívülállók által is 
megállapíthatók.  E követelmények teljesülését a könyvvitelben és a beszámolóban 
szabályos bizonylatokkal, leltárakkal biztosítjuk; 

 

• a világosság elvét a könyvvezetés terén az érvényes számlatükör alkalmazásával, a 
beszámolás során pedig a központi információs igénynek megfelelıen részletezett 
adatokkal biztosítjuk; 
 

• a következetesség érdekében a könyvvitelben az állandóságról és összehasonlíthatóságról 
gondoskodunk. Az alkalmazott elszámolási módokat - ha arra feltétlenül szükség van - 
kizárólag év elején, a számlarend módosításával változtatjuk meg; 
 

• a folytonosságot a mérlegben és annak fıkönyvi számláin a nyitó és elızı évi záró adatok 
számszerő egyezıségével biztosítjuk; 
 

• az eszközök és források értékelésének módjától kizárólag jogszabály módosítása esetén, 
vagy jelentıs feladat, ill. környezeti változás esetén térünk el;  
 

• az összemérés elvének érvényesülése érdekében az elıirányzat – maradvány 
megállapításakor a tényleges bevételt a tényleges kiadással vetjük egybe, beleértve a 
kutatási tevékenység és pályázaton nyert pénzeszközöket is;  
 

• az óvatosság elve, ha az egyetem vállalkozásit tevékenységet is végez, akkor a 
vállalkozási maradvány meghatározásánál, oly módon érvényesül, hogy nem lehet 
eredményt kimutatni akkor, ha az árbevétel, bevétel pénzügyi realizálása bizonytalan. A 
tárgyévi eredmény meghatározása során az értékvesztés elszámolásával, a céltartalék 
képzésével kell figyelembe venni az elıre látható kockázatot és a feltételezhetı 
veszteséget akkor is, ha az üzleti év mérlegének fordulónapja és a mérlegkészítés 
idıpontja között vált ismerté. Az értékcsökkenéseket, az értékvesztéseket el kell számolni, 
függetlenül attól, hogy az üzleti év eredménye nyereséges vagy veszteséges;  
 

• a bruttó elszámolás elve szerint a bevételeket és a kiadásokat, a követeléseket és 
kötelezettségeket egymással szemben nem számoljuk el. A könyvvitelben és a 
beszámolóban ezeket egymástól elkülönítetten szerepeltetjük; 



 

12 

• az egyedi értékelés elvének követelménye érvényesüléseként az eszközöket és a 
kötelezettségeket leltározással, egyeztetéssel ellenırizzük, és egyedileg értékeljük. Az 
egyedi értékelés elve sajátosan érvényesül a kisösszegő követelések esetében; 
 

• az idıbeli elhatárolás elve a naptári év pénzforgalmának könyvviteli elszámolása miatt 
nem alkalmazhatók; 
 

• a tartalom elsıdlegessége a formával szembeni elv a beszámolóban és az azt 
alátámasztó könyvvezetés során úgy érvényesül, hogy a gazdasági eseményeket, 
ügyleteket a tényleges gazdasági tartalmuknak megfelelıen - a Szt. és Áhsz. alapelveihez, 
elıírásaihoz igazodóan – kell bemutatni, illetve annak megfelelıen kell elszámolni;  

 
 

• a lényegesség elvének érvényesülése lényegesnek minısül a beszámoló szempontjából 
minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása – az ésszerőség 
határain belül – befolyásolja a beszámoló adatait, a felhasználók döntéseit;  

 
A Számviteli politika keretében elkészítendı szabályzatok 
 
Az Áhsz. szerint a számviteli politika keretében a következı szabályzatok készítendık el: 

• az eszközök és a források leltározási és leltárkészítési szabályzata, 
• az eszközök és források értékelésének szabályzata, tartalmazza az év végi értékelés 

módszerét azokra az eszközökre, ill. eljárásokra, amelyekre a Szt. és az Áhsz. választási 
lehetıséget ad, s az Egyetem sajátos körülményei azt indokolttá teszik. 

• a pénzkezelési szabályzat. 
• önköltség-számítási szabályzat. 

 
A számviteli szabályzatok közé tartozóan kötelezıen elkészítendı a számlarend és 
számlatükör, amelynek tartalmára az Áhsz. tartalmaz elıírásokat, a számlarend és 
számlatükör az alkalmazandó fıkönyvi számlákat jelöli ki, s tartalmazza az analitikus 
nyilvántartások rendszerét, a bizonylatolás és a könyvviteli zárlat rendjét. 

A Számviteli politikához kapcsolódóan 

A leltározási és leltárkészítési szabályzat a tulajdon védelmét és a mérlegadatok 
alátámasztását célozza. 
A pénzkezelési szabályzat e fontos terület rendszerét fogja át, megteremtve annak 
ellenırizhetıségét.  
Az önköltség-számítási szabályzat a termék vagy szolgáltatás tervezett és tényleges 
önköltségének számítási elveit és meghatározási módját foglalja magában. 

 

Az Egyetem önköltségszámítás rendjére vonatkozó belsı szabályzatnak rendelkeznie kell az 
oktatási tevékenység (ezen belül elkülönítve az állami ösztöndíjjal, részösztöndíjjal 
támogatott képzés, az önköltséges képzés) a kutatási tevékenység, a gyógyító-megelızı 
ellátás, illetve az egyéb tevékenységek költségeinek, ráfordításainak az elkülönítésérıl. 

Az Egyetem oktatási tevékenységének során köteles meghatározni: 
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o szakonként (szakirányonként),  

o képzési szintenként (felsıfokú szakképzés /OKJ szakmát adó/, alapképzés (BSc), 
mesterképzés (MSc) beleértve az egységes, osztatlan képzést is, doktori képzés,  

o szakirányú továbbképzés, illetve  

o egyéb képzések (egyedi rendelés alapú), munkarend szerint (nappali, esti levelezı, 
osztatlan távoktatási forma)  

félévente az egy hallgatóra jutó önköltség összegét, melynek meghatározása során köteles 
figyelembe venni a szakmai irányító szerv által kiadott módszertani útmutatóban 
foglaltakat.  

 

6. A számviteli elszámolásokra ható lényeges tényezık 
 

Általános szabály, hogy minden gazdasági mőveletrıl, eseményrıl, amely az eszközök illetve 
források állományát, összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani az elıírt tartalmi és 
formai követelmények betartásával és a szabályszerően kiállított bizonylatok adatait a 
könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell. 

A könyvviteli nyilvántartásban a pénzforgalmi gazdasági mőveleteket és ezeknek az 
eszközökre és forrásokra gyakorolt hatását folyamatosan, 

- a pénzmozgással egyidejőleg, illetve 

- a kincstári számlakivonat megérkezését követı munkanapon, 

- az egyéb gazdasági mőveletek bizonylatainak az adatait késedelem nélkül, de legkésıbb a 
negyedévet követı hó 15. napjáig könyvelni kell. 

Amennyiben az egyéb gazdasági mőveletek könyvelése összesítı bizonylat alapján történik, 
annak tartalmi és formai követelményeit a számlarend rögzíti. 

 
Jelentıs összegő eltérések szabályozása 
 
Jelentıs összegő 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 jelentıs összegőnek 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 jelentıs összegőnek kell tekinteni a különbözetet, ha a tulajdoni 
részesedést jelentı befektetéseknél, továbbá a készleteknél az értékvesztés összege 
meghaladja a bekerülési érték (a nyilvántartásba vételi érték) 20%-át vagy a 100 000 
forintot. 

 



 

14 

• Minden esetben jelentıs összegőnek kell tekinteni a különbözetet, ha a követeléseknél 
(ideértve a vevıkkel, adósokkal, a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni 
követeléseket, a kölcsönként, az elılegként adott összegeket) az értékvesztés összege 
meghaladja a bekerülési érték (a nyilvántartásba vételi érték) 20%-át vagy a 100 000 
forintot, 

• Minden esetben jelentıs összegőnek kell tekinteni, ha a valutapénztárban lévı valuta, a 
devizaszámlán lévı deviza, a külföldi pénzértékre szóló követelés, befektetett pénzügyi 
eszköz, értékpapír, aktív pénzügyi elszámolás, illetve kötelezettség (ideértve a passzív 
pénzügyi elszámolást is) mérleg fordulónapi értékelésekor a költségvetési év mérleg 
fordulónapjára vonatkozó - a Szt. szerinti - devizaárfolyamon átszámított forintértéke és 
az értékelés elıtti könyv szerinti értéke közötti különbözet összege meghaladja az 
értékelés elıtti könyv szerinti érték 20%-át vagy a 100 000 forintot. 

• Minden esetben jelentıs összegőnek kell tekinteni, ha az eszközök üzembe helyezésekor, 
a raktárba történı beszállításakor az adott eszköz - a rendelkezésre álló dokumentumok 
(szerzıdés, piaci információ, jogszabályi elıírás) alapján - megállapított bekerülési értéke 
és a késıbbiekben ténylegesen fizetett összeg közötti különbözet összege meghaladja a 
bekerülési érték 1%-át vagy a 100 000 forintot. 

 
Általános kiadások megosztása 

Nem jelentıs összegő az eltérés, ha az általános kiadások megosztási eredménye a felosztott 
kiadás valós adatától 10 % alatti eltérést mutat, ha meghaladja a 10 %-ot, az eltérés jelentıs. 

Raktári készletek 

Jelentıs összegő eltérésnek kell minısíteni, ha a ténylegesen leltározott készletek értékének és 
a nyilvántartások szerinti értéknek az eltérése meghaladja a készlet 5 %-át, ha ennél kevesebb, 
az eltérés nem jelentıs. 

 
Elıirányzat módosítások 
 
A rendkívüli többletbevételekbıl adódó elıirányzat módosításokat, illetve a kiemelt 
elıirányzat átcsoportosításokat a felügyeleti szerv jóváhagyása után, a Magyar Államkincstár 
igazolja vissza, és ezt követıen 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.  
 

