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1. melléklet az 57.SZ/2018 (V. 2.) OBHE határozathoz

A bíróságok számviteli politikája

A bírságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.)
119. § c) pontjában biztosított jogköröm alapján a Bíróságra vonatkozó Számviteli Politikát –
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.), az állami vagyonról szóló
2007. évi CVI. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.),
a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet, az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági
események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet, a
kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről
szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet, valamint a hatályos költségvetési törvény
figyelembevételével – az alábbiak szerint szabályozom:

I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A számviteli politika célja
1. §
(1) A számviteli politika célja, hogy a Bíróságnál olyan számviteli rendszer (könyvvezetési és
az azt alátámasztó bizonylati rendszer) kerüljön kialakításra, amely alapján összeállított
éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet nyújt a gazdálkodásról, illetve a
vagyoni, pénzügyi helyzetről, továbbá a vezetői döntések számára is alkalmas
információs bázisul szolgál.
(2) A Számviteli politika elkészítéséért, módosításáért, annak jóváhagyásáért, végrehajtásáért
a bíróság Gazdasági Hivatalának vezetője, az Országos Bírósági Hivatalban (a
továbbiakban: OBH) a Gazdálkodási Főosztály vezetője a felelős. A szabályzatot a bíróság,
vagy az OBH elnökének jóvá kell hagynia. A számviteli politika alkalmazása szempontjából
Bíróságon az OBH-t a Kúriát, az ítélőtáblákat és a törvényszékeket kell érteni.
(3) A szabályzat felülvizsgálatát minden – a szabályzatot érintő – jogszabályi illetve egyéb
változás esetén, annak hatálybalépését, bekövetkezését követő 90 napon belül kell
elvégezni.
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2. A számviteli politika hatálya
2. §
(1) A számviteli politika szervezeti hatálya kiterjed a Bíróság valamennyi szervezeti egységére
és az illetékességi területén működő bíróságokra.
(2) A számviteli politika személyi hatálya a Bíróságra, valamint az illetékességi területén
működő bíróságokra beosztott bírákra és igazságügyi alkalmazottakra terjed ki.
3. A bíróság bemutatása
3. §
(1) A bíróság azonosító adatai:
bíróság megnevezése:
székhelye:
telephelyei:
adószáma:
törzskönyvi azonosító száma:
KSH száma:
közfeladatai
és
szakmai
alaptevékenységei továbbá:
ezek
kormányzati
funkció
szerinti
megjelölése:
illetékessége:
irányító szerv megnevezése, székhelye:
általános forgalmi adó alanyisága:
alapító okirat száma:
a bíróság által vezetett elszámolási
számlaszámok, felsorolása, a számlát
vezető pénzintézet neve, címe:
4. §
A bíróság szervezeti felépítését a Szervezeti és Működési Szabályzat részletezi.

4. A bíróság által ellátott tevékenység
5. §
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(1) Igazságügy igazgatási tevékenysége:
A bíróságok központi igazgatási tevékenységét az OBH látja el. A Magyar Igazságügyi
Akadémia, mint az OBH szervezeti egysége szervezi a bírák, bírósági vezetők, titkárok,
igazságügyi alkalmazottak komplex képzését és továbbképzését, továbbá elősegíti a
tudományos-kutatási tevékenységét.
(2) Igazságügy igazgatási tevékenység kormányzati funkciószáma: 033010.
6. §
(1) Bírósági tevékenység a Bszi. értelmében:
a.) a Kúria:
aa) elbírálja - törvényben meghatározott ügyekben - a törvényszék, továbbá az
ítélőtábla határozata ellen előterjesztett jogorvoslatot,
ab) elbírálja a felülvizsgálati kérelmet,
ac) a bíróságokra kötelező jogegységi határozatot hoz,
ad) joggyakorlat-elemzést folytat a jogerősen befejezett ügyekben, ennek keretében
feltárja és vizsgálja a bíróságok ítélkezési gyakorlatát,
ae) elvi bírósági határozatokat és elvi bírósági döntéseket tesz közzé,
af) dönt az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és
megsemmisítéséről,
ag) dönt a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége
elmulasztásának megállapításáról, és
ah) eljár a hatáskörébe tartozó egyéb ügyekben;
b.) az ítélőtábla elbírálja – a törvényben meghatározott ügyekben – a járásbíróság és a
törvényszék határozata ellen előterjesztett jogorvoslatot, továbbá eljár a hatáskörébe
utalt egyéb ügyekben;
c.) a törvényszék a törvényben meghatározott ügyekben elsőfokon jár el, másodfokon
elbírálja a járásbíróságok, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságok
határozatai ellen bejelentett fellebbezéseket, illetve eljár a hatáskörébe utalt egyéb
ügyekben.
(2) A bírósági tevékenység kormányzati funkciószáma: 033020

7. §
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(1) Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenység az országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
képviselőválasztásokkal összefüggő feladatok ellátása.
(2) Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
kapcsolódó tevékenység funkciószáma: 016010.

