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A Semmelweis Egyetem Szenátusának 

66/b/2013. (V.30.) számú 

H A T Á R O Z A T A 

a Számviteli politika című szabályzatról 

 

A Semmelweis Egyetem Szenátusa a Szervezeti és Működési Szabályzat I. Rész 9 § 

(12) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Számviteli politika című 

szabályzatban a következőket rendeli el: 

 

 

 

I. Bevezetés 

 

 

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 

szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése előírja az államháztartás 

szervezetének, így az Egyetemnek is, hogy szakmai feladatai és sajátosságai 

figyelembevételével ki kell alakítania és írásban szabályoznia kell számviteli politikáját.  

 

A számviteli politika, kötelező tartalmi elemeit a hivatkozott Korm. rendelet több paragrafusa 

szabályozza, illetve a rendelet előírásaiból következik, hogy a szabályozásnál figyelembe kell 

venni a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, illetve egyéb jogszabályok vonatkozó 

előírásait is.  

 

Jelen számviteli politika tehát alapvetően a számviteli törvényre és a Korm. rendeletre épül. 

Azokban az esetekben, amelyekben a jogszabályok az intézmény részére választási 

lehetőséget biztosítanak,vagy a szabályok kialakítását intézményi hatáskörbe utalják, a 

számviteli politikában kerülnek meghatározásra az Egyetemnél alkalmazandó eljárások. 

 

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. 

 

 

II. A számviteli politika célja 

 

A számviteli politika megalkotásával, írásba foglalásával kapcsolatban az alábbi célok 

fogalmazhatók meg: 

 Megalapozza az Egyetem tevékenységének legjobban megfelelő számviteli rendszer 

kialakítását, működését.  

 Megteremti a kereteket ahhoz, hogy a számviteli rendszerből nyerhető információk 

megbízható és valós képet, tájékoztatást adjanak az Egyetem vagyoni, pénzügyi 

helyzetéről és azok alakulásáról. 
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 Megfogalmazza mindazon számviteli elveket, általános szabályokat, értékelési módokat, 

gyakorlati eljárásokat, melyeket a beszámoló összeállítása és a könyvvezetés során 

alkalmazunk. 

 Kijelöli a belső szabályozás elvi alapját és kereteit. 

 Teljesíti a számviteli törvény, aktualizálásra vonatkozó előírásait. 

 Megteremti az összhangot a számviteli törvényben és a kapcsolódó Korm. rendeletben 

rögzített számviteli alapelvek és értékelési előírások illetve az Egyetem számvitele, 

könyvvezetése és beszámolási kötelezettsége során alkalmazandó eljárások között, 

figyelemmel az Egyetem elvárásaira, működésének speciális szabályaira és 

elszámolásának sajátosságaira. 

 

III.A számviteli politika kidolgozásának jogszabályi alapja, a figyelembe 

vett belső szabályzatok 

 

A számviteli politika kidolgozásánál az alábbi kiemelt fontosságú jogszabályokat vettük 

alapul: a hatályos számviteli törvény alapján az államháztartási szervezeteinek sajátos 

beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét a 295/2001. (XII.27.) Kormányrendelettel, a 

250/2002. (XII.5.) Kormányrendelettel, a 307/2002 (XII.27.) Kormányrendelettel, a 

278/2003. (XII.24.) Kormányrendelettel, a 383/2004 (XII.29.) Kormányrendelettel, a 

319/2005. (XII.26.) Kormányrendelettel, a 359/2006 (XII.27.) Kormányrendelettel, a 

400/2007. (XII.27.) Kormányrendelettel, a 65/2008 (III.29.) Kormányrendelettel, a 328/2008. 

(XII.30.) Kormányrendelettel, a 182/2009 (IX.10.) Kormányrendelettel, a 317/2009. (XII.29.) 

Kormányrendelettel, a 350/2009 (XII.28.) Kormányrendelettel, a 369/2011. (XII.31.) 

Kormányrendelettel, továbbá a 74/2013 (III.13.) Kormányrendelettel 2013. március 12-étől 

módosított 249/2000 (XII.24.) Kormányrendelet (a továbbiakban Áhsz.) szabályozza. 

 

Továbbá: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt.), az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartási törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.), az általános 

forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: áfa törvény), az állami 

vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (továbbiakban: Vtv.), a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Nvtv.). 

 

Az Áhsz § (5) bekezdése előírja, hogy 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, hogy a Semmelweis Egyetem (továbbiakban Egyetem) 

melyeket, milyen feltételek fennállása esetén alkalmaz. 

 

A jogszabályok mellett a számviteli politika kialakításánál figyelembe vettük az Egyetem 

működésére, gazdálkodására vonatkozó hatályos belső szabályzatok így többek között: 

 Szervezeti és Működési Szabályzat 

 Gazdálkodási Szabályzat 

 Kötelezettségvállalási Szabályzat  

 Készletgazdálkodási Szabályzat vonatkozó előírásait is. 
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IV. A számviteli politika hatálya 

 

A szabályzat személyi hatálya kiterjed a számviteli, pénzügyi tevékenység folyamatában 

résztvevő személyekre, feladataikra és felelősségükre. 

 

A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységére, 

továbbá két önállóan működő költségvetési szervre; az Országos Igazságügyi Orvostani 

Intézetre, és a Fog és Szájbetegségek Országos Intézetére, amelyek pénzügyi-gazdasági 

feladatait is az Egyetem látja el. 

 

 

V. A számviteli politikáért való felelősség, a szabályzat aktualizálása 
 

A számviteli politika főbb irányainak meghatározásáért, elkészítésért és az elkészült 

számviteli politika jóváhagyásáért, valamint annak végrehajtásáért az intézmény vezetője, az 

Egyetem Rektora felelős. 

 

A számviteli politika módosítása akkor szükséges, ha a jogszabályi előírások megváltoznak, 

ha az Egyetem működésének sajátosságaiban bekövetkezett változások azt szükségessé teszik, 

illetve olyan körülmény, illetve gazdasági esemény következik be, melyre a számviteli 

politika eddig nem tért ki. A módosítást a változások hatálybalépését követő 90 napon belül 

kell elvégezni. A számviteli politika módosításáról a gazdasági főigazgató előterjesztése 

alapján az Egyetem Rektora hoz döntést. 

 

 

VI. Általános szabályozó rész 
 

VI/1. Az Egyetem főbb azonosító adatai, finanszírozása, szakfeladatok 

 

Az Egyetemre, tevékenységére, működésére és gazdálkodására vonatkozó részletes adatokat 

és információkat az Alapító Okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a szakmai 

szabályzatok stb. tartalmazzák. Jelen szabályzatban azokat az adatokat rögzítjük, melyek a 

számviteli szabályzatok szempontjából kiemelt jelentőséggel bírnak.  

 

Azonosító adatok: 

 

Székhely: 1085 Budapest, Üllői út 26.  

Bankszámla számok: a Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza 

Számlavezető: Magyar Államkincstár, OTP Bank Nyrt. 

Szektor: 1051 

Szakágazati besorolás: 854200 

Gazdálkodási forma kódja: 312 

Adóigazgatási azonosító szám: 15329808-2-42 

Statisztikai számjel: 15329808-8542-312-01 

TB törzsszám: 75116 

Gazdálkodási jogkör: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

Külön megállapodás alapján ellátja a két önállóan működő költségvetési szerv az Országos 

Igazságügyi Orvostani Intézet, és a Fog és szájbetegségek Országos Intézete pénzügyi-

gazdasági feladatait is. 
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Vállalkozási tevékenység: nem folytat 

 

A finanszírozás főbb elemei: 

 

Az Emberi Erőforrás Minisztérium az alaptevékenység ellátásához és a fejlesztésre biztosít 

pénzügyi fedezetet, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár az egészségügyi tevékenység 

ellátása és elszámolása alapján végzi a finanszírozást, az Egyetem jogosult saját bevételeket 

eredményező tevékenységek végzésére, továbbá részesedik, a tulajdonában lévő gazdasági 

társaságoknál keletkező nyereségből, amely a tulajdonosi döntésnek megfelelően, 

visszaforgatásra kerül az alaptevékenységbe. 

 

Szakfeladatok: 

 

210000 Gyógyszergyártás 

381201 Egészségügyi és más fertőzésveszély hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 

381202 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 

470001 Kiskereskedelem (kivéve:jármű, motorkerékpár) 

470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 

470003 Gyógyszer kiskereskedelem 

552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 

522003 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 

559012 Kollégiumi szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára 

559016 Felsőoktatásban részt vevő hallgatók lakhatási támogatása 

559099 Egyé m.n.s. szálláshely-szolgáltatás 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 

562917 Munkahelyi étkeztetés 

562919 Egyéb étkeztetés 

581100 Könyvkiadás 

581400 Folyóirat, időszaki 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 
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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 szakértői tevékenység 

749031 Módszertani szakirányítás 

749040 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

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

852012 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelés, 

oktatása (1-4.évfolyam) 

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

852022 
Sajátos nevelési igényű általános iskola nappali rendszerű nevelése, oktatása 

(5-8. évf.) 

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

854211 Felsőfokú szakképzés 

854212 Szakirányú továbbképzés 

854213 Felsőfokú 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 

854275 Természettudományi képzési terület 

854287 Sporttudományi képzési terület 

854288 Társadalomtudományi képzési terület 

854291 Kifutó rendszerben főiskolai képzés 

854292 Kifutó rendszerben egyetemi képzés 
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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 Felsőoktatás-fejlesztés (minőség, - tehetséggondozás,kisszak) 

854329 Egyéb felsőoktatás-szervezési feladatok 

855100 Sport, szabadidős képzés 

855911 Általános iskolai napközis otthoni nevelés 

855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 

855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 

855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

855917 Középiskolai szakiskolai tanulószobai nevelés 

855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 

855935 Szakmai továbbképzés 

855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 

856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

861001 Fekvőbetegek aktív ellátása 

861002 Fekvőbetegek krónikus ellátása 

862211 Járó betegek gyógyító szakellátása 

862212 Járó betegek rehabilitáció szakellátása 

862213 Járó betegek gyógyító gondozása 

862214 Járó betegek egynapos ellátása (pl. művesekezelés) 

862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 

862231 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás 

862240 Egyéb m.n.s. járóbeteg-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. kiegészítő egészségügyi szolgáltatás 

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

910123 Könyvtári szolgáltatások 

910132 
Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő 

tevékenység 

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

940000 Közösségi, társadalmi tevékenységek 
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VI/2. Értelmező rendelkezések 

 

Az Egyetem a számviteli politikájában a számviteli politika keretében elkészült 

szabályzataiban, a számlarendjében a gazdálkodása, a számviteli és pénzügyi elszámolásai 

tekintetében a Szt. 3.§- ában, az Áhsz. 5. §-ában, valamint az Áht. 2. §-ában és az Ávr. 1. §-

ában meghatározott vonatkozó értelmező rendelkezéseket és fogalmakat változatlan 

tartalommal használja és alkalmazza.  

 

VI/3. A Számviteli Politika keretében elkészítendő szabályzatok 

 

Az Áhsz. szerint a számviteli politika keretében a következő szabályzatok készítendők el: 

 Számlarend 

 Eszközök és a források leltározási és leltárkészítési szabályzata, 

 Eszközök és források értékelésének szabályzata,  

 Pénzkezelési szabályzat, 

 Önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályzat. 

 

A Számviteli politikához kapcsolódóan: 

 A Leltározási és leltárkészítési szabályzat a tulajdon védelmét és a mérlegadatok 

alátámasztását célozza, 

 az Értékelési szabályzat tartalmazza az eszközök és források év végi értékelésének 

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

választási lehetőséget ad, és az Egyetem sajátos körülményei azt indokolttá teszik, 

 a Pénzkezelési szabályzat e fontos terület rendszerét és működését fogja át, 

megteremtve annak ellenőrizhetőségét, 

 az Önköltség-számítási szabályzat a termék vagy szolgáltatás tervezett és tényleges 

önköltségének számítási elveit és az önköltség meghatározásának módját írja elő. 

Az Egyetem önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatának rendelkeznie 

kell az oktatási tevékenység (ezen belül elkülönítve az állami ösztöndíjjal, 

részösztöndíjjal támogatott képzés, az önköltséges képzés) a kutatási tevékenység, a 

gyógyító-megelőző ellátás, illetve az egyéb tevékenységek költségeinek, 

ráfordításainak megállapításáról. 

 

Az Egyetem az oktatási tevékenységéhez kapcsolódva köteles meghatározni: 

- szakonként (szakirányonként),  

- képzési szintenként (felsőfokú szakképzés /OKJ szakmát adó/, alapképzés (BSc), 

mesterképzés (MSc) beleértve az egységes, osztatlan képzést is, doktori képzés, 

- szakirányú továbbképzésenként, illetve  

- egyéb képzésenként (egyedi rendelés alapú), munkarend szerint (nappali, esti levelező, 

osztatlan távoktatási forma)  

félévente, az egy hallgatóra jutó önköltség összegét, melynek megállapítása során köteles 

figyelembe venni a szakmai irányító szerv által kiadott módszertani útmutatóban foglaltakat.  

 

A számviteli szabályzatok közé tartozóan kötelezően elkészítendő a számlarend és 

számlatükör, amelynek tartalmára az Áhsz.49. §-a tartalmaz előírásokat. A számlarend és 

számlatükör az alkalmazandó főkönyvi számlákat jelöli ki, és tartalmazza a gazdasági 

események főkönyvi elszámolására vonatkozó előírásokat, részletesen tárgyalja az analitikus 

nyilvántartások rendszerét, a bizonylatolás és a könyvviteli zárlat rendjét. 
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Az Egyetemnél a számviteli politika és a keretében elkészített szabályzatok, valamint a 

számlarend (együtt: számviteli szabályzatok) szakmai tartalmukat tekintve szorosan 

összefüggnek, ugyanakkor külön-külön önálló szabályzatként kerülnek jóváhagyásra és 

kiadásra. 

Ez utóbbit célszerűségi okok indokolják, ugyanis az egyes szabályozási szakterület 

módosításának szükségessége esetén nem áll fenn a számviteli szabályzatok teljes körének 

módosítási kötelezettsége.  

 

 

VI/4. A számviteli politika jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemei 

 

Az Áhsz. 8. alkalmazza, illetve az alkalmazott gyakorlatot milyen okok miatt és milyen 

időpontban változtatja meg. 

 

A számviteli politikában többek között rögzítendő, hogy mi tekintendő figyelembe veendő 

szempontnak: 

 a megbízható és valós összkép kialakítását befolyásoló lényeges információk 

tekintetében, 

 a kis értékű tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok és szellemi termékek minősítésénél, 

 az értékcsökkenés összegének alap- és vállalkozási tevékenység közötti megosztásánál, 

 az alap- és vállalkozási, tevékenységet terhelő előzetesen 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 történő értékelés esetén az eszközök piaci értéke és 

a könyv szerinti értéke között különbözet jelentős összegének meghatározásánál. 

 

A számviteli politika részeként az államháztartás szervezetének szabályoznia kell a beszerzett, 

illetve előállított immateriális jószág, tárgyi eszköz üzembe helyezése dokumentálásának 

szabályait, továbbá ki kell jelölni a mérlegkészítés időpontját, vagyis a költségvetési évet 

követő időszakban azt az időpontot - figyelembe véve az elemi költségvetési beszámoló 

elkészítésének határidejét -, ameddig az értékelési feladatokat el kell végezni, illetve a 

költségvetési évre vonatkozóan a könyvekben helyesbítések végezhetők.  

 

 

VI/5. Számviteli alapelvek és alkalmazásuk az Egyetemnél 

 

Az Egyetem a számviteli alapelveket a Szt.-ben és az Áhsz.-ben foglaltaknak megfelelően 

értelmezi és alkalmazza. 

 

 A tevékenység folytatásának elve alapján a folyó évi szervezeti és feladatváltozások a 

költségvetési beszámolóban kerülnek részletezésre, és a következő 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, 
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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 megfelelően 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 főkönyvi számláin a nyitó és előző évi záró 

adatok számszerű egyezőségével biztosítjuk; 

 

 az eszközök és források értékelésének Egyetem által kialakított módjától kizárólag 

jogszabály módosítása esetén, vagy jelentős feladat, illetve a gazdálkodási környezet 

változása esetén térünk el;  

 

 az összemérés elvének érvényesülése érdekében az előirányzat–maradvány 

megállapításakor a tényleges bevételt a tényleges kiadással vetjük egybe, beleértve a 

kutatási tevékenységet és a pályázaton nyert pénzeszközöket is;  

 

 az óvatosság elve, amennyiben az Egyetem, vállalkozási tevékenységet is végez, 

akkor a vállalkozási maradvány meghatározásánál,az elv 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 előre látható 

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

fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között vált ismerté. Az értékcsökkenéseket, 

az értékvesztéseket el kell számolni, függetlenül attól, hogy az üzleti év eredménye 

nyereséges vagy veszteséges; (Az elvet jelenleg nem alkalmazzuk)  

 

 a bruttó elszámoláselve szerint a bevételeket és a kiadásokat, a követeléseket és 

kötelezettségeket egymással szemben nem számoljuk el. A könyvvitelben és a 

beszámolóban ezeket egymástól elkülönítetten szerepeltetjük; 

 

 az egyedi értékelés elvének követelménye érvényesüléseként az eszközöket és a 

kötelezettségeket leltározással, egyeztetéssel ellenőrizzük, és egyedileg értékeljük. Az 

egyedi értékelés elve sajátosan érvényesül a kisösszegű követelések esetében; 

 

 az időbeli elhatárolás elve a naptári év pénzforgalmának könyvviteli elszámolása 

miatt nem alkalmazhatók; 
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 a tartalom elsődlegessége a formával szembeni elv a beszámolóban és az azt 

alátámasztó könyvvezetés során úgy érvényesül, hogy a gazdasági eseményeket, 

ügyleteket a tényleges gazdasági tartalmuknak megfelelően – a Szt. és Áhsz. 

alapelveihez, előírásaihoz igazodóan – kell bemutatni, illetve annak megfelelően kell 

elszámolni;  

 

 a lényegesség elvének érvényesülése lényegesnek minősül a beszámoló 

szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása – 

az ésszerűség határain belül – befolyásolja a beszámoló adatait, a felhasználók 

döntéseit. 

 

 

VI/6. Az Egyetem könyvvezetési kötelezettsége 

 

 

VI/6.1. A könyvvezetés rendje 

 

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

gazdasági eseményekről a kettős könyvvitel zárt rendszerében, módosított teljesítés 

szemléletű nyilvántartást vezet, amelyet a költségvetési év végével lezár. A könyvvezetés 

magyar nyelven, Magyarország hivatalos pénznemében forintban történik. 

 

A könyvviteli nyilvántartás a pénzforgalmi gazdasági műveleteket és ezeknek az eszközökre 

és forrásokra gyakorolt hatását a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, 

áttekinthetően mutatja be.  

 

Minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök illetve források állományát, 

összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani az előírt tartalmi és 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. 

 

Az Egyetem könyvvezetési kötelezettsége magában foglalja:  

 a Semmelweis Egyetemnek, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szervnek a vagyoni és pénzügyi helyzetére kiható és az adott költségvetési évre 

vonatkozó gazdasági eseményei főkönyvi könyvelését, a főkönyvi könyveléshez 

szorosan kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetését, az időszaki zárási feladatok 

végrehajtását, bele értve a kötelező egyeztetési feladatok végrehajtását, az éves zárás 

értékelési feladatainak végrehajtását, az egyező főkönyvi kivonatok elkészítését, a 

mérlegjelentések és a beszámolók összeállítását, 
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 a gazdasági szervezettel nem rendelkező önállóan működő és gazdálkodó Országos 

Igazságügyi Orvostani Intézet könyvvezetésének végrehajtását és az intézményre 

vonatkozóan az előző bekezdésben foglalt feladatok végrehajtását, 

 az előző év(ek)et érintő tárgy évi önellenőrzések főkönyvi és analitikus 

elszámolásainak elkészítését. 

- Az előző éveket érintő hibákat és hibahatásokat a főkönyvi elszámolás 

szempontjából úgy kell minősíteni és elszámolni, mintha azok a tárgyév gazdasági 

eseményei lennének, azzal a különbséggel, hogy a főkönyvi számlákat tovább kell 

bontani, és az előző éveket érintő tételeket külön számlán kell kezelni. 

- Az önellenőrzésről bizonylatot kell készíteni és arról nyilvántartást kell vezetni. 

- A kiegészítő melléklet szöveges részében a tárgyévben az előző év(ek)re elszámolt, 

jelentős összegűnek minősülő tételeket be kell mutatni. 

 

Az Egyetem könyvvezetési kötelezettségének naprakészségéért a könyvvezetés helyességéért 

a Pénzügyi Igazgató felelős. A gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények 

könyvvezetéséért a felelősség a külön megállapodásban foglaltak szerint áll fenn. 

 

 

VI/6.2. A számlarend és számlatükör 

 

Az Egyetem az Áhsz. számlakerete és jelen számviteli politika figyelembevételével olyan 

számlarendet készít, amely szerinti könyvvezetés a jogszabályokban előírt beszámoló 

elkészítését, emellett a vezetői információkat maradéktalanul biztosítja.  

A számlarend tartalmi szabályai a Szt. és az Áhsz. előírásain alapulnak, figyelemmel az 

Egyetem működésének, gazdálkodásának sajátosságaira. 

 

A külön szabályzatként jóváhagyott és közzétett Számlarend a következőket tartalmazza: 

 minden gyűjtő, nem könyvelendő, számla jelét és megnevezését; 

 minden könyvelésre kijelölt számla jelét és megnevezését; 

 a számla tartalmát, ha a számla megnevezéséből egyértelműen nem következik, 

továbbá a számlát érintő gazdasági eseményeket, azok más számlákkal való 

kapcsolatát; 

 a főkönyvi számla és az analitikus nyilvántartás kapcsolatát, az analitikus 

nyilvántartásból készült összesítő bizonylatok (feladások) elkészítésének határidejét; 

 a számlarendnek az Szt-ben foglalt előírások kiegészítéseként tartalmaznia kell 

mindazokat az Áhsz. 8. § alapján a számviteli politikában nem rendezett - 

szabályozásokat, amelyeket az Áhsz. vagy más jogszabály az államháztartás 

szervezete hatáskörébe utalt; 

 a zárlati feladatok összefoglalását és a határidőket, 

 a könyvvezetés fázisaiért felelősök kijelölését. 

 

A számlarend összeállításáért, folyamatos karbantartásáért a Pénzügyi Igazgató felelős. 

 

 

VI/6. Beszámolási kötelezettség 

 

A költségvetési előirányzatok alakulásáról és azok teljesítéséről, a vagyoni, pénzügyi és 

létszámhelyzetben bekövetkezett változásokról a költségvetési év könyveinek zárását 

követően az Áhsz-ben meghatározottak szerint beszámolót kell készíteni. A beszámolók 

magyar nyelven, és magyar pénznemben készülnek. 
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Az Egyetem a beszámolási kötelezettségének az Áhsz. előírásai szerint tesz eleget, ennek 

megfelelően:  

Az Egyetem, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv elkészíti  

 a saját éves és féléves elemi költségvetési beszámolóját, 

 a gazdasági szervezettel nem rendelkező önállóan működő és gazdálkodó Országos 

Igazságügyi Orvostani Intézet éves és féléves elemi költségvetési beszámolóját. 

Az Egyetem éves és féléves elemi költségvetési beszámolója nem tartalmazhatja a 

hozzárendelt, gazdasági szervezettel nem rendelkező önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szervek éves és féléves elemi költségvetési beszámolóját. 

 

Az éves és féléves elemi költségvetési beszámolót, az Áhsz-ben meghatározott és a számviteli 

szabályozásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett, központilag 

előírt Módszertani Útmutató és űrlapgarnitúra szerinti formában és tartalommal készítjük el, a 

jogszabályban meghatározott határidőre.  

 

A féléves és az éves beszámolót a Nemzetgazdasági Minisztérium, illetve az Emberi 

Erőforrás Minisztériuma által meghatározott időpontig, a féléves elemi beszámolót legkésőbb 

július 31-ig, illetve az éves elemi költségvetési beszámolót legkésőbb február 28-ig kell a 

felügyeleti szerv részére, illetve a Kincstárhoz számítógépes feldolgozásra megküldeni. 

A beszámolókat az Emberi Erőforrás Minisztérium részére történő átadás határideje előtt 10 

nappal kell elkészíteni, az egyeztetés szükségessége miatt. 

 

 

VI/6.1. A beszámolók típusai 

 

Kincstári költségvetési beszámoló 

A Kincstár kincstári költségvetési beszámolót készít, amelyet a tárgyévet követő év január 

hónapot követően egyeztetés céljából megküld az Egyetemnek. Az egyeztetett kincstári 

költségvetési beszámolót a Kincstár a tárgyévet követő év február 15. napjáig küldi meg. 

 

A kincstári tájékoztatási és egyeztetési kötelezettség az Egyetem kincstári számláinak 

egyenlegére és forgalmára, valamint a kincstári költségvetés kiemelt előirányzatainak aktuális 

összegére és az előirányzatok teljesítésének összegére vonatkozik.  

 

A kincstári és az egyetemi beszámoló eltérése esetén az Egyetemnek az elemi 

beszámolójában a saját könyvvezetésének megfelelő adatokat kell szerepeltetnie és írásban 

tételesen rögzítenie kell az eltéréseket. Az Egyetem az eltérés dokumentumát az elemi 

beszámoló benyújtásával egyidejűleg küldi meg a Kincstár részére. 

 

Az éves elemi költségvetési beszámoló 

 

Az éves költségvetési beszámoló fordulónapja: december 31. 

Az éves mérlegkészítés időpontja: a tárgy évet követő év február 18. 

 

Ezen időpontig kell elvégezni az értékelési feladatokat, valamint a könyvelési feladatokat. Ezt 

követően ismertté vált események hatásai a költségvetési évre vonatkozóan a könyvekben 

nem kerülnek átvezetésre. 

 

Az Egyetem a mérlegkészítés időpontjának betartása keretében:  
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 a teljesség számviteli alapelv biztosítása érdekében a tárgyévet terhelő, de a tárgyévet 

követő évben beérkező szállítói számlákat, bizonylatokat nyilvántartásba veszi, a 

valódiság és egyedi értékelés elvek betartása érdekében a vevő követelésekre a 

mérlegkészítésig ténylegesen befolyt bevételeket rögzíti az analitikus nyilvántartásban, 

az átkönyvelési igényeket befogadja. Ezen feladatok elvégzési határideje: a tárgyévet 

követő év január 15. napja. 

 Tekintettel a beszámoló leadási határidejére a tárgyévre vonatkozóan a könyvekben 

helyesbítések, értékelések és a költségfelosztás a tárgyévet követő év február 18. 

napjáig végezhető el, eddig az időpontig kötelező a főkönyvi elszámolást lezárni. 

 Amennyiben az irányító szerv a felülvizsgálat során helyesbítendő tételt tár fel, a 

helyesbítésre haladéktalanul intézkedni kell, de legkésőbb a beszámoló közzétételéig a 

helyesbítés elvégzendő.  

 A Magyar Államkincstárnak már átadott beszámolóban feltárt hibák az Államkincstár 

által meghatározott időpontig helyesbíthetők. Ezt követően helyesbítésre csak az 

ellenőrzésre (önellenőrzésre) vonatkozó szabályok szerint kerülhet sor. 

 Amennyiben az ellenőrzés, az önellenőrzés az előző év(ek) beszámolójában elkövetett 

jelentős összegű hibát/kat állapított meg, akkor az előző évre/ekre vonatkozó a 

mérlegkészítés napjáig nem vitatott, nem fellebbezett, jogerőssé vált megállapítások 

miatt a módosításokat a tárgyévi könyvelésben legkésőbb a tárgyévet követő év január 

15-ig el kell végezni.  

 Az adókat, befizetési kötelezettségeket érintő adatszolgáltatásokból keletkezett hibákat 

a keletkezésük időszakára vonatkozóan szintén önellenőrzéssel kell rendezni. Az 

önellenőrzési folyamatban keletkezett kiadásokat vagy megtérüléseket a tárgyévi 

könyvelésben kell szerepeltetni. Előző évekre visszamenő könyvelési módosításra 

nincs lehetőség. 

 

Az éves elemi költségvetési beszámolóban az elemi költségvetéssel és az előző év 

beszámolójának adataival való összehasonlíthatóságot a szerkezeti felépítés, tagolás 

azonossága biztosítja. Ezek változása eseten a kiegészítő mellékletben az eltérésekre 

magyarázatot kell adni. 

 

A költségvetési év zárásának felelős vezetője a Pénzügyi Igazgató, a zárás végrehajtásáról 

zárási ütemtervet ad ki. A zárási ütemterv tartalmazza az egyes zárási feladatokat, azok 

határidőit és felelőseit, valamint a beszámoló elkészítésért kijelölt felelős személy nevét. 

 

Az éves elemi költségvetési beszámoló tartalmazza: 

 a könyvviteli mérleget, 

 a pénzforgalmi jelentést, 

 az előirányzat-maradvány kimutatást,  

 az Áhsz. 38. § (6) szerinti tájékoztató adatokat,  

 az Áhsz. 40. § szerinti kiegészítő melléklet számszaki részét és szöveges indokolását.  

 

A szöveges indokolás tartalmazza: 

 azon tényezők ismertetését, amelyek befolyásolták a tárgyidőszakban ellátott 

alaptevékenységet, az előirányzatok tervezettől eltérő felhasználását, 

 azon rendkívüli eseményeket és körülményeket, amelyek a pénzügyi helyzetre, az 

eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak, és a költségvetés 

összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg nem kerültek rendezésre. 

 a teljes kötelezettségállomány alakulását befolyásoló tényezőket, 
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 amennyiben az ellenőrzés az előző költségvetési év(ek) éves beszámolójában elkövetett 

jelentős összegű hibá(ka)t állapított meg, akkor az előző év(ek)re vonatkozó - a 

mérlegkészítés időpontjáig megismert és nem vitatott, nem fellebbezett, illetve 

jogerőssé vált megállapítások miatti - módosításokat részletesen, a könyvviteli mérleg 

és az előirányzat-maradvány minden érintett tételéhez kapcsolódóan az előző év 

adatainak feltüntetése melletti bemutatását,  

 amennyiben az Intézmény a számviteli politikáját módosítja, a változásokat és annak 

hatását, 

 a könyvviteli mérlegben kimutatott részesedések további adatait (gazdasági társaság 

neve, székhelye - a részesedés mennyisége és értéke feltüntetése mellett -), amelyben 

az Intézmény 100%-os, 75%-on felüli, 50%-on felüli, illetve 25%-on felüli 

részesedéssel rendelkezik, 

  a külön kormányrendeletek alapján összeállított adatszolgáltatásban bemutatott 

Európai Uniós támogatási programok és egyéb támogatási programok keretében 

beérkezett pénz- és egyéb eszközök, továbbá az azokkal kapcsolatban felhasznált saját 

költségvetési források alakulásáról készített szöveges értékelést.  

 

 

A féléves elemi költségvetési beszámoló 

 

A féléves beszámoló fordulónapja:június 30. 

A féléves költségvetési beszámoló elkészítésének határideje: július 31. 

 

A féléves beszámoló részei: 

 Pénzforgalmi jelentés; 

 Az éves beszámoló kiegészítő mellékletéből a pénzforgalom egyeztetése űrlap; 

 a bevételek tevékenységenként és kiadások tevékenységenként mellékletek. 

 

Időközi mérlegjelentés  

 

Az eszközök és források alakulásáról negyedévenként, a főkönyvi kivonat állományi 

számláinak adataiból összeállított mérlegjelentést kell készíteni. Az évközi mérlegjelentést az 

első, második és a harmadik negyedévre vonatkozóan a tárgynegyedévet követő hó 20. 

napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozóan az éves elemi költségvetési beszámoló 

benyújtásának határidejével megegyezően kell a felügyeleti szervhez benyújtani, a 

könyvviteli zárlatok rendje szerint.  

 

Az időközi mérlegjelentés fordulónapja: a negyedév utolsó napja, elkészítésének határideje: a 

tárgynegyedévet követő hónap 25. napja, a negyedik negyedévre vonatkozóan az éves 

beszámoló benyújtásának határidejével megegyező. 

A negyedik negyedévre vonatkozóan gyorsjelentést kell készíteni. Ennek tartalma 

megegyezik az időközi mérlegjelentés tartalmával, határideje: tárgynegyedévet követő 40 

napon belül. 

 

 

IV/6.2. Felelősség a beszámolókért, aláírások, könyvvizsgálat, közzététel 

 

Az Egyetem éves és féléves beszámolójának, valamint a mérlegjelentéseknek elkészítése a 

Pénzügyi Igazgató felelősségi körébe tartozik.  
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Az intézmény éves és féléves beszámolóját az Egyetem Rektora, a Gazdasági Főigazgató a 

Pénzügyi Igazgató köteles aláírni. A beszámoló elkészítésért felelős személynek az aláírása 

mellett fel kell tüntetni a regisztrációs számát is. 

 

Az Egyetem 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 éves elemi költségvetési beszámolóját könyvvizsgálóval ellenőriztetni. A 

könyvvizsgálattal a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagjaként nyilvántartott könyvvizsgáló 

társaság bízható meg, amely költségvetési könyvvizsgálói minősítéssel rendelkezik. A 

könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló szintén költségvetési minősítéssel 

rendelkező kamarai tag lehet. A könyvvizsgálói megbízást olyan feltételekkel kell kiadni, 

hogy a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerint végrehajtott vizsgálat lezárására 

és a független könyvvizsgálói jelentés kiadására a jelen szabályzatban meghatározott 

beszámoló leadási határidőig sor kerüljön.  

 

Az Egyetem az éves és a féléves elemi költségvetési beszámolóinak a Kincstárhoz történő 

megküldésével tesz eleget a letétbe helyezési kötelezettségének. 

 

 

VI/7. Az eszközök és források leltározási és leltárkészítési kötelezettsége 

 

Az Egyetem az Áhsz. 37. §-ának előírásai szerint a költségvetési évről, december 31-ei 

fordulónappal készített könyvviteli mérlegében kimutatott eszközöket és forrásokat - ideértve 

az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is - minden évben leltározni köteles. 

 

A leltározás alapján elkészített leltárak a könyvviteli mérlegben kimutatott eszközök és 

források valódiságát támasztják alá. A leltárnak tartalmaznia kell tételesen és ellenőrizhető 

módon az államháztartás szervezetének eszközeit mennyiségben és értékben, forrásait 

értékben.  

 

Az eszközök - kivéve az immateriális javakat, a követeléseket (ideértve a kölcsönöket, a 

beruházási előleget és az aktív pénzügyi elszámolásokat) - leltározását mennyiségi felvétellel, 

a csak értékben kimutatott eszközök (az immateriális javak, a követelések), és a források 

leltározását egyeztetéssel kell végrehajtani.  

 

Az eszközök és a források leltározására, a leltárkészítésre vonatkozó részletes szabályokat az 

Egyetem számviteli politikájának részét képező Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat, a 

selejtezés részletes szabályait a Selejtezési Szabályzat tartalmazza, melyet az Áhsz. szabálya 

szerint az Egyetem saját hatáskörében állapított meg.  

 

Az Egyetem - annak ellenére, hogy a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, 

emellett az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan 

részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben – nem él az Áhsz. 37. § (7) 

bekezdésében lehetővé tett az irányító szerv egyetértésével történő két évenkénti leltározási 

lehetőséggel.  
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VI/8. Az eszközök és források értékelésének kötelezettsége 

 

VI/8.1. Általános értékelési előírások 

 

A mérlegtételek értékelésénél figyelembe kell venni a számviteli alapelvek sajátos 

érvényesülését. 

 

A könyvviteli mérlegben kimutatott tőkeváltozás meghatározásakor kell figyelembe venni 

minden olyan értékcsökkenést (immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél a terven felüli 

értékcsökkenést is), értékvesztést, az elszámolt értékvesztés és a terven felüli értékcsökkenés 

visszaírását, amely a mérleg fordulónapján meglévő eszközöket érinti, és a mérlegkészítés 

időpontjáig ismertté vált. 

 

A befektetett eszközöket, a forgóeszközöket bekerülési értéken kell értékelni, csökkentve azt 

a tervezett és terven felüli értékcsökkenéssel, illetve értékvesztéssel (leírásokkal), növelve azt 

a terven felüli értékcsökkenés és az értékvesztés visszaírt összegével.  

 

A könyvviteli mérlegben a valutapénztárban lévő valutakészletet, a devizaszámlán lévő 

devizát, továbbá a külföldi pénzértékre szóló minden követelést, befektetett pénzügyi eszközt, 

értékpapírt, egyéb aktív pénzügyi elszámolást, illetve kötelezettséget a költségvetési év 

mérleg fordulónapjára vonatkozó - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos – 

devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell kimutatni. 

Amennyiben a mérleg fordulónapi értékelésből adódó különbözetnek a külföldi pénzértékre 

szóló eszközökre, kötelezettségekre gyakorolt hatása az államháztartás szervezetei számviteli 

politikájában meghatározottak szerint jelentős összegű. 

 

A valutapénztárban lévő valutakészletnek, a devizaszámlán lévő devizának, továbbá a 

külföldi pénzértékre szóló követelésnek, befektetett pénzügyi eszköznek, értékpapírnak, aktív 

pénzügyi elszámolásnak, illetve kötelezettségnek (ideértve a passzív pénzügyi elszámolást is) 

a költségvetési év mérleg fordulónapjára vonatkozó (1) bekezdés szerinti értékelése előtti 

könyv szerinti értéke és az értékeléskori forintértéke közötti különbözetet, amennyiben az 

összevontan jelentős összegű: 

 a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza, illetve az aktív 

és passzív pénzügyi elszámolás árfolyamveszteségét az egyéb különféle kiadások 

között, az árfolyamnyereségét a működési bevételek között kell elszámolni, 

 az idegen pénzeszközökhöz kapcsolódó valutakészlet, devizaszámlán lévő deviza 

árfolyamveszteségét, illetve árfolyamnyereségét a költségvetésen kívüli passzív 

pénzügyi elszámolásokkal szemben kell elszámolni, 

 a külföldi pénzértékre szóló követelések, befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok, 

illetve kötelezettségek árfolyamveszteségét a saját tőke csökkenéseként, az 

árfolyamnyereségét a saját tőke növekedésként kell elszámolni. 

 

A saját tőkét, a tartalékokat, a kötelezettségeket könyv szerinti értéken kell kimutatni. 

Az áruszállításból, a szolgáltatás teljesítéséből származó, általános forgalmi adót is tartalmazó 

 forintban teljesítendő kötelezettséget az elismert, számlázott összegben, 

 devizában teljesítendő kötelezettséget az elismert, számlázott devizaösszegnek a 

Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos szerinti árfolyamon forintra átszámított 

összegében kell a könyvviteli mérlegben kimutatni mindaddig, amíg azt ki nem 

egyenlítették. 
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VI/8.2. Részletes értékelési előírások 
 

Az eszközök és a források értékelésére vonatkozó részletes szabályokat az Egyetem 

számviteli politikájának részét képező Eszközök és Források Értékelési Szabályzata 

tartalmazza, amelyet a Szt. és az Áhsz. szabályai szerint, az Egyetem működésének 

gazdálkodásának sajátosságai figyelembe vételével az Egyetem saját hatáskörében állapított 

meg.  

 

 

VI/9. A bizonylatok megőrzésének szabályai 

 

Az Egyetem a számviteli bizonylatok megőrzéséről a Szt. előírásainak megfelelően az 

alábbiak szerint köteles gondoskodni: 

 

 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 

kell 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 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. 

 
 

VII. Sajátosságok alapján kialakított szabályozási rész 
 

VII/1. Lényeges információk körének meghatározása a számviteli elszámolás és 

értékelés szempontjából 

 

A számviteli elszámolás és az értékelés szempontjából lényegesnek tekintett szempontok a 

következők: 

 

 A beszámolóban bemutatott adatok mindig a valóságnak megfelelőek, bizonylatokkal 

igazolhatók legyenek, vagyis a beszámolóban szereplő adatok a valós vagyoni és 

pénzügyi helyzetet tükrözzék. 

 A mérleg tételek értékelése a jelen számviteli politika és az értékelési szabályzatban 

meghatározott elvek szerint történjen. 



 

20 

 Ha a mérlegben az előző évi, illetve tárgyévi adatoknál jelentős összegű eltérés 

mutatkozik, akkor azt szövegesen és dokumentumokkal alátámasztottan indokolni 

kell. 

 

VII/2. A megbízható és valós kép kialakítását befolyásoló lényeges információk köre 

 

Az Egyetem szempontjából a megbízható és valós kép kialakítását befolyásoló lényeges 

információk különösen a következők: 

 Feladatokban bekövetkező változások: lényeges változásnak tekintendő, ha 

jogszabályok és/vagy az alapító okirat változásából eredően azEgyetem feladatai 

jelentősen megváltoznak. Mindkét esetben az érintett szabályzatokat módosítani kell, a 

vonatkozó számviteli eljárásrendet ki kell alakítani. A számviteli eljárásrend 

kialakításáért a Számviteli Osztály vezetője a felelős. 

 Szervezeti, szerkezeti változások: az Egyetem szervezetének változását a számviteli 

nyilvántartásokon keresztül kell vezetni. A szervezeti változásoknak megfelelően ki kell 

dolgozni a számviteli eljárás rendet, az integrált informatikai rendszer törzs- és 

adatállományait változtatni szükséges. A belső szervezeti változások könyvvezetési 

rendszeren való keresztülvezetéséért a Számviteli Osztály vezetője felelős. 

 Rendkívüli események: rendkívüli eseménynek minősül minden olyan előre nem 

tervezett, nem várt, az Egyetem szokásos tevékenységi körébe nem tartozó gazdasági 

esemény, amelynek pénzügyi kihatása meghaladja a 100.000 forintot. 

 

Rendkívüli bevételek minősítése: 

 

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

- az általános forgalmi adó visszaigénylés, (NAV), 

- 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 a passzív pénzügyi elszámolások között kimutatott 

összegeknek, a tárgyévben bevételként történőelszámolása, 

- személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlása, 

- az intézmény részére felajánlott adományok, 

- részesedésekből származó bevétel (osztalék). 

 

Rendkívüli kiadások minősítése: 

 

- az előző éveket terhelő adók, adó jellegű tételek,adóbírságok,  

- az elemi és egyéb károk költségei, 

- a különféle bírságok, kötbérek, 

- a késedelmi kamatok, 

- az intézmény költségvetését változtató tételek, pl.: létszámcsökkentés miatti 

végkielégítés, stb.), 

- gazdasági társaság megalakulásának cégjogi, ügyvédi költségei,(pl.: az 

alaptevékenységből év folyamán kiváló tevékenységre alapított társaság esetén), 

- lízing kiadások,  

- az előző években keletkezett és az aktív pénzügyi elszámolások között kimutatott 

összegek tárgyévben kiadáskénttörténőelszámolása, 

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

miatti kiadások. 
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Értékelési módok változása:  
A Szt. és az Áhsz. előírásain belül szükség lehet egyes eszközök és kötelezettségek egyik 

évről a másikra történő értékelési módjának megváltoztatására. Az értékelési mód 

változásáról a Pénzügyi Igazgató előterjesztése alapján a Gazdasági Főigazgató hozhat 

döntést. Az értékelési mód változását a számviteli politikában rögzíteni kell. Az értékelési 

mód változásából eredő hatások figyelése, mérése és az elemi költségvetési beszámoló 

kiegészítő mellékletének szöveges indoklásában való szerepeltetése a Számviteli Osztály 

vezetőjének a felelőssége. 

 

Egyéb lényeges információk: 

- A számviteli elszámolás és értékelés szempontjából nem került meghatározásra az 

értékcsökkenés összegének az alap- és a vállalkozási tevékenység közötti megosztása, 

mivel az Egyetem nem folytat vállalkozási tevékenységet. 

- Nem került meghatározásra az előzetesen felszámított általános forgalmi adónak az 

alap- és a vállalkozási tevékenység közötti megosztása, mivel az Egyetem nem folytat 

vállalkozási tevékenységet.  

- Jelen szabályzatban és az önköltség számítási szabályzatban kerül meghatározásra az 

általános kiadások megosztási módszerének kiválasztása,  

 

 

VII/3. 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, haaz immateriális 

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

vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök Szt. 53. § (1) 

bekezdés a) pontja szerinti terven felüli értékcsökkenése meghaladja az Áhsz.30. § 

(2)-(6) bekezdése alapján meghatározott éves terv szerinti értékcsökkenést vagy a 

100.000 forintot. 

 Minden esetben jelentős összegűnek kell tekinteni a különbözetet, haa tulajdoni 

részesedést jelentő befektetéseknél, valamint a hitelviszonyt megtestesítő, egy 

évnél hosszabb lejáratú értékpapíroknál - függetlenül attól, hogy azok a 

forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepelnek -, 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, haaköveteléseknél 

(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 a valutapénztárban lévő 

valuta, a devizaszámlán lévő 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 –jelen szabályzat 
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szerinti - devizaárfolyamon átszámított forintérték és az értékelés előtti könyv szerinti 

érték közötti különbözet összege, meghaladja az értékelés előtti könyv szerinti 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. 

 Az általános kiadások megosztásánál jelentős összegű az eltérés, ha az általános 

kiadások megosztási eredménye a felosztott kiadás valós adatától 10 % feletti eltérést 

mutat, ha nem éri ela 10 %-ot, az eltérés jelentős. 

 A raktári készleteknél 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. 

 

 

VII/4. Lényeges szempontok az értékelés során 

 

A terven felüli értékcsökkenés elszámolása tekintetében lényeges szempontnak kell 

tekinteni, hogy az eszköz a mérlegben a valós használatnak megfelelő értéken kerüljön 

bemutatásra.  

Nem tekinthető lényeges szempontnak, hogy a valós érték bemutatását a piaci érték, vagy 

használati jog időtartama eredményezi. 

Az előlegek, rövid lejáratú követelések, kölcsönök értékvesztésének elszámolásánál lényeges 

szempontnak kell tekinteni azt a tényezőt, hogy a kölcsönök, előlegek, követelések 

könyvszerinti értéke és a követelések várhatóan megtérülő összege között veszteség jellegű 

különbözet keletkezik és ez tartósnak és jelentősnek bizonyul. 

Nem tekinthető lényeges szempontnak, ha az eszközök értéke, megítélése változik, de nem 

állandó jelleggel. 

 

 

VII/5. Jelentős összegű és nem jelentős összegű hiba szabályozása 

 

Jelentős összegű a hiba, akkor, ha megállapításának évében, a különböző ellenőrzések során, 

egy adott költségvetési évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - a 

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

összege meghaladja az ellenőrzött költségvetési év mérleg főösszegének 2 százalékát. 

Nem jelentős összegű a hiba akkor, ha 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 szerinti értékhatárt. 

 

 

VIII. Az értékelés és a minősítés szabályai 
 

VIII/1. Az eszközök és források minősítési szempontjai 

 

VIII/1.1. A minősítés általános szabályai 
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Az eszközök befektetett eszközzé vagy forgóeszközzé történő minősítését kizárólag az eszköz 

használhatósága, rendeltetése, továbbá a tervezett használati idő alapján kell meghatározni. 

Az egy éven túl használatos eszközöket a befektetett, az egy évnél rövidebb ideig használandó 

eszközöket pedig a forgóeszközök közé kell besorolni. 

 

Nem lehet kimutatni sem a befektetett eszközök, sem a forgóeszközök között a bérbevett 

eszközöket. A bérbevett vagy használatra átvett eszközökön végzett beruházási és felújítási 

munkák értékét a befektetett eszközök között, az adott eszköznek megfelelő csoportban kell 

kimutatni. 

 

 

VIII/1.2. A minősítés tételes szabályai 

 

Az immateriális javak, tárgyi eszközök minősítése 

Immateriális javak és tárgyi eszközök közé csak a tartós, egy évnél hosszabb feladatellátást 

szolgáló, az egy évnél hosszabb ideig használható és használatra tervezett eszközöket lehet 

elszámolni, egyedi minősítés alapján.  

Az egy évnél rövidebb ideig használatos szoftverek bekerülési értékét – értékhatártól 

függetlenül – dologi kiadásként kell elszámolni.  

 

A számítógépek működését szolgáló vásárolt szoftvert, ha a vásárláskor kapott tanúsítvány 

szerint az egyetemi tulajdonba kerül, akkor szellemi terméknek, egyébként vagyoni értékű 

jognak kell minősíteni. 

 

Minősítés a forgalomképesség szempontjából: 

 

 Az immateriális javak minősítése: forgalomképesek. 

 Az ingatlanok minősítése: korlátozottan forgalomképesek. 

 A gépek, berendezések, felszerelések, számítástechnikai és ügyvitel technikai 

eszközök minősítése: forgalomképesek. 

 A járművek minősítése: forgalomképesek. 

 

Kis értékű tárgyi eszközök, immateriális javak minősítése 

 

Kis értékű tárgyi eszköznek és immateriális jószágnak minősül a 100.000 forint egyedi 

beszerzési értéket meg nem haladó beszerzési értékű eszközök értéke. A 100.000 forintos 

értékhatár valamennyi, a bekerülési érték részét képező kiadással (pl. le nem vonható 

általános forgalmi adó) együtt értendő. 

 

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

megtörténik. A minősítés szempontja a bekerülési érték. 

 

Az Egyetem a kis értékű eszközök bekerülési értékét dologi kiadásként, a használatba 

vételkor egy összegben elszámolja.  

A költségvetési év végéig használatba nem vett kis értékű vagyoni értékű jogokat, szellemi 

termeket, aktiválni kell és az év végén a zárlati műveletek között át kell vezetni, és a 

megfelelő immateriális javak aktivált állományi értékében kell kimutatni. A tárgyi eszközök 

esetében az aktiválás végre kell hajtani, és a használatba nem vett kis értékű tárgyi eszközöket 

a beruházások állományában kell a mérlegben kimutatni. 
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A nem beépített tartozékok közül a monitor, nyomtató, scanner, külső winchester, stb., önálló 

leltári egység, 100.000 forint alatt kis értékű tárgyi eszköz, és a használatba vételkor leírható, 

de mennyiségi nyilvántartásuk kötelező.  

 

Beruházás, felújítás és karbantartás minősítése  

 

Beruházás 

 

Alapvetően a tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása 

minősül beruházásnak. 

Beruházásnak minősül továbbá a meglévő tárgyi eszköz felújítása, bővítése, átalakítása, 

rendeltetésének megváltozása, kapacitásának növekedése. 

 

Épületekkel kapcsolatos beruházások: 

 Új épületrész, épületszárny hozzáépítése 

 Újabb emeletek építése a már meglévő épületre 

 Tetőtér beépítése 

 Meglévő épületbe felvonó építése 

 Meglévő épületben újabb vizes blokkok, mosdók, WC-k kialakítása 

 Egy légterű iroda átépítése, új falak beépítésével több irodahelység kialakítása 

 Számítógépes hálózat kiépítése fali vezetékben 

 Légkondicionáló rendszer kiépítése fali vezetékben 

 Beépített mozgásérzékelős riasztórendszer, világítási rendszer kiépítése 

 Az épület fűtési- és/vagy meleg vízrendszerének kibővítése, napkollektor felszerelése 

 

Felújítás 

Az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga helyreállítását szolgáló, időszakonként 

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

élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége visszaáll. 

 Felújításnak minősül a korszerűsítés 

 Épülettel kapcsolatos felújítások 

 Régi ajtók teljes körű cseréje modernebb biztonsági ajtókra 

 Fűtéskorszerűsítés 

 Régi, azbeszt tartalmú tetőszigetelés cseréje 

 Teljes födémcsere, tetőszerkezet cseréje 

 Ólomvízcsövek cseréje korszerűbbre 

 Elektromos hálózat cseréje nagyobb kapacitásúra 

 

Karbantartás 

A használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetésétszolgáló 

javítási, karbantartási tevékenység. 

Időszakonként visszatérő nagyjavítás, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el  

kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi. 

 

Épületekkel kapcsolatos karbantartások: 

 Elhasználódott, eltört vízcsövek cseréje műszakilag azonosra 

 Festés, mázolás 

 Homlokzat „felújítás”, az eredeti állapot helyreállítása 



 

25 

 Kazán, felvonó javíttatása 

 Viharkárok kijavítása a tetőszerkezetben 

 Burkolati elemek pótlása, vagy teljes újraburkolása, műszakilag az eredetivel 

egyezővé 

 Tartozékok folyamatos cseréje, pl. villanykörte, biztosítékok 

 

Vagyonkezelésbe vett eszközök minősítése 

 

Az Egyetem vagyonkezelője a fenntartó által rendelkezésére bocsátott vagyonnak, amit 

elkülönítetten tart nyilván.  

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

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. között. 

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

 a korlátozottan forgalomképes, 

 a forgalomképes vagyon részét képező eszközök értékét. 

 

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 értékcsökkenési leírást az Áhsz. előírásai szerinti mértékkel kell megállapítani és 

elszámolni. Az állományváltozásról az előírt adatszolgáltatást biztosítani kell, és a 

vagyongazdálkodási terv végrehajtásáról be kell számolni.  

 

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. 

 

Üzembe helyezés dokumentálása 

 

A beszerzett illetve előállított immateriális jószág, tárgyi eszköz üzembe helyezésének 

(használatba vételének) dokumentálása az üzembe helyezési okmányokkal történik, amely az 

előírt nyomtatványok kitöltését jelenti. 

 

Építési beruházásokról, (épületek és építmények) műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv készül, 

ami a műszaki 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: 

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

 a méret adatokat, 

 a bekerülési érteket, 

 a leírási kulcsot, 

 az üzembe helyezés időpontját, 

 az üzembe helyezésért, adatok helyességéért felelős aláírását. 

 

A tárgyi eszköz kategóriába sorolt műszaki és egyéb berendezésekről, gépekről, 

felszerelésekről, járművekről kiállítandó Állományba vételi és üzembe helyezési bizonylat 

(EÜ.MIN. 87146/87) ezen felül a leltározáshoz, a számviteli nyilvántartáshoz szükséges 

további adatokat is tartalmazza, elsősorban:  
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 azonosító adatok (egyedi szám, méret, stb.), 

 szállító adatai, 

 bekerülési értek, (beleértve az előzetesen felszámított le nem vonható egyenes vagy 

fordított adózás alá eső általános forgalmi adót is), 

 beszerzés, üzembe helyezés napja, 

 leírási kulcs, hasznos időtartam, 

 maradványérték, 

 tartalék alkatrészek, tartozékok felsorolása. 

 

Az üzembe helyezés előírásoknak megfelelő dokumentálásáért a bizonylatot aláíró műszaki 

vezető, munkahelyi vezető felelős. 

 

A befektetett pénzügyi eszközök minősítése 

 

A befektetett pénzügyi eszközök esetében a minősítést minden esetben a befektetési cél – 

tartós vagy nem tartós – határozza meg.  

 

Gazdasági társaságban lévő részesedések  

 

Befektetett pénzügyi eszközzé kell minősíteni azokat a tulajdoni részesedést jelentő 

befektetéseket, amelyek célja az adott gazdasági társaságban befolyásolási, irányítási, 

ellenőrzési lehetőség elérése,(részvények, üzletrészek, vagyoni betétek). 

 

Gazdálkodó szervezet alapítására az MNV Zrt. jogosult, de az Egyetem a tulajdonosi jogokat 

a vele kötött szerződés alapján gyakorolhatja. Ennek nyilvántartására az állami vagyonkezelői 

szerződés előírásai vonatkoznak. 

A vagyoni hozzájárulásnak állami vagyon nem lehetett része. Az Egyetem befolyása 

(részesedése) mértekénél az osztalékból való részesedése nem lehetett kisebb aranyú. Pénzbeli 

hozzájárulást csak a saját bevétel terhére volt teljesíthető. Tartalék, illetve kockázati alap 

létrehozását a törvény kötelezően előírta.  

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. 

 

Tartósan adott kölcsönök minősítése 

 

Tartósan adott kölcsönként kell kimutatni az államháztartáson kívülre, illetve belülre 

ideiglenesen, éven túli lejárattal adott pénzeszközöket. Az adott kölcsönök esetében a 

követelések éven túli törlesztő részleteit a befektetett pénzügyi eszközök, a beszámolási évet 

követő évben esedékes összegeket a forgóeszközök között kell kimutatni.  

 

A mérlegben minden olyan tulajdoni részesedést jelentő befektetést (részvényeket, 

üzletrészeket, vagyoni betéteket) szerepeltetni kell, ahol a vállalkozásban lévő tulajdoni 

részesedés tartós jövedelmet, vagy befolyásolási, irányítási ellenőrzési lehetőséget biztosít az 

államháztartás szervezetének. 

 

Befektetett eszközök piaci értékben történő értékelése, értékhelyesbítése 
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A Szt. illetve az Áhsz. lehetővé teszi, a vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi 

eszközök, tulajdoni részesedést jelentő befektetések esetében a piaci értéken történő 

értékelést, ha a piaci érték tartósan és jelentősen magasabb, mint az adott eszköz 

nyilvántartási értéke. Ebben az esetben a két érték különbözete az eszközök között 

értékhelyesbítésként, a források között a saját tőke részeként, értékelési tartalékként 

számolható el. A jogszabályok lehetővé teszik, a jelzett értékelési mód választását.  

Az Egyetem ezt az értékelési eljárást nem alkalmazza.  

 

Készletek minősítése 

Készletként a vásárolt és saját előállítású új (raktáron levő) készleteket, a tárgyi eszközök 

közül forgóeszközök közé - értékesítési céllal - átsorolt és raktárra vett eszközöket, valamint a 

követelések fejében értékesítési céllal átvett eszközöket kell kimutatni.  

Amennyiben az Egyetem a könyvviteli mérleg fordulónapján aktivált alvállalkozói 

teljesítménnyel rendelkezik, akkor azt a közvetített szolgáltatások között mutatja ki. 

 

A könyvviteli mérlegben csak a raktárban lévő új készlet értéke mutatható ki, melyet a 

Leltározási és leltárkészítési szabályzat előírásai szerint készített leltárral kell alátámasztani.  

 

A raktári és készletező helyek anyagkészleteinek leltározása minden évben végrehajtandó a 

leltározási ütemtervnek megfelelően. A leltározás során megállapított leltáreltérések (normán 

belüli és felüli hiányok, többletek, valamint a raktári minőségi romlás miatti értékváltozások) 

elszámolására a zárlati tételek között kell intézkedni.  

 

A leltár különbözeteket a Leltározási és leltárkészítési szabályzat előírása szerint 60 napon 

belül, de legkésőbb a mérlegkészítés napjáig kell tisztázni, és mind mennyiségben, mind 

értékben el kell számolni.  

A kompenzálás a leltárkülönbözet értékeit módosítja, a leltárért felelős személy anyagi 

felelősségének megállapításához. 

 

A leltárhiányért való felelősség megállapításánál a számítás sorrendje a következő: 

 

Ö s s z e s h i á n y 

( - )  kompenzálás összege 

( - )  normán belüli hiány 

-------------------------------- 

= az anyagi felelősség érvényesítésénél figyelembe veendő hiány összege. 

 

A káló és a kompenzálás szabályozását a Kollektív Szerződés 11. számú melléklete 

tartalmazza. 

 

Követelések minősítése 

Vevők 

 

Azok a szerződésekből jogszerűen eredő, pénzértékben kifejezett - általános forgalmi adót is 

tartalmazó - fizetési igények, amelyek az államháztartás szervezete által már teljesített és az 

igénybe vevő által elfogadott, elismert termékértékesítéséhez, szolgáltatás nyújtásához 

kapcsolódnak.  

Az Egyetem a vevők között tartja nyilván mindazokat a termékértékesítésből és bármilyen 

szolgáltatás nyújtásából származó fizetési igényeit, amelyeket költségvetési intézményeknek, 
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gazdasági társaságoknak, egyéni vállalkozóknak, természetes személyeknek, civil 

szervezeteknek, belföldre vagy külföldre devizában vagy forintban jogszerűen kiszámlázott 

mindaddig, amíg ezen fizetési igények pénzügyi rendezése meg nem történik, vagy a 

követelés megszüntetésére (kivezetésére) egyéb okból nem kerül sor. 

 

Az itt kimutatott követelések összege nem foglalja magában az ezen követelések után 

szerződés szerint járó kamat összegét. A szerződés szerint járó, de nem esedékes kamat 

összegét a követelések analitikus nyilvántartásába kell felvezetni, azok a főkönyvi 

nyilvántartásban csak a „0” számlaosztályban mutathatók ki. 

 

A követelések mérlegben kimutatott állománya el nem ismert követelést nem tartalmazhat, 

azokat a „0” számlaosztályban kell nyilvántartani. A vevők között nem mutathatók ki 

behajthatatlan követelések, azokat a könyvekből ki kell vezetni.   

 

Egyéb követelések 

 

Mindazon követelések, amelyek nem tartoznak a vevők közé, és amelyeket a kötelezett 

elfogadása mellett az Egyetem jogszerűen írt elő mindaddig, amíg ezen fizetési igények 

pénzügyi rendezése meg nem történik, vagy a követelés megszüntetésére (kivezetésére) egyéb 

okból nem kerül sor. Az itt kimutatott követelések összege nem foglalja magában az ezen 

követelések után szerződés szerint járó kamat összegét. A szerződés szerint járó, de nem 

esedékes kamat összegét a követelések analitikus nyilvántartásába kell felvezetni, azok a 

főkönyvi nyilvántartásban csak a „0” számlaosztályban mutathatók ki. 

 

Az egyéb követelések mérlegben kimutatott állománya el nem ismert követelést nem 

tartalmazhat, azokat a „0” számlaosztályban kell nyilvántartani. Az egyéb követelések között 

nem mutathatók ki behajthatatlan követelések, azokat a könyvekből ki kell vezetni.   

 

Az Egyetem az egyéb követelések között tarja nyilván:  

 

- a munkavállalókkal szemben előírt különféle követeléseket (kilépett munkavállalókkal 

szembeni követelések, különféle térítési díjak, kártérítési kötelezettség miatt fennálló 

követelések). 

- a peresített követelésekből a bíróság által a költségvetési év mérlegfordulónapjáig 

jogszerűen megítélt követeléseket, 

- a tulajdoni részesedések értékesítéséből származó követeléseket, 

- a részesedések után járó, a tulajdonos által meghatározott osztalék követeléseket. 

 

Kötelezettségek minősítése 

 

Kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, 

pénzértékben kifejezett elismert tartozások, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a 

hitelező, a kölcsönt nyújtó által már teljesített, az államháztartás szervezete által elfogadott, 

elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódnak. Kötelezettségként kell a könyvviteli 

mérlegben kimutatni a jogszabályi előíráson, a bírósági, illetve a jogerős közigazgatási 

hatósági döntésen alapuló fizetési kötelezettségeket is.  

 

Az éven túli lejáratú kötelezettségek közül a beszámolási évet követő évben esedékes 

törlesztő részleteket a rövid-, az azon túl esedékes összegeket pedig a hosszúlejáratú 

kötelezettségek között kell a mérlegben szerepeltetni.  
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VIII/2. Bekerülési érték, beszerzési ár meghatározása 

 

A bekerülési érték részét képező tételeket (ideértve a számla alapján forintban kiegyenlített 

importbeszerzéseket is) a gazdasági esemény megtörténte után, a pénzügyi rendezéskor kell 

számításba venni a számlázott, a kivetett összegnek megfelelő fizetett összegben.  

 

Amennyiben az üzembe helyezés, a raktárba történő beszállítás megtörtént, de számla, a 

megfelelő bizonylat nem érkezett meg, a fizetendő összeget a hatóság nem állapította meg, és 

ezért a pénzügyi rendezés sem teljesülhetett, akkor az adott eszköz értékét a rendelkezésre 

álló dokumentumok (szerződés, piaci információ, jogszabályi elő írás) alapján kell 

meghatározni és a negyedév végén állományba venni. Az így meghatározott érték és a 

későbbiekben ténylegesen fizetett összeg közötti különbözettel a bekerülési értéket a végleges 

bizonylatok kézhezvétele időpontjában akkor kell módosítani, ha a különbözet összege az 

adott eszköz értékét jelentősen módosítja. 

 

Az eszközök bekerülési értékét a Szt. 47-51. §. előírásaiból kiindulva az alábbiak szerint 

határozzuk meg. 

 

 Bekerülési (beszerzési) érték részét képezi a le nem vonható előzetesen felszámított 

általános forgalmi adó is. 

 Az immateriális javak körébe tartozó vagyoni értékű jogok és szoftver termékek 

bekerülési (beszerzési) költsége a megszerzésükkor fizetett ellenérték. 

 A tárgyi eszköz bekerülési (beszerzési) költsége az üzembe helyezésig, a raktárba 

történő beszállításig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható ráfordítás. 

- A bekerülési (beszerzési) ár a vételárat, a szállítási, alapozási, szerelési és üzembe-

helyezési költségeket, a beszerzéssel kapcsolatos közvetítői, bizományosi díjat, a 

beszerzéshez kapcsolódó támogatásokat, adókat, vámköltségeket foglalja magában. 

- Ezen túlmenően a bekerülési (beszerzési) költség részét képezi az eszközök 

beszerzéséhez szorosan kapcsolódóan fizetendő illetékek (statisztikai, 

vagyonszerzési), a vámköltségen kívüli vámteher, jogszabályon alapuló hatósági 

igazgatási, szolgáltatási díjak, egyéb hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak 

(környezetvédelmi termékdíj, szakértői díj). 

- A bekerülési (beszerzési) költség része a biztosítási díj. 

- Ugyancsak bekerülési (beszerzési) költség a tárgyi eszköz biztonságos 

üzemeltetéséhez, rendeltetésszerű használatához szükséges tartozékok, tartalék-

alkatrészek beszerzési árban érvényesített értéke is.  

 A vagyonkezelésbe vett eszköz bekerülési értékének a vagyonkezelési szerződésben 

szereplő érték minősül. 

 A térítésmentesen átvett, társadalmi munkával létrehozott, ajándékként, hagyatékként 

kapott, többletként fellelt eszközöket az átadó által közölt értéken, illetőleg az 

állományba-vétel időpontja szerinti forgalmi, piaci értéken kell a mérlegben kimutatni. 

Amennyiben az eszköz, térítés nélküli átadás-átvétele azonos felügyeleti szerv alá 

tartozó államháztartási szervezetek között történik, az átvevő szervezetnek az adott 

eszközt az átadó által közölt – az átadó könyveiben szereplő - bruttó értéken kell 

nyilvántartásba venni. Ezzel egyidejűleg az átvevőnek az eszköz átadásának 

időpontjáig - az átadónál időarányosan – elszámolt értékcsökkenés összegét is 

nyilvántartásba kell venni. 
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 A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedés bekerülési (beszerzési) értéke 

vásárláskor a részvényekért, üzletrészekért fizetett ellenérték (vételár).  

 A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés bekerülési 

(beszerzési) értéke alapításkor, tőkeemeléskor a létesítő okiratban, annak 

módosításában, illetve a közgyűlési, az alapítói határozatban a jegyzett tőke 

fedezeteként, valamint a jegyzési, a kibocsátási érték és a névérték különbözeteként, a 

jegyzett tőkén felüli tőke fedezeteként meghatározott vagyoni hozzájárulás együttes 

értéke a ténylegesen befizetett pénzbetétnek és a rendelkezésre bocsátott nem pénzbeli 

betétnek megfelelő összegben, a bejegyzést követően. 

 Ha az importbeszerzés ellenértékének kiegyenlítése számla, nyugta alapján az 

államháztartási szervezet devizaszámlájáról devizában, illetve a pénztárból valutában 

történik, akkor a számla szerinti - levonható általános forgalmi adót nem tartalmazó - 

devizának, valutának a nyilvántartási (könyv szerinti) árfolyamán átszámított 

forintértéke az importtermék, illetve importszolgáltatás értéke.  

 Amennyiben az importbeszerzés ellenértékének kiegyenlítése számla, nyugta alapján 

forintért vásárolt valutában, devizában történik, akkor a számla szerinti - levonható 

általános forgalmi adót nem tartalmazó - devizáért, valutáért ténylegesen fizetett 

forintérték az importtermék, illetve importszolgáltatás értéke. 

 Államháztartás szervezete alapítása, átszervezése esetén az alapító, az irányító szerv 

döntése alapján véglegesen átadott eszköz/vagyonkezelésbe átvett eszköz bekerülési 

értékének - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - az alapító okirat, illetve annak 

módosítása mellékletét képező átadás/átvételi jegyzőkönyvben/vagyonkezelési 

szerződésben szereplő érték minősül. Az átadó szervezetnél kimutatott bruttó (illetve 

bekerülési) érték alkalmazása esetén az átadásig elszámolt halmozott értékcsökkenést 

(illetve értékvesztést) is nyilvántartásba kell venni. 

 

VIII/3. Értékcsökkenés megállapítása, elszámolása 

 

VIII/3.1. Terv szerinti értékcsökkenés 

 

Az immateriális javak és tárgyi eszközök üzembe helyezését követően értékcsökkenést kell 

elszámolni. Az értékcsökkenést havonta – a bekerülési értéknek, az éves szintű leírási 

kulcsnak és a tényleges használatnak megfelelően időarányosan – kell elszámolni. 

 

Az alkalmazott leírási kulcsok az alábbiak: 

Megnevezés Leírási kulcs 

Alapítás, átszervezés értékcsökkenése 20% 

Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése 16% 

Szellemi termékek értékcsökkenése 33% 

Épületek és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékcsökkenése 2% 

Építmények és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékcsökkenése 3% 

Számítástechnikai és ügyvitel-technikai eszközök értékcsökkenése 33% 

Gépek, berendezések, felszerelések értékcsökkenése (a számítástechnika és 

ügyvitel technika kivételével) 

14,5% 
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Megnevezés Leírási kulcs 

Járművek értékcsökkenése 20% 

Az Egyetem nem él az Áhsz. 30. § (5) bekezdésben engedélyezett – értékcsökkenés lassítása 

– lehetőséggel.  

 

Azon immateriális javaknál, ahol a szerződés eltérő időtartamot jelöl meg, mint az előzőkben 

előírt leírási kulcsok alapján számított használati idő, ott a várható használati idő tekintetében 

a szerződés szerinti időtartamot és az ennek megfelelő leírási kulcsot kell alapul venni. 

 

Nem számolható el értékcsökkenés a földterület, a telek értéke után, az üzembe nem helyezett 

beruházásoknál, valamint a már teljesen (0-ig) leírt immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél.  

Nem szabad terv szerinti értékcsökkenést elszámolni a képzőművészeti alkotásoknál, az 

állami készleteknél, tartalékoknál, illetve az olyan egyéb eszköznél, amelynek értéke – 

különleges helyzetéből, egyedi mivoltából adódóan – évről évre nő.  

 

Értékcsökkenést a már rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett immateriális 

javak, tárgyi eszközök, üzemeltetésre, kezelésre átadott, vagyonkezelésbe átadott, illetve vett 

eszközök után kell elszámolni addig, amíg azokat rendeltetésüknek megfelelően használják.  

 

 

VIII/3.2 Terven felüli értékcsökkenés 

 

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszköznél elszámolni 

akkor, ha 

 az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan 

lecsökken, mert az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a 

tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, 

illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve 

használhatatlan (átminősítés, selejtezés); 

 a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán 

nem érvényesíthető. 

 

Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően 

nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik, azt az immateriális 

javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - a terven felüli értékcsökkenés elszámolása 

után - ki kell vezetni.  

 

Az Egyetem tekintettel arra, hogy az Áhsz-ben előírt leírási kulcsokat alkalmazza, nem 

számol el terven felüli értékcsökkenést az immateriális javaknál és tárgyi eszközöknél abban 

az esetben, ha az adott eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint 

ezen eszköz piaci értéke mindaddig, míg az eszközt a számított időtartam alatt használja. 

 

 

VIII/4. Az értékvesztés elszámolása, visszaírása 

 

Értékvesztést a Szt. 54-56 §-a alapján a készleteknél, a részesedéseknél és a követeléseknél 

kell megállapítani a könyv szerinti érték és a piaci érték közötti - veszteségjellegű - 

különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. 
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Tartósság minősítése 

A mérleg fordulónapi értékelése során tartósnak minősül a könyv szerinti érték és a piaci 

érték különbözete, ha az múltbeli tények vagy jövőbeni várakozások alapján legalább egy 

évig fennáll. A különbözet tartósnak minősül - fennállásának időtartamától függetlenül - 

akkor is, ha az értékeléskor a rendelkezésre álló információk alapján véglegesnek tekinthető. 

 

Jelentős összeg minősítése 

A minősítést eszközcsoportonként a számviteli politika VII/3. pontja tartalmazza.  

 

Abban az esetben, ha az értékvesztés feltételei nem állnak fenn, az értékvesztést vissza kell 

írni. A visszaírásra az előző év(ek)ben elszámolt értékvesztés összegében, vagy annál 

alacsonyabb összegben kerülhet sor. A visszaírás után az eszköz könyv szerinti értéke nem 

lehet alacsonyabb a bekerülési értéknél.  

 

Az értékvesztés és visszaírás tényét dokumentumokkal, az összeget számításokkal kell 

alátámasztani.  

Az értékvesztés elszámolása vagy visszaírása a mérleg fordulónapra vonatkozóan a 

mérlegkészítés jelen számviteli politikában meghatározott időpontjáig ismertté vált adatok 

birtokában történik. 

 

 

VIII./4.1. Értékvesztés a készleteknél 

 

Ha a vásárolt készlet (anyag, áru) bekerülési (beszerzési), illetve könyv szerinti értéke 

jelentősen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értéke, 

akkor azt a mérlegben a tényleges piaci értéken, ha pedig a saját termelésű készlet 

(befejezetlen termelés, félkész és késztermék, állat) bekerülési (előállítási), illetve könyv 

szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert és várható 

eladási ára, akkor azt a mérlegben a még várhatóan felmerülő költségekkel csökkentett, 

eladási áron számított értéken kell kimutatni. A készlet értékét a különbözetnek 

értékvesztésként történő elszámolásával kell csökkenteni.  

 

A vásárolt készlet bekerülési (beszerzési), illetve könyv szerinti értékét, illetve a saját 

termelésű készlet bekerülési (előállítási) értékét – fentieken  túlmenően - csökkentetten kell a 

mérlegben szerepeltetni, ha a készlet a vonatkozó előírásoknak (szabvány, szállítási feltétel, 

szakmai előírás stb.), illetve eredeti rendeltetésének nem felel meg, ha megrongálódott, ha 

felhasználása, értékesítése kétségessé vált, ha feleslegessé vált. A készlet értékének 

csökkentését - a különbözetnek értékvesztésként történő elszámolásával - ez esetben addig a 

mértékig kell elvégezni, hogy a készlet a használhatóságnak (az 

értékesíthetőségnek)megfelelő, mérlegkészítéskor, illetve a minősítés elvégzésekor érvényes 

(ismert) piaci értéken (legalább haszonanyag áron, illetve hulladékértéken) szerepeljen a 

mérlegben.  

 

Az értékvesztés összege a - fajlagosan kis értékű - készleteknél az Egyetem által kialakított 

készletcsoportok könyv szerinti értékének arányában is meghatározható.  

 

Amennyiben a készlet piaci értéke jelentősen és tartósan meghaladja könyv szerinti értékét, a 

különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Az 

értékvesztés visszaírásával a készlet könyv szerinti értéke nem haladhatja meg a bekerülési 

értéket.  
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VIII./4.2. Értékvesztés a részesedéseknél 

 

A gazdasági társaságokban lévő részvények, üzletrészek értékelésénél az érintett 

társaságokról olyan információval kell rendelkezni, melyből megállapítható, hogy a 

számviteli törvényben foglalt feltételek nem teljesülése miatt el kell-e számolni az 

értékvesztést.  

Az értékvesztés meghatározásához az alábbi információkat kell biztosítani: 

 Milyen a gazdasági társaság piaci megítélése? 

 A gazdasági társaság megszűnése esetén várhatóan megtérül-e a gazdasági társaságba 

befektetett összeg? 

 A gazdasági társaság saját tőke értékének a befektetés névértékével arányos része nem 

csökkent-e a befektetés könyvszerinti értéke alá? 

 

Az értékvesztés elszámolása során a befektetés könyv szerinti értéke a gazdasági társaság 

saját tőkéjéből a befektetés névértékével arányos összegig csökkenthető.  

 

A gazdasági társaságokban lévő befektetések felülvizsgálata során tett megállapításokról 

írásos dokumentumot kell készíteni. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az értékvesztés okát és 

mértékét.  

 

VIII/4.3 Értékvesztés a követeléseknél 

 

A vevőknél az adósminősítés alapján a fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg 

nem rendezett követelésnél értékvesztést kell elszámolni - a mérlegkészítés időpontjában 

rendelkezésre álló információk alapján - a követelés könyv szerinti értéke és a követelés 

várhatóan megtérülő összege közötti - veszteségjellegű - különbözet összegében, ha ez a 

különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. 

 

A vevőnként, adósonként kisösszegű követeléseknél - a vevők, az adósok együttes minősítése 

alapján - az értékvesztés összege ezen követelések nyilvántartásba vételi értékének 

százalékában is meghatározható. A százalékos eljárással számolt értékvesztést a következő év 

végén, azonos módon kell megállapítani, és a csoport szinten jelentkező különbözetet 

előjelének megfelelően kell helyesbíteni. 

 

Amennyiben a vevő, az adós minősítése alapján a követelés várhatóan megtérülő összege 

jelentősen meghaladja a követelés könyv szerinti értékét, a különbözettel a korábban 

elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Az értékvesztés visszaírásával a 

követelés könyv szerinti értéke nem haladhatja meg a nyilvántartásba vételi értéket. 

A követelések között elszámolt értékvesztés nem minősül a követelés elengedésének. 

 

VIII/5. 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. 

 
VIII/6. Az általános forgalmi adó bevallása és befizetése 

 

Az általános, az Egyetem részesedéseinek analitikus nyilvántartását részesedésenként kell 

vezetni, a nyilvántartás az alapító okirat, a tulajdonosi határozatok és az ezek alapján 

végrehajtott gazdasági események alábbi legfontosabb adatait tartalmazza: 

− a társaság azonosító adatai (pontos név és rövidített név, székhely és telephely(ek), 

alapítás dátuma, főtevékenység, ügyvezetőre, felügyelő bizottságra, könyvvizsgálóra 

vonatkozó információk (nevek és hatály) tulajdonosi kikötések pl. pótbefizetés a 

veszteség rendezésre, tulajdonosi döntéshez kötött gazdasági események stb.), 

− a tulajdonos(ok)ra vonatkozó adatok (név, a tulajdoni hányadok és ezek változása az 

időpontok megjelölésével, a szavazati arány, a tulajdonosi jogok gyakorlását illető egyéb 

kikötések), 

− a társaság saját tőkéjére vonatkozó adatok üzleti évenként, a társaság beszámolója, 

és/vagy főkönyvi kivonata szerint, 

 jegyzett tőke, ebből tőkeemelés törzstőkén felüli vagyonból, 

 tőketartalék, 

 eredmény tartalék amelyhez kalkulálni kell a mérlegben szereplő tárgy évi tényleges, 

illetve az előzetes mérlegből, vagy főkönyvből, egyéb információból megállapított 

várható eredmény (nyereség/veszteség) összegét. Ez utóbbit a nyilvántartásban a 

beszámoló tulajdonosi jóváhagyását követően a tényleges összegre kell helyesbíteni. 

 lekötött tartalék, ebből veszteségrendezésre teljesített tulajdonosi pótbefizetés, 

 értékelési tartalék, 

 összes saját tőke, 

− az Egyetem befektetésére vonatkozó adatok: 

 a jegyzett tőkére és tőketartalékra vonatkozó adatok és ezek változása, 

 alapításkori jegyzett tőke és tőketartalék, ebből pénzbetét és apport értéke 

bekerülési értéken, 

 jegyzett tőke és tőketartalék emelése ebből pénzbetét és apport értéke, bekerülési 

értéken,  

 a jegyzett tőke és tőketartalék csökkenése a részesedés eladása miatti bekerülési 

értéken,  
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 tőkeleszállítás időpontjai és módjai (tőkekivonás, veszteségrendezés) a 

ténylegesen megvalósult értéken, 

 az elszámolt értékvesztés összege a költségvetési év megjelölésével, 

 a visszaírt értékvesztés összeg a költségvetési év megjelölésével, 

 a befektetés mérlegértéke a költségvetési év megjelölésével. 

− veszteségrendezésre történt pótbefizetés és ennek várható visszafizetése (alapító okirat 

szerint),  

− osztalék összege tulajdonosi határozat szerint az üzleti év megjelölésével, 

− az osztalék pénzügyi rendezése az üzleti év és az átutalás időpontjának megjelölésével, 

− feljegyzések a társaság cégjogi és gazdálkodási helyzetéről (átalakításra, megszűnésre 

vonatkozó adatok, tőkehelyzet miatti intézkedések stb.) 

 

Egyeztetési határidő: a tárgyévet követő hónap 15-e. 

Az analitika vezetéséért felelős: Pénzügyi Osztály–osztályvezető 

 

Forgalmi adó bevallása és befizetése 

 

A követelések meghatározása 

 

Vevők: 

Az egyéb követelések kötelezettjeit a továbbiakban adósnak nevezzük. (de ez az elnevezés 

tartalmában nem azonos az Áhsz. szerinti adós minősítéssel.) 

A tulajdoni részesedések értékesítéséből származó követeléseket. 

 

Aktív pénzügyi elszámolások követelés jellegű tételei 

 

Az aktív pénzügyi elszámolások között kimutatott követelés jellegű tételek (munkabérelőleg, 

kiküldetési, beszerzési előleg) leltározására és értékelésére az egyéb követelésekre vonatkozó 

szabályokat értelemszerűen kell alkalmazni.  

Különbség az értékelésekor megállapított veszteségjellegű különbözet elszámolásában áll 

fenn, mert az értékvesztés összegét nem a tőkeváltozással szemben, hanem végleges 

kiadásként kell elszámolni, olyan kiadási jogcímen, amelyen végleges kiadásként elszámolták 

volna. 

 

A követelések főkönyvi és analitikus nyilvántartása 

 

A követeléseket a főkönyvben a kötelező számlakeret-tükör 28-as és 0-s számlaosztályára 

előírt bontásban és tartalommal kell nyilvántartani. Elkülönítetten kell kimutatni az 

államháztartáson belülről, vagy kívülről származó, továbbá a tárgyévben keletkezett, illetve a 

költségvetési évet megelőző év(ek)ben keletkezett követelésállományt.  

 

A főkönyvi elszámolás mellett a követelésekről analitikus nyilvántartást kell vezetni. Az 

analitikus nyilvántartásnak biztosítania kell, minden a főkönyvi elszámoláshoz a 28-as és 0-s 

számlaosztályban megnyitott számla tételes alátámasztását. A főkönyvi elszámolás és az 

analitikus nyilvántartás adatainak egyeztetése a zárlati időpontokban kötelező.  

 

A főkönyvi elszámolásra és az analitikus nyilvántartások vezetésére, valamint az egyeztetésre 

vonatkozó részletes szabályokat a Számlarend tartalmazza. 

 

A követelések leltározása 



 

36 

 

A követelések leltározása az Eszközök és Források Leltározási és Leltárkészítési 

Szabályzatának előírása szerint az egyeztetés módszerével a december 31-i fordulónapra 

történik. A leltározás minden az Egyetemnél követelésnek minősülő állományra (vevők, 

munkavállalókkal szembeni követelések, egyéb követelések) kiterjed és a leltározási 

munkafázisokat is minden követelés jogcímre végre kell hajtani. 

 

A leltározás fontosabb munkafázisai 

 

Az analitikus kimutatások lezárása, ellenőrzése 

A folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartások zárása során végrehajtandó feladatok: 

 

a) Az analitikus kimutatások teljes körűségének és a feldolgozás naprakészségének 

biztosítása 

Minden a 28-as számlaosztályban vezetett főkönyvi számla alátámasztásához el kell 

készíteni az analitikus kimutatásokat. Például a vevők 282 főkönyvi számla és alszámlái 

alátámasztásához az SAP rendszerből az alábbi analitikus kimutatásoknak kell 

rendelkezésre állnia:  

 2821. Államháztartáson belüli belföldi vevőkövetelések 

 28211. Előző év(ek)i termékértékesítésből és szolgáltatások nyújtásából származó 

államháztartáson belüli belföldi követelések 

 28212. Tárgyévi termékértékesítésből és szolgáltatások nyújtásából származó 

államháztartáson belüli belföldi követelések 

 2822. Államháztartáson kívüli belföldi vevőkövetelések 

 28221. Előző év(ek)i termékértékesítésből és szolgáltatások nyújtásából származó 

államháztartáson kívüli belföldi követelések 

 28222. Tárgyévi termékértékesítésből és szolgáltatások nyújtásából származó 

államháztartáson kívüli belföldi követelések 

 2823. Külföldi vevőkövetelések 

 28231. Európai Uniós tagország szerinti (EU-s) külföldi vevőkövetelések 

 282311. Előző év(ek)i termékértékesítésből és szolgáltatások nyújtásából származó 

EU-s külföldi követelések 

 282312. Tárgyévi termékértékesítésből és szolgáltatások nyújtásából származó EU-s 

külföldi követelések 

 28232. Nem Európai Uniós ország szerinti (nem EU-s) külföldi vevőkövetelések 

 282321. Előző év(ek)i termékértékesítésből és szolgáltatások nyújtásából származó 

nem EU-s külföldi követelések 

 282322. Tárgyévi termékértékesítésből és szolgáltatások nyújtásából származó nem 

EU-s külföldi követelések, 

 2882. Vevőkkel szembeni követelések értékvesztése és annak visszaírása 

A naprakészség biztosításának követelménye annak ellenőrzése, hogy az analitikus 

nyilvántartásba a vevők esetében minden kimenő számla, illetve a további követelések 

esetében minden követelést előíró bizonylat, valamint minden pénzügyi rendezésre 

vonatkozó bizonylat, rögzítésre került-e.  

 

b) A számszaki helyesség biztosítása  

 

A munkafázis keretében el kell végezni mind a vevők, illetve munkavállalók, egyéb 

jogcímek esetében a követel egyenlegek vizsgálatát. Követel egyenleg, csak abban az 
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esetben fordulhat elő, ha bizonyítottan kétszeres utalás, vagy többlet utalás történik az 

adós részéről.  

Ezekről a felülvizsgált tételekről külön nyilvántartást kell készíteni, mert ezeket a 

mérlegben nem a követelések állományát csökkentő, hanem a rövid lejáratú 

kötelezettségeket növelő tételként kell kimutatni.  

A követel egyenlegű tételeket sem az analitikában, sem a főkönyvben nem kell 

átvezetni a kötelezettségek közé, azok a mérleget alátámasztó leltárban kerülnek a 

megfelelő mérlegsorokba. 

 

A munkafázis további feladata a követelések „kipontozásának” ellenőrzése. Azoknál a 

tételeknél, amelyeknél a követelés és a pénzügyi rendezés az analitikában azonos 

összeggel szerepel, a pontozást el kell végezni.  

 

Azokban az esetekben, ha ugyanazon partnerrel szemben az Egyetemnek követelése és 

tartozása is fennáll, ezek összevezetése csak abban az esetben lehetséges, ha a 

beszámítás a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 296 és 297 §-ai 

szerint történik.  

 

A követelések számítógépes és kézi analitikus nyilvántartása esetében figyelmet kell 

fordítani a számszaki helyességre, mind a matematikai összegzéseket, mind a logikai 

összefüggéseket érintően.  

 

c) Az analitikus nyilvántartásokban és a főkönyvi számlákon szereplő állományok 

fordulónapi nyilvántartás szerinti értékének, illetve értékelés előtti értékének 

megállapítása. 

A tárgy évben keletkezett követelések nyilvántartás szerinti értéke maga a követelés 

analitika szerinti értéke. 

Az előző évekből fennálló követelések esetében a főkönyvben és az analitikus 

nyilvántartásban külön-külön kell kimutatni a nyilvántartás szerinti értéket a már elszámolt 

értékvesztést, valamint a visszaírt értékvesztést és ezek egyenlegét.  

 

Az analitikus kimutatások főkönyvi számlával való egyeztetése 

 

A lezárt analitikus kimutatásokat a megfelelő 28-as és 0-s főkönyvi számlákkal egyeztetni 

kell. Az egyeztetés és az egyezőség fennállásának tényét dokumentálni kell, azaz összefoglaló 

táblát kell készíteni az alábbi tartalommal: 

 
Követelés jogcíme Főkönyvi 

számla 

száma 

Főkönyv szerinti 

összeg Ft 

Analitika szerinti 

összeg 

Ft 

Egyeztető aláírása 

 

A főkönyv és az analitikus kimutatások egyeztetésénél különös figyelmet kell fordítani azokra 

a tételekre, melyek az analitikus nyilvántartásban változatlanul szerepelnek, a főkönyvből 

pedig már az előző év(ek)ben, esetleg év közben kivezetésre kerültek, és átvezették azokat a 

főkönyv 0-s számlaosztályába.  

 

Ilyen tételek lehetnek például:  

 

- A behajthatatlannak minősített követelések, amelyeket a főkönyv már nem tartalmaz, mert 

a hitelezési veszteség elszámolása év közben (vagy az előző évben) megtörtént, az 

analitikus nyilvántartásból azonban a kivezetésre nem került sor.  
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- A peresített követelések, amelyek a per lezárásáig az analitikus nyilvántartásban 

kimutatandók, a főkönyvből pedig már megtörtént az átvezetés a 0-s számlaosztályba. Per 

lezárása esetén a főkönyvi elszámolás év közben rendezésre került, és a követelés a 0-s 

számlaosztályból átkerült az egyéb követelések közé, az analitikus állomány módosítása 

azonban nem történt meg.  

- Az el nem ismert követelések, melyek a főkönyvben a 0-s számlaosztályban szerepelnek, 

az analitikában pedig változatlanul megjelennek. 

- Elvileg előfordulhat, hogy vannak olyan követelések, melyekről már év közben 

megállapítható volt, hogy azok az el nem ismert követelések kategóriájába tartoznak és a 

főkönyvi átvezetés a 0-s számlaosztályba megtörtént, az analitikus nyilvántartásnak pedig 

továbbra is tartalmaznia kell az adott tételt. 

- Értékvesztett követelések visszaírása, év közben az adós az értékvesztett követelés 

nyilvántartás szerinti (teljes) összegét megfizette, az analitikában a visszaírás megtörtént, 

a főkönyvben azonban a visszaírásra külön feladás alapján nem került sor. 

 

Egyenleg egyeztetési eljárás lefolytatása 

 

a.) Általános szabály 

 

A követelések kimutatásának, állományba vételének, mérlegben történő szerepeltetésének 

alapvető követelménye a jogszerűségből ered. A szerződésen alapuló követeléseknél a 

jogszerűséghez szorosan hozzátartozik és elengedhetetlen követelmény, hogy a partner, az 

adós a követelést elismerje. Az elismerés elsősorban az adásvételi szerződések kapcsán 

jelentkezik, de elismertnek kell tekinteni a követelést, ha a mérleg fordulónapon fennálló 

követelésállományról az államháztartás szervezete a partnereket egyenlegközlő levélben 

tájékoztatja a mérleg fordulónapon fennálló tartozás nyilvántartás szerinti összegéről és azt a 

partner, írásban visszaigazolja. Az egyenlegközlő a leltározás alapbizonylata. 

 

Az egyenlegközlő tartalmazza: 

 a vevő/adós azonosító adatát, 

 a követelés jogcímét, 

 a tőkekövetelés összegét az esedékesség időpontja szerint részletezve és összesen, 

 a kamatkövetelés összegét az esedékesség időpontjai szerint részletezve és összesen, 

 az elismerésre vonatkozó adós által tett nyilatkozat szövegét, 

 az esetleges eltérésre vonatkozó adós által teendő közlés szövegét, 

 az eltérés bizonyításához szükséges és rendelkezésre álló bizonylatok, pénzforgalmi 

számlakivonatok bemutatására vonatkozó felhívást, 

 információkérést az adós/vevő pénzügyi helyzetére. 

 

A visszaérkezett egyenlegközlőket tételesen felül kell vizsgálni, az esetleges eltéréseket 

rendezni kell. 

Abban az esetben, ha az egyenlegközlőre a vevő/adós nem reagál, második egyenlegközlő 

kiküldésére kell intézkedni. A második egyenlegközlő esetén ellenőrizni szükséges a cím 

helyességét is. 

 

Abban az esetben, ha a postai kézbesítés nem járt eredménnyel, a címzés helyességének 

ellenőrzését követően második egyenlegközlőt kell kiküldeni. 

 

Az egyenlegközlők nem fizetési felszólítások. A fizetési felszólításokat a követelés 

behajtásának rendszerében kell kezelni. 
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b.) Az egyenlegegyeztetést megelőző feladatok  

 

Az analitikus nyilvántartásban szereplő gazdasági társaságokra (kft., bt., rt., kkt.,) 

vonatkozóan a nyilvános céginformációkból: 

 kimutatást kell készíteni a végelszámolási és felszámolási eljárás alatt lévő vevőkről, 

illetve azokról a vevőkről, amelyekkel csődegyezség megkötésére került sor. A 

kimutatásban külön meg kell jelölni, hogy az Egyetem követelésének bejelentése 

megtörtént-e és azt a végelszámoló, felszámoló visszaigazolta-e,(Ad. b1.) 

 kimutatástkell készíteni azokról a gazdasági társaságokról, amelyek megszűnéséről a 

bíróság végzést hozott.(Ad. b2.) 

Az előző év(ek)ben keletkezett vevő és egyéb követelések analitikus nyilvántartásából külön 

listába kell foglalni azon követeléseket, melyek változatlanul fennállnak december 31-én 

és az előző évben a követeléséket a vevő, az adós elismerte és egyenlegközlőn 

visszaigazolta.(Ad. b3). 

Az előző év(ek)ben keletkezett külföldi vevő követelések analitikus nyilvántartásából külön 

listába kell foglalni azon követeléseket, melyek változatlanul fennállnak december 31-én 

és az előző év(ek)ben a követelésék behajtó cég részére átadásra kerültek. (Ad. b4.) 

Az analitikus nyilvántartásból kimutatást kell készíteni azon vevőkről/adósokról, melyekkel 

kapcsolatban az Egyetem fizetési meghagyás kibocsátására intézkedett, a követelés 

behajtása érdekében bírósági végrehajtást, vagy peres eljárást kezdeményezett. (Ad. b5.) 

 

c.) Egyenleg egyeztetés a végelszámolókkal, felszámolókkal 

 

Az egyenlegegyeztetési eljárást, mind a felszámolókkal, mind a végelszámolókkal teljes 

körűen le kell folytatni, (az Ad b.1. és Ad b.2. kimutatások szerinti kör), de csak abban az 

esetben, ha a követelés időben bejelentésre került és az elfogadásról a visszaigazolás 

rendelkezésre áll.  

 

Annak érdekében, hogy a felszámolás alatt lévő adósokkal szembeni követelés értékelése, az 

értékvesztés elszámolása megalapozott legyen a felszámolóktól nyilatkozatot kell kérni az 

adós tartozásának várható megtérüléséről, (a vagyonfedezet rendelkezésre állásáról, a 

követelés várható kielégítésének mértékéről) és a lezárás várható időpontjáról.  

 

Azon szervezetek részére, melyekkel csődegyezség megkötésére került sor, az 

egyenlegközlőben fel kell tüntetni a követelés összegét, a csődegyezségek legfontosabb 

adatait és információt kell arról kérni, hogy a csődegyezségben foglaltak változatlanul 

fennállnak-e, avagy a cég jogi státuszában és gazdasági helyzetében változás következett be. 

 

A végelszámolás alá került adósoknál, éppen a végelszámolásból következően a követelés 

teljes megtérülését kell feltételezni. Ennek ellenére a nyilatkozatot be kell kérni, mert nem 

ritka esetben a végelszámolási hirdetményt követően a végelszámolások átfordulhatnak 

felszámolási eljárásba, emellett a végelszámolások nem minden esetben zárulnak le egy üzleti 

év alatt, továbbá a végelszámolói nyilatkozat bizonyítja egyértelműen a követelés 

értékelésének jogszerűségét.  

 

d.) Egyenlegegyeztetés a vevőkkel 

 

Az egyenlegegyeztetés a december 31-i fordulónapon fennálló követelések könyv szerinti 
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értékére történik. Az egyenlegegyeztető leveleket azoknak a vevőknek kell kiküldeni, 

amelyek nem tartoznak a 3.3. pont, b.) alpontban sorolt állományok egyikébe sem.  

A devizában fennálló követelésekről az egyenlegeket a deviza nyilvántartási értékén, 

devizában kell kiküldeni, azoknak a vevőknek, melyek nem tartoznak, az Ad. b4. kimutatás 

szerinti állományba.  

 

e.) Egyenlegegyeztetés a munkavállalókkal szemben fennálló követelésekre és az egyéb 

követelésekre. 

 

Az egyenlegegyeztetést jelen utasítás 1.2. pontjában felsorolt követelésekre kell végrehajtani  

a munkavállalókkal szembeni követelésekre, kivéve az Ad. b5. listába sorolt munkavállalókat, 

a részesedések értékesítéséből származó egyéb követelések teljes körére. 

 

A munkavállalókkal szembeni követelések egyenlegegyeztető levelein a tartozásokat a pontos 

jogcímek és egyéb azonosító adatok feltüntetésével kell kiküldeni oly módon, hogy az adós 

pontos információkkal rendelkezzen a tőke és kamattartozásai keletkezéséről és összegeiről.  

 

A követelések pénzügyi teljesítésének feldolgozása 

 

A könyvviteli mérleg fordulónapját követő, de a beszámoló elkészítését megelőző pénzügyi 

teljesítéseket a tárgy évet követő év január hó 15 napjáig az analitikus kimutatásokban mind a 

vevőket, mind az egyéb követeléseket érintően fel kell dolgozni. 

 

A követelések minősítése és értékelése  

 

A követeléseket a könyvviteli mérlegben az értékvesztésekkel csökkentett a visszaírt 

értékvesztéssel növelt könyv szerinti értéken kell kimutatni, azzal, hogy a mérlegben csak az 

elismert, biztosan megtérülő, behajtható követelések mutathatók ki. 

 

További szabály, hogy a mérleget leltárral kell alátámasztani és egyező főkönyvi kivonatból 

kell összeállítani, a főkönyvet pedig az azzal egyező analitikus kimutatással kell igazolni. 

A mérleg, leltár, főkönyv és analitikus kimutatás négyes egyezőségének tehát fenn kell állnia. 

 

Ezen követelmények biztosításához el kell végezni a követelések értékelését, amely zárlati 

feladat és az alábbi munkafázisokat foglalja magába:  

 

A követelések minősítése a Számviteli Politikában meghatározott értékelési módszerek 

szerint: 

 

a) Vevők 

 

Az Egyetem a számviteli politikájában úgy döntött, hogy a vevőnként kisösszegű 

követelések könyvvitelben elkülönített csoportjára, a vevők, együttes minősítése alapján az 

értékvesztés összegét ezen követelések nyilvántartásba vételi értékének százalékában 

határozza meg és egy összegben elszámolja, elkülönítetten kimutatja. 

 

A kisösszegű vevők elkülönített csoportját csak az államháztartáson kívüli vevőkre 

értelmezi az Egyetem, tekintettel arra, hogy az államháztartás alrendszereiben 

kötelezettségvállalásra csak a megfelelő fedezet birtokában kerülhet sor, ezért az ezen körben 

fennálló követelések biztosan megtérülő követelésnek minősülnek. 
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A kisösszegű követelések összegét a mindenkori költségvetési törvény határozza meg, ez 

2013. évben 100.000 Ft. 

A kisösszegű követelések összegének meghatározásánál kiindulópont a követelések 

bekerülési értéke, amely a szerződésből jogszerűen eredő, elismert, pénzügyileg még nem 

teljesített fizetési igényeket tartalmazhatja. A kisösszegű követelések összegének 

meghatározásánál sem vehető figyelembe ezen követelések után szerződés szerint járó 

késedelmi kamat összege, így a pénzügyi rendezés elmaradása esetén a növekvő késedelmi 

kamat összege miatt nem kell a kisösszegű követelések közül átsorolni ezen tartozásokat. A 

szerződés szerint járó, de pénzügyileg nem teljesített késedelmi kamatokat az analitikus 

nyilvántartásba, illetve legfeljebb a 0. számlaosztályba lehet csak nyilvántartásba venni. 

 

Az Egyetem döntéséből és a jogszabályok előírásaiból következik, hogy a 100.000 Ft-ot 

meghaladó vevőkkel szembeni követelések értékelése az egyedi értékelés elvének 

alkalmazásával történhet.  

 

Az értékelés végrehajtásához az államháztartáson kívüli vevők főkönyvvel egyeztetett 

analitikus kimutatásaiban szereplő követeléseket, két csoportba kell sorolni, külön kimutatást 

kell készíteni: 

- a 100.000 Ft-ot meghaladó államháztartáson kívüli vevő követelésekre, 

- a 100.000 Ft, illetve az alatti államháztartáson kívüli vevő követelésekre. 

 

b) Egyéb követelések 

 

Az egyéb követelések értékelése értékhatárra tekintet nélkül az egyedi értékelés elvének 

betartásával történik.  

 

A követelések minősítése a megtérülés szempontjából  

 

a) Teljes értékű vevő és egyéb követelések 

 

Teljes értékűnek minősül az az államháztartáson kívülibelföldi és külföldi vevő és egyéb 

követelés:  

- amely a tárgy évet követő év január 15-ig pénzügyileg rendezésre került, azaz a pénzügyi 

rendezés feldolgozása megtörtént, 

- amellyel kapcsolatban az egyenlegegyeztetés eredménnyel zárult, azaz a vevő/adós az 

egyenlegközlőt elfogadó nyilatkozattal visszaküldte, vagy az egyenlegközlő alapján a 

vevővel való egyező könyvelés megvalósult, illetve egyéb követelés esetén az esetleges 

eltérés tisztázásra került, 

- amellyel kapcsolatban a vevő/adós az egyenlegközlőn nem jelzett olyan helyzetet, amely a 

követelés megtérülését kedvezőtlenül befolyásolná, 

- egyenleg visszaigazolás hiányában az a követelés, amelynek fizetési határideje a tárgy év 

december 31-ig nem járt le, 

- azon követelések, amelyeknél a fizetési határidő ugyan lejárt, de a késedelem 90 napon 

belüli, és nincs olyan információ, amely a vevő fizetőképességét kétségessé tenné, 

- azon követelés, amely végelszámolás alatt lévő vevővel szemben áll fenn és a követelés a 

végelszámolónak bejelentésre került, azt a végelszámoló visszaigazolta.  

Teljes értékűnek minősül az államháztartáson belüli követelés értékhatárra tekintet nélkül. 

 

A teljes értékű követeléseket a főkönyvben és analitikában, a leltárban és a könyvviteli 
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mérlegben a nyilvántartási értéken kell kimutatni, ezekre értékvesztés nem kerül 

elszámolásra.  

b) El nem ismert vevő és egyéb követelések 

 

Az eredetileg elismert, de a későbbiekben utólag vitatott és kifogásolt követelést a 

könyvekből ki kell vezetni. Vitatott követelések esetében, ha az államháztartás szervezete és a 

partner közötti vita a mérlegkészítés időpontjáig nem rendeződik (függetlenül attól, hogy 

peresítésre sor kerül-e), akkor a vitatott követelést a követelések közül ki kell vezetni és a 0-s 

számlaosztályban kell nyilvántartásba venni. Ez alól kivétel, ha a jogszabály vitatott esetben 

is jogerősnek minősíti a követelést a fellebbezés, a bírósági eljárás ideje alatt is. A követelést 

mindaddig az (utolsó) elismertségnek megfelelően kell kimutatni a 0. számlaosztályban, amíg 

azt jogerős bírósági döntés meg nem változtatja. A bírósági döntést követően a 0. 

számlaosztályból ki kell vezetni a követelést, de a 28. számlacsoportba már csak a bírósági 

ítéletben szereplő összeg vehető állományba, annak pénzügyi rendezéséig, függetlenül az 

eredetei követelés összegétől. 

 

Az el nem ismert követelés kritériumát minden vevőre és egyéb követelésre alkalmazni kell, 

függetlenül a követelés értékhatárától, a keletkezés évétől, a belföldi vagy külföldi státuszától, 

az államháztartáson belüli, vagy kívüli jogállásától.  

 

Az el nem ismert követelések esetében az okokat a mérlegkészítésig minden tétel esetében ki 

kell vizsgálni. A kivizsgálásról dokumentumokat kell készíteni (egyenlegközlők, 

megbeszélések jegyzőkönyvei, emlékeztetők, felszólítások, vizsgálati anyagok, stb.), és az 

általános megőrzési rendnek megfelelően kell a mérlegdokumentációba tárolni és utólag is 

ellenőrizhető módon megőrizni. 

A rendezésre irányuló eljárást a 0-s számlaosztályba történő átvezetéstől függetlenül folytatni 

kell, és amennyiben kellő bizonyíték áll rendelkezésre a követelés behajtására, a jogi 

intézkedéseket meg kell tenni. 

 

Az el nem ismert követelésekről a főkönyvi elszámolás bizonylataként külön kimutatást kell 

készíteni és a mérlegdokumentációba megőrizni.  

Az analitikus nyilvántartásban ezen követeléseket olyan módon kell megjelölni, hogy azok 

mindenkor felismerhetők legyenek, de továbbra is ki kell mutatni mindaddig, amíg 

behajthatatlannak nem minősülnek. 

 

c) Behajthatatlan vevő és egyéb követelések 

 

Az Egyetem a könyveiben és a könyvviteli mérlegében nem szerepeltethet olyan 

követeléseket, amelyek pénzügyi teljesülésére már nincs esély. 

 

A behajthatatlannak minősített követeléseket általános szabályként, akkor lehet 

behajthatatlanság jogcímén a könyvekből kivezetni, ha a jogorvoslati lehetőségek kimerültek, 

a különböző okból lefolytatott bírósági eljárások lezárultak, továbbá az objektív és bizonyított 

gazdasági információk birtokában az Egyetem biztos lehet a pénzügyi teljesítés 

elmaradásában. Ez a leírás azonban – éppen a feltételekből adódóan – nem tekinthető a 

követelésről való lemondásnak, a követelés elengedésének. 

 

Behajthatatlannak minősülnek a követekések az alábbi esetekben:  

 

c1.) Lezárult végrehajtási eljárás esetén: az a követelés, amelyre az adós ellen vezetett 
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végrehajtás során nincs fedezet, vagy amennyiben a talált fedezet a követelést csak részben 

fedezi, a nem fedezett rész tekintetében.  

Nem írható le behajthatatlan követelésként az a követelés, amelyet illetően már elkezdődött a 

címzett ellen a végrehajtási eljárás, de azt valamilyen okból átmenetileg szüneteltetik, így a 

követelésről csak valószínűsíthető, hogy részben, vagy egyáltalán nem fog megtérülni. Ebben 

az esetben az év végi értékelés során értékvesztést kell elszámolni.  

 

A végrehajtási eljárások állását és eredményét egyedileg kell értékelni és megfelelően (pl.: 

jegyzőkönyv, feljegyzés, végrehajtó nyilatkozata és dokumentumok stb.) dokumentálni.  

 

c2.) Lezárult felszámolási eljárás esetén: az a követelés, amelyre a felszámolás 

befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz (pénzeszköz vagy/és 

egyéb eszköz) nem nyújt fedezetet. 

 

Felszámolás esetén tehát csak akkor minősül a követelés behajthatatlannak, ha a nem peres 

eljárás lezárult, a bíróság a vagyonfelosztási javaslatot jóváhagyta, az jogerőssé vált, és a 

bíróság a felszámolt adóst a cégnyilvántartásból törölte. 

Mindaddig, amíg a felszámolási eljárás be nem fejeződik a felszámolás alatt lévő követelésre 

értékvesztést kell elszámolni.  

 

A felszámolási eljárás alá került adósok esetében fentiek csak akkor értelmezhetők, ha az 

Egyetem a követelését határidőben bejelentette, illetve a bejelentés késedelme esetén azt a 

felszámoló befogadta és visszaigazolta.  

Amennyiben a követelés bejelentésére sem határidőben, sem késedelmesen nem került sor, és 

a felszámolás befejeződött, az adóst a bíróság törölte a követelést behajthatatlannak kell 

minősíteni.  

 

Azokban az esetekben, amikor a vevővel a felszámolási eljárás keretében csődegyezség 

megkötésére került sor a követelést nem lehet behajthatatlannak minősíteni, az ilyen 

követelésekre értékvesztést kell elszámolni, melyet a csődegyezségben foglaltak szerint kell 

meghatározni.  

 

c3.) Kis összegű követelés esetén: az a követelés, behajthatatlan, 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 lelhető fel, mert a megadott címen nem található és 

a felkutatása "igazoltan" nem járt eredménnyel. 

 

A minősítésnél azok a 100.000 Ft alatti követeléseket lehet behajthatatlannak minősíteni, 

melyeknél a behajtási költségek a tőke követelés összegét meghaladják. Amennyiben ez az 

összeg 8.000 Ft, vagy ennél kevesebb, a követelés behajthatatlannak minősíthető.  

 

A jelzett behajtási költség az alábbiak szerint került meghatározásra: 

A végrehajtás legkisebb összege 8.000 Ft, mivel bírói végrehajtási kérelem elkészítéséért és a 

bírósághoz való továbbításáért járó munkadíj összege legalább 2.000 Ft, 100.000 Ft-ot meg 

nem haladó ügyérték esetén a végrehajtás munkadíjának összege 4.000 Ft, év mivel költség-

átalányként a végrehajtót a munkadíj 50 %-a megilleti, ezért annak legkisebb összege 2.000 

Ft.  

Abban az esetben, ha a kisösszegű követelés kötelezettje nem lelhető fel a megadott címen 
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(pl.: a fizetési felszólítások, az egyenlegközlők postai kézbesítése rendre meghiúsul) és a 

követelés értéke 20.000 Ft alatti a követelést behathatatlannak lehet minősíteni.  

Amennyiben a követelés 20.000 Ft feletti, meg kell kísérelni az adóst más módszerrel 

felkutatni. Ilyen módszer lehet az adott település polgármesteri hivatalának megkeresése, 

nyilvános adatbázisok (cégnyilvántartás, NAV adóslista, adószám-lista, stb.) felhasználása. 

 

c4.) A bíróság előtt nem érvényesíthető követelés esetén 

c5.) A hatályos jogszabályok alapján elévült követelés esetén: 

A követeléseket behajthatatlannak kell minősíteni, mert ezekben az esetekben a jogorvoslati 

lehetőségek kimerültek, más kényszerítő eszköz nincs a követelés behajtására.  

Ezekben az esetekben a behajthatatlanság tényét a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. IV. 

törvényre kell alapozni azzal, hogy bizonyítani kell, hogy az Egyetem minden lehetséges 

behajtási eljárást kimerített és ezt hitelt érdemlő dokumentumokkal alátámasztotta. 

 

A behajthatatlan követelés kritériumait minden érintett vevőre és egyéb követelésre 

alkalmazni kell, figyelemmel az adott követelés értékhatárára, de függetlenül a keletkezés 

évétől, az adós belföldi vagy külföldi státuszától, az államháztartáson belüli, vagy kívüli 

jogállásától.  

 

A behajthatatlan követelésekről a főkönyvi elszámolás bizonylataként külön kimutatást kell 

készíteni és a mérlegdokumentációba megőrizni.  

Az analitikus és főkönyvi nyilvántartásból ezen követeléseket ki kell vezetni és hitelezési 

veszteségként le kell írni a tőkeváltozással szemben.  

Abban az esetben, ha a behajthatatlannak minősített követelésre az előző években 

értékvesztés elszámolása történt a kivezetés évében az értékvesztést vissza kell írni és ezután 

a követelés könyv szerinti értékét lehet elszámolni hitelezési veszteségként. 

 

A korábbi években behajthatatlannak minősített és hitelezési veszteségként elszámolt 

követelések azon összegét, amelyet az adós később mégis rendez, azt az egyéb sajátos 

bevételek között kell kimutatni. 

 

A behajthatatlanság tényét bizonyító dokumentumokat az általános szabályok szerint a 

mérlegdokumentáció részeként kell megőrizni.  

 

d) Értékvesztés visszaírásával érintett vevő és egyéb követelések 

 

Az év végi értékelés során, amennyiben a vevő, az adós minősítése alapján a követelés 

várhatóan megtérülő összege jelentősen meghaladja a követelés könyv szerinti értékét, a 

különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Az 

értékvesztés visszaírásával a követelés könyv szerinti értéke nem haladhatja meg a 

nyilvántartásba vételi értékét. 

 

Azon követelések esetében, melyekre az előző években értékvesztés került elszámolásra, és a 

tárgy évben a vevő/adós a tartozását pénzügyileg rendezte intézkedni kell az értékvesztés 

visszaírására. A visszaírásnál nem kell vizsgálni, hogy a megtérülő összeg jelentős-e, az 

értékvesztést a pénzügyileg rendezett összeggel megegyezően kell visszaírni, annak 

érdekében, hogy a vevők/adósok állománya 0-ra alakuljon.  

Abban az esetben, ha a kötelezett a könyv szerinti követelést nem teljes összegében fizeti 

meg, a visszaírásra ebben az esetben is intézkedni kell, szintén a pénzügyi rendezéssel 

megegyezően.  
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A visszaírás történhet év közben, amikor a pénzügyi rendezés megtörtént, illetve az éves 

zárlati (értékelési) feladatok körében.  

A visszaírásnak mind az analitikus nyilvántartásban, mind a főkönyvben azonos összegben 

kell megjelennie, ezért a visszaírással érintett vevőkről külön kimutatást kell készíteni, melyet 

az általános megőrzési szabályok szerint a mérlegdokumentációba kell megőrizni.  

 

e) Értékvesztéssel érintett vevő és egyéb követelések 

 

e1.) Az egyedi értékelés alá tartozó követelések értékvesztése és visszaírása 

A mérleg fordulónapon fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett 

követeléseknél a vevő, az adós minősítése alapján értékvesztést kell elszámolni, a 

mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján a követelés könyv 

szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti - veszteségjellegű - 

különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű.  

 

Az értékvesztés elszámolásának lényeges feltételei:  

 

- a követelésnek elismertnek, elfogadottnak kell lennie,  

- az elismert, elfogadott követelést a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem 

rendezettnek kell lennie,  

- az egyedi értékelés elve alapján, minden egyes követelést önállóan kell év végén 

minősíteni, a minősítés a vevőre/adósra és nem a számlára/jogcímre vonatkozik,  

- az értékvesztés elszámolása során nem csak a lejárt fizetésű határidejű tételeket kell 

figyelembe venni, 

- az értékvesztés összegét a minősítés alapján várhatóan megtérülő összeg és a követelés 

könyv szerinti értéke különbségeként kell megállapítani, 

- A követelések értékvesztésénél a „tartósság” kritériumát sajátosan kell értelmezni. A 

tartósság mivel a követelések jellemzően éven belül kerülnek kiegyenlítésre, a 

mérlegkészítésig megismert információk, illetve a megismert információkból 

valószínűsíthető várható tendenciák alapján minősíthető, mivel a tartósság nem feltétlenül 

az elmúlt időszakra értendő. 

- A minősítésnél a „jelentős” összeg a számviteli politikában meghatározott értéket, arányt 

jelent. A követeléseknél minden esetben jelentős összegűnek kell tekinteni azt az 

értékvesztést, amely meghaladja a bekerülési érték (a nyilvántartásba vételi érték) 20%-át, 

illetve a kisösszegű követelés értékhatárát, azaz a 100.000 forintot. 

 

Értékvesztést kell elszámolni a következő esetekben:  

 

- A folyamatban lévő felszámolások esetében azon vevőkre, amelyekkel szembeni 

követelés a felszámolónak bejelentésre került és a felszámoló azt visszaigazolta.  

- A csődegyezséggel érintett vevőkre,  

- Azon vevőkre/adósokra amelyek nem minősülnek teljes értékűnek. 

 

Az értékvesztés mértéke és megállapítása: 

 

- Felszámolás alatt lévő adósok esetén az értékvesztéséta felszámolótól beszerzett 

nyilatkozat, vagy/és a felszámolás alatt készített mérleg, egyéb vagyonkimutatás, 

adósbesorolás alapján kell megállapítani. Az értékvesztés mértéke a meg nem térülő 

követelés bejelentett követeléshez viszonyított aránya, értéke a meg nem térülő követelés 

összege. Abban az esetben, ha a felszámoló arról nyilatkozik, hogy a követelésre 
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vagyonfedezet nem áll rendelkezésre az értékvesztést a követelés nyilvántartási értékének 

99 %-ában kell meghatározni. Mindaddig, amíg a felszámolás le nem zárul és a követelés 

nem lesz behajthatatlan ezen az értéken kell a mérlegben szerepeltetni.  

 

- Csődeljárás alatt lévő vevők esetén az értékvesztés mértéke a csődegyezség során 

elengedett összeg, bejelentett követeléshez viszonyított aránya. Értékét azon összegben 

kell meghatározni, amely a csődegyezség során elengedésre került. Amennyiben a csőd 

megegyezésben változás következett be és további elengedésre került sor, az értékvesztést 

ennek megfelelően kell megállapítani. Ha az eljárás felszámolási eljárásbafordult, az 

értékvesztést a felszámolás alatt lévő adósokra vonatkozó szabályok szerint kell 

számítani. 

 

- A külföldi vevők esetében az értékvesztés mértéke 1-99 % között szóródhat, az összeget a 

behajtó cég információinak alapján azok tartóssága, bizonyossága mérlegelésével kell 

megállapítani. A külföldi pénzértékre szóló követelések értékvesztését devizában kell 

meghatározni, az elszámolásakor a minősítés végeredményeként adódó csökkentő érték 

devizában kimutatott összegét az év végi átértékelés előtti könyv szerinti árfolyam alapján 

kell forintra átszámítani, s ez lesz az értékvesztésként elszámolandó összeg. Az év végi 

átértékelés már az értékvesztéssel csökkentett deviza összegre vonatkozik.  

 

- Minden további vevő/adós esetében az értékvesztés mértéke 1-99 % között szóródhat. 

100 %-os értékvesztés megállapítása azt jelentené, hogy a követelésből nem térül meg 

semmi, tehát a minősítés kvázi behajthatatlanságot igazolna. 

 

Ezen vevői körben a minősítéshez figyelembe veendő szempontok és dokumentumok: 

 

- a követelés keletkezése, melyhez a vevőket az alábbi kategóriákba kell besorolni: 

 91-180 napos késedelem 

 181-360 napos késedelem 

 360 napon túli késedelem 

- a fizetési felszólításokra tett adós reagálások, 

- részletfizetési megállapodás alapján történő teljesítés megítélése, 

- az egyenlegközlésre tett adós reagálások, 

- a behajtás jogi eszközeire tett adós reagálások, (pl.: fizetési meghagyásra tett 

ellenvélemény, felszámolás kilátásba helyezésére tett adós ígérvény)  

- a vonatkozó szerződés alapján a garancia érvényesítésének lehetősége, esélye, 

- a vevő szerepel-e a NAV nyilvános adós listáján, illetve a tartozással nem rendelkezők 

listáján, 

- a vevő közzétett előző évi éves beszámolójának értékelése alapján a jövedelmi, pénzügyi 

helyzetére vonatkozó információk, 

- a cégnyilvántartásból nyert információk (tulajdonosok, székhely és ezek változása, NAV 

végrehajtási eljárása, adószám felfüggesztés stb.) 

- sajtóértesülések. 

 

Az értékvesztést fenti tényezők és dokumentumok együttes minősítése és értékelése alapján 

szükséges megállapítani, figyelemmel a tartósságra és a jelentős összeg értékhatárára.  

 

Iránymutatás az értékvesztés mértékeire az Egyetem előző évi tapasztalatai a behajtás 

intézkedései alapján:  
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Az értékvesztés megállapításánál a legnagyobb súllyal a fizetési határidő késedelmét kell 

alapul venni.  

- azon követelésekre, melyeknek a fizetés határideje 365 napja lejárt, vagy a késedelem az 

egy naptári évet meghaladja az értékvesztést 60-99 % között indokolt megállapítani,  

- azon követelésekre, melyeknek a fizetési határideje 181-365 napja lejárt, az értékvesztést 

30-60 % között indokolt megállapítani,  

- azon követelésekre, melyeknek a fizetési határideje 90-180 napja lejárt, az értékvesztést 

10-30 % között indokolt megállapítani.  

 

Az egyes sávokon belül minden esetben mérlegelni kell a további információkat, annak 

érdekében, hogy a becslés megalapozott legyen.  

 

A vevőnként/adósonként számított értékvesztést az analitikus nyilvántartásba fel kell 

jegyezni.  

 

e2. Kis összegű államháztartáson kívüli követelések csoportos értékvesztésének 

megállapítása 

 

A vevőnként kisösszegű követelések könyvvitelben elkülönített csoportjára, a vevők együttes 

minősítése alapján az értékvesztés összege ezen követelések nyilvántartásba vételi értékének 

százalékában is meghatározható, egy összegben elszámolható, elkülönítetten kimutatható. Ez 

esetben a következő évi mérleg fordulónapi értékeléskor a vevőnként kisösszegű követelések 

- hasonló módon megállapított - értékvesztésének összegét össze kell vetni az előző évi, ilyen 

jogcímen elszámolt értékvesztés összegével és a csoport szintjén mutatkozó különbözetet - 

előjelének megfelelően - a korábban elszámolt értékvesztést növelő értékvesztésként, illetve a 

korábban elszámolt értékvesztés visszaírásaként kell elszámolni. 

 

A kisösszegű követelések csoportos értékvesztését azon államháztartáson kívüli állományra 

kell megállapítani, amely már nem tartalmazza: 

- az el nem ismert követeléseket, 

- a behajthatatlan követeléseket, 

- a felszámolás, a végelszámolás a csődeljárás alatt lévő követeléseket 

ezeket a tételeket a jelen utasításban meghatározott szabályok szerint kell értékelni, illetve 

elszámolni.  

 

Az értékelendő állomány megállapítása érdekében a 4.2. pontban meghatározott a 100.000 Ft, 

illetve az alatti államháztartáson kívüli vevő követeléseket korrigálni kell fenti tételekkel, és 

ezen állomány esetében is el kell végezni mindazt a feladatot, amelyek az analitikus 

kimutatások rendezésével és zárásával kapcsolatban (3.1 b. pont), illetve a pénzügyi 

rendezések (3.4. pont) feldolgozásával kapcsolatban előírásra kerültek.  

 

Az így rendezett állomány értékelése a következő: 

 

A követeléseket lejárat szerint az alábbi csoportokba kell sorolni: 

- fizetési határidőn belüli követelések, 

- legfeljebb 90 napos követelések, 

- 91-180 napos követelések, 

- 181-360 napos követelések, 

- 360 napon túli követelések. 
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Az értékvesztést az Egyetem csak a 91 napot meghaladó hátralékos követeléseire állapítja 

meg, az előző évi hátralékos követelések megtérülése és a hátralékos állomány arányában.  

 

A megtérült összeg és a könyv szerinti állomány arányát meg kell állapítani és a december 

31-i könyv szerinti állományra ezzel a %-kal kell az értékvesztést megállapítani.  

 

A tapasztalati adatokon alapuló százalékos értékvesztési mutatók meghatározását a 

mérlegdokumentációba kell megőrizni.  

 

 

f) Felelősök és határidők 

 

A vevő követelések értékelését a Pénzügyi osztály végzi, amelyet a Pénzügyi Igazgató hagy 

jóvá. 

Jóváhagyásra a Pénzügyi Osztály előterjeszti: 

- az el nem ismert követelések listáját, 

- a behajthatatlan követelések listáját, 

- az egyedileg értékelt vevőkre visszaírt értékvesztés listáját, 

- az egyedileg értékelt vevőkre elszámolandó értékvesztés listáját, 

 a felszámolás alatt lévő vevők, 

 a csődeljárással érintett vevők, 

 a külföldi vevők, 

 a további belföldi vevők bontásban, 

- a csoportosan értékelt kisösszegű vevők értékvesztésének összegét és a számítás 

módszerét. 

 

 

Az egyéb követelések értékelését a Pénzügyi Igazgató hagyja jóvá. 

Jóváhagyásra a Pénzügyi Osztályvezető előterjeszti: 

- az el nem ismert követelések listáját, 

- a behajthatatlan követelések listáját, 

- az egyedileg értékelt vevőkre visszaírt értékvesztés listáját, 

- az egyedileg értékelt vevőkre elszámolandó értékvesztés listáját, 

 

A főkönyvi elszámolásra a jóváhagyott listák birtokában a számviteli Osztály intézkedik. 

 

Az értékvesztésre, valamint annak visszaírására vonatkozó javaslatok elkészítésének 

határideje: a tárgyévet követő év január 30-a. 

 

Leltárkészítés 

 

A leltár szerinti érték megállapítása 

 

A leltár szerinti értéket a nyilvántartási értékből kiindulva az utasításban rögzített értékelési 

eljárások végrehajtásával kell megállapítani. 

Az értékelési eljárás során megállapításra került értékvesztések csökkentik, az előző évi 

értékvesztés visszaírása növeli a könyv szerinti értéket, azaz a leltárértékre helyesbíti.  

 

Ezek főkönyvi elszámolását követően a főkönyv és a leltár egyezőségét ismételten ellenőrizni 

kell.  
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A leltárakkal szembeni követelmény 

 

A leltárakat a követelések mérlegsorai bontásának megfelelően kell elkészíteni, oly módon, 

hogy azok feleljenek meg: 

- a tételes kimutatás, 

- az áttekinthetőség,  

- a szabályszerű bizonylat, 

- az utólagos ellenőrizhetőség követelményének. 

 

A tételesség követelménye akkor teljesül, ha a leltárak minden vevőt és minden adóst, 

egyedileg tartalmaznak, oly módon, hogy azokból megfelelő csoportosítással, összesítéssel az 

éves elemi költségvetési beszámoló megfelelő űrlapja alátámasztható legyen.  

 

A további követelményeknek akkor felel meg a leltár, ha az tartalmazza: 

 

- a leltár szerinti értéket, 

- a leltárkészítés dátumát, 

- a leltározó, az ellenőr, az értékelést végző és a leltározás felelős vezetőjének aláírását. 

 

Az ellenőrizhetőség további fontos követelménye, hogy mind a leltározási folyamat, mind a 

leltár a szabályszerűséget igazoló dokumentumokkal alátámasztott legyen.  

 

A leltározás bizonylatai 

 

A leltározási és leltárkészítési folyamat legfontosabb bizonylatai:  

- leltározási utasítás és ütemterv, 

- lezárt analitikus nyilvántartások, 

- a kapcsolódó főkönyv számlák, 

- a bankbizonylatok, 

- az egyeztetés további alapbizonylatai (szerződések, megállapodások, stb.), 

- az értékelés dokumentumai,  

- a leltárak. 

 

A bizonylatokat – bele értve az egyeztetésnél alkalmazott analitikus kimutatásokat és 

főkönyvi számlákat) úgy kell archiválni, hogy azokból az egyeztetés kori állapot utólag is 

megállapítható legyen. 

Az analitikus nyilvántartások zárásáról, és a főkönyvvel való egyezőség fennállásáról igazoló 

belső feljegyzést kell készíteni, melyet az analitikus nyilvántartás vezetésére kötelezett és a 

főkönyvvel való egyeztetést végző közös aláírásával hitelesít.  

Amennyiben az egyeztetés során eltérés jelentkezik, annak bizonylatát és a rendezés módját a 

feljegyzésben rögzíteni kell. 

 

Az értékeléshez a nyilvántartási értéket helyesbítő (csökkentő-növelő) tételeket mindenkor 

számítási anyaggal és hitelt érdemlő bizonylatokkal kell igazolni. A becsléseket alátámasztó 

bizonylatokat úgy kell rendezni, hogy azok az érintett eszközhöz (vevők, egyéb követelések) 

közvetlenül kapcsolhatók legyenek.  

A behajthatatlannak, el nem ismertnek, peresített követeléseknek minősített tételekhez a 

döntést megalapozó bizonylatokat teljes körűen csatolni kell.  
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A bizonylatokon minden adatot és információt időtálló módon úgy kell rögzíteni, hogy az a 

kötelező megőrzési határidőig olvasható legyen. A bizonylatokon a javítások csak 

szabályszerűen történhetnek. 

 

A dokumentumokon csak a beszámoló aláírásáig lehet változtatásokat végrehajtani, további 

utólagos módosítások nem hajthatók végre. Amennyiben a számviteli politika szerinti letétbe 

helyezett beszámoló ellenőrzése érinti a leltározás bármely dokumentumát, az, az eredeti 

bizonylaton nem vezethető át. A szükséges helyesbítések csak külön bizonylatok készítésével 

történhetnek. 

 

Megőrzés 

 

A leltározás bizonylatait, dokumentumait a Szt. 169. §-ában előírtak szerint a 

mérlegdokumentációban kell megőrizni. 

Az Egyetem az ÁFA bevallási és befizetési kötelezettségének az általános forgalmi adóról 

szóló a 2007. évi CXXVII. törvénynek megfelelően tesz eleget. ÁFA bevallási és befizetési 

kötelezettséget az ÁFA köteles tevékenységek után az SAP program segítségével állapítjuk 

meg, a bevallás és befizetés havonta – az aktuális hónapot követő hónap 20-ig –a törvényben 

előírt határidőre megtörténik.  

A pénzforgalmi eredményt a befizetési kötelezettség megállapítása érdekében korrigálni 

szükséges. 

 

ÁFA visszaigénylés a kutatási pénzeszközöknél van, a többi pénzeszköznél az Egyetem 2006. 

január l-től SAP támogatással üzemgazdasági ÁFA bevallást készít. 

Az alapítói okirat szerint az Egyetem nem végez vállalkozási tevékenységet, ezért az ÁFA-t 

nem kell megosztani alap- és vállalkozási tevékenység között. 

 

A tartós részesedések értéke 

 

A tartós részesedéseket a bekerülési értékén kell értékelni oly módon, hogy a bekerülési 

értéket csökkenteni kell az elszámolt értékvesztés összegével, illetve növelni a visszaírt 

értékvesztés összegével. 

A részesedéseket érintő gazdasági eseményeket év közben a főkönyvi könyvelésben és az 

analitikus nyilvántartásban bekerülési értéken kell elszámolni, év végén a zárlati munkálatok 

keretében kell az értékvesztést és az értékvesztés visszaírását megállapítani és elszámolni. 

 

A bekerülési (beszerzési) érték: 

a) A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés bekerülési 

(beszerzési) értéke alapításkor, tőkeemeléskor a létesítő okiratban, annak módosításában, 

illetve az alapítói, a taggyűlési határozatban a jegyzett tőke fedezeteként, valamint a 

jegyzési, a kibocsátási érték és a névérték különbözeteként, a jegyzett tőkén felüli tőke 

fedezeteként meghatározott vagyoni hozzájárulás együttes értéke a ténylegesen befizetett 

pénzbetétnek és a rendelkezésre bocsátott nem pénzbeli betétnek megfelelő összegben, a 

bejegyzést követően.  

b) A vásárláskor a részvényekért, üzletrészekért, vagyoni betétekért fizetett ellenérték, azaz a 

vételár. 

c) A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés névértéke fejében a 

jegyzett tőke leszállításakor (ideértve a tőkeleszállítással egyidejűleg végrehajtott, a 

leszállított jegyzett tőkével arányos jegyzett tőkén felüli saját tőke kivonást is) átvett 
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eszköz bekerülési (beszerzési) értéke a gazdasági társaság által közölt, illetve számlázott 

érték.  

d) A gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a vagyonfelosztási javaslat 

szerinti érték. 

e) Gazdasági társaság átalakulása esetén a megszűnt gazdasági társaságban lévő a megszűnt 

részesedésre jutó tulajdoni részesedést jelentő befektetés ellenében kapott részesedés 

bekerülési (beszerzési) értéke. 

 

Az értékvesztés és értékvesztés visszaírása 

A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetésnél - függetlenül attól, 

hogy az a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel - 

értékvesztést kell elszámolni, a befektetés könyv szerinti értéke és piaci értéke közötti - 

veszteségjellegű - különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és 

jelentős összegű. 

A befektetés piaci értéke meghatározásakor figyelembe kell venni: 

− a gazdasági társaság tartós piaci megítélését, a piaci megítélés tendenciáját, a befektetés 

(felhalmozott) osztalékkal csökkentett tőzsdei, tőzsdén kívüli árfolyamát, annak tartós 

tendenciáját, 

− a megszűnő gazdasági társaságnál a várhatóan megtérülő összeget, 

− a gazdasági társaság saját tőkéje és a jegyzett tőkéje, illetve a befektetés könyv szerinti 

értéke és névértéke arányát. 

 

Amennyiben a piaci érték jelentősen és tartósan magasabb, mint a befektetés könyv szerinti 

értéke, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Az 

értékvesztés visszaírásával a befektetés könyv szerinti értéke nem haladhatja meg a 

beszerzési értéket. 

 

A leltározás végrehajtása 
 

A tartós részesedések leltározását egyeztetéssel kell végrehajtani, amely a következő 

munkafolyamatokat foglalja magába: 

 

a) Egyeztetés az analitikus nyilvántartás és az alátámasztó dokumentumok között  

 

A feladat az analitikus nyilvántartásban lévő adatok és a tulajdonban lévő társaság cégjogi 

és gazdálkodási, különösen a saját tőke helyzetére vonatkozó adatok egyeztetésére 

vonatkozik.  

Az egyeztetéshez felhasználandó dokumentumok és információk: 

− a társaság alapító okirata/társasági szerződése, 

− tulajdonosi határozatok, 

− a fordulónapra vonatkozó nyilvános cégkivonat, 

− a társaság előző üzleti év(ek)re vonatkozó közzétett beszámolói,  

− a társaság előző üzleti év(ek)re vonatkozó beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonatai, 

− a társaság beszámolási évre vonatkozó tulajdonos által még nem elfogadott beszámolója, 

ennek hiányában az éves főkönyvi kivonat, 

− a társaság ügyvezetőjétől, könyvvizsgálójától beszerzett információk, 

− az Egyetem illetékes szervezeteitől bekért információk, és dokumentumok. 

 

A részesedések analitikus nyilvántartása 
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Az Egyetem részesedéseinek analitikus nyilvántartását részesedésenként kell vezetni, a 

nyilvántartás az alapító okirat, a tulajdonosi határozatok és az ezek alapján végrehajtott 

gazdasági események alábbi legfontosabb adatait tartalmazza: 

− a társaság azonosító adatai (pontos név és rövidített név, székhely és telephely(ek), 

alapítás dátuma, főtevékenység, ügyvezetőre, felügyelő bizottságra, könyvvizsgálóra 

vonatkozó információk (nevek és hatály) tulajdonosi kikötések pl. pótbefizetés a 

veszteség rendezésre, tulajdonosi döntéshez kötött gazdasági események stb.), 

− a tulajdonos(ok)ra vonatkozó adatok (név, a tulajdoni hányadok és ezek változása az 

időpontok megjelölésével, a szavazati arány, a tulajdonosi jogok gyakorlását illető egyéb 

kikötések), 

− a társaság saját tőkéjére vonatkozó adatok üzleti évenként, a társaság beszámolója, 

és/vagy főkönyvi kivonata szerint, 

 jegyzett tőke, ebből tőkeemelés törzstőkén felüli vagyonból, 

 tőketartalék, 

 eredmény tartalék amelyhez kalkulálni kell a mérlegben szereplő tárgy évi tényleges, 

illetve az előzetes mérlegből, vagy főkönyvből, egyéb információból megállapított 

várható eredmény (nyereség/veszteség) összegét. Ez utóbbit a nyilvántartásban a 

beszámoló tulajdonosi jóváhagyását követően a tényleges összegre kell helyesbíteni. 

 lekötött tartalék, ebből veszteségrendezésre teljesített tulajdonosi pótbefizetés, 

 értékelési tartalék, 

 összes saját tőke, 

− az Egyetem befektetésére vonatkozó adatok: 

 a jegyzett tőkére és tőketartalékra vonatkozó adatok és ezek változása, 

 alapításkori jegyzett tőke és tőketartalék, ebből pénzbetét és apport értéke 

bekerülési értéken, 

 jegyzett tőke és tőketartalék emelése ebből pénzbetét és apport értéke, bekerülési 

értéken,  

 a jegyzett tőke és tőketartalék csökkenése a részesedés eladása miatti bekerülési 

értéken,  

 tőkeleszállítás időpontjai és módjai (tőkekivonás, veszteségrendezés) a 

ténylegesen megvalósult értéken, 

 az elszámolt értékvesztés összege a költségvetési év megjelölésével, 

 a visszaírt értékvesztés összeg a költségvetési év megjelölésével, 

 a befektetés mérlegértéke a költségvetési év megjelölésével. 

− veszteségrendezésre történt pótbefizetés és ennek várható visszafizetése (alapító okirat 

szerint),  

− osztalék összege tulajdonosi határozat szerint az üzleti év megjelölésével, 

− az osztalék pénzügyi rendezése az üzleti év és az átutalás időpontjának megjelölésével, 

− feljegyzések a társaság cégjogi és gazdálkodási helyzetéről (átalakításra, megszűnésre 

vonatkozó adatok, tőkehelyzet miatti intézkedések stb.) 

 

Egyeztetési határidő: a tárgyévet követő hónap 15-e. 

Az analitika vezetéséért felelős: Pénzügyi Osztály-osztályvezető 

 

b) Egyeztetés a főkönyvi elszámolás és az analitikus kimutatás között  

 

A feladat az analitikus kimutatásban szereplő egyetemi tőkebefektetésre vonatkozó 

adatoknak, a pénzforgalmi főkönyvi könyvelés állományi és forgalmi számláival történő 

egyeztetését jelenti. 

Az egyeztetés kiterjed: 
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− a részesedések nyitó nyilvántartási értékét módosító, év közben nyilvántartási értéken 

elszámolt növekedések és csökkenések egyezőségének megállapítására,  

− az értékvesztés nyitó állománya egyezőségének megállapítására, 

− a veszteség rendezésére tárgy évben teljesített pótbefizetések egyezőségének 

megállapítására, 

− az előző év(ek)re vonatkozóan jóváhagyott osztalék befizetéséből származó bevétel 

egyezőségének megállapítására. 

 

Egyeztetési határidők:  

1. negyedévetkövetőhónap12. napja 

2. negyedévetkövetőhónap20. napja 

3. negyedévetkövetőhónap12. napja 

4. negyedévetkövetőhónap31. napja 

Az egyeztetésért felelős: Pénzügyi Osztály –osztályvezető 

 

c) Leltárkészítés  

 

A részesedésekről a fordulónapi leltárt az alábbi adattartalommal kell elkészíteni:  

A befektetés megnevezése (azon társaság neve, amelyben a befektetés fennáll), 

A befektetés december 31-i nyilvántartási értéke  

Előző években elszámolt értékvesztés (-), 

Előző években elszámolt értékvesztés tárgy évi visszaírása (+), 

Tárgy évben elszámolt értékvesztés (-), 

A részesedés mérlegértéke 

Az analitikus nyilvántartás és főkönyvi elszámolás egyeztetett és egyező adataiból a 

fordulónapi leltár nyilvántartási értékre és előző években elszámolt értékvesztésre vonatkozó 

adatai rendelkezésre állnak, azok a leltárban felvételre kerülnek. 

A tárgy évi értékvesztést, illetve az előző év(ek) értékvesztésének visszaírását az Eszközök és 

források értékelési szabályzatának előírásai szerint kell megállapítani. A nyilvántartási értéket 

csökkentő értékvesztést, és növelő értékvesztés visszaírást a leltárban részesedésenként kell 

kimutatni és ezek figyelembe vételével kell a leltár szerinti értéket megállapítani.  

A jóváhagyott értékvesztést és visszaírást a főkönyvben is el kell számolni, így a főkönyvi 

állományi érték a leltár szerinti értékre módosul. 

A részesedésekkel kapcsolatban, amennyiben sor került pótbefizetésre, mivel azt a 

társaságnak a tulajdonos részére vissza kell fizetni a tulajdonos részéről a társasággal szemben 

követelés keletkezik, melyet egyéb követelések leltárába fel kell venni, és a főkönyvben el 

kell számolni.  

 

 

IX. Záró rendelkezés 
 

A Számviteli Politika a Szenátus jóváhagyásával 2013. június1 napján lép hatályba, ezzel 

egyidejűleg a 31/2012. (III.29.) sz. Számviteli Politika hatályát veszti. 
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