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1. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 

 

11. Immateriális javak 

111. Vagyoni értékű jogok 

112. Szellemi termékek 

116. Immateriális javak értékhelyesbítése 

118. Immateriális javak terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása 

1181. Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása 

1182. Szellemi termékek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása 

119. Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése 

1191. Vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése 

1192. Szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése 

 

12-15. Tárgyi eszközök 

12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 

121. Ingatlanok 

122. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok 

126. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése 

128. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése és annak 
visszaírása 

129. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése 

 

13. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 

131. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 

136. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékhelyesbítése 

138. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek terven felüli értékcsökkenése és annak 
visszaírása 
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139. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése 

 

14. Tenyészállatok 

141. Tenyészállatok 

146. Tenyészállatok értékhelyesbítése 

148. Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása 

149. Tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenése 

 

15. Beruházások, felújítások 

151. Befejezetlen beruházások 

152. Befejezetlen felújítások 

158. Beruházások terven felüli értékcsökkenése 

 

 

2. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 

 

21-23. Készletek 

21. Vásárolt készletek 

211. Anyagok 

212. Áruk 

218. Vásárolt készletek értékvesztése és visszaírása 

 

23. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek, állatok 

231. Befejezetlen termelés, félkész termékek 

232. Késztermékek 

233. Növendék-, hízó és egyéb állatok 
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238. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek, állatok értékvesztése és annak 
visszaírása 

2381. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek értékvesztése és annak 
visszaírása 

2382. Növendék-, hízó és egyéb állatok értékvesztése és annak visszaírása 

 

 

3. Pénzeszközök, követelések, aktív időbeli elhatárolások 

 

31-33. Pénzeszközök 

32. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

321. Forintpénztár 

322. Valutapénztár 

 

33. Forintszámlák és devizaszámlák 

331. Forintszámlák 

3311. Kincstáron kívüli forintszámlák 

3312. Kincstárban vezetett forintszámlák 

3318. Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszaírása 

 

332. Devizaszámlák 

3321. Kincstáron kívüli devizaszámlák 

3322. Kincstárban vezetett devizaszámlák 

3328. Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszaírása 
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35. Követelések 

351. Költségvetési évben esedékes követelések 

3511. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire 
államháztartáson belülről 

3512. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire 
államháztartáson belülről 

3513. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 

3514. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

3515. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 

3516. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 

3517. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 

3518. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre 

 

352. Költségvetési évet követően esedékes követelések 

3521. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások 
bevételeire államháztartáson belülről 

3522. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások 
bevételeire államháztartáson belülről 

3523. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre 

3524. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 

3525. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre 

3526. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 

3527. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett 
pénzeszközre 

3528. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre 
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358. Követelések értékvesztése és annak visszaírása 

3581. Követelések közhatalmi bevételre értékvesztése és annak visszaírása 

35811. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre értékvesztése 
és annak visszaírása 

35812. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre 
értékvesztése és annak visszaírása 

3582. Követelések működési bevételre értékvesztése és annak visszaírása 

35821. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre értékvesztése és 
annak visszaírása 

35822. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 
értékvesztése és annak visszaírása 

3583. Követelések felhalmozási bevételre értékvesztése és annak visszaírása 

35831. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre értékvesztése 
és annak visszaírása 

35832. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre 
értékvesztése és annak visszaírása 

3584. Követelések működési célú átvett pénzeszközre értékvesztése és annak visszaírása 

35841. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 
értékvesztése és annak visszaírása 

35842. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett 
pénzeszközre értékvesztése és annak visszaírása 

3585. Követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre értékvesztése és annak visszaírása 

35851. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett 
pénzeszközre értékvesztése és annak visszaírása 

35852. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett 
pénzeszközre értékvesztése és annak visszaírása 

3586. Követelések finanszírozási bevételekre értékvesztése és annak visszaírása 

35861. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre 
értékvesztése és annak visszaírása 

35862. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre 
értékvesztése és annak visszaírása 
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36. Sajátos elszámolások 

361. Pénzeszközök átvezetési számla 

 

363. Azonosítás alatt álló tételek 

 

364. Általános forgalmi adó elszámolása 

3641. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása 

36411. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános 
forgalmi adó 

36412. Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 

36413. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános 
forgalmi adó 

36414. Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 

3642. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása 

36421. Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó 

36422. Más fizetendő általános forgalmi adó 

 

365. Követelés jellegű sajátos elszámolások 

3651. Adott előlegek 

36511. Immateriális javakra adott előlegek 

36512. Beruházásokra, felújításokra adott előlegek 

36513. Készletekre adott előlegek 

36514. Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek 

36515. Foglalkoztatottaknak adott előlegek 

36516. Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 

36518. Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása 

365181. Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása 
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365182. Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása 

365183. Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása 

365184. Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és 
annak visszaírása 

365185. Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak 
visszaírása 

365186. Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és 
annak visszaírása 

3657. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások 
elszámolása 

 

366. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 

3661. December havi illetmények, munkabérek elszámolása 

3662. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem 
minősülő eszközök elszámolásai 

 

367. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 

3671. Kapott előlegek 

36711. Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések 

367111-367113 

36712. Egyéb kapott előlegek 

 

37. Aktív időbeli elhatárolások 

371. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 

372. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 

373. Halasztott ráfordítások 
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4. Források 

 

41. Saját tőke 

411. Nemzeti vagyon induláskori értéke 

412. Nemzeti vagyon változása 

413. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 

4131. Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása 

4132. Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása 

4133. Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 

414. Felhalmozott eredmény 

415. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 

416. Mérleg szerinti eredmény 

 

42. Kötelezettségek 

421. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 

4211. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 

4212. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra 
és szociális hozzájárulási adóra 

4213. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 

4214. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 

4215. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 

4216. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 

4217. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 

4218. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú 
kiadásokra 

4219. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra 

422. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 
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4221. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 

4222. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő 
járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 

4223. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 

4224. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli 
juttatásaira 

4225. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú 
kiadásokra 

4226. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 

4227. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 

4228. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú 
kiadásokra 

4229. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra 

 

 

44. Passzív időbeli elhatárolások 

441. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 

442. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 

443. Halasztott eredményszemléletű bevételek 

 

49. Évi mérlegszámlák 

491. Nyitómérleg számla 

492. Mérleg szerinti eredmény elszámolása 

493. Zárómérleg számla 

494. Árfolyam-különbözet elszámolási számla 

495. Mérlegrendezési számla 
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5. Költségnemek 

 

51. Anyagköltség 

52. Igénybe vett szolgáltatások költségei 

53. Bérköltség 

54. Személyi jellegű egyéb kifizetések 

55. Bérjárulékok 

56. Értékcsökkenési leírás 

57. Aktivált saját teljesítmények értéke 

571. Saját termelésű készletek állományváltozása 

572. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 

59. Költségnem átvezetési számla 

591. Költségnem átvezetési számla 

 

7. Szakfeladatok költségei 

(szakfeladatonként tagolva, 7+szakfeladat száma számozással és a szakfeladat 
megnevezésével) 

 

8. Elszámolt költségek és ráfordítások 

 

81. Anyagjellegű ráfordítások 

811. Anyagköltség 

812. Igénybe vett szolgáltatások értéke 

813. Eladott áruk beszerzési értéke 

814. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 
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82. Személyi jellegű ráfordítások 

821. Bérköltség 

822. Személyi jellegű egyéb kifizetések 

823. Bérjárulékok 

 

83. Értékcsökkenési leírás 

 

84. Egyéb ráfordítások 

841. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke 

842. Hiányzó, selejtezett, megsemmisült, állományból kivezetett eszközök könyv szerinti 
értéke 

843. Különféle egyéb ráfordítások 

8431. Anyagok, áruk veszteségjellegű leltárértékelési különbözete 

8432. Kötelezett megszűnése miatt behajthatatlanként leírt követelések 

8433. Más okból behajthatatlanként leírt követelések 

8434. Térítés nélkül átadott részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök 
nyilvántartás szerinti értéke 

8435. Más különféle egyéb ráfordítások 

  

85. Pénzügyi műveletek ráfordításai 

853. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 

855. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 

8552. Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem 
realizált) árfolyamvesztesége 

8553. Pénzügyi műveletek más egyéb ráfordításai 
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9. Eredményszemléletű bevételek 

 

91. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei 

912. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 
(szakfeladatonként tagolva, 912+szakfeladat száma számozással és a könyvviteli számla + 
szakfeladat megnevezésével) 

913. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 

 

92. Egyéb eredményszemléletű bevételek 

921. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 

922. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei (szakfeladatonként 
tagolva, 922+szakfeladat száma számozással és a könyvviteli számla + szakfeladat 
megnevezésével) 

923. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei (szakfeladatonként 
tagolva, 923+szakfeladat száma számozással és a könyvviteli számla + szakfeladat 
megnevezésével) 

924. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 

9241. Anyagok, áruk nyereségjellegű leltárértékelési különbözete 

9242. Térítés nélkül átvett részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök 

9243. Ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt részesedésnek vagy 
értékpapírnak nem minősülő eszközök 

9244. Más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 
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0. Nyilvántartási számlák 

 

01. Befektetett eszközök 

011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök 

012. Bérbe vett befektetett eszközök 

013. Letétbe, bizományba. üzemeltetésre átvett befektetett eszközök 

014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök 

 

02. Készletek 

021. Bérbe vett készletek 

022. Letétbe, bizományba átvett készletek 

023. Intervenciós készletek 

 

03. Függő és biztos (jövőbeni) követelések 

031. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések 

032. Egyéb függő követelések 

033. Biztos (jövőbeni) követelések 

 

04. Függő kötelezettségek 

041. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek 

042. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek 

043. El nem ismert tartozások 

044. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek 

045. Egyéb függő kötelezettségek 
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05. Kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, teljesítés 

 

051. Személyi juttatások 

 

0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 

051101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 

0511011. Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata 

0511012. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség törvény szerinti illetményekre, 
munkabérekre 

0511013. Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése 

 

051102. Normatív jutalmak 

0511021. Normatív jutalmak előirányzata 

0511022. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség normatív jutalmakra 

0511023. Normatív jutalmak teljesítése 

 

051103. Céljuttatás, projektprémium 

0511031. Céljuttatás, projektprémium előirányzata 

0511032. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség céljuttatásra, projektprémiumra 

0511033. Céljuttatás, projektprémium teljesítése 

 

051104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 

0511041. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata 

0511042. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség készenléti, ügyeleti, helyettesítési 
díjra, túlórára, túlszolgálatra 

0511043. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése 
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051105. Végkielégítés 

0511051. Végkielégítés előirányzata 

0511052. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség végkielégítésre 

0511053. Végkielégítés teljesítése 

 

051106. Jubileumi jutalom 

0511061. Jubileumi jutalom előirányzata 

0511062. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség jubileumi jutalomra 

0511063. Jubileumi jutalom teljesítése 

 

051107. Béren kívüli juttatások 

0511071. Béren kívüli juttatások előirányzata 

0511072. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség béren kívüli juttatásokra 

0511073. Béren kívüli juttatások teljesítése 

 

051108. Ruházati költségtérítés 

0511081. Ruházati költségtérítés előirányzata 

0511082. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ruházati költségtérítésre 

0511083. Ruházati költségtérítés teljesítése 

 

051109. Közlekedési költségtérítés 

0511091. Közlekedési költségtérítés előirányzata 

0511092. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség közlekedési költségtérítésre 

0511093. Közlekedési költségtérítés teljesítése 
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051110. Egyéb költségtérítések 

0511101. Egyéb költségtérítések előirányzata 

0511102. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb költségtérítésekre 

0511103. Egyéb költségtérítések teljesítése 

 

051111. Lakhatási támogatások 

0511111. Lakhatási támogatások előirányzata 

0511112. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség lakhatási támogatásokra 

0511113. Lakhatási támogatások teljesítése 

 

051112. Szociális támogatások 

0511121. Szociális támogatások előirányzata 

0511122. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szociális támogatásokra 

0511123. Szociális támogatások teljesítése 

 

051113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 

0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata 

0511132. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség foglalkoztatottak egyéb személyi 
juttatásaira 

0511133. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése 

 

0512. Külső személyi juttatások 

05121. Választott tisztségviselők juttatásai 

051211. Választott tisztségviselők juttatásai előirányzata 

051212. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség választott tisztségviselők juttatásaira 

051213. Választott tisztségviselők juttatásai teljesítése 
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05122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett 
juttatások 

051221. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett 
juttatások előirányzata 

051222. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásokra 

051223. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett 
juttatások teljesítése 

 

05123. Egyéb külső személyi juttatások 

051231. Egyéb külső személyi juttatások előirányzata 

051232. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb külső személyi juttatásokra 

051233. Egyéb külső személyi juttatások teljesítése 

 

052. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

0521. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 

0522. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adóra 

0523. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 

 

053. Dologi kiadások 

0531. Készletbeszerzés 

05311. Szakmai anyagok beszerzése 

053111. Szakmai anyagok beszerzése előirányzata 

053112. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szakmai anyagok beszerzésére 

053113. Szakmai anyagok beszerzése teljesítése 
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05312. Üzemeltetési anyagok beszerzése 

053121. Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata 

053122. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség üzemeltetési anyagok beszerzésére 

053123. Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése 

 

05313. Árubeszerzés 

053131. Árubeszerzés előirányzata 

053132. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség árubeszerzésre 

053133. Árubeszerzés teljesítése 

 

0532. Kommunikációs szolgáltatások 

05321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 

053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata 

053212. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség informatikai szolgáltatások 
igénybevételére 

053213. Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése 

 

05322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 

053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata 

053222. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb kommunikációs 
szolgáltatásokra 

053223. Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése 

 

0533. Szolgáltatási kiadások 

05331. Közüzemi díjak 

053311. Közüzemi díjak előirányzata 

053312. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség közüzemi díjakra 
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053313. Közüzemi díjak teljesítése 

 

05332. Vásárolt élelmezés 

053321. Vásárolt élelmezés előirányzata 

053322. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség vásárolt élelmezésre 

053323. Vásárolt élelmezés teljesítése 

 

05333. Bérleti és lízing díjak 

053331. Bérleti és lízing díjak előirányzata 

053332. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség bérleti és lízing díjakra 

053333. Bérleti és lízing díjak teljesítése 

 

05334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 

053341. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata 

053342. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség karbantartási, kisjavítási 
szolgáltatásokra 

053343. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése 

 

05335. Közvetített szolgáltatások 

053351. Közvetített szolgáltatások előirányzata 

053352. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség közvetített szolgáltatásokra 

053353. Közvetített szolgáltatások teljesítése 

 

05336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata 

053362. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szakmai tevékenységet segítő 
szolgáltatásokra 
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053363. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése 

 

05337. Egyéb szolgáltatások 

053371. Egyéb szolgáltatások előirányzata 

053372. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb szolgáltatásokra 

053373. Egyéb szolgáltatások teljesítése 

 

0534. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 

05341. Kiküldetések kiadásai 

053411. Kiküldetések kiadásai előirányzata 

053412. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kiküldetések kiadásaira 

053413. Kiküldetések kiadásai teljesítése 

 

05342. Reklám- és propagandakiadások 

053421. Reklám- és propagandakiadások előirányzata 

053422. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség reklám- és propagandakiadásokra 

053423. Reklám- és propagandakiadások teljesítése 

 

0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 

05351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

053511. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata 

053512. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú előzetesen 
felszámított általános forgalmi adóra 

053513. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése 
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05352. Fizetendő általános forgalmi adó 

053521. Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata 

053522. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség fizetendő általános forgalmi adóra 

053523. Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése 

 

05353. Kamatkiadások 

053531. Kamatkiadások előirányzata 

053532. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kamatkiadásokra 

053533. Kamatkiadások teljesítése 

 

05354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 

053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai előirányzata 

053542. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb pénzügyi műveletek 
kiadásaira 

053543. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai teljesítése 

 

05355. Egyéb dologi kiadások 

053551. Egyéb dologi kiadások előirányzata 

053552. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb dologi kiadásokra 

053553. Egyéb dologi kiadások teljesítése 

 

054. Ellátottak pénzbeli juttatásai 

0547. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 

05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 

05472. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség intézményi ellátottak pénzbeli 
juttatásaira 

05473. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai teljesítése 
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055. Egyéb működési célú kiadások 

05502. Elvonások és befizetések 

055023. Egyéb elvonások, befizetések 

0550231. Egyéb elvonások, befizetések előirányzata 

0550232. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb elvonásokra, 
befizetésekre 

0550233. Egyéb elvonások, befizetések teljesítése 

 

05506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 

055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata 

055062. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb működési célú támogatásokra 
államháztartáson belülre 

055063. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre teljesítése 

 

056. Beruházások 

0561. Immateriális javak beszerzése, létesítése 

05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata 

05612. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség immateriális javak beszerzésére, 
létesítésére 

05613. Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése 

 

0562. Ingatlanok beszerzése, létesítése 

05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata 

05622. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ingatlanok beszerzésére, létesítésére 

05623. Ingatlanok beszerzése, létesítése teljesítése 
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0563. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 

05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata 

05632. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség informatikai eszközök beszerzésére, 
létesítésére 

05633. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése 

 

0564. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 

05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata 

05642. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb tárgyi eszközök beszerzésére, 
létesítésére 

05643. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése 

 

0567. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

05671. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata 

05672. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség beruházási célú előzetesen 
felszámított általános forgalmi adóra 

05673. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése 

 

057. Felújítások 

0571. Ingatlanok felújítása 

05711. Ingatlanok felújítása előirányzata 

05712. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ingatlanok felújítására 

05713. Ingatlanok felújítása teljesítése 

 

0572. Informatikai eszközök felújítása 

05721. Informatikai eszközök felújítása előirányzata 

05722. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség informatikai eszközök felújítására 
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05723. Informatikai eszközök felújítása teljesítése 

 

0573. Egyéb tárgyi eszközök felújítása 

05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata 

05732. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb tárgyi eszközök felújítására 

05733. Egyéb tárgyi eszközök felújítása teljesítése 

 

0574. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

05741. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata 

05742. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felújítási célú előzetesen felszámított 
általános forgalmi adóra 

05743. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése 

 

 

09. Bevételi előirányzatok, követelések, teljesítés 

091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 

0916. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 

09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata 

09162. Követelés egyéb működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 

09163. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről teljesítése 

 

092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 

0925. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 

09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata 

09252. Követelés egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 

09253. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről teljesítése 
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094. Működési bevételek 

09401. Készletértékesítés ellenértéke 

094011. Készletértékesítés ellenértéke előirányzata 

094012. Követelés készletértékesítés ellenértékére 

094013. Készletértékesítés ellenértéke teljesítése 

 

09402. Szolgáltatások ellenértéke 

094021. Szolgáltatások ellenértéke előirányzata 

094022. Követelés szolgáltatások ellenértékére 

094023. Szolgáltatások ellenértéke teljesítése 

 

09403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 

094031. Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata 

094032. Követelés közvetített szolgáltatások ellenértékére 

094033. Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése 

 

09405. Ellátási díjak 

094051. Ellátási díjak előirányzata 

094052. Követelés ellátási díjakra 

094053. Ellátási díjak teljesítése 

 

09406. Kiszámlázott általános forgalmi adó 

094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata 

094062. Követelés kiszámlázott általános forgalmi adóra 

094063. Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése 
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09407. Általános forgalmi adó visszatérítése 

094071. Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata 

094072. Követelés általános forgalmi adó visszatérítésére 

094073. Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése 

 

09409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 

094092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei 

0940921. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata 

0940922. Követelés más egyéb pénzügyi műveletek bevételeire 

0940923. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei teljesítése 

 

09410. Biztosító által fizetett kártérítés 

094101. Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata 

094102. Követelés biztosító által fizetett kártérítésre 

094103. Biztosító által fizetett kártérítés teljesítése 

 

09411. Egyéb működési bevételek 

094111. Egyéb működési bevételek előirányzata 

094112. Követelés egyéb működési bevételekre 

094113. Egyéb működési bevételek teljesítése 

 

096. Működési célú átvett pénzeszközök 

0965. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 

09651. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 

09652. Követelés egyéb működési célú átvett pénzeszközökre 

09653. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök teljesítése 
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098. Finanszírozási bevételek 

0981. Belföldi finanszírozás bevételei 

09813. Maradvány igénybevétele 

098131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 

0981311. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata 

0981312. Követelés előző év költségvetési maradványának igénybevételére 

0981313. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése 

 

098132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 

0981321. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele előirányzata 

0981322. Követelés előző év vállalkozási maradványának igénybevételére 

0981323. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése 

 

09816. Központi, irányító szervi támogatás 

098161. Központi, irányító szervi támogatás előirányzata 

098162. Követelés központi, irányító szervi támogatásra 

098163. Központi, irányító szervi támogatás teljesítése 

 

00. Nyilvántartási ellenszámlák 

001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 

002. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla 

0021. Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 
nyilvántartási ellenszámla 

0022. Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 
nyilvántartási ellenszámla 
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0023. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 
nyilvántartási ellenszámla 

0024. Költségvetési évet követően esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési 
kötelezettség nyilvántartási ellenszámla 

 

003. Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

0031. Alaptevékenység kiadásai ellenszámla 

(kormányzati funkciónként tagolva, 0031+kormányzati funkció száma számozással és 
a nyilvántartási számla + kormányzati funkció megnevezésével) 

0032. Vállalkozási tevékenység kiadásai ellenszámla 

(0032+kormányzati funkció száma számozással és a nyilvántartási számla + 
kormányzati funkció megnevezésével) 

0033. Általános kiadások ellenszámla 

 

004. Követelés nyilvántartási ellenszámla 

0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

0042. Költségvetési évet követően esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

 

005. Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

0051. Alaptevékenység bevételei ellenszámla 

(kormányzati funkciónként tagolva, 0051+kormányzati funkció száma számozással és 
a nyilvántartási számla + kormányzati funkció megnevezésével) 

0052. Vállalkozási tevékenység bevételei ellenszámla 

(0052+kormányzati funkció száma számozással és a nyilvántartási számla + 
kormányzati funkció megnevezésével) 

 

006. Egyéb nyilvántartási ellenszámla 

 