képviselőválasztásokhoz

8. §
(1) Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés jellemzően napi vagy heti, elsősorban
rövid időtartamú tartózkodás céljára nyújtott szálláshely-szolgáltatással, illetve
működtetésük vagy igénybevételük támogatásával kapcsolatos kiadásokat és
bevételeket tartalmazza.
(2) Kivéve azon szálláshely szolgáltatása amelyet, az igazságszolgáltatás igazgatási
tevékenységen belül a Bszi. 76. § (7) bekezdés alapján kötelezően végzett oktatási,
képzési feladatokhoz kapcsolódóan végez alaptevékenység keretében.
(3) Az üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés kormányzati funkciószáma: 081071
9. §
(1) Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés az olyan oktatással és képzéssel
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, amelyek nem adnak hivatalosan elismert
oklevelet, diplomát, a felnőttképzési törvény szerint szakmai képzésnek minősülnek,
ugyanakkor korábban megszerzett szakképesítéssel betöltött foglalkozás, munkakör
eredményesebb, magasabb szintű ellátásához szükséges kompetenciát nyújtanak.
(2) Az iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés kormányzati funkció száma: 095020
10. §
Vállalkozási tevékenységet a Bíróság nem végez.
11. §
(1) Lakáshoz jutást segítő támogatás az Országos Bírósági Hivatal által a fejezet
valamennyi dolgozójának nyújtott lakásépítési, lakásvásárlási, letelepedési
támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat tartalmazza.
(2) A lakáshoz jutást segítő támogatások kormányzati funkció száma: 061030
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5. Számviteli alapelvek
12. §
A bíróság a költségvetési és pénzügyi számvitelben a Szt.-ben meghatározott számviteli
alapelveket az Áhsz. 4. § (2)-(8) bekezdéseiben meghatározott sajátosságokkal kell
érvényesíti.
13. §
(1) A vállalkozás folytatásának elve a bíróság gazdálkodásában oly módon érvényesül,
hogy a beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során abból kell kiindulni, hogy a
bíróság a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja
tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy bármilyen okból történő
jelentős csökkenése. Figyelembe kell venni a költségvetési évben bekövetkezett
szervezeti és feladatváltozásokat (az átszervezéseket, az irányító szerv megváltozását, a
szerkezeti változásokat) is. A költségvetési beszámolóban a feladatok végrehajtásának
úgy kell megjelennie, hogy az biztos alapot adjon a jövőbeni pénzügyi tervezéshez.
(2) A teljesség elve a bíróság gazdálkodásában oly módon érvényesül, hogy a könyvvitelben
rögzíteni kell valamennyi gazdasági eseményt, amelynek az eszközökre és a forrásokra,
illetve a tárgyévi eredményre gyakorolt hatását a beszámolóban be kell mutatni az Sztv.,
az Áhsz., illetve a jelen számviteli politikában előírtak szerint. Ide kell sorolni azokat a
gazdasági eseményeket is, amelyek az adott költségvetési évre vonatkoznak, amelyek
egyrészt a mérleg fordulónapját követően, de még a mérleg elkészítését megelőzően
váltak ismertté, másrészt azokat is, amelyek a mérleg fordulónapjával lezárt költségvetési
év gazdasági eseményeiből erednek, a mérleg fordulónapja előtt még nem következtek
be, de a mérleg elkészítését megelőzően ismertté váltak. Biztosítani kell, hogy a gazdasági
események könyvelésének alapját képező, az adott költségvetési évre vonatkozó
bizonylatok hiánytalanul, hézagmentesen feldolgozásra kerüljenek.
(3) A valódiság elve a bíróságnál azt jelenti, hogy a könyvvitelben rögzített és a
beszámolóban szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatóknak, bizonyíthatóknak,
kívülállók által is megállapíthatóknak kell lenniük. Az egyes értékelési eljárások során a
mérleg valódiságát kell elsődlegesnek tartani, szemben az óvatosság elvével. Az éves
költségvetési beszámoló mérleg tételeit leltárral kell alátámasztani. A leltározás olyan
tevékenység, amellyel a bíróság a kezelésében, tulajdonában, megőrzésében, idegen
helyen tárolt eszközeit és forrásait számba veszi, és egyben megállapítja a valóságban
meglevő állományt is, valamint a mindenkor hatályos értékelési szabályzatban leírt
értékelési elvek, módszerek alapján értékeli.
(4) Az óvatosság elve szerint nem lehet eredményt kimutatni akkor, ha az árbevétel, a
bevétel pénzügyi realizálása bizonytalan. A tárgyévi eredmény meghatározása során az
értékvesztés elszámolásával figyelembe kell venni a várható kockázatot, a feltételezhető
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veszteséget akkor is, ha az a mérlegforduló napja és a mérlegkészítés időpontja között
vált ismerté. A bíróságnál a befektetett eszközök értékcsökkenését; a készletek, a
követelések értékvesztését el kell számolni függetlenül, hogy a költségvetési év
nyereséges vagy veszteséges és a beszámolóban a tényleges vagyoni értéket kell
szerepeltetni. A vásárolt eszközöket a mérlegben beszerzési értéküknél magasabb
értéken nem lehet figyelembe venni. A bíróságnál az óvatosság elve korlátozottan
érvényesül, mivel a céltartalék képzésére vonatkozó szabályok nem alkalmazhatók.
(5) Az összemérés elve a pénzügyi számvitelben azt jelenti, hogy a költségvetési év
eredményének meghatározásakor a tevékenységek adott időszaki teljesítéseinek elismert
bevételeit és a bevételeknek megfelelő költségeit (ráfordításait) kell számításba venni,
függetlenül a pénzügyi teljesítéstől. A bevételeknek és a költségeknek ahhoz az
időszakhoz kell kapcsolódniuk, amikor azok gazdaságilag felmerültek. Az összemérés elve
a költségvetési számvitelben oly módon érvényesül, hogy a költségvetési maradvány
megállapításakor a bevételeket és kiadásokat tevékenységenként elkülönítve kell
figyelembe venni.
(6) Az egyedi értékelés elve alapján a követeléseket és a kötelezettségeket a könyvvezetés
és a beszámoló elkészítése során egyedileg kell rögzíteni és értékelni. A bíróságnál az
egyedi értékelés elve a közhatalmi – igazságügyi követelések- bevételek tekintetében
sajátosan érvényesül. Az igazságügyi követelések értékelése során az értékvesztés
összege a kötelezettek együttes minősítése alapján egyszerűsített értékelési eljárással,
csoportos értékeléssel kerül meghatározásra. Az egyszerűsített értékelési eljárás során az
egyes minősítési kategóriákhoz rendelt, a várható megtérülésre vonatkozó százalékos
mutatók meghatározását a követelés-beszedés eredményének előző költségvetési évre
vonatkozó adatok alapján az irányító szerv alakítja ki. Az egyes minősítési kategóriákhoz
rendelt százalékos mutatókat évente felül kell vizsgálni.
(7) A bruttó elszámolás elve azt jelenti, hogy mind a bevételeket, mind a kiadásokat teljes
összegükben kell elszámolni azok egymással szemben – könyvvitelileg – nem
számolhatók el. A követeléseket és a kötelezettségeket az elszámolás során nem szabad
összevonni, a követelést nem lehet a mérlegben a kötelezettségekkel szemben
közvetlenül felvenni. A bruttó elszámolás elvét nem sérti, ha a szállítói és vevői
követeléseket pénzmozgás nélkül egyenlítik ki egymással szemben (szállító - vevő
összevezetése).
(8) Az időbeli elhatárolás elve szerint a pénzügyi számvitelben az olyan gazdasági
eseményeket, amelyek kettő vagy több költségvetési évet is érintenek, az adott időszak
bevételei és költségei között olyan arányban kell elszámolni, ahogyan az alapul szolgáló
időszak és az elszámolási időszak között megoszlik. Az időbeli elhatárolás elve a
költségvetési számvitelben nem alkalmazható.
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(9) A következetesség elve szerint a beszámoló tartalma és formája, valamint az azt
alátámasztó könyvvezetés tekintetében az állandóságot és az összehasonlíthatóságot
biztosítani kell. Ezen túlmenően a bíróságnál biztosítani kell, hogy az éves beszámolók
szerkezete, tartalma, formája az elemi költségvetésekkel összevethető legyen. Így
lehetővé válik, hogy ne csak az egyes évek beszámoló adatait, a vagyon alakulását stb.
vessük egybe, hanem a terv és tényszámok is összehasonlíthatóvá válnak. Ennek
érdekében a kialakításra kerülő számlakeret- tükörben az előirányzat, valamint teljesítés
számlák szoros összefüggésben vannak, a kettős könyvvitel zárt rendszeréből
biztosítható, hogy az azonos időszakban készült éves beszámolók szerkezeti felépítése,
formája, tagolása azonos legyen az elemi költségvetéssel.
(10) A világosság elve szerint a könyvvezetést és a beszámolót és annak mellékleteit
áttekinthető, érthető, rendezett formában kell elkészíteni az Áhsz. és NGM útmutató
előírásainak megfelelően. Az analitikus nyilvántartásoknak áttekinthetően kell
kapcsolódni a főkönyvi könyveléshez.
(11) A folytonosság elve szerint a tárgyévi nyitó mérleg adatainak meg kell egyezniük az
előző év záró adataival. Az egymást követő évek közötti értékelési szabályok feladat-,
(bővül az eszközök köre, új tételek kapcsolódnak hozzájuk, stb.) szerkezetváltozás és
átszervezés miatt változtathatók. A változások bekövetkezésekor a kapcsolódó
szabályzatokat is módosítani kell.
(12) A lényegesség elve szerint lényegesnek minősül a bíróságnál a beszámoló
szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása - az
ésszerűség határain belül – befolyásolja a beszámoló adatait felhasználók döntéseit. A
költségvetési beszámolóban a megbízható és valós összképet kell bemutatni.
(13) A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve szerint a beszámolóban és az
azt alátámasztó könyvvezetés során a gazdasági eseményeket, ügyleteket a tényleges
gazdasági tartalmuknak megfelelően – a számviteli alapelvek, vonatkozó előírásaihoz
igazodóan – kell bemutatni, illetve annak megfelelően kell elszámolni.
(14) A költség-haszon összevetésének elve szerint a beszámolóban (mérlegben,
eredmény kimutatásban, kiegészítő mellékletben) nyilvánosságra hozott információk
hasznosíthatósága (hasznossága) álljon arányban az információk előállításának
költségeivel. A bíróságnál ezt a számviteli alapelvet azzal a kiegészítéssel kell alkalmazni,
hogy a hatályos jogszabályok (törvények, kormányrendeletek, egyéb rendeletek) által
előírt információk, szolgáltatások esetében nem lehet figyelembe venni.
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II. Fejezet
A költségvetés, beszámoló készítés, könyvvezetéssel kapcsolatos
feladatok és határidők
6. Költségvetés összeállításával kapcsolatos feladatok
14. §
(1) Az Áht. III. fejezet – A költségvetés előkészítése és elfogadása – a költségvetés
tervezésének konkrét operatív szabályait és a bíróság fejezet egészére vonatkozó
költségvetési javaslatainak összeállítására vonatkozó előírásait tartalmazza, melynek
tagolása az alábbi:
a.) az államháztartásért felelős miniszter által kidolgozott tervezési tájékoztató alapján a
költségvetési irányelvek áttekintése,
b.) a közzétett tájékoztatóban meghatározottak teljesítéséhez az OBH megtervezi és
egyezteti az államháztartásért felelős miniszterrel a bíróságokra összesített
költségvetési javaslatot kiemelt előirányzatonként a fejezet irányításába sorolt
bíróságok, fejezeti kezelésű előirányzatok tervezett bevételeit és kiadásait (bázis
előirányzat és előirányzat többlet),
c.) a fejezet által benyújtott és elfogadott költségvetési tervszámok alapján a
törvényjavaslat elkészítéséhez szöveges indokolás benyújtása,
d.) a költségvetési törvény elfogadását követően bíróságnak az OBH-val történő
egyeztetését követően a bíróság kiemelt előirányzatait és az intézményi tervezési
szempontokat tárgyévet megelőző év november 20. napjáig az OBH állapítja meg,
e.) a bíróság az OBH által kiadott szempontok alapján a kiemelt előirányzatok
közgazdasági tartalom szerinti további részletezésével tárgyévet megelőző év
november 30. napjáig illetve - új előirányzat év közben történő létrehozása esetén létrehozást követő harminc napon belül elemi költségvetést készít,
f.) amennyiben a központi költségvetésről szóló törvény a költségvetési évet megelőző
év november 20-áig nem kerül az Országgyűlés által elfogadásra és kihirdetésre, az
elemi költségvetés elkészítésére az Ávr. rendelkezései az irányadóak.
g.) az elemi költségvetés tartalmazza:
ga)
a kiadásokat és bevételeket részletes előirányzatonként,
gb)
a kiadások és bevételek tevékenységi részletezését,
gc)
a személyi juttatások és létszám összetételét.

7. A költségvetési előirányzatok évközi módosításával kapcsolatos feladatok
15. §
(1) A költségvetési törvény alapján a bíróság részére a kiemelt előirányzatként a működési
költségvetésen belül a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális

10

hozzájárulási adó, a dologi kiadások, továbbá a felhalmozási költségvetésen belül az
intézményi beruházások, a felújítások, előirányzatai kerülnek megállapításra. A kiadások
fedezetéül a bevételi előirányzatok működési és felhalmozási költségvetés, továbbá
támogatás és saját bevételi bontásban kerül meghatározásra.
(2) A bevételi előirányzatok és a kiadási előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet az
adott költségvetési évben érvényesülő (egyszeri) vagy a költségvetési előirányzatokba
véglegesen beépülő (tartós).
(3) A bíróság részére a költségvetési év eredeti vagy módosított előirányzaton felüli források
évközi biztosítása előirányzat-átcsoportosítással történik.
(4) Az előirányzatok megváltoztatása történhet:
a.) országgyűlési hatáskörben,
b.) kormány hatáskörben,
c.) nemzetgazdasági miniszter hatáskörben,
d.) irányítószervi hatáskörben,
e.) intézményi hatáskörben.
(5) A bíróság a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzatain belüli rovatok
között átcsoportosítást hajthat végre:
a.) az átcsoportosítás során a személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatai az
Ávr. 36. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetekben növelhetők,
b.) az egységes rovatrend K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat
költségvetési kiadási előirányzata pedig csak a K1. Személyi juttatások rovatai
költségvetési kiadási előirányzatai terhére növelhető,
c.) a költségvetési bevételi előirányzatok évközi túlteljesítés esetén növelhetők, a
költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni
kell,
d.) a B813. Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett
módon, annak összegéig a kiadási előirányzata növelhető,
e.) saját hatáskörben a kiadási előirányzatok az egységes rovatrend B1. Működési célú
támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási
célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett bevételi előirányzatok a költségvetési
évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban
az esetben is megnövelhetők, ha a bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl,
azonban az adott cél a költségvetési év bevételi előirányzatainak tervezésekor nem
volt figyelembe vehető,
f.) a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításról az EG-03I számú
bizonylatot kell kiállítani – minden egyes módosításról külön-külön - melyet
elektronikus formában kell benyújtani a Magyar Államkincstár részére.
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(6) A bíróság a tervezettet meghaladó többletbevételét az irányító szerv előzetes
engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító
szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatja fel. A bíróság a
jóváhagyott költségvetési előirányzatokról, valamint azok év közbeni változásairól
időrendi nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a kiemelt előirányzatokat és a
hozzákapcsolódó évközi módosításokat jogcímenként és összesítve. A kiemelt
előirányzatok saját hatáskörben történt módosításáról az irányító szervet havonta
tájékoztatni kell.
8. A mérlegkészítés időpontja, a beszámoló készítés időpontja, határidői
16. §
(1) A költségvetési év kezdetétől a mérleg fordulónapjáig terjedő időszakról a könyvek
zárását követően szabályszerű könyvvezetéssel, folyamatosan vezetett részletező
nyilvántartásokkal, a könyvviteli zárlat során készített főkönyvi kivonattal, valamint
leltárral alátámasztott éves költségvetési beszámolót kell elkészíteni.
(2) A költségvetési beszámolót az Áhsz-ben előírt formátumban, magyar nyelven, forintban
kell elkészíteni.
(3) Mérlegforduló napja a költségvetési év utolsó napja.

(4) A mérlegkészítés időpontja a költségvetési évet követő időszakban az az időpont,
ameddig az értékelési feladatokat el kell végezni, illetve a költségvetési évre vonatkozóan
a könyvekben helyesbítések végezhetők. A mérlegkészítés időpontja az Áhsz. 30/A. § a)
pontjának előírásai alapján a költségvetési évet követő év február 25. napja.

(5) Az éves költségvetési beszámoló részei:
a) a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését és a zárszámadás elkészítését a
költségvetési számvitellel biztosító
- költségvetési jelentés,
- maradvány kimutatás,
- adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők
összetételéről,
b) a vagyoni helyzet és az eredményszemléletű bevételek, költségek, ráfordítások,
valamint a zárszámadás kiegészítő információjának elkészítését a pénzügyi
számvitellel biztosító
- mérleg,
- eredménykimutatás és
- kiegészítő melléket,
(6) Az éves költségvetési beszámoló részét képező költségvetési jelentés tartalmazza az
egységes rovatrend szerinti tagolásban az eredeti és módosított előirányzatokat. az
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azokra
vonatkozó
követeléseket
és
kötelezettségvállalások,
más
fizetési
kötelezettségeket, valamint az előirányzatok teljesítését, továbbá a teljesített bevételek
és kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását, valamint azoknak a kormányzati
funkciók rendjében meghatározott mutatószámait.
(7) A mérlegben és az eredménykimutatásban minden tételnél fel kell tüntetni az előző év
mérleg megfelelő adatait. Ha az ellenőrzés az előző éves költségvetési beszámoló(k)ban
elkövetett jelentős összegű hibá(ka)t állapított meg, a – mérlegkészítés időpontjáig
megismert és nem vitatott, nem fellebbezett, illetve a véglegessé vált megállapítások
miatti – módosításokat a mérleg minden tételénél az előző adatok mellett be kell
mutatni. Ilyen esetben a mérlegben külön-külön oszlopban szerepelnek az előző mérleg
adatai, a módosítások,valamint a tárgyidőszak adatai. A megállapított jelentős összegű
hibá(k) összegével az előző mérleg adatai nem módosíthatók.
(8) Az éves költségvetési beszámolót legkésőbb a következő költségvetési év február 28.
napjáig a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe kell
feltölteni az éves költségvetési beszámolót alátámasztó – a könyvelési rendszerből
előállított – teljes főkönyvi kivonattal együtt.
(9) A Kincstár által működtetett elektronikus rendszerben a fejezet és a Kincstár által
jóváhagyott adattartalmú éves költségvetési beszámolót a Kincstár általi elfogadását
követő húsz napon belül kell megküldeni papír alapon, a költségvetési szerv vezetőjének
és a gazdasági hivatal vezetőjének az aláírásával a Fejezet részére, felülvizsgálat
elvégzését igazoló személy aláírása céljából.

9. A könyvvezetés rendjének határidői
17. §
(1) Annak érdekében, hogy a bíróság eleget tudjon tenni a jogszabályokban előírt
adatszolgáltatási kötelezettségeinek, a gazdasági események bizonylatainak rögzítésére,
illetve a havi, negyedéves, éves zárlatra vonatkozóan az Áhsz. 53. § (2) és (3)
bekezdéseiben előírt, alábbi időpontokat kell alkalmazni:
a.) a bevételi és kiadási előirányzatokat, követeléseket, kötelezettségvállalásokat, más
fizetési kötelezettségeket, valamint ezek teljesítését érintő gazdasági események
bizonylatainak adatait a költségvetési könyvvitel során vezetett nyilvántartási
számlákon, a sajátos elszámolásokat érintő gazdasági események bizonylatainak
adatait a pénzügyi könyvvitel során vezetett könyvviteli számlákon a bizonylatok
keletkezését, beérkezését követően haladéktalanul nyilvántartásba kell venni, el kell
számolni,
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b.) az egyéb gazdasági események bizonylatainak adatait – ha az Áhsz. 53. § (4)-(6)
bekezdése másként nem rendelkezik – a negyedéves könyvviteli zárlat során kell a
könyvviteli számlákon elszámolni,
c.) a folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásokból készített összesítő bizonylat
(feladás) adatait a gazdasági műveletek, események megtörténte után, legkésőbb a
tárgynegyedévet követő hónap 10. napjáig kell a könyvekben rögzíteni.
(2) A könyvviteli zárlatot az Áhsz. 53. § (4)-(7) bekezdése szerinti tartalommal kell elvégezni:
a.) havonta, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig,
b.) negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 10. napjáig és
c.) évente a mérlegkészítés időpontjáig.
(3) A havi, negyedéves és éves könyvviteli zárlat keretében az Áhsz. 17. mellékletében
meghatározott egyezőségek vizsgálatával el kell végezni a költségvetési és a pénzügyi
könyvvezetés helyességének ellenőrzését.

III. Fejezet
Könyvvezetés
10. A költségvetési könyvvezetés
18. §
(1) A vagyoni és pénzügyi helyzetre ható gazdasági eseményekről a költségvetési
könyvvezetés keretében a bevételi és kiadási előirányzatok alakulására, a követelések,
kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, valamint ezek teljesítésére kiható
gazdasági eseményekről a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű,
áttekinthető nyilvántartást kell vezetni és azt a költségvetési év végével lezárni.
(2) A költségvetési könyvvezetést a számviteli alapelvek sajátosságainak figyelembevételével
a.) magyar nyelven,
b.) az egységes számlakeret 0-ás számlaosztályán belül a 00 és 03-09. számlacsoportban
vezetett nyilvántartási számlákon,
c.) a kettős könyvvitel szabályai szerint,
d.) forintban,
e.) előirányzatonként elkülönítve kell vezetni.
(3) A jogszabályokban előírt adatszolgáltatási kötelezettségek alátámasztása érdekében
részletező (analitikus) nyilvántartásokat kell vezetni.
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(4) A bevételi és kiadási előirányzatokat, a követeléseket, kötelezettségvállalásokat, más
fizetési kötelezettségeket, valamint ezek teljesítését az egységes rovatrend szerinti
részletezéssel kell nyilvántartani. A költségvetési könyvvezetés során a 05. és a 09.
számlacsoportot az egységes rovatrend kiadásai szerinti bontásban kell vezetni,
valamennyi nyilvántartási számlát továbbontva:
a.) bevételi vagy kiadási előirányzatok nyilvántartási számlára,
b.) követelések vagy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartási
számlára,
c.) teljesítés nyilvántartási számlára.
(5) Költségvetési évben esedékes követelésként kell nyilvántartani az olyan követeléseket,
amelyek teljesítésének határnapja vagy a teljesítésére rendelkezésre álló határidő kezdő
napja a követelés nyilvántartásba vételének évére esik. Más követelést költségvetési évet
követően esedékes követelésként kell nyilvántartani.
(6) A kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartásba vételét meg kell
bontani, végleges vagy nem végleges, költségvetési évben esedékes vagy költségvetési
évet követően esedékes kötelezettségvállalásokra. Költségvetési évben esedékes
kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kell nyilvántartani az olyan
kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket, amelyek teljesítésének
határnapja vagy a teljesítésére rendelkezésre álló határidő kezdő napja a
kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartásba vételének évére esik.
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési
kötelezettségként kell nyilvántartani azokat a kötelezettségvállalásokat, más fizetési
kötelezettségeket, amelyek teljesítési napja nem az adott gazdasági évre esik.
(7) A teljesítés határnapjára, határidejére tekintettel meg kell osztani költségvetési évben
esedékes és költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalások, más fizetési
kötelezettségek között azokat a kötelezettségvállalásokat és más fizetési
kötelezettségeket, amelyek több gazdasági évet érintenek.
(8) Ha a korábban követő éviként nyilvántartásba vett kötelezettségvállalás, más fizetési
kötelezettség
a
jogosult
számlája
vagy
más
okból,
végleges
tárgyévi
kötelezettségvállalásnak, más fizetési kötelezettségnek minősül, azt át kell vezetni a
költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettségek
közé.
(9) Ha a bevételek, kiadások teljesítésének nyilvántartási számláin olyan teljesítést kell
nyilvántartásba venni, amelyhez nem kapcsolódik korábban nyilvántartásba vett
követelés vagy végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség:
a.) a teljesítéssel egyező összegű követelést vagy végleges kötelezettségvállalást, más
fizetési kötelezettséget a teljesítéssel egyidejűleg nyilvántartásba kell venni,
b.) a költségvetési évet követően esedékes követelések vagy kötelezettségvállalások, más
fizetési
kötelezettségek
között
nyilvántartott
követeléshez
vagy
kötelezettségvállaláshoz, más fizetési kötelezettséghez tartozó teljesítés rögzítése
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szükséges, azt előbb át kell vezetni a költségvetési évben esedékes követelések vagy
végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek közé.
(10) Kormányzati funkciók szerinti bontásban nyilvántartásba kell venni a kiadási és a
bevételi teljesítéseket.
11. Pénzügyi könyvvezetés
19. §
(1) A pénzügyi könyvvezetés a tevékenység során előforduló, az eszközökre és forrásokra,
azok változására és az eredmény alakulására ható gazdasági eseményeket:
a.) a valóságnak megfelelő,
b.) folyamatos, zárt rendszerű nyilvántartása,
c.) forintban,
d.) magyar nyelven,
e.) a számviteli alapelvek figyelembevételével,
f.) az egységes számlakeret 1-9. számlaosztályában,
g.) áttekinthetően,
h.) a kettős könyvvitel szabályai szerint
kell vezetni és azt a költségvetési év végével lezárni.
(2) A jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségek alátámasztásáról a könyvviteli
számlák további tagolásával vagy a könyvviteli számlákhoz kapcsolódó részletező
nyilvántartások vezetésével kell gondoskodni.
(3) A pénzügyi számvitelben a sajátos könyvviteli elszámolásokat „Sajátos elszámolások”
számlacsoportjának könyvviteli számláin, nettó módon kell vezetni. Ezen belül el kell
különíteni:
a.) a pénzeszközök átvezetéseit,
b.) az azonosítás alatt álló tételeket,
c.) az általános forgalmi adó elszámolásait,
d.) az adott és kapott előlegeket, valamint
e.) az egyéb sajátos eszközoldali és forrásoldali elszámolásokat.
(4) A pénzeszközök átvezetései között a fizetési számlák egymás közötti, a számlák és a
házipénztár közötti pénzforgalmat kell elszámolni.
(5) Az azonosítás alatt álló tételek között az olyan befizetéseket és a fizetési számlák
terheléseit kell elszámolni, amelyek a keletkezés pillanatában végleges bevételi vagy
kiadási rovaton nem kerülhetnek elszámolásra az azonosításhoz szükséges feltételek
hiánya miatt. Az azonosítás alatt álló tételek között a pénztárból történő kifizetések és a
fizetési számla tulajdonosa által kezdeményezett átutalások nem mutathatók ki.
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(6) Az általános forgalmi adó elszámolásai között az előzetesen felszámított és áthárított,
valamint a fordított adózás alá tartozó általános forgalmi adót kell elszámolni.
(7) A mérlegkészítés időpontjáig az alábbi elszámolásokat rendezni kell a megfelelő
könyvviteli számlákra, ezeken a jogcímeken a mérlegben nem mutatható ki tétel:
a.) pénzeszközök átvezetési számla,
b.) azonosítás alatt álló tételek.

IV. Fejezet
A bíróság számviteli rendszere
12. Könyvvezetési nyilvántartás
20. §
(1) A bíróság könyvvezetési kötelezettségét az Áhsz. 2. § (1) bekezdése rögzíti, mely
szerint a költségvetési szerv az Áhsz. előírásainak megfelelően köteles eleget tenni a
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének az államháztartás számviteli
rendszerében. Az államháztartás számvitele a költségvetési számvitelből és pénzügyi
számvitelből áll.
(2) A költségvetési számvitel a bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának, a
követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek és ezek teljesítésének,
továbbá a központi költségvetésből kapott támogatások felhasználásának a valóságnak
megfelelő, folyamatos, zárt rendszer, áttekinthető nyilvántartását és az éves költségvetési
beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható és valós összképét mutató elkészítését
biztosítja.
(3) A pénzügyi számvitel a vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredménye
valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű áttekinthető nyilvántartását és az éves
költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható és valós összképet mutató
elkészítését biztosítja.
21. §
(1) A bíróság a számviteli nyilvántartáshoz a Forrás SQL integrált rendszert alkalmazza a
hozzá kapcsolódó NexoniHr programmal valamint a Kincstári Illetményszámfejtő
Rendszerrel (KIRA) együtt. (A Bíróság által használt egyéb számviteli nyilvántartáshoz
kapcsolódó analitikus program további felsorolása szükséges), A Forrás SQL rendszer a
moduljai tekintetében a GriffSoft Zrt. kizárólagos tulajdonát képező szellemi termék, mely
átdolgozás, átalakítás, fejlesztés kizárólagos jogával rendelkezik.
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(2) A Forrás SQL rendszerben a bíróság a pénzügyi-számviteli nyilvántartás keretében
felmerülő feladatokat látja el a program alábbi moduljainak alkalmazásával:
a.) Pénzügyi nyilvántartás modul,
b.) Főkönyvi nyilvántartás modul,
c.) Befektetett eszközök nyilvántartás modul,
d.) Készletek nyilvántartás modul,
e.) Vonalkódos leltározás modul,
f.) Eszköz-KVK feladás modul,
g.) Letéti nyilvántartás modul,
h.) Bevételi nyilvántartás modul,
i.) Bűnjel nyilvántartás modul,
j.) Lakáskölcsön nyilvántartás modul.
(3) A bíróság adatainak fejezeti szintű elemzések elvégzéséhez a Forrás SQL rendszerben a
tárgyhónapban alkalmazott naplókat kötelezően le kell zárni és gondoskodni kell
következő hónap 10. napjáig azok főkönyvi feladásáról.

V. Fejezet
Eszközök és források
13. A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök
22. §
(1) A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközként csak olyan eszközt lehet kimutatni,
amelynek az a rendeltetése, hogy a tevékenységet tartósan, legalább egy éven túl - a
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetén a mérleg fordulónapját követő
költségvetési éven - szolgálja.
(2) A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök között a saját tulajdonában álló, a
pénzügyi lízing keretében átvett és a vagyonkezelésbe kapott nemzeti vagyonba tartozó
befektetett eszközöket és forgóeszközöket, valamint a beruházások és felújítások értékét
kell kimutatni. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök között kell kimutatni az
immateriális javakat, a tárgyi eszközöket, a befektetett pénzügyi eszközöket és a
koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöket.
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14. Immateriális javak
23. §
(1) Vagyoni értékű jogként azokat a megszerzett jogokat kell kimutatni, amelyek nem
kapcsolódnak ingatlanhoz. Ilyenek különösen: a bérleti jog, a használati jog, a
vagyonkezelői jog, a szellemi termékek felhasználási joga, a licencek, továbbá a
koncessziós jog, a játékjog, valamint az ingatlanhoz nem kapcsolódó egyéb jogok.
(2) Szellemi termékek közé sorolandók függetlenül attól, hogy használatba vétele megtörtént
vagy sem:
a.) az iparjogvédelemben részesülő alkotások (különösen: szabadalom, használati minta,
formatervezési minta, know-how, védjegy, földrajzi árujelző, kereskedelmi név),
b.) a szerzői jogvédelemben részesülő szerzői művek és szomszédos jogok (különösen:
szoftvertermékek, műszaki tervek),
c.) a jogvédelemben nem részesülő, de titkosságuk révén monopolizált szellemi javak.
(3) Immateriális javak értékhelyesbítés elszámolását a Bíróság nem alkalmazza.
15. Tárgyi eszközök
24. §
(1) A tárgyi eszközöket az alábbi bontásban kell részletezni:
a.) az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok,
b.) gépek, berendezések, felszerelések, járművek,
c.) tenyészállatok,
d.) beruházások, felújítások,
e.) a tárgyi eszközök értékhelyesbítése.
(2) Az ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékű jogokat ki kell mutatni. Az ingatlanok
között kell kimutatni a rendeltetésszerűen használatba vett földterületet és minden olyan
anyagi eszközt, amelyet a földdel tartós kapcsolatban létesítettek. Az ingatlanok közé
sorolandó: a földterület, a telek, a telkesítés, az épület, az épületrész, az egyéb építmény,
az üzemkörön kívüli ingatlan, illetve ezek tulajdoni hányada, továbbá az ingatlanokhoz
kapcsolódó vagyoni értékű jogok, függetlenül attól, hogy azokat vásárolták vagy a
vállalkozó állította elő, illetve azok saját tulajdonú vagy bérelt ingatlanon valósultak meg.
Az ingatlanok között kell kimutatni a bérbe vett ingatlanokon végzett és aktivált
beruházást, felújítást is. Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok különösen: a
földhasználat, a haszonélvezet és használat, a bérleti jog, a szolgalmi jog, az ingatlanok
rendeltetésszerű használatához kapcsolódó - jogszabályban nevesített - hozzájárulások,
díjak (víziközmű-fejlesztési hozzájárulás, villamos energia hálózati csatlakozási díj,
gázhálózati csatlakozási díj) megfizetése alapján szerzett használati jog, valamint az
ingatlanhoz kapcsolódó egyéb jogok.
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(3) A gépek, berendezések, felszerelések, járművek között kell kimutatni:
a.) a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett, a tevékenységet szolgáló így különösen egészségügyi, oktatási, híradás-technikai, környezetvédelmi, kutatási
célú számítás- és ügyvitel-technikai - eszközöket,
b.) a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett forgalmi rendszámmal
ellátott közúti járműveket, a vízi és légi személy- és áruszállító eszközöket, és
c.) az a) és b) pont szerinti eszközökön végzett és aktivált beruházásokat, felújításokat.
(4) Tenyészállatokat nem kell kimutatni, mert a bíróság tenyészállattal nem rendelkezik.
(5) A beruházások között kell kimutatni a rendeltetésszerűen használatba nem vett, üzembe
nem helyezett ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések, járművek és a
tenyészállatok bekerülési értékét, továbbá a már használatba vett, valamint a mérlegben
nem szerepeltethető tárgyi eszközök bővítésével, rendeltetésének megváltoztatásával,
átalakításával, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelésével összefüggő
munkák - még nem aktivált - bekerülési értékét.
(6) Felújítás az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága)
helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely
mindenképpen azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti
műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, az előállított
termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul és így a felújítás
pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak. Felújítás a
korszerűsítés is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek
az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát,
teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli. A tárgyi eszközt
akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett
a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely
elhasználódottság már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti. Nem minősül
felújításnak az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egy időben való elvégzése,
függetlenül a költségek nagyságától.
(7) Tárgyi eszközöknél értékhelyesbítést elszámolását a Bíróság nem alkalmazza.

16. Befektetett pénzügyi eszközök
25. §
A Bíróság befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezik.
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17. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök
26. §
A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök között kell kimutatni a készleteket és az
értékpapírokat.
18. Készletek
27. §
(1) A mérlegben készletként kell kimutatni az anyagokat és az árukat. A készletek a
tevékenységet közvetlenül vagy közvetve szolgáló olyan eszközök:
a.) amelyeket a rendszeres tevékenység keretében értékesítési céllal szereztek be, és
azok a beszerzés és az értékesítés között változatlan állapotban maradnak (áruk,
göngyölegek), bár értékük változhat,
b.) amelyek az értékesítést megelőzően a termelés, a feldolgozás valamely fázisában
vannak [befejezetlen termelés (ideértve a befejezetlen, még ki nem számlázott
szolgáltatást is), félkész termékek] vagy már feldolgozott, elkészült állapotban
értékesítésre várnak (késztermékek),
c.) amelyeket az értékesítendő termékek előállítása vagy a szolgáltatások nyújtása során
fognak felhasználni (anyagok).
d.) használatba vételükig azokat az anyagi eszközöket (szerszám, műszer, berendezés,
felszerelés, munkaruha, egyenruha, védőruha), amelyek a tevékenységét legfeljebb
egy évig szolgálják,
e.) a növendék-, a hízó- és az egyéb állatokat, amelyek a termelés (a tartás) költségei
eredményeként növekednek, gyarapszik tömegük (súlyuk), függetlenül attól, hogy a
vállalkozási tevékenységet mennyi ideig szolgálják,
f.) azokat az eszközöket, amelyeket a befektetett eszközök közül átsoroltak.
(2) A készleteken belül kell kimutatni:
a.) a vásárolt készleteket,
b.) az átsorolt, követelés fejében átvett készleteket,
c.) az egyéb készleteket,
d.) a befejezetlen termelést, félkész termékek, késztermékek értékét, és
e.) a növendék-, hízó és egyéb állatokat.

19. Értékpapírok
28. §
Az értékpapírok között kell kimutatni a nem tartós részesedéseket és a forgatási célú
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat. A bíróság értékpapírral nem rendelkezik.
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20. Pénzeszközök
29. §
(1) A pénzeszközök között kell kimutatni a lekötött bankbetéteket, a forint, illetve a valuta
pénztárakat, csekkeket, betétkönyveket, valamint a forintszámlákat és a devizaszámlákat.
(2) A mérlegben a lekötött bankbetéteken belül kell kimutatni a betét elhelyezésének évén
túli lejáratú forint és deviza lekötött bankbetéteket és az éven belüli lejáratú forint és
deviza lekötött bankbetéteket.
(3) A mérlegben a pénztárak, csekkek, betétkönyvek között kell kimutatni a forint- és
valutapénztárakban kezelt készpénzt, valamint a pénzforgalmi betétkönyvekben kezelt
pénzeszközöket, a csekkeket és az elektronikus pénzt.
(4) A mérlegben a forintszámlák és a devizaszámlák között kell kimutatni a Magyar
Államkincstárban és az azon kívül forintban és devizában vezetett fizetési és más
bankszámlák - ideértve a Kincstár által az európai uniós vagy más nemzetközi forrásból
finanszírozott támogatási programokhoz vagy más lebonyolítási, fejezeti elszámolási,
technikai feladatokhoz, illetve a finanszírozási bevételek és kiadások teljesítéséhez
vezetett számlákat is - egyenlegét.

21. Követelések
30. §
(1) A követelés az a jogszabályból, jogerős bírói végzésből, ítéletből, végleges hatósági
határozatból, szerződésből – ideértve a vásárolt és a térítés nélkül átvett követelést is –
jogszerűen eredő fizetési igény, amelyet a kötelezett elismert és – ellenszolgáltatást is
tartalmazó szerződés esetén – a másik fél már teljesített, ilyennek minősül a bevallás
alapján megállapított közhatalmi bevételre irányuló, valamint az olyan követelés is,
amelyet a kötelezett vitat, de jogszabály alapján azt a fellebbezésre vagy perindításra
tekintet nélkül teljesítenie kell.
Követelések között az egységes rovatrend szerinti rovatokhoz kapcsolódóan vezetett
nyilvántartási számlákon nyilvántartott követeléseket kell kimutatni mindaddig, amíg
azokat pénzügyileg vagy egyéb módon nem rendezik, az Áht. 97. §-a szerint el nem
engedték vagy behajthatatlan követelésként le nem írták. A mérlegben a követeléseket
költségvetési évben esedékes követelések és költségvetési évet követően esedékes
követelések, ezen belül a költségvetési bevételek kiemelt előirányzatai és finanszírozási
bevételek szerinti tagolásban kell kimutatni. A mérlegnek a követelések között
tartalmaznia kell az Áhsz. 48. § (8) bekezdése szerinti követelés jellegű sajátos
elszámolásokat is.
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(2) A követelés jellegű sajátos elszámolások között kell elszámolni:
a.) az adott előlegeket az előleggel történő elszámolásig, visszatérítéséig, amelyek a
vásárolt immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek és az igénybe vett
szolgáltatások szállítójának előlegként megfizetett - általános forgalmi adót nem
tartalmazó - összegből, a foglalkoztatottaknak adott illetmény-, munkabérelőlegekből,
az utólagos elszámolásra adott más előlegekből, a teljesített túlfizetésekből, téves és
visszajáró kifizetésekből - ideértve az Áhsz 40. § (2) bekezdés a) pontja szerint
visszatérítendő költségvetési kiadásoknak az Áhsz 40. § (4) bekezdése szerint
elszámolt összegét is -, valamint az adott előlegek értékvesztéséből és annak
visszaírásából származnak,
b.) a támogatás, ellátás továbbadása céljából más szervezet fizetési számlájára folyósított
összegeket a folyósítónál a folyósított összeg felhasználásáig vagy visszatérítéséig,
c.) a más által beszedett, de más szervezetet megillető - bevételként e szervezetnél
elszámolandó - összegeket a bevételt megillető szervezetnél a részére történő
továbbutalásig, vagy - jogszabály felhatalmazása alapján - azok felhasználását
követően az e szervezetnél kiadásként történő elszámolásáig,
d.) a vagyonkezelésbe adó tulajdonosnál, tulajdonosi joggyakorló szervezetnél a
vagyonkezelésbe adott eszközzel kapcsolatos visszapótlási követelést a követelés
megszűnéséig vagy pénzben történő teljesítésének megállapításáig,
e.) a folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási egészségbiztosítási pénzbeli
ellátásokat a folyósítónál azok utólagos megtérítéséig,
f.) a letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközöket, valamint a szerződés
megerősítésével, szerződésszegéssel kapcsolatban nem véglegesen adott
pénzbiztosítékokat - így különösen foglaló, kötbér - az adott pénzeszköz visszaadásáig
vagy kiadásként történő elszámolásáig.

22. Egyéb sajátos elszámolások
31. §
(1) Az előzetesen felszámított forgalmi adó elszámolása között kell elszámolni és a
mérlegben ilyen elnevezéssel kimutatni:
a.) adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adót,
b.) más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adót,
c.) adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi
adót és
d.) más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adót.
(2) A fizetendő általános forgalmi adó elszámolása között kell rögzíteni és a mérlegben ilyen
elnevezéssel kimutatni:
a.) a kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adót és
b.) más fizetendő általános forgalmi adót.
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(3) Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között kell elszámolni, és a mérlegben ilyen
elnevezéssel kimutatni:
a.) a decemberben kifizetett december havi illetményeket, munkabéreket - ideértve az
egyébként a K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovaton elszámolandó
más kifizetéseket is - a költségvetési évet követő év január hónapjáig, és
b.) az utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem
minősülő eszközök beszerzését a foglalkoztatottak, ellátottak részére történő
kiadásáig, támogatásként történő átadásáig, továbbértékesítéséig, a hiányzó,
megsemmisült, érvénytelenített utalványok, bérletek, és más hasonló, készpénzhelyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök állományból történő
kivezetéséig.

23. Aktív időbeli elhatárolások
32. §
(1) A mérlegben az aktív időbeli elhatárolásokon belül kell kimutatni az eredményszemléletű
bevételek aktív időbeli elhatárolását, a költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolását
és a halasztott ráfordításokat.
(2) Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása: az eredményszemléletű
bevételek aktív időbeli elhatárolása között az olyan járó eredményszemléletű bevételeket
kell kimutatni, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel
lezárt időszakra számolandók el.
(3) Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása: a költségek, ráfordítások aktív időbeli
elhatárolása között a mérleg fordulónapja előtt felmerült, elszámolt olyan összegeket kell
kimutatni, amelyek költségként, ráfordításként csak a mérleg fordulónapját követő
időszakra számolhatók el.
(4) Halasztott ráfordítások: halasztott ráfordításként kell kimutatni az ellentételezés nélküli
tartozásátvállalás során - a tartozásátvállalás beszámolási időszakában - a véglegesen
átvállalt és pénzügyileg nem rendezett kötelezettség egyéb ráfordításként elszámolt
szerződés (megállapodás) szerinti összegét. Az elhatárolást az átvállalt kötelezettségnek a
szerződés (megállapodás) szerinti pénzügyi rendezésekor, a teljesítésnek megfelelően
kell az egyéb ráfordításokkal szemben megszüntetni.
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24. Saját tőke
33. §
(1) A saját tőkén belül kell kimutatni:
a.) a nemzeti vagyon induláskori értékét,
b.) a nemzeti vagyon változásait,
c.) az egyéb eszközök induláskori értékét és változásait,
d.) a felhalmozott eredményt,
e.) az eszközök értékhelyesbítésének forrását,
f.) a mérleg szerinti eredményt.
(2) Nemzeti vagyon induláskori értéke: a mérlegben a nemzeti vagyon induláskori értékeként
a 2014. január 1-jén meglévő, a nemzeti vagyonba tartozó eszközök bekerülési értékének
forrását kell kimutatni. Ez a mérlegsor csak az Áhsz. 49/A-49/B. § szerinti esetben, vagy
törvény, kormányrendelet, miniszteri rendelet előírása alapján változhat.
(3) Nemzeti vagyon változásai: a nemzeti vagyon változásai között a 2014. január 1-jét
követően a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök és forgóeszközök Áhsz. 15. §
(2)-(3a) bekezdése, az Áhsz. 16/A. § és az Áhsz. 49/A-49/B. § szerinti jogcímeken elszámolt
változásait kell kimutatni.
(4) Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai: az egyéb eszközök induláskori értéke és
változásaiként a 2014. január 1-jén meglévő nem idegen pénzeszközök forrását - ide nem
értve a tulajdonosi joggyakorló szervezeteket -, valamint a nemzeti vagyonba nem tartozó
egyéb eszközök az Áhsz. 49/A-49/B. § szerinti változásait kell kimutatni.
(5) Felhalmozott eredmény: a felhalmozott eredményként az előző költségvetési évek
felhalmozott eredményét kell kimutatni. A mérlegsor a mérlegben negatív előjellel is
szerepelhet.
(6) Az eszközök értékhelyesbítésének elszámolását a Bíróság nem alkalmazza, ezen a soron
értéket kimutatni nem lehet.
(7) A mérleg szerinti eredményt az eredmény-kimutatásban ilyen címen kimutatott összeggel
egyezően kell szerepeltetni.
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25. Kötelezettségek
34. §
(1) A kötelezettségek között az egységes rovatrend szerinti rovatokhoz kapcsolódóan
vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott végleges kötelezettségvállalásokat, más
fizetési kötelezettségeket kell kimutatni mindaddig, amíg azokat pénzügyileg ki nem
egyenlítették, el nem engedték vagy egyéb módon nem rendezték.
(2) A mérlegben a kötelezettségeket költségvetési évben esedékes kötelezettségek és
költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, ezen belül a költségvetési
kiadások kiemelt előirányzatai és finanszírozási kiadások szerinti tagolásban kell
kimutatni. A mérleg a kötelezettségek között tartalmazza az Áhsz. 48. § (10) bekezdése
szerinti kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokat is.

(3) A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások között kell elszámolni:
a.) a kapott előlegeket az előleggel történő elszámolásig, visszatérítéséig, amelyek a
kapott túlfizetésekből, a téves és visszajáró befizetésekből - ideértve az Áhsz. 40. § (2)
bekezdés b) pontja és (3) bekezdése szerint visszatérítendő költségvetési
bevételeknek az Áhsz. 40. § (4) bekezdése szerint elszámolt összegét is -, valamint az
egyéb kapott előlegekből - így különösen a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás
során a vevőktől kapott, általános forgalmi adót nem tartalmazó előlegekből, valamint
az utólagos elszámolásra átvett pénzeszközökből - állnak,
b.) a támogatás továbbadása céljából más szervezet fizetési számlájára folyósított
összegeket a fogadó szervezetnél a folyósított összeg felhasználásáig vagy
visszatérítéséig,
c.) a más által beszedett, de más szervezetet megillető - bevételként e szervezetnél
elszámolandó - összegeket a bevételt beszedő szervezetnél a jogosult részére történő
továbbutalásig, vagy - jogszabály felhatalmazása alapján - azok felhasználásáig,
d.) a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos kötelezettség jellegű
sajátos elszámolásokat, ezen belül a vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos
visszapótlási kötelezettséget a vagyonkezelőnél a visszapótlási kötelezettség
megszűnéséig vagy pénzben történő teljesítésének megállapításáig,
e.) a letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközöket, valamint a szerződés
megerősítésével, szerződésszegéssel kapcsolatban nem véglegesen kapott
pénzbiztosítékokat - így különösen foglaló, kötbér - a kapott pénzeszköz visszaadásáig
vagy bevételként történő elszámolásáig,
f.) az egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokat.
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26. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
35. §
A kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások között kizárólag a Magyar
Államkincstár,
a
számlavezetési
tevékenységével
kapcsolatos
sajátos
ügyfélelszámolásokat mutathatja ki.

27. Passzív időbeli elhatárolások
36. §
(1) A mérlegben a passzív időbeli elhatároláson belül kell kimutatni az eredményszemléletű
bevételek passzív időbeli elhatárolását, a költségek, ráfordítások passzív időbeli
elhatárolását, valamint a halasztott eredményszemléletű bevételeket.
(2) Az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása között az olyan járó
eredményszemléletű bevételeket kell kimutatni, amelyek csak a mérleg fordulónapja
előtt realizálódtak, de a mérleggel lezárt időszakot követően számolandók el.
(3) A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása között a mérleg fordulónapja előtti
időszakot terhelő olyan költségeket, ráfordításokat kell kimutatni, amelyek csak a mérleg
fordulónapja utáni időszakban merülnek fel, kerülnek számlázásra.
(4) A halasztott eredményszemléletű bevételek között kell kimutatni az egyéb bevételként
vagy pénzügyi műveletek bevételeként elszámolt:
a.) felhalmozási célra – visszafizetési kötelezettség nélkül – kapott, pénzügyileg rendezett
támogatás véglegesen átvett pénzeszköz összegét. Meg kell szüntetni a fejlesztési
támogatás miatt kimutatott halasztott bevételt a visszafizetendő támogatás
ráfordításkénti elszámolásakor is.
b.) elengedett, valamint a harmadik személy által átvállalt kötelezettség összegét,
amennyiben az a kötelezettség terhére beszerzett eszközökhöz kapcsolódik
(legfeljebb a kapcsolódó eszközök nyilvántartás szerinti értékében),
c.) térítés nélkül (visszaadási kötelezettség nélkül) átvett eszközök, továbbá az
ajándékként, a hagyatékként kapott, a többletként fellelt eszközök piaci – illetve
jogszabály eltérő rendelkezése esetén a jogszabály szerinti – értékét.
(5) A halasztott eredményszemléletű bevétel között kimutatott bevételt annak arányos
részének költségként illetve ráfordításként történő elszámolásakor kell megszüntetni.
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VI. Fejezet
Eredménykimutatás
28. Tevékenység eredménye
37. §
A tevékenység eredménye a tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele, az aktivált
saját teljesítmények értéke és az eredményszemléletű bevételek összege, csökkentve az
anyagjellegű ráfordítások, a személyi jellegű ráfordítások. az értékcsökkenési leírás, és az
egyéb ráfordítások összegével.
29. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele
38. §
(1) A tevékenység eredményszemléletű bevételei között kell elszámolni a közhatalmi
tevékenység eredményszemléletű bevételeit, az eszközök és szolgáltatások értékesítése
tevékenység nettó eredményszemléletű bevételeit és az egyéb eredményszemléletű
tevékenységek bevételeit.
(2) A közhatalmi eredményszemléletű bevételek között kell elszámolni az egységes
rovatrend B3. Közhatalmi rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon
követelésként nyilvántartott összegeket.
(3) Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei között kell
elszámolni a készletértékesítés, a szolgáltatások és a közvetített szolgáltatások
ellenértékeit.
(4) A tevékenység egyéb eredményszemléletű bevételei között kell elszámolni a
kötelezettségek teljesítésére, a csereszerződés keretében átadott és saját termelésű
készletek, nyújtott szolgáltatások számlázott, megállapodás szerinti – általános forgalmi
adót nem tartalmazó – tevékenység értékét a készlet átadás-átvétel, a szolgáltatásnyújtás
időpontjában.

30. Aktivált saját teljesítmények értéke
39.§
Az aktivált saját teljesítmények értéke a saját termelésű készletek állományváltozásából
és a saját előállítású eszközöknek a költségvetési évben (az eszközök között állományba
vett) aktivált értékéből áll.
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31. Egyéb eredményszemléletű bevételek
40. §
(1) Eredmény szemléletű bevételek között kell elszámolni a központi működési célú
támogatások eredményszemléletű bevételeit, az egyéb működési célú támogatások
eredményszemléletű bevételeit, a felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű
bevételeit és különféle egyéb eredményszemléletű bevételeiket.
(2) A központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei között kell
elszámolni a központi, irányító szervi támogatáshoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási
számlákon követelésként nyilvántartott összegeket,
(3) Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei között kell elszámolni
az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli bevételeit, az egyéb
működési célú átvett pénzeszközök rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási
számlákon követelésként nyilvántartott összegeket.
(4) Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei között kell elszámolni az
államháztartásról belülről kapott egyéb felhalmozási célú támogatásokat, egyéb
felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási
számlákon követelésként nyilvántartott összegeket.
(5) Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek között kell elszámolni az anyagok, áruk
nyereségjellegű leltárértékelési különbözetének összegét, a térítés nélkül átvett eszközök
bekerülési értékét, az ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt eszközök
értékét, és más különféle egyéb eredményszemléletű bevételeket.

32. Anyagjellegű ráfordítások
41. §
(1) Az anyagjellegű ráfordítások között kell elszámolni az anyagköltségeket, az igénybe vett
szolgáltatásokat, az eladott áruk beszerzési értékét, és az eladott (közvetített)
szolgáltatások értékét.
(2) Az anyagköltségként a működés során felhasznált szakmai és üzemeltetési anyagok
értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszairt összegével növelt bekerülési értékét
kell kimutatni. Az anyagköltséget csökkenteni kell a tevékenység során keletkezett
hulladékok, haszonanyagok, valamint a visszavételezett anyagok értékét.
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(3) Az igénybevett szolgáltatások között kell kimutatni a kommunikációs szolgáltatásokat,
szolgáltatási kiadásokat a közvetített szolgáltatások kivételével, kiküldetéseket, reklám- és
propagandakiadásokat,
(4) Az eladott áruk beszerzési értéke között a költségvetési évben – általában – változatlan
formában eladott anyagok, áruk az értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztéssel
visszaírt összegével növelt bekerülési értékét kell elszámolni.
(5) Az eladott (közvetített) szolgáltatások között kell kimutatni a közvetített szolgáltatások
rovatokhoz
kapcsolódