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A módosításokat kék színnel jelöltük. 

 

I. SZÁMVITELI POLITIKA 
 

4. oldal  Bevezetés 
 

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírásai a 350/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján  2011. 

január 1-től ismételten módosultak, egyben változott a kincstári elszámolások beszámolási és 

könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet is. Az 

államháztartási szakfeladatok rendjéről a 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztató tartalmaz változásokat. 

Két szakasz kimarad. 

Fontos rögzíteni, hogy a számviteli politika nem tartalmazza a jogszabályok tételes előírásait. 

(további rész változatlan) 

 

Fogalmak 

 

Behajthatatlan követelés: az a követelés, 

a) amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy amennyiben a talált 

fedezet a követelést csak részben fedezi, a nem fedezett rész tekintetében, 

b) amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat 

szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet, 

c) a költségvetési törvényben meghatározott kisösszegű követelések tekintetében, amelyet 

eredményesen nem lehet érvényesíteni, vagy amelynél a fizetési meghagyásos eljárással, vagy a 

végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható 

összegével (a fizetési meghagyásos eljárás, a végrehajtás veszteséget eredményez vagy növeli a 

veszteséget), illetve amelynél az adós nem lelhető fel, mert a megadott címen nem található és a 

felkutatása „igazoltan” nem járt eredménnyel, 

d) amelyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet, 

e) amely a hatályos jogszabályok alapján elévült. 

A behajthatatlanság tényét és mértékét bizonyítani kell. A behajthatatlan követelés leírása nem 

minősül az Áht. 108. § (2) bekezdés szerinti követelés elengedésnek. 

Idegen pénzeszköz: mindazon pénzkövetelés, amelynek változása nem kapcsolódik közvetlenül az 

államháztartás szervezete alap-, illetve vállalkozási tevékenységének ellátásához és az adott 

szervezetnél a költségvetési előirányzatok teljesítéseként változásuk nem számolható el. 

Kis összeg: az adott költségvetési évre vonatkozóan a mindenkori költségvetési törvényben 

meghatározott követelés értékhatára. 

Támogatásértékű bevétel/kiadás, továbbadási célú bevétel: Ámr. 3/A. § (1) bekezdés b) pont bab) 

alpontja, illetve Ámr. 81. § (2) bekezdése szerinti fogalom. 

Vásárolt készletek: az anyagok (élelmiszerek, gyógyszerek, vegyszerek, irodaszerek, 

nyomtatványok, tüzelőanyagok, hajtó- és kenőanyagok, szakmai anyagok, munkaruha, védőruha, 

formaruha, egyenruha, egyéb 2000. évi C. számviteli törvény 28. § (3) bekezdés a) pontja szerinti 

készletek), az áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások, követelés fejében átvett 

eszközök, készletek és értékesítési céllal átsorolt eszközök. 

 

6. oldal  4. Az Egyetem főbb azonosító adatai, finanszírozása, szakfeladatok 

 

Finanszírozás 

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium az alaptevékenység ellátásához és fejlesztésre nyújt 

fedezetet, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (további rész változatlan) 
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Szakfeladatok 

Szakfeladat száma Szakfeladat menevezése

62 Egyéb kisegítő részlegek kiadásai

621 Kazánház és energia szolgáltatás kiadásai

622 Gépjármű üzemeltetés kiadásai

623 Mosoda kiadásai

624 Élelmezési tevékenység kiadásai

625 Parkfenntartás kiadásai

63 Szakmai egységek kiadásai

631 Egészségügyi egységek kiadásai

68 Központi irányítás kiadásai 

681 Központi irányítás kiadásai

71 ALAPTEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI 

ELŐIRÁNYZATA

711 Alaptevékenységek költségvetési előirányzata

712 Szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységek 

költségvetési kiadási  előirányzata

72 ALAPTEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI 

ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE

721 Alaptevékenységek költségvetési kiadási előirányzatának 

teljesítése

721559012 Kollégiumi szállásnyújtás felsőoktatásban hallgatók számára

721559016 Felsőoktatásban részt vevő hallgatók lakhatási támogatása

721562912 Óvodai intézményi étkeztetés

721562913 Iskolai intézményi étkeztetés

721721111 Egészségügyi biotechnológiai alapkutatás

721721112 Egészségügyi biotechnológiai alkalmazott kutatás

721721113 Egészségügyi biotechnológiai kísérleti fejlesztés

721721921 Orvostudományi alapkutatás

721721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás

721721923 Orvostudományi kísérleti fejlesztés

721721941 Biológiai alapkutatás

721721942 Biológiai alkalmazott kutatás

721721943 Biológiai kísérleti fejlesztés

721721951 Kémiai alapkutatás

721721952 Kémiai alkalmazott kutatás

721721953 Kémiai kísérleti fejlesztés

721722017 Szociológiai alapkutatás

721722018 Szociológiai alkalmazott kutatás

721722019 Szociológiai kísérleti fejlesztés

721722024 Pszichológiai és viselkedéstudományi alapkutatás

721722026 Pszichológiai és viselkedéstudományi alkalmazott kutatás

721722026 Pszichológiai és viselkedéstudományi kísérleti fejlesztés

721749010 Igazságügyi szakértői tevékenység

721851011 Óvodai nevelés, oktatás

721852011 Általános iskolai tanulók nappali oktatása (1-4.évfolyam)