Rendkívüli bevételek 
 

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

- az általános forgalmi adó visszaigénylés, (APEH) 

- a nem tervezett elızı évi visszatérítések 

- a fizetés határidı miatt késedelmesen kapott kötbérek és különféle kártérítések, 

- a nem tervezett átvett pénzeszközök, 

- az elızı években keletkezett és passzív pénzügyi elszámolások között kimutatott 
összegek, tárgyévben bevételként elszámolása.  
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- személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlása  

- az intézmény részére felajánlott adományok 

- részesedésekbıl származó bevétel (osztalék) 

 

Rendkívüli kiadások 
 

- az elızı éveket terhelı 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 alaptevékenységbıl év folyamán kiváló gazdasági társaság megalakulásának 
költségei (cégbírósági bejegyzés, stb.)  

- lízing kiadások  

- az elızı években keletkezett és aktív pénzügyi elszámolások között kimutatott 
összegek tárgyévben, kiadásként elszámolása. 

- adó és járulék törvények év közbeni változása esetén, kifizetések emelkedése 
 

Jelentıs, nem jelentıs összegő hiba és a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló 
hiba szabályozása 

Jelentıs összegő hiba: ha a hiba megállapításának évében, a különbözı ellenırzések során, 
egy adott költségvetési évet érintıen (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - a 
saját tıkét és a tartalékokat növelı-csökkentı - értékének együttes (elıjeltıl független) 
összege eléri, vagy meghaladja az ellenırzött költségvetési év mérlegfıösszegének 2 
százaléka 

• Nem jelentıs összegő hiba: ha a hiba megállapításának évében, a különbözı ellenırzések 
során, egy adott költségvetési évet érintıen (évenként külön-külön) feltárt hibák és 
hibahatások - saját tıkét és a tartalékokat növelı-csökkentı - értékének együttes (elıjeltıl 
független) összege nem haladja meg a jelentıs összegő hiba értékhatárát; 

 
• Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba: ha a jelentıs összegő hibák és 

hibahatások összevont értéke a saját tıke és a tartalékok együttes értékét lényegesen 
megváltoztatja, és emiatt a már közzétett - a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre 
vonatkozó - adatok megtévesztıek. Minden esetben a megbízható és valós képet 
lényegesen befolyásoló hibának kell tekinteni, ha a megállapítások következtében a hiba 
megállapításának évét megelızı költségvetési év könyvviteli mérlegében kimutatott saját 
tıke és tartalékok együttes értéke legalább 10 százalékkal változik (nı vagy csökken); 
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7. Vagyonkezelésbe vett eszközök nyilvántartása, költségük, bevételük elkülönítése 
 

Az Egyetem vagyonkezelıje a fenntartó által rendelkezésére bocsátott vagyonnak, amit a 
elkülönítetten tart nyilván.  

Az állami vagyon vagyonkezelıi joga erre irányuló szerzıdéssel jön létre az Egyetem és a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. között (32252 sz. szerzıdés).  

A fıkönyvi számlák bontásával vagy az analitikus nyilvántartásban külön kell kimutatni: 

• a korlátozottan forgalomképes, 
• a forgalomképes vagyon részét képezı eszközök értékét. 

 
A vagyonkezelésbe vett eszközök bruttó értékébıl az értékcsökkenést folyamatosan el kell 
számolni, s az egyéb változásokat (felújítás, selejtezés, stb.) a kimutatásokban fel kell 
jegyezni. Az értékcsökkenési leírást az Áhsz. elıírásai szerinti mértékkel kell megállapítani és 
elszámolni. Az állományváltozásról az elıírt adatszolgáltatást biztosítani kell, és a 
vagyongazdálkodási terv végrehajtásáról be kell számolni.  

A Szenátus dönt – a Gazdasági Tanács véleményezése után- az Egyetem rendelkezésére 
bocsátott, valamint a tulajdonában levı ingatlan vagyon hasznosításáról, értékesítésérıl.  

Az állami vagyon értékesítésére és annak elszámolására a Vtv. és végrehajtási rendelete, 
valamint az Ftv. 122. § szerint kerülhet sor, a vonatkozó jogszabály hatályáig (2012. 
augusztus 31-ig). 

Az értékesítés a MNV Zrt. elızetes 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 jellegőnek minısített 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 szerzıdés alapján tulajdonosi jogokat gyakorol. 

 

8. Gazdasági társaságban lévı részesedések számviteli nyilvántartása 
 

A SZT -28965 szerzıdés hatályba lépését követıen további gazdálkodó szervezet alapítására 
az MNV Zrt. jogosult, de az Egyetem a tulajdonosi jogokat a vele kötött szerzıdés alapján 
gyakorolhatja. Ennek nyilvántartására is az állami vagyonkezelıi szerzıdés elıírásai 
vonatkoznak. 

A Ftv. hatályáig, 2012. augusztus 31-ig, az Egyetem a Szenátus döntése alapján, saját 
bevételébıl és a tulajdonában lévı vagyonával zártkörően mőködı részvénytársaságot, vagy 
korlatolt felelısségő társaságot alapíthat, illetve már mőködı gazdasági társaságban 
részesedést szerezhet  
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A vagyoni hozzájárulásnak állami vagyon nem lehet része. Befolyása (részesedése) 
mértekénél az osztalékból való részesedése nem lehet kisebb aranyú. Pénzbeli hozzájárulás 
csak saját bevétel terhére teljesíthetı. Tartalék, ill. kockázati alap létrehozása kötelezı. A Ftv. 
szerint az intézményi társaságban lévı vagyoni hozzájárulás tíz százalékát és az osztalék 
10%-at a létrehozott kockázati alapba be kell fizetni. 

Az éves beszámoló keretében a Gazdasági Tanács részére jelentést kell adni az intézményi 
társaság mőködésérıl. 

2012. szeptember 1. után az Egyetem által alapított gazdasági társaság alapítására, 
részesedésszerzésre, mőködésére, illetve a vezetı tisztségviselıjének felelısségére az állami 
részesedéssel mőködı gazdasági társaságra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a nemzeti 
felsıoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 88. §-a alapján. 

 

9. Befektetett eszközök piaci értékben történı értékelése, értékhelyesbítése 
 

A Szt. illetve az Áhsz. lehetıvé teszi, a vagyoni értékő jogok, szellemi termékek, tárgyi 
eszközök, tulajdoni részesedést jelentı befektetések esetében a piaci értéken történı 
értékelést, ha a piaci érték tartósan és jelentısen magasabb, mint az adott eszköz 
nyilvántartási értéke. Ebben az esetben a két érték különbözete az eszközök között 
értékhelyesbítésként, a források között a saját tıke részeként, értékelési tartalékként 
számolható el. A jogszabályok lehetıvé teszik, a jelzett értékelési mód választását.  

Az Egyetem ezt az értékelési eljárást nem alkalmazza.  

 

10. Az értékvesztés elszámolása, visszaírása 
 

A tulajdoni részesedést jelentı befektetéseknél, hitelviszonyt megtestesítı, egy évnél 
hosszabb lejáratú értékpapíroknál, készleteknél, követeléseknél értékvesztés számolandó el a 
Szt. szerint, ha az eltérés jelentıs és tartós, azaz egy évet meghaladóan érvényesült. 

Az értékvesztés tényét dokumentumokkal, az összeget számításokkal kell alátámasztani.  

A követeléseknél az értékvesztés elszámolása nem minısül követelés elengedésnek, törlésnek. 
Az értékvesztés elszámolása vagy visszaírása mérleg fordulónapon történik. Ha a „jelentıs és 
tartós” minısítés kritériumai alapján számított értékvesztés már nem áll fenn, az elszámolt 
értékvesztésre a visszaírást kell alkalmazni, legfeljebb a bekerülési érték összegéig a saját 
tıkével szemben. Az értékvesztés az adósok fizetıképességének egyedi elbírálásával kerül 
megállapításra, a várható megtérülés figyelembe vételével. 

A vevınként, adósonként kisösszegő követelések értékvesztése az elkülönítetten kimutatott 
nyilvántartásba vételi összeg százalékában, csoportosan is meghatározható. A százalékos 
eljárással számolt értékvesztést a következı év végén, azonos módon kell megállapítani, és a 
csoport szinten jelentkezı különbözetet elıjelnek megfelelıen kell helyesbíteni. Az 
értékvesztés összegét évenként kell megállapítani az elızı évek és a beszámolási év 
tapasztalatai alapján.  
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11. Kis értékő tárgyi eszközök, vagyoni jogok, szellemi termékek 
 

A kis értékő immateriális javak és tárgyi eszközök minısítése a számla alapján a beérkezéskor 
megtörténik. A minısítés szempontja a bekerülési érték. Elszámolása a számlarend szerint 
történik. 

Az Egyetem a kis értékő eszközök bekerülési értékét folyó kiadásként, a használatba vételkor 
egy összegben elszámolja.  

A költségvetési év végéig használatba nem vett kis értékő vagyoni értékő jogokat, szellemi 
termeket, aktiválni kell és az év végén a zárlati mőveletek között át kell vezetni, és a 
megfelelı immateriális javak aktivált állományi értékében kell kimutatni. A tárgyi eszközök 
esetében az aktiválás végre kell hajtani, és a használatba nem vett kis értékő tárgyi eszközöket 
a beruházások állományában kell a mérlegben kimutatni. 

A számítógépek mőködését szolgáló vásárolt szoftvert, ha a vásárláskor kapott tanúsítvány 
szerint az egyetemi tulajdonba kerül, akkor szellemi terméknek, egyébként vagyoni értékő 
jognak kell minısíteni.  

A nem beépített tartozékok közül a monitor, nyomtató, scanner, külsı winchester, stb., önálló 
leltári egység, 100 e Ft alatt kis értékő tárgyi eszköz, és a használatba vételkor leírható, de 
mennyiségi nyilvántartásuk kötelezı. 

 

12. Értékcsökkenés  
 

Az értékcsökkenést havonta, a hónap utolsó napján állományban lévı tárgyi eszközök után – 
az éves szintő leírási kulcsok alapján, hónapra számított összegben – kell elszámolni.  

A Szt. 30.§ alapján nem számolható el értékcsökkenés a földterület, a telek, az erdı, a 
képzımővészeti alkotás beszerzési ára után, az üzembe nem helyezett beruházásnál és a már 
teljesen leírt immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél.  

Intézményünk az értékcsökkenés elszámolása során nem él az Áhsz.–ben foglaltakkal, az 
értékcsökkenést nem a várható használati idı alapján számolja el, hanem a 30 § -ban szereplı 
leírási kulcsokat alkalmazza.  

Az alapítói okirat szerint az Egyetem nem végez vállalkozási tevékenységet, ezért az 
értékcsökkenést nem kell megosztani alap- és vállalkozási tevékenység között. 

Értékcsökkenés leírásának módja idıarányosan és lineárisan történik. 

Terv szerinti értékcsökkenést 

Nem lehet elszámolni: a földterület a telek után, a képzımővészeti alkotásnál, egyéb 
győjteménynél, kép-hangarchívumnál, használatba nem vett, üzembe nem helyezett 
beruházásnál, olyan eszközöknél, amelyeknek értéke a használat során nem csökken, nullára 
leírt eszköz után.  
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Terven felüli értékcsökkenés 

El kell elszámolni, ha az eszköz feleslegessé válik, megrongálódott, megsemmisült, 
hiányzik, a rendeltetésének megfelelıen nem használható. 

Az elszámolásnál, figyelembe kell venni a számviteli politikában meghatározott 
100.000 forintos értékhatárt.  

Immateriális javak értékcsökkenése 

Az immateriális javak, tárgyi eszközök használata, üzemeltetése során, amennyiben az adott 
tárgynegyedévben elszámolt terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés elszámolásával 
a könyvekben kimutatott halmozott értékcsökkenése eléri az immateriális javak, tárgyi 
eszközök bruttó értékének összegét, akkor a tárgynegyedévben bruttó értékét át kell vezetni az 
adott eszközfajta teljesen (0-ig) leírt aktivált állományi számlájára. 

Az immateriális javak értékcsökkenésének elszámolására - a szellemi termékek kivételével a 
Szt. kötelezıen betartandó idı korlátokat állapít meg.  

Az 100.000 Ft egyedi beszerzési érték alatt vásárolt szoftver értékét a beszerzés évében 
amortizálni kell. 

A kormányrendeletben meghatározott futamidık figyelembevételével a következı leírási 
kulcsok szerint történik az elszámolandó értékcsökkenések megállapítása:  

a./  Vagyoni értékő  jogok:   16 % 

b./  Szellemi  termékek:     33 % 

c./  Egyéb immateriális javak:   20 % 

d./  Szellemi termékek felhasználói joga: 16 % 

Az immateriális javak minısítése: forgalomképes.  

Tárgyi eszközök értékcsökkenése 

Az alábbi kulcsok szerint kerülnek elszámolásra: 

a./  Ingatlanok értékcsökkenése 

- Épületek:     2 % 

      - Építmények:      3 % 

b./  Gépek, berendezések és felszerelések,:              14,5 % 

c./  Számítástechnikai és ügyvitel technikai eszközök:                                   33 % 

d./  Jármővek:                                                                                                   20 % 

Az ingatlanok minısítése: korlátozottan forgalomképesek. 

A gépek, berendezések, felszerelések, számítástechnikai és ügyvitel technikai eszközök 
minısítése: forgalomképesek. 

A jármővek forgalomképesnek minısülnek. 
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Az Áhsz. elıírásainak megfelelıen a könyvviteli mérlegben kimutatott eszközök és források 
valódiságát leltárral kell alátámasztani. A leltárnak tételesen, ellenırizhetı módon 
tartalmaznia kell az Egyetem fordulónapon meglévı eszközeit mennyiségben és értékben a 
forrásokat értékben.  

Az Egyetem a leltározás és a leltárkészítés során a Számviteli politika, az Eszközök és 
források értékelési szabályzata, valamint Leltározási és leltárkészítési szabályzat elıírásainak 
betartásával jár el. A kártérítési felelısség meghatározásánál a Kollektív Szerzıdés az 
irányadó. 

 

13. Az általános kiadások megosztási módszerei 
 

A felmerüléskor közvetlenül a szakfeladatokra terhelhetı (elszámolható) folyó kiadásokat az 
SAP számítógépes program segítségével a 7. „Tevékenységek kiadásai elıirányzata és 
elıirányzat teljesítése” számlaosztályban, a közvetetten elszámolható folyó kiadásokat a 6. 
Közvetett (általános) kiadások számlaosztályban kell elszámolni.  

Belsı szolgáltatási rendszerbıl a felsorolt üzemek adatai kerülnek átadásra a fıkönyvi 
könyvelésbe: 

- Energia ellátás   

- Mosodai szolgáltatás  

- Élelmezési szolgáltatás  

- Gépkocsi szolgáltatás  

- KÚT szolgáltatásai   

- Szolgáltatási Osztály szolgáltatásai 

� Nıvérszálló 

� Kommunális hulladék 

 

A 6. számlaosztályban azokat a kiadásokat kell elszámolni, amelyekrıl 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 megjelenı összeg arányában, viszonyszámok alapján történik.  

A költséghelyen győjtött kiadások felosztása a 7-es szakfeladatok arányában történik. 
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14. Készletek értékelése  
 
A 2. számlaosztály a könyvviteli mérlegben kimutatandó forgóeszközök, készletek, 
követelések nyilvántartására szolgáló számlákat tartalmazza.  

 

A számlaosztályban kimutatott készletek a könyvviteli mérlegben szereplı készletérték 
alátámasztását szolgálják, vásárolt anyagok; betétdíjas göngyölegek; áruk és követelés 
fejében, értékesítési céllal átvett eszközök; saját termeléső készletek: késztermékek, 
befejezetlen termelés és félkész termékek tagolásban. Amennyiben az Egyetem a könyvviteli 
mérleg fordulónapján aktivált alvállalkozói teljesítménnyel rendelkezik, akkor azt a 
közvetített szolgáltatások között mutatja ki. 

A készleteket a mérlegben a bekerülési értéken kell értékelni, az Értékelési szabályzat 
elıírásainak megfelelıen. A készletek analitikus nyilvántartására elszámoló árakat 
alkalmazunk, melynek folyamatos karbantartása megtörténik. 

A könyvviteli mérlegben csak a raktárban lévı új készlet értéke mutatható ki, melyet a 
Leltározási és leltárkészítési szabályzat elıírásai szerint készített leltárral kell alátámasztani.  

 

A raktári és készletezı helyek anyagkészleteinek leltározása minden évben végrehajtandó a 
leltározási ütemtervnek megfelelıen. A leltározás során megállapított leltáreltérések (normán 
belüli és felüli hiányok, többletek, valamint a raktári minıségi romlás miatti értékváltozások) 
elszámolására a zárlati tételek között kell intézkedni.  

 

A leltár különbözeteket a Leltározási és leltárkészítési szabályzat elıírása szerint 60 napon 
belül, de legkésıbb a mérlegkészítés napjáig kell tisztázni, és mind mennyiségben, mind 
értékben el kell számolni.  

A kompenzálás a leltárkülönbözet értékeit módosítja, a leltárért felelıs személy anyagi 
felelısségének megállapításához. A leltárhiányért való felelısség megállapításánál a számítás 
sorrendje a következı:  

 

Ö s s z e s h i á n y 
( - )  kompenzálás összege 
( - )  normán belüli hiány 
-------------------------------- 
= az anyagi felelısség érvényesítésénél figyelembe veendı hiány összege. 

 
A káló és a kompenzálás szabályozását a Kollektív Szerzıdés 11. számú melléklete 
tartalmazza. 
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15. Az analitikus (részletezı) nyilvántartások vezetésének rendje  
 

Az analitikus nyilvántartások szoros kapcsolatban állnak a fıkönyvi könyveléssel, biztosítva a 
kettı között az értékadatok számszerő egyeztetésének lehetıségét, és egyezıségét.  

Az állami vagyonrész analitikus nyilvántartását a vagyonkezelési szerzıdésnek az nemzeti 
vagyonról szóló törvény alapján úgy kell megszervezni, hogy abból kitőnjön: 

- a korlátozottan forgalomképes,  

- a forgalomképes vagyon részét képezı eszközök értéke.  

Az államháztartás szervezetének feladatkörébe tartozik az eszközök besorolása a befektetett 
eszközök vagy forgóeszközök közé annak figyelembevételével, hogy az eszközt tartósan – 
egy éven túl – vagy egy éven belül használja-e mőködéséhez. Ide nem értve a hitelviszonyt 
megtestesítı értékpapírok besorolását, melyek esetében a befektetési, vagy a forgatási 
megszerzési cél határozza meg a minısítést, amely a könyvekbe kerülést követıen nem 
változtatható meg. 

 

1. A befektetett eszközökhöz kapcsolódó analitikus nyilvántartások 
 

1.1. Immateriális javak és tárgyi eszközök 
 

Az eszközök  bruttó  értékével  számszerően  egyezı  analitikus  nyilvántartást  kell  
vezetni.  Az eszközöket egyedileg kell nyilvántartani, a nyilvántartás legalább az alábbi 
adatokat tartalmazza: 

• az eszközök azonosításához szükséges adatok,  
• a beszerzés, létesítés idıpontja,használatba vételének 

idıpontja;bekerülési (bruttó) érték,az értékcsökkenési 
leírásikulcs, a bruttó érték állomány, elszámolt 
értékcsökkenés, és ezek változásai. 

 

Az analitika vezetéséért felelıs: Számviteli osztály - osztályvezetı 

Az egyeztetésért felelıs: Számviteli osztály – osztályvezetı 

 

1.2. Tulajdoni részesedést jelentı befektetések 
 

A részesedések nyilvántartása legalább az alábbi adatokat tartalmazza: 

- azonosító adatok, 

- a gazdasági társaság neve, 

- a befektetés éve, 

- a befektetés összege, annak évközi változásai (értékvesztés, eladás, egyéb 
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 növekedés), 

- osztalék összege, 

- társaság piaci megítélésének fıbb mutatói. 

Az analitikus nyilvántartások üzemgazdasági és pénzforgalmi fıkönyvi könyvelés 
állományi és forgalmi számláival történı egyeztetésének határideje: 

1.  negyedévet követı hónap 12. napja 

2.  negyedévet követı hónap 20. napja 

3.  negyedévet követı hónap 12. napja 

4.  negyedévet követı hónap 31. napja 

 

Az analitika vezetéséért felelıs: pénzügyi osztály - osztályvezetı 

Az egyeztetésért felelıs: pénzügyi osztály - osztályvezetı 

 

1.3. Tartósan adott kölcsönök (OTP) 
 

A munkáltatói kölcsönökrıl olyan analitikus nyilvántartást kell vezetni, amelybıl a 
kölcsönadott pénzeszközök miatti követelések összege adósonként kimutatható. A 
nyilvántartásnak az alábbi az alábbi adatokat kell legalább tartalmaznia: 

- kölcsönfolyósítás célja, 

- kölcsön lejárati ideje, 

- kölcsön törlesztı részlete, 

- túlfizetés/hátralék kimutatása, 

- kölcsön összegének módosulása (pl. törlesztés, dolgozóra terhelt késedelmi kamat 
 stb.), 

- idıszak végi záró egyenleg, 

- munkáltatói alap (OTP) számla megnevezése. 

 

A lakásépítési kölcsönnyújtással kapcsolatos pénzeszközöket az Országos Takarékpénztár 
kezeli. Az OTP által negyedévenként megküldött lista, mely az adott kölcsönökkel 
kapcsolatban név szerinti részletes kimutatást tartalmaz, a lakásépítési 
kölcsönnel kapcsolatos analitikus nyilvántartásnak minısül. 

Az analitikus nyilvántartások üzemgazdasági és pénzforgalmi fıkönyvi könyvelés 
állományi és forgalmi számláival történı egyeztetésének határideje az OTP által 
megküldött egyeztetési listák várható megérkezését figyelembe véve: a negyedévet követı 
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hónap utolsó napja. 

Az analitika vezetéséért felelıs: Számviteli osztály - osztályvezetı 

Az egyeztetésért felelıs: Számviteli osztály – osztályvezetı 

 

2. Készletekhez kapcsolódó analitikus nyilvántartások 
 

Az analitikus nyilvántartásban a készleteket mennyiségben és értékben is nyilván kell tartani. 
Nem kell értékben nyilvántartani a használt, illetve a használatban levı munkahelyi 
készleteket, de mennyiségi n yi l ván tar tás t    ezekrıl is  vezetni  kell.  A használatban  
levı  készletek  közül  a mennyiségi nyilvántartásban csak az egyszeri igénybevétellel el 
nem használódott készleteket kell szerepeltetni. 

A mennyiségben és értékben vezetett analitikus nyilvántartást úgy kell megszervezni, hogy 
abból mindenkor megállapítható legyen: 

• a készletek azonosító adata (cikkszám stb.), 

• specifikáció szerint az adott készletféleség mennyisége és a raktáron levı új 
készlet értéke, bizonylattal  alátámasztott  készletmozgások  (vásárlás,  
elıállítás,  felhasználás,  selejtezés, hiány, többlet), 

• a végrehajtott leltározás. 

A forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı kamatozó értékpapír vásárlásakor a forgalmi 
számla kiadásai nem tartalmazhatják a vételár részét képezı felhalmozott kamat összegét, azt 
kamatbevételt csökkentı tételként kell elszámolni. A forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı 
kamatozó értékpapír értékesítésekor (beváltásakor) az eladási ár és a forgalmi számlán lévı 
bekerülési (könyv szerinti) érték különbözetét a költségvetési kiadások között egyrészt 
kamatbevételként, illetve realizált árfolyamveszteségként, vagy árfolyamnyereségként kell 
megjeleníteni, ezt követıen kerülhet sor a forgalmi számláról a bekerülési (könyv szerinti) 
érték kivezetésére. 

 

A forgatási célból vásárolt kincstárjegyekrıl az alábbi analitikát szükséges vezetni, a 
következı adatokkal: azonosításhoz szükséges adatok, kibocsátó neve, székhelye, 
kincstárjegy sorszáma, névértéke, kincstárjegy vásárlásának ideje, helye, kincstárjegy vásárlás 
összege, és az idıközben elszámolt értékvesztés összege, lejárati idı, kamat feltételei, kapott 
kamat, a kincstárjegyre vonatkozó jelentıs események. 

 



 

25 

Az analitikus nyilvántartások üzemgazdasági és pénzforgalmi fıkönyvi könyvelés 
állományi és forgalmi számláival történı egyeztetésének határideje: 

1.  negyedévet követı hónap 12. napja 

2.  negyedévet követı hónap 20. napja 

3.  negyedévet követı hónap 12. napja 

4.  negyedévet követı hónap 31. napja 

Az analitika vezetéséért felelıs: a raktárat kezelı szervezeti egység – szervezeti egység 
vezetıje 

Az egyeztetésért felelıs: pénzügyi / számviteli osztály 

A raktári új készletek analitikus nyilvántartása mennyiségben és értékben készül. A használt 
és munkahelyen használatban lévı anyagokról (eszközökrıl) csak mennyiségi nyilvántartás 
vezetendı. Nem szabad a mérlegben-értékben kimutatni a térítésmentesen átvett használt 
készleteket. A készletbeszerzéseket kiadásként kell elszámolni. 

Azokat a készletbeszerzéseket, amelyekrıl a beérkezéskor nem állapítható meg, hogy melyik 
szakfeladatot, illetve költséghelyet terhelik, azokat elsıdlegesen a 629. Készlet transzfer 
számlára, majd felosztás után a megfelelı költségviselıre kell elszámolni.  

 
 3. Követelésekhez kapcsolódó analitikus nyilvántartások 
 

Az analitikus nyilvántartásoknak legalább az alábbi adatokat kell tartalmazniuk: 

- vevı, adós azonosításához szükséges adatok (ÁHT-n belüli, ÁHT-n kívüli) 

- adósok terhére elıírt fizetési kötelezettségek összege, annak jogcíme, 

- vevınek kiküldött számla összege, teljesítés és esedékesség idıpontja, 

- követelést csökkentı tételek, 

- befolyt összeg, annak idıpontja, 

- bizonylati hivatkozások, 

- határidıre ki nem egyenlített tartozások és behajtásukra tett intézkedések. 

Elkülönítetten kell kimutatni az államháztartáson belülrıl, vagy kívülrıl származó, továbbá a 
tárgyévben keletkezett, illetve a költségvetési évet megelızı év(ek)ben keletkezett 
kötelezettségeket. 

Az analitikus nyilvántartások üzemgazdasági és pénzforgalmi fıkönyvi könyvelés 
állományi és forgalmi számláival történı egyeztetésének határideje: 

1.  negyedévet követı hónap 12. napja 

2.  negyedévet követı hónap 20. napja 
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3.  negyedévet követı hónap 12. napja 

4.  negyedévet követı hónap 31. napja 

Az analitika vezetéséért felelıs: pénzügyi osztály – osztályvezetı 

Analitika – fıkönyv egyeztetéséért felelıs: pénzügyi osztály – osztályvezetı 

Azon követelések esetében, ahol a mozgások nem könyvelıdnek automatikusan a 
fıkönyvben, ott az állomány változásáról negyedéves feladást kell készíteni a negyedévet 
követı hó 10. napjáig. 

A feladáshoz szükséges adatszolgáltatást a Számviteli osztály felé a negyedévet követı hó 
8. napjáig kell teljesíteni. 

Az analitikus nyilvántartások üzemgazdasági és pénzforgalmi fıkönyvi könyvelés 
állományi és forgalmi számláival történı egyeztetésének határideje: 

1.  negyedévet követı hónap 12. napja 

2.  negyedévet követı hónap 20. napja 

3.  negyedévet követı hónap 12. napja 

4.  negyedévet követı hónap 31. napja 

Az analitika vezetéséért felelıs: pénzügyi osztály – osztályvezetı 

Az egyeztetésért felelıs: pénzügyi osztály – osztályvezetı 

A leltározással megállapított és értékelt – általános forgalmi adót tartalmazó- vevıkkel 
szembeni követelések záró- és nyitó értékének különbözete tıkeváltozásként számolandó el. 
A mérlegben csak az adósok által elismert, biztosan megtérülı követelés állítható be, ezért a 
követelések értékeléséhez az adósoktól visszaigazoló nyilatkozatokat kell beszerezni az éves 
beszámoló dokumentumaként. A mérleg behajthatatlan követelést nem tartalmazhat, 
amennyiben a megtérülésre biztosan nem lehet számítani a valós értéket az értékvesztés 
elszámolásával kell megállapítani. 

A korábbi években behajthatatlannak minısített és hitelezési veszteségként elszámolt 
követelések azon összegét, amelyet az adós késıbb mégis rendez, pénzügyileg teljesít, azt az 
egyéb sajátos bevételek között kell kimutatni. 

 

4. Készpénzhez vezetett analitikus nyilvántartás 
 

Az Áhsz. elıírásai szerint a készpénzállományról, illetve a készpénzforgalomról a 
pénztárszámlákhoz kapcsolódóan analitikus nyilvántartást kell vezetni, amelyben, 
idırendben valamennyi bevételt és kiadást szerepeltetni kell. Az Egyetem pénztári és 
pénzkezelési szabályzata értelmében a pénztáros és pénzkezelı helyen a pénz kezelésével 
megbízott közalkalmazott a napi készpénzforgalomról pénztárjelentést köteles készíteni. 

Az analitikus nyilvántartások üzemgazdasági és pénzforgalmi fıkönyvi könyvelés 
állományi és forgalmi számláival történı egyeztetésének határideje: tárgyhónapot követı 
hónap 12. napja 
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Az analitika vezetéséért felelıs: pénzügyi osztály - osztályvezetı 

Az egyeztetésért felelıs: pénzügyi osztály - osztályvezetı 

 

5. Bankszámlákkal kapcsolatos analitikus nyilvántartások 
 

A bankszámlákra befolyt bevételeket és a teljesített kiadásokat a Kincstár, vagy a 
kereskedelmi bankok által megküldött számlakivonat alapján kell könyvelni. 

Az egyes bankszámlákhoz tartozó üzemgazdasági és pénzforgalmi állományi fıkönyveket a 
megküldött számlakivonatokkal a havi zárlat alakalmával egyeztetni kell, ennek határideje a 
tárgyhónapot követı hónap 12. napja. 

Az analitika vezetéséért felelıs: pénzügyi osztály - osztályvezetı 

Az egyeztetésért felelıs: pénzügyi osztály – osztályvezetı 

 

6. Idegen pénzeszközökrıl vezetett analitikus nyilvántartás 
 

Az idegen pénzeszköz számlák (355. Lakásépítés munkáltatói támogatás, 368. 
Nemzetközi programok devizaszámlája) pénzforgalma nem része a költségvetési 
pénzforgalomnak, ezért ezen számlák pénzforgalmáról külön analitikus nyilvántartást kell 
vezetni, amelybıl pontosan megállapíthatók a bevételek és kiadások jogcímei. 

Az analitikus nyilvántartások üzemgazdasági és pénzforgalmi fıkönyvi könyvelés 
állományi és forgalmi számláival történı egyeztetésének határideje: 

1.  negyedévet követı hónap 12. napja 

2.  negyedévet követı hónap 20. napja 

3.  negyedévet követı hónap 12. napja 

4.  negyedévet követı hónap 31. napja 

Lakásépítés munkáltatói támogatás esetén: számviteli osztály - osztályvezetı  

Nemzetközi programok, devizaszámlája esetén: pénzügyi osztály - osztályvezetı  

Az egyeztetésért felelıs: pénzügyi / számviteli osztály – osztályvezetı 

Az idegen pénzeszközök értékét és változásait a valóságnak megfelelı, folyamatosan, zárt 
rendszerben, áttekinthetıen vezetett analitikus nyilvántartással kell alátámasztani. 

Külföldi pénzértékre szóló kötelezettség pénzügyi rendezésekor a pénzügyi teljesítéskor 
érvényes árfolyam forintértékét kell a megfelelı kiadási jogcímen teljes összegében 
elszámolni. E kötelezettség pénzügyi rendezéséhez kapcsolódó kivezetés során a pénzügyi 
teljesítéskor érvényes árfolyamtól függetlenül a kötelezettség könyv szerinti (teljesítéskori, 
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illetve az év végi értékeléskor meghatározott árfolyam) forintértékén kerül kivezetésre a 
tıkeváltozással szemben. 

Az Európai Uniós támogatási programok, a világbanki és egyéb támogatási programok 
keretében beérkezett pénz – és egyéb eszközök, továbbá, az azokkal kapcsolatban felhasznált 
saját költségvetési források alakulásáról elıírt adatszolgáltatáshoz az e célra megnyitott 
fıkönyvi számla, és a fıkönyvvel egyezıen vezetett analitikus nyilvántartás adatai szolgál.  

 

7. Aktív és passzív pénzügyi elszámolásokról vezetett analitikus nyilvántartás  
 

A függı, kiegyenlítı, átfutó kiadásokról és bevételekrıl az analitikus nyilvántartást úgy kell 
vezetni, hogy abból megállapítható legyen a 

- keletkezésének ideje, 

- keletkezésének oka, 

- összege, 

- amennyiben lehetséges a partner (kedvezményezett, kötelezett, szállító,  vevı) 
megnevezése 

- rendezés vagy továbbutalás módja, ideje, 

- a rendezés vagy továbbutalás érdekében tett intézkedések. 

A számlacsoporton belül külön számlán kell kimutatni az elszámolások nyitóállományt és 
tárgyidıszaki forgalmát. 

Az analitikus nyilvántartások üzemgazdasági és pénzforgalmi fıkönyvi könyvelés 
állományi és forgalmi számláival történı egyeztetésének határideje: tárgyhónapot követı 
hónap 12. napja. 

Analitika vezetéséért felelıs: pénzügyi / bér/ számviteli osztály - osztályvezetı 

Az egyeztetésért felelıs: pénzügyi/ bér / számviteli osztály – osztályvezetı 

 

8. Kötelezettségekhez vezetett analitikus nyilvántartás 
 

Az analitikus nyilvántartásoknak legalább az alábbi adatokat kell tartalmazniuk: 

- szállító, kedvezményezett azonosításához szükséges adatok (ÁHT-n belüli és ÁHT-n 
 kívüli) 

- Egyetemmel szemben támasztott fizetési kötelezettségek összege, annak jogcíme, 

- szállító által benyújtott számla összege, teljesítés és esedékesség idıpontja, 

-  kedvezményezett adatai, 
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- adóalap adókulcsonkénti megbontása, 

- kötelezettségeket csökkentı tételek, 

- kiegyenlített összeg, annak idıpontja, 

- bizonylati hivatkozások, 

- határidıre ki nem egyenlített kötelezettségek, 

- továbbá minden olyan egyéb adat, amely a pénzügyi, valamint vezetıi információs 
rendszerhez kapcsolódik. 

 

Elkülönítetten kell kimutatni az államháztartáson belülrıl vagy kívülrıl származó, továbbá a 
tárgyévben keletkezett, illetve a költségvetési évet megelızı év(ek)ben keletkezett 
kötelezettségállományt. 

Az analitikus nyilvántartások üzemgazdasági és pénzforgalmi fıkönyvi könyvelés 
állományi és forgalmi számláival történı egyeztetésének határideje: 

1.  negyedévet követı hónap 12. napja 

2.  negyedévet követı hónap 20. napja 

3.  negyedévet követı hónap 12. napja 

4.  negyedévet követı hónap 31. napja 

Az analitika vezetéséért felelıs: pénzügyi osztály - osztályvezetı 

Az egyeztetésért felelıs: pénzügyi osztály – osztályvezetı 

Azon kötelezettségek esetében, ahol a mozgások nem könyvelıdnek automatikusan a 
fıkönyvben, ott a Pénzügyi osztály által negyedévet követı hó 8. napjáig megküldött záró 
adatok alapján az állományváltozásáról negyedéves feladást kell készíteni a negyedévet 
követı hó 10. napjáig. 

Az analitikus nyilvántartások üzemgazdasági és pénzforgalmi fıkönyvi könyvelés 
állományi és forgalmi számláival történı egyeztetésének határideje: 

1.  negyedévet követı hónap 12. napja 

2.  negyedévet követı hónap 20. napja 

3.  negyedévet követı hónap 12. napja 

4.  negyedévet követı hónap 31. napja 

Az analitika vezetéséért felelıs: pénzügyi osztály - osztályvezetı 

Az egyeztetésért felelıs: pénzügyi osztály – osztályvezetı 

A szállítói kötelezettségekrıl év közben folyamatosan analitikus nyilvántartást kell vezetni. 
A szállítókat érintı gazdasági mőveletek, események rögzítésének rendjét úgy kell kialakítani, 
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hogy az államháztartás szervezete eleget tudjon tenni a jogszabályokban elıírt 
adatszolgáltatási kötelezettségeinek. 

A rövid lejáratú kötelezettségek számlacsoport mutatja a szállítókkal szembeni – általános 
forgalmi adót tartalmazó - kötelezettségeket a mérlegkészítéskor. A szállítók számláján 
évközben tételes könyvelés van.  

A rövid lejáratú kötelezettségeket rövid lejáratú kölcsönök, rövid lejáratú hitelek, 
kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) és egyéb rövid lejáratú 
kötelezettségek tagolásban kell kimutatni. 

Az analitikus nyilvántartásnak biztosítania kell a pénzügyileg teljesített tételek 
egyeztethetıségét a kapcsolódó fıkönyvi számlákkal.  

Az államháztartás szervezeteinek nyilvántartásaikat úgy kell megszervezniük, hogy abból a 
30, illetve a 60 napon túli kiegyenlítetlen kötelezettségek állománya az elıírt adatszolgáltatási 
rendszernek megfelelıen rendelkezésre álljon. A kötelezettségek állományában bekövetkezett 
változást év közben rögzíteni kell, ha az államháztartás szervezetét megszüntetik, átszervezik. 

 
9. Kötelezettségvállalásokról vezetett analitikus nyilvántartás 
 

A kötelezettségvállalásokról az Ávr. 56. §-ának elıírásai szerinti analitikus nyilvántartást 
kell vezetni. A kötelezettségvállalást követıen gondoskodni kell annak nyilvántartásba 
vételérıl - ideértve a következı évi költségvetési keretszámokat determináló összegek 
nyilvántartásba vételét is -, és a kötelezettségvállalás értékébıl az adott évet terhelı rész 
lekötésérıl az érintett elıirányzatok szabad keretének terhére.  

A kötelezettségvállalás nyilvántartására szolgáló számlákon vagy az analitikus 
nyilvántartáson belül el kell különíteni a PPP szerzıdésekhez kapcsolódó kötelezettségek 
állományát. 

A gazdasági mőveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan 
vezetett analitikus nyilvántartásból készített összesítı bizonylat (feladás) alapján kell a 
könyvekben a 0. számlaosztály megfelelı számláin rögzíteni, a kötelezettségvállalások 
megfelelı számláin és a kötelezettségvállalások nyilvántartási ellenszámláján, legkésıbb a 
tárgynegyedévet követı hónap 12. napjáig.  

Az analitikus nyilvántartásnak a következı adatokat kell tartalmaznia: 

- nyilvántartás sorszámát, 

- nyilvántartásba vétel keltét, 

- kötelezettségvállalás tárgyát, 

- fizetési kötelezettség várható idıpontját, 

- nyilvántartás alapjául szolgáló bizonylat számát, 

- kötelezettségvállalás összegét, 

- fizetési kötelezettség teljesítésének összegét, 
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- fizetési kötelezettség teljesítésének idıpontját, 

- pénzügyileg nem teljesített kötelezettségvállalások összegét, 

- meghiúsult kötelezettségvállalás összegét. 

Az analitikus nyilvántartások üzemgazdasági és pénzforgalmi fıkönyvi könyvelés 
állományi és forgalmi számláival történı egyeztetésének határideje: 

1.  negyedévet követı hónap 12. napja 

2.  negyedévet követı hónap 20. napja 

3.  negyedévet követı hónap 12. napja 

4.  negyedévet követı hónap 31. napja 

Az analitika vezetéséért felelıs: –pénzügyi igazgatóság - igazgató 

Az egyeztetésért felelıs: pénzügyi igazgatóság –  igazgató 

 

10. Elıirányzatokkal kapcsolatos analitikus nyilvántartások 
 

Az eredeti elıirányzatok fıkönyvi rögzítésének alapja az Egyetem jóváhagyott éves elemi 
költségvetése és a költségvetés szöveges indoklása, havonta el kell végezni a kiemelt 
elıirányzatok számítógépes nyilvántartása alapján összeállított, elıirányzat-módosítási 
hatáskörök szerinti bontást is tartalmazó, engedélyezett módosított elıirányzatok SAP 
rendszerben történı rögzítését, és egyeztetését a Magyar Államkincstár és a Nemzeti 
Erıforrás Minisztérium adataival. 

Az  SAP-ban az eredeti elıirányzatok, az éves terv alapján megtervezett keretek eredeti 
költségkeretként,  míg  a  módosított  elıirányzatok  a  „Támogatási  szerzıdés”  alapján  
vezetett analitikus nyilvántartásokkal egyezıen módosított költségkeretként kerülnek 
rögzítésre, pénzügyi alapra,  pénzügyi  központra  és  kiemelt  jogcímekre. 

Az elıirányzatok SAP rendszerben történı rögzítésének, és a szükséges egyeztetések 
elvégzésének alapját képezı analitikus nyilvántartás a következı adatokat tartalmazza: 

- iktatószám 

- nyilvántartási dátum 

- módosítás jellege 

- aktaszám-iktatószám 

- tématabló bizonylati száma 

- megnevezés, egyéb információ 

- bevételi és kiadási elıirányzat jogcímek és összegek 

- továbbá minden olyan adat, amely az Egyetem egyéb információs 
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rendszereihez kapcsolódik 

Az analitikus nyilvántartások és a fıkönyvi könyvelés számláival történı egyeztetésének 
határideje: 

1. negyedévet követı hónap 12. napja 

2. negyedévet követı hónap 20. napja 

3. negyedévet követı hónap 12. napja 

4. negyedévet követı hónap 31. napja 

Az analitika vezetéséért felelıs: pénzügyi osztály – osztályvezetı 

MÁK-al és NEFMI-vel történı egyeztetésért felelıs: a pénzügyi osztályvezetı 

Az analitikus nyilvántartások és a fıkönyvi könyvelés egyezıségért felelıs: pénzügyi 
igazgató 

Az Egyetem az éves kincstári zárlat után, de csak tárgy év december 31-ig elıirányzat 
módosítást hajthat végre saját hatáskörben illetve a felügyeleti szerv külön bekérése alapján. 

A kincstári költségvetési beszámoló és az éves költségvetési beszámoló között eltérés esetén 
az eltérés dokumentumait két példányban a zárszámadáshoz csatolt külön indoklásban 
tételesen rögzíteni kell és az eltérés dokumentumát az éves költségvetési beszámoló 
benyújtásával egyidejőleg a fejezetet irányító szerv részére meg kell küldeni.  

A további analitikus nyilvántartásokkal részletesen a számlarend külön fejezete foglalkozik. 
 

16. A mérlegkészítés idıpontja, a költségvetési beszámoló elkészítése, részei 
 

Az államháztartás szervezetei az éves és féléves elemi költségvetési beszámolót, 
egyszerősített éves költségvetési beszámolót, konszolidált éves költségvetési beszámolót az 
Áhsz-ben meghatározott és a számviteli szabályozásért felelıs miniszter által vezetett 
minisztérium honlapján közzétett, központilag elıírt Módszertani Útmutató és őrlapgarnitúra 
szerinti formában és tartalommal készítik el. A közzétett központi őrlapgarnitúra 
helyettesíthetı elektronikus adatfeldolgozó és adathordozó rendszerek segítségével azonos 
formában kinyomtathatóan készített, azonos tartalmú dokumentumokkal.  

Amennyiben az így elıállított és kinyomtatott dokumentum tartalmazza az Áhsz. 13. §-ban 
foglalt aláírásokat is, akkor az azonos értékő a számviteli szabályozásért felelıs miniszter által 
vezetett minisztérium honlapjáról letöltött központi őrlapgarnitúra alapján elkészített 
beszámolóval. 

Az aláírók felelısséggel tartoznak az adatokat elıállító és továbbító eljárások megfelelı 
archiválásáért. 

A féléves és az éves beszámolót a NGM illetve a Nemzeti Erıforrás Minisztérium által 
meghatározott idıpontig, a féléves elemi beszámolót legkésıbb július 31-ig, illetve az éves 
elemi költségvetési beszámolót legkésıbb február 28-ig kell a felügyeleti szerv részére 
megküldeni, illetve a Kincstárhoz számítógépes feldolgozásra. 
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A beszámolókat a Nemzeti Erıforrás Minisztérium részére történı átadás határideje elıtt 10 
nappal kell elkészíteni, az egyeztetés szükségessége miatt. 

Az eszközök és források alakulásáról negyedévenként, a fıkönyvi kivonat állományi 
számláinak adataiból összeállított mérlegjelentés küldendı az elıirt határidıre a felügyeleti 
szervhez. 

Az Egyetem a mérlegkészítéséhez: 

• tárgyévet terhelı, de tárgyévet követı évben beérkezı a szállítói bizonylatok 
nyilvántartásba vétele, vevıknél a ténylegesen befolyt bevétel az értékeléshez, 
átkönyvelések befogadási idıpontja a tárgyévet követı év január 15. napja 

• Tekintettel a beszámoló leadási határidejére a tárgyévre vonatkozóan a könyvekben 
helyesbítések, értékelések és a költségfelosztás a tárgyévet követı év február 18. 
napjáig végezhetı el, eddig az idıpontig kötelezı a fıkönyvi elszámolást lezárni. 

• Amennyiben az irányító szerv a felülvizsgálat során helyesbítendı tételt tár fel, a 
helyesbítés az összesített beszámoló lezártáig elvégezhetı.  

• A Magyar Államkincstárnak már átadott beszámolóban feltárt hibák az Államkincstár 
által meghatározott idıpontig helyesbíthetı. Ezt követıen helyesbítésre csak az 
ellenırzésre (önellenırzésre) vonatkozó szabályok szerint kerülhet sor. 

 

Amennyiben az ellenırzés, az önellenırzés az elızı év(ek) mérlegében, beszámolójában 
elkövetett jelentıs összegő hibát/kat állapított meg, akkor az elızı évre/ekre vonatkozó a 
mérlegkészítés napjáig nem vitatott, nem fellebbezett, jogerıssé vált megállapítások miatt a 
módosításokat a tárgyévi könyvelésben, mérlegben és beszámolóban el kell végezni.  

A kiegészítı melléklet szöveges részében részletesen, a könyvviteli mérleg és az elıirányzat 
maradvány minden érintett tételéhez kapcsolódóan – az elızı év adatainak feltüntetése mellett 
– a módosításokat be kell mutatni. 

Az adókat, befizetési kötelezettségeket érintı adatszolgáltatásokból keletkezett hibákat 
önrevízióval kell rendezni a keletkezésük idıszakára vonatkozóan. Az önrevíziós folyamatban 
keletkezett kiadásokat vagy megtérüléseket a tárgyévi könyvelésben kell szerepeltetni. Elızı 
évekre visszamenı könyvelési módosításra nincs lehetıség. 

 

Az éves beszámoló részei 

- könyvviteli mérleg, 

- pénzforgalmi jelentés, 

- elıirányzat-maradvány kimutatás, 

- kiegészítı melléklet. 

Az egyes évek beszámolónak az elemi költségvetéssel és az elızı év beszámolójának az 
adataival való összehasonlíthatóságát a szerkezeti felépítés, tagolás, azonossága biztosítja. 
Ezek változása eseten a kiegészítı mellékletben az eltérésekre magyarázatot kell adni. 

A féléves beszámoló pénzforgalmi jelentést és a pénzforgalom egyeztetı adatait tartalmazza.  
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A beszámoló a NGM honlapján közzétett, központilag elıírt nyomtatványformában és a 
Tájékoztatóban meghatározott tartalommal készül.  

A kiegészítı melléklet számszaki részbıl és szöveges indoklásból áll, amelyet a könyvvezetés 
(analitikus) adatai bizonyítanak és számításokkal támasztanak alá. 

 

Számszaki kimutatások 

- az elıirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése 

- az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományának alakulása 

- a létszám és a személyi juttatások alakulása.  

- a feladatmutatók állományának alakulása 

 

A szöveges indoklásban ismertetni kell azokat a körülményeket, amelyek a pénzügyi 
helyzetre, az eszközök alakulására hatással voltak.  

A Pénzügyi Igazgatóság feladatát képezi a féléves, valamint az éves beszámoló szakszerő, 
törvényi-, valamint a vonatkozó kormányrendelet elıírásainak megfelelı elkészítése, 
bizonylatokkal való alátámasztása.  

 

Beszámolókat hitelesítı aláírások 

Az intézmény éves és féléves beszámolóit, a kincstári és elemi költségvetését az 
Egyetem Rektora, a Gazdasági Fıigazgató és a beszámoló elkészítéséért kijelölt 
Pénzügyi Igazgató köteles aláírni. A beszámoló elkészítésért felelı személynek az 
aláírása mellett fel kell tüntetni a regisztrációs számát is. 

 

A bizonylatok megırzésének módja  

• Az Egyetem a költségvetési évrıl készített beszámolót, valamint az azt alátámasztó 
leltárt, értékelést, fıkönyvi kivonatot, valamint más, a jogszabályok követelményeinek 
megfelelı nyilvántartást, olvasható formában, valamint az adatok feldolgozásánál 
alkalmazott, mőködıképes állapotban tárolt számítógépes programot legalább 10 évig 
köteles megırizni. 
 

• A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot 
(ide értve a fıkönyvi, számlákat, az analitikus, illetve részletezı nyilvántartásokat is) 
legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján 
visszakereshetı módon megırizni. A folyószámlákra az elévülési idı a folyószámla 
megszőnésének idıpontjával kezdıdik.  
 

• A szigorú számadású bizonylatok rontott példányaira is vonatkozik az elızı bekezdés 
szerinti megırzési kötelezettség. 
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• A megırzési idın belüli szervezeti változás (ide értve a jogutód nélküli megszőnést is) 

nem hatálytalanítja e kötelezettséget, így az elızı bekezdések szerinti bizonylatok 
megırzésérıl a szervezeti változás végrehajtásakor intézkedni kell.  

 

Az elektronikus formában kiállított bizonylat összes adatának megırzését biztosítani kell 
olyan formában, hogy utólagosan módosítani ne lehessen.  

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

 

ÁFA befizetési kötelezettség 

Az Egyetem az ÁFA befizetési és bevallási kötelezettségének az SAP program segítségével 
(az ÁFA köteles tevékenységek után) havonta – az aktuális hónapot követı hónap 20-ig - a 
törvényben elıírt határidıre eleget tesz. 

A pénzforgalmi eredményt a befizetési kötelezettség megállapítása érdekében korrigálni 
szükséges.  

Az Áfa megállapítása bevallása és befizetése az általános forgalmi adóról szóló a 2007. évi 
CXXVII. törvény alapján történik. 

ÁFA visszaigénylés a kutatási pénzeszközöknél van, a többi pénzeszköznél az Egyetem 2006. 
január l-tıl SAP támogatással üzemgazdasági ÁFA bevallást készít. 

Az alapítói okirat szerint az Egyetem nem végez vállalkozási tevékenységet, ezért az ÁFÁ-t 
nem kell megosztani alap- és vállalkozási tevékenység között. 

 

Kisösszegő követelések, behajthatatlan követelések 

Kis összeg az adott költségvetési évre vonatkozóan a mindenkori költségvetési törvényben 
meghatározott követelés értékhatára. 

 

Követelés év végi értékelése 

A jogszabályon alapuló követelés év végi értékelése során a követelést elismertnek kell 
tekinteni, amennyiben jogszabály, határozat biztosítja az elismertséget, még akkor is, ha az 
adós vitatja azt. 

A kisösszegő követelések kategóriába 

- az oktatási feladatokkal kapcsolatos követelések (tandíj, kollégiumidíj), 

- munkavállalókkal szembeni követelések, 

- közvetített szolgáltatások közül az évi 100.000,- Ft-ot el nem érı szolgáltatások 
sorolhatók. 
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Az Áht. értelmében, egyetemi vagyont ingyenesen átruházni, továbbá követelésrıl lemondani 
csak törvényben meghatározott módon és esetekben lehet. A követelések leírása, az 
értékvesztés elszámolása nem minısül követelés elengedésnek. 

Behajthatatlan követelés a könyvviteli mérlegben nem mutatható ki, azt hitelezési 
veszteségként az 59. számlacsoport megfelelı számláján történı átvezetéssel tıkeváltozásként 
kell elszámolni. 

Az Egyetem a behajthatatlan követelést az Áhsz. minısíti. Ennek megfelelıen behajthatatlan 
a követelés, ha 

a.) az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs, vagy csak részben elegendı a fedezet, 

b.) felszámolás, adósságrendezés során átvett értek nem fedezi a követelést, 

c.) a követelés eredményesen nem érvényesíthetı, mert a végrehajtással kapcsolatos 
költségek nincsenek arányban a megtérüléssel, 

d.) az adós nem lelhetı fel, 

e.) a követelést a bíróság elıtt érvényesíteni nem lehet, 

f.) amely a hatályos jogszabály alapján elévült. 

Amennyiben az adós, a vevı fizetési határidıre fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, 
úgy a fizetési határidıt követı 15. nap után fizetési felszólítást kell küldeni részére. 

Ha az elsı fizetési felszólítás ellenére sem tesz eleget fizetési kötelezettségének akkor az elsı 
felszólítást követı  45. nap után ismételten fel kell szólítani. 

Az adós, a vevı által pénzügyileg nem teljesített követelés, hátralék rendezésére a fizetési 
határidı utáni 100 nap elteltével a pénzügyi osztálynak a követelést igazoló okmányokat, 
adatokat felszólítás, a behajtás kezdeményezése céljából az Egyetem jogászának, illetve az 
ezzel megbízott társaságnak át kell adnia. 

A jogász, ha eljárása sikertelen, a záró határozat stb. csatolásával igazolja a behajthatatlanság 
tényét. Ennek alapján kerülhet sor a követelés leírására hitelezési veszteségként. 

Nem tekinthetı behajthatatlannak az adós, a vevı által el nem ismert követelés. 

A visszautasítást 10 napon belül a számlázást kérı kar, részleg tudomására kell hozni a 
szükséges intézkedések (hiánypótlás, egyeztetés, esetleg peresítés) megtétele céljából. 

Az el nem ismert, de jogszabályon alapuló jogerıs követelés a mérlegben kimutatható, míg a 
nem jogerıs követelés nem. A nem peresített, el nem ismert követelést záraskor a 0. 
számlaosztályba kell átvezetni. A peresített követelésbıl csak az a követelés állítható a 
mérlegbe, amely a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés idıpontja között befolyt (vagy 
jogerıssé vált. 

 

Leltározás, raktári készletek leltáreltéréseinek kompenzálása, káló elszámolása 

A leltár az eszközöket mennyiségben és értekben, a forrásokat értekben tartalmazza. A 
költségvetési évrıl december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott 
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eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is- minden 
évben leltározni kell.  

A használhatatlanná vált tárgyi eszközöket, készleteket leltárba vétel elıtt selejtezni kell a 
selejtezési szabályzatban elıírt módon. 

Az eszközöket – kivéve az immateriális javakat, a beruházásokat és a követeléseket – a 
Leltározási és leltárkészítési szabályzatban elıírt gyakorisággal a fordulónapra vonatkozóan 
mennyiségi felvétellel, a csak értekben kimutatott eszközöket és forrásokat egyeztetéssel kell 
leltározni. A részletezı nyilvántartás adataiból a mérleg alátámasztására készítendı összesítı 
kimutatás tartalmat, formáját és kellékeit a leltározási szabályzat rögzíti. 

A könyvviteli mérlegben értekkel nem szereplı, használt és használatban lévı csak 
mennyiségben nyilvántartott készleteket, a kis értékő immateriális javakat, és tárgyi 
eszközöket a tulajdon védelme érdekében a leltározási szabályzatban rögzített gyakorisággal, 
mennyiségben leltározni kell.  

A követelések, beruházási elılegek, szállítok leltározása december 31-i fordulónappal 
egyeztetéssel történik. Az egyeztetı levelek január 15-ig küldendık ki, 8 napos 
visszaigazolást kérve. Az eltérést a mérleg összeállításáig tisztázni kell.  

Az átvezetési számlákat, a letétbe helyezett, illetve a dematerializált értékpapírokat, az aktív 
pénzügyi elszámolásokat és a forrásokat egyeztetéssel a mérleg fordulónapjára tételes 
jegyzékbe foglalva kell leltározni, különös tekintettel a függı tételekre.  

A raktári készletek leltáreltérései kompenzálásának fı szempontja, hogy fennáll-e a cikkek, 
cikkelemek között felcserélhetıség, a készlet és anyag mozgás volumene, a tárolás adott 
feltételei között. Káló elszámolhatóságának szempontja a termek természeti tulajdonsága, a 
raktározás körülményei, az anyagkezelés rendje. Kálóként az adott cikkféleség szakmailag 
szokásos mértéke fogadható el. 

 

Beruházás, felújítás és karbantartás, üzembe helyezés dokumentálása 

 

Beruházás 

Alapvetıen a tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történı elıállítása 
minısül beruházásnak. 

Beruházásnak minısül továbbá a meglévı tárgyi eszköz felújítása, bıvítése, átalakítása, 
rendeltetésének megváltozása, kapacitásának növekedése.  

Épületekkel kapcsolatos beruházások 

Új épületrész, épületszárny hozzáépítése 

Újabb emeletek építése a már meglévı épületre 

Tetıtér beépítése 

Meglévı épületbe felvonó építése 
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Meglévı épületben újabb vizes blokkok, mosdók, WC-k kialakítása 

Egy légterő iroda átépítése, új falak beépítésével több irodahelység kialakítása 

Számítógépes hálózat kiépítése fali vezetékben 

Légkondicionáló rendszer kiépítése fali vezetékben 

Beépített mozgásérzékelıs riasztórendszer, világítási rendszer kiépítése 

Az épület főtés- és/vagy meleg vízrendszerének kibıvítése, napkollektor felszerelése 

Felújítás 

Az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga helyreállítását szolgáló, idıszakonként 

visszatérı olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy az adott eszköz 

élettartama megnövekszik, eredeti mőszaki állapota, teljesítıképessége visszaáll. 

Felújításnak minısül a korszerősítés  

Épülettel kapcsolatos felújítások 

Régi ajtók teljes körő cseréje modernebb biztonsági ajtókra 

Főtéskorszerősítés 

Régi, azbeszt tartalmú tetıszigetelés cseréje 

Teljes födémcsere, tetıszerkezet cseréje 

Ólomvízcsövek cseréje korszerőbbre 

Elektromos hálózat cseréje nagyobb kapacitásúra 

Karbantartás 

A használatban lévı tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését 

szolgáló javítási, karbantartási tevékenység. 

Idıszakonként visszatérı nagyjavítás, amelyet a rendeltetésszerő használat érdekében el  

kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi. 

Épületekkel kapcsolatos karbantartások 

Elhasználódott, eltört vízcsövek cseréje mőszakilag azonosra 

Festés, mázolás 

Homlokzat „felújítás”, az eredeti állapot helyreállítása 

Kazán, felvonó javíttatása 

Viharkárok kijavítása a tetıszerkezetben 
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Burkolati elemek pótlása, vagy teljes újraburkolása, mőszakilag az eredetivel egyezıvé 

Tartozékok folyamatos cseréje, pl. villanykörte, biztosítékok 

 

Üzembe helyezés dokumentálása 

A beszerzett illetve elıállított immateriális jószág, tárgyi eszköz üzembe helyezésének 
(használatba vételének) dokumentálása üzembe helyezési okmányok, az elıírt nyomtatványok 
kitöltésével történik. 

Építési beruházásokról, (épületek és építmények) mőszaki átadás-átvételi jegyzıkönyv készül, 
ami a mőszaki és hatósági követelményeknek való megfelelést igazolja, ill. a pótolandó 
hiányosságokat tartalmazza. 

A könyvviteli nyilvántartásba vételhez állományba vételi bizonylat (BSz.11—45. sz.) 
állítandó ki, amelynek tartalmaznia kell legálabb 

- azonosító adatokat, (megnevezés, helyrajzi szám, stb.) 

- méret adatokat, 

- bekerülési érteket, 

- leírási kulcsot, 

- üzembe helyezés idıpontját, 

- üzembe helyezésért, adatok helyességéért felelıs aláírását. 

A tárgyi eszköz kategóriába sorolt mőszaki és egyéb berendezésekrıl, gépekrıl, 
felszerelésekrıl, jármővekrıl kiállítandó Állományba vételi és üzembe helyezési bizonylat 
(EÜ.MIN. 87146/87) ezen felül a leltározáshoz, számviteli nyilvántartáshoz szükséges 
további adatokat is tartalmaznia kell, elsısorban: - azonosító adatok (egyedi szám, méret, 
stb.), 

- szállító adatai, 

- bekerülési értek, (beleértve az elızetesen felszámított le nem vonható egyenes vagy 
fordított adózás alá esı általános forgalmi adót is), 

- beszerzés, üzembe helyezés napja, 

- leírási kulcs, hasznos idıtartam, 

- maradványérték, 

- tartalék alkatrészek, tartozékok. 

Az üzembe helyezés elıírásoknak megfelelı dokumentálásáért a bizonylatot aláíró mőszaki 
vezetı, munkahelyi vezetı felelıs. 

 

Az eszközök minısítésének szabályai 
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Azok az eszközök, amelyek rendeltetése szerint használat mellett az Egyetem tevékenységét, 
mőködését tartósan, legálabb egy éven túl szolgálják, a befektetett eszközök közé tartoznak. A 
forgóeszközök között kell kimutatni mindazokat, amelyek egy éven belül elhasználódnak 
vagy egy éven belül elkerülnek az Egyetemtıl.  

Az eszközök minısítését, befektetett eszköz vagy forgóeszköz kategóriába sorolását, az 
alapvetı és lényegi megkülönböztetı ismérvek alapján a mőszaki, illetve szakmai felhasználó 
végzi az üzembe helyezés, ill. számlaigazolás kapcsán. 

Amennyiben az eszközök használata, rendeltetése a besorolást követıen megváltozik, a 
befektetett eszközt értékesíteni kívánják, át kell sorolni a forgóeszközök közé vagy fordítva. 
Az átsorolás elvégzése kötelezı, ha az eszközt használatból kivonták, de az értékesítés 
hosszabb idıt vesz igénybe. Az átsorolás bizonylata a minısítésre jogosult szervezet vezetıje 
által aláirt okmány. 

Egyes eszközök nyilvántartási és értékelési módszere 

a.) Tulajdoni részesedést jelentı befektetések nyilvántartása 

Tulajdoni részesedést jelentı befektetéseknél, továbbá hitelviszonyt megtestesítı 
értékpapíroknál a nyilvántartási érték (bekerülési érték) a felhalmozott kamat összegével 
csökkentett egyedi beszerzési ár. Az állami tulajdont képezı tulajdoni részesedéseket az 
MNV Zrt. szerzıdés ill. rendelkezése szerint tartjuk nyilván. Az Egyetem saját tulajdonú 
részesedéseinek a nyilvántartása az alapító okirat es a folyamatos változások fontosabb adatait 
tartalmazza. 

b.) Készletek nyilvántartása módszere 

Vásárolt készleteknél a raktáron lévı új anyag es árukészlet nyilvántartási ára 

- egyedi beszerzés és nyilvántartás esetén a beszerzési ár, egyébként a FIFO rend szerinti      
egységár. Saját termeléső készleteknél (befejezetlen termelés, félkész és késztermék) 

- az utókalkulációval meghatározott elıállítási közvetlen önköltség, 

- a befejezetlen építési munkák termelési értéke a teljesítési fok alapján arányosítással kerül 
megállapításra. 

A raktárban lévı használt, munkahelyre felhasználás céljára kiadott készletekrıl – a tulajdon 
védelme céljából – értek nélküli mennyiségi nyilvántartás vezetendı. 

c.) Deviza számlákon alkalmazott nyilvántartás és értékelés 

Az Egyetem a devizaszámlán bekövetkezett változást, a lebonyolító pénzintézet bizonylata 
alapján, az adott deviza közép árfolyamán könyveli. Év végen, a devizaszámlán lévı 
állomány december 31-i MNB középárfolyamon számított forint értéke és a könyv szerinti 
értek árfolyamveszteségét az egyéb folyó kiadások között, az árfolyamnyereségét az 
intézményi mőködési bevételek között kell elszámolni. 
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d.) Külföldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek nyilvántartása 

A külföldi pénzértékre szóló követeléseket, illetve kötelezettségeket a bekerülés napjára, 
illetve a szerzıdés szerinti teljesítés napjára vonatkozó devizaárfolyamon átszámított, a 
pénzintézeti kivonaton lévı forintértéken kell a könyvviteli nyilvántartásokba felvenni. 

Külföldi pénzértékre szóló követelés pénzügyi rendezésekor a pénzügyi teljesítéskor érvényes 
árfolyam forintértékét kell a megfelelı bevételi jogcímen a teljes összegben elszámolni. A 
követelés pénzügyi rendezéséhez kapcsolódó kivezetés során azonban a pénzügyi teljesítéskor 
érvényes árfolyamtól függetlenül a követelés a könyv szerinti, (teljesítéskori, ill. az év végi 
értékeléskor meghatározott árfolyam) forintértéken kerül kivezetésre a tıkeváltozással 
szemben. A külföldi pénzértékre szóló kötelezettségeket a nyilvántartásokban forintra 
átszámított értekben kell kimutatni. Külföldi pénzértékre szóló hitelt, kapott kölcsönt, 
kibocsátott kötvényt a folyósítás napján kell elszámolni költségvetési, illetve finanszírozási 
bevételként, majd ezt követıen a külföldi pénzértékre szóló kötelezettség forintértéket a 
teljesítés napján érvényes, a számviteli politikában választott árfolyamon kell nyilvántartásba 
venni a tıkeváltozással szemben.  

Külföldi pénzértekre szóló kötelezettség pénzügyi rendezésekor a pénzügyi teljesítéskor 
érvényes árfolyam forintértékét kell a megfelelı kiadási jogcímen teljes összegben 
elszámolni. Külföldi pénzértékre szóló kötelezettség pénzügyi rendezéséhez kapcsolódó 
kivezetés során a pénzügyi teljesítéskor érvényes árfolyamtól függetlenül a kötelezettség 
könyv szerinti (teljesítéskori, illetve az év végi érte keleskor meghatározott árfolyam) 
forintértéken kerül kivezetésre a tıkeváltozással szemben.  

A forintra átszámításnál alkalmazandó devizaárfolyamok: 

- a MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyam, ha a teljesítés a kincstári számlán történik, 

- az MNB által nem jegyzett és nem konvertibilis valutára szóló eszközök és kötelezettségek 
forintra átszámításánál a valuta szabadpiaci árfolyamán (ennek hiányában országos 
napilapban a világ valutainak árfolyamáról közzétett tájékoztató adatai alapján), az MNB által 
jegyzett devizára átszámított érteket kell a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos 
devizaárfolyamán forintra átszámítani. 

e.) Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérleg fordulónapi értékelése 

Ezen eszközök és kötelezettségek mérleg fordulónapra vonatkozó, az elızı d.) pontban 
ismertetett nyilvántartási értékét össze kell hasonlítani az MNB december 31-i hivatalos 
középárfolyamával. Ha az eltérés jelentıs, vagyis a devizakövetelések és deviza 
kötelezettségek összevont összegének elızıekben meghatározott mértékét eléri, az árfolyam 
különbözetet saját tıke változásként könyvelni kell az 59. számlacsoport megfelelı 
számlájával szemben. A deviza és valutakészlet értékelése során megállapított 
árfolyamnyereség összege az elıirányzat-maradvány elszámolás során 
kötelezettségvállalással terhelt elıirányzat-maradványnak tekintendı. Ezt tartalékként a 
maradványon belül el kell különíteni és évközben csak a pénzügyileg realizált 
árfolyamváltozások határainak ellentételezésére lehet felhasználni.  

17. Könyvvizsgálat 
A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl szóló 
2006. évi CXXXII. törvény 12. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltató (amely érvényes 
finanszírozási szerzıdéssel rendelkezik, és az egészségügyi szakellátásokért az Egészségbiztosítási 
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alapból finanszírozott tételek éves összege eléri a 300 millió Ft-ot) köteles a számviteli szabályok 
szerinti beszámolóját könyvvizsgálóval ellenıriztetni. 

 

18. Elszámolási szabályok 
Az elızı éveket érintı hibákat és hibahatásokat a fıkönyvi elszámolás szempontjából úgy 
kell kontírozni, mintha azok a tárgyév gazdasági eseményei lennének, azzal a különbséggel, 
hogy a fıkönyvi számlákat tovább kell bontani, és az elızı éveket érintı tételeket külön 
számlán kell kezelni. Az önellenırzésrıl bizonylatot kell készíteni és arról nyilvántartást kell 
vezetni. A kiegészítı melléklet szöveges részében a tárgyévben az elızı év(ek)re elszámolt, 
jelentıs összegőnek minısülı tételt be kell mutatni. 

 
19. Számviteli politikáért való felelısség 
Az intézmény vezetıje, az Egyetem Rektora felelıs: 

- pénzügyi gazdálkodás szabályszerőségéért, 
- a gazdasági lehetıségek (kiemelt elıirányzatok) és a kötelezettségek összhangjának 

biztosításáért, 
- gazdálkodásban a szakmai hatékonyság és a gazdaságossági követelmények 

érvényesülésért, 
- belsı kontrollrendszer mőködéséért, valamint a belsı ellenırzés megszervezésért, és 

hatékony mőködésért, 
- számviteli politika és ahhoz tartozó szabályzatok fıbb irányainak meghatározásáért, 

karbantartásáért, jóváhagyásáért és végrehajtásáért. 
 

20. Záró rendelkezések 

A Számviteli Politika a Szenátus jóváhagyásával 2012. április 1 napján lép hatályba, ezzel 
egyidejőleg a 35/2010. (IV. 29.) sz. Számviteli Politika és Eszközök és Források értékelési 
szabályzata, továbbá a 31/2011. (III.31.) sz. Számviteli Politika és Eszközök és Források 
értékelési szabályzatának módosítása hatályát veszti.  

A rektor felhatalmazza a gazdasági fıigazgatót, hogy az év közben megjelenı 
jogszabályváltozást, illetve belsı egyetemi tevékenységek módosulása miatt szükséges 
szakfeladat rend változtatás saját hatáskörében eljárva megtegye, közzétételi kötelezettség 
mellett. 

 

Budapest, 2012. március 29. 

Dr. Tulassay Tivadar 

rektor  