721852021 Általános iskolai tanulók nappali oktatása (5-8.évfolyam)

721853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13.évfolyam)

721853113 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű 

gimnáziumi oktatás  
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Szakfeladat száma Szakfeladat menevezése

721854211 Felsőfokú képzés

721854212 Szakirányú képzés

721854221 Alapképzés

721854222 Mesterképzés

721854223 Doktori képzés

721854224 Kifutó rendszerben főiskolai képzés

721854231 Köztársasági ösztöndíj

721854232 Miniszteri ösztöndíj

721854233 Tanulmányi ösztöndíj

721854234 Szociális ösztöndíjak

721854235 Doktorandusz ösztöndíjak

721854236 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások

721854238 Tankönyv- és jegyzettámogatás

721855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés

721855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés

721855935 Szakmai továbbképzések

721861001 Fekvőbetegek aktív ellátása

721861002 Fekvőbetegek krónikus ellátása

721862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

721862301 Fogorvosi alapellátás

721869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

721869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

799999999 Technikai átvezetési számla  
 

 

13. oldal  7.  Vagyonkezelésbe vett eszközök nyilvántartása, költségük, bevételük elkülönítése 

új ponttal kiegészül 

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

jellegűnek minősített tulajdonrészeket. A Vtv. 29. § (5) bekezdése alapján központi költségvetési 

szerv tartós részesedést csak akkor mutathat ki a könyveiben, ha a Vtv. 3. §. (2) bekezdése szerinti 

miniszteri rendelet, vagy a MNV Zrt.vel kötött vagyonkezelési szerződés alapján tulajdonosi 

jogokat gyakorol. 

 

16. oldal 12. Értékcsökkenés  
 

Immateriális javak értékcsökkenése 

szöveg kiegészítése 

 

Az immateriális javak, tárgyi eszközök használata, üzemeltetése során, amennyiben az adott 

tárgynegyedévben elszámolt terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés elszámolásával a 

könyvekben kimutatott halmozott értékcsökkenése eléri az immateriális javak, tárgyi eszközök 

bruttó értékének összegét, akkor a tárgynegyedévben bruttó értékét át kell vezetni az adott 

eszközfajta teljesen (0-ig) leírt aktivált állományi számlájára. 

 

20. oldal. Az analitikus (részletező) nyilvántartások vezetésének rendje  
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e) pont helyett 

e) A szállítói kötelezettségekről év közben folyamatosan analitikus nyilvántartást kell vezetni. 

A szállítókat érintő gazdasági műveletek, események rögzítésének rendjét úgy kell kialakítani, 

hogy az államháztartás szervezete eleget tudjon tenni a jogszabályokban előírt adatszolgáltatási 

kötelezettségeinek. 

A rövid lejáratú kötelezettségek számlacsoport mutatja a szállítókkal szembeni – általános 

forgalmi adót tartalmazó - kötelezettségeket a mérlegkészítéskor. A szállítók számláján 

évközben tételes könyvelés van.  

A rövid lejáratú kötelezettségeket rövid lejáratú kölcsönök, rövid lejáratú hitelek, 

kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) és egyéb rövid lejáratú 

kötelezettségek tagolásban kell kimutatni. 

A kötelezettségekhez kapcsolódóan olyan analitikus nyilvántartást kell vezetni, amelyből 

megállapítható a kötelezettség fajtája, keletkezésének időpontja és összege, a kedvezményezett 

adatai, a kötelezettség teljesítésének időpontja, valamint elkülönítetten rendelkezésre álljanak 

abban külön az adóköteles, külön az adómentes tevékenységhez, illetve a mindkét 

tevékenységhez kapcsolódó adatok, továbbá minden olyan adat, amely a pénzügyi, valamint a 

vezetői információs rendszerhez kapcsolódik. Az analitikus nyilvántartásnak biztosítania kell a 

pénzügyileg teljesített tételek egyeztethetőségét a kapcsolódó főkönyvi számlákkal. Az 

államháztartás szervezeteinek nyilvántartásaikat úgy kell megszervezniük, hogy abból a 30, 

illetve a 60 napon túli kiegyenlítetlen kötelezettségek állománya az előírt adatszolgáltatási 

rendszernek megfelelően rendelkezésre álljon. A kötelezettségek állományában bekövetkezett 

változást év közben rögzíteni kell, ha az államháztartás szervezetét megszüntetik, átszervezik. 

f) Az idegen pénzeszközök értékét és változásait a valóságnak megfelelő, folyamatosan, zárt 

rendszerben, áttekinthetően vezetett analitikus nyilvántartással kell alátámasztani. 

Külföldi pénzértékre szóló kötelezettség pénzügyi rendezésekor a pénzügyi teljesítéskor 

érvényes árfolyam forintértékét kell a megfelelő kiadási jogcímen teljes összegében elszámolni. 

E kötelezettség pénzügyi rendezéséhez kapcsolódó kivezetés során a pénzügyi teljesítéskor 

érvényes árfolyamtól függetlenül a kötelezettség könyv szerinti (teljesítéskori, illetve az év végi 

értékeléskor meghatározott árfolyam) forintértékén kerül kivezetésre a tőkeváltozással szemben. 

i) és j) új pontok kiegészítésül 

i) A forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vásárlásakor a forgalmi számla 

kiadásai nem tartalmazhatják a vételár részét képező felhalmozott kamat összegét, azt 

kamatbevételt csökkentő tételként kell elszámolni. A forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő 

kamatozó értékpapír értékesítésekor (beváltásakor) az eladási ár és a forgalmi számlán lévő 
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bekerülési (könyv szerinti) érték különbözetét a költségvetési kiadások között egyrészt 

kamatbevételként, illetve realizált árfolyamveszteségként, vagy árfolyamnyereségként kell 

megjeleníteni, ezt követően kerülhet sor a forgalmi számláról a bekerülési (könyv szerinti) érték 

kivezetésére. 

j) Az államháztartás szervezetének feladatkörébe tartozik az eszközök besorolása a befektetett 

eszközök vagy forgóeszközök közé annak figyelembevételével, hogy az eszközt tartósan – egy 

éven túl – vagy egy éven belül használja-e működéséhez. Ide nem értve a hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapírok besorolását, melyek esetében a befektetési, vagy a forgatási 

megszerzési cél határozza meg a minősítést, amely a könyvekbe kerülést követően nem 

változtatható meg. 

A további analitikus nyilvántartásokkal részletesen a számlarend külön fejezete foglalkozik. 

 

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

21. oldalon kiegészítés 

Az államháztartás szervezetei az éves és féléves elemi költségvetési beszámolót, egyszerűsített éves 

költségvetési beszámolót, konszolidált éves 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 készítik 

el. A közzétett központi űrlapgarnitúra helyettesíthető elektronikus adatfeldolgozó és adathordozó 

rendszerek segítségével azonos formában kinyomtathatóan készített, azonos tartalmú 

dokumentumokkal.  

Amennyiben az így előállított és kinyomtatott dokumentum tartalmazza az Áhsz. 13. §-ban foglalt 

aláírásokat is, akkor az azonos értékű a számviteli szabályozásért felelős miniszter által vezetett 

minisztérium honlapjáról letöltött központi űrlapgarnitúra alapján elkészített beszámolóval. 

Az aláírók felelősséggel tartoznak az adatokat előállító és továbbító eljárások megfelelő 

archiválásáért.   

A féléves és az éves beszámolót a PM illetve a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által meghatározott 

időpontig, legkésőbb július 31-ig, illetve február 28-ig kell a felügyeleti szerv részére megküldeni, 

illetve a Kincstárhoz számítógépes feldolgozásra. 

A beszámolókat a Nemzeti Erőforrás Minisztérium részére történő átadás határideje előtt 10 nappal 

kell elkészíteni, az egyeztetés szükségessége miatt. 

 

23. oldal Kisösszegű követelések, behajthatatlan követelések 

 módosítás és kiegészítés 



 7 

Kis összeg az adott költségvetési évre vonatkozóan a mindenkori költségvetési törvényben 

meghatározott követelés értékhatára. 

Követelés év végi értékelése 

A jogszabályon alapuló követelés év végi értékelése során a követelést elismertnek kell tekinteni, 

amennyiben jogszabály, határozat biztosítja az elismertséget, még akkor is, ha az adós vitatja azt. 

 

25. oldal Leltározás, raktári készletek leltár eltéréseinek kompenzálása, káló elszámolása 

módosítás 

Kimarad az első bekezdés, a 2 évenkénti leltározásra vonatkozó szakasz. 

 

30. oldal 17.  Könyvvizsgálat  

új pont, nem szerepelt a korábbi szabályzatban 

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről 

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

érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkezik, és az egészségügyi szakellátásokért az 

Egészségbiztosítási alapból finanszírozott tételek éves összege eléri a 300 millió Ft-ot) köteles a 

számviteli szabályok szerinti beszámolóját könyvvizsgálóval ellenőriztetni. 

  

43. oldal III. Záró rendelkezés 

 

Jelen szabályzatmódosítás 2011. április 1-jén lép hatályba, és a 35/2010. (IV. 29.) számú szenátusi 

határozattal jóváhagyott Számviteli politika és az eszközök és források értékelési szabályzatával 

együtt  érvényes. 

 

Budapest, 2011. március 31. 

 

 

 

Dr. Tulassay Tivadar s.k. 

rektor 

 

 

 


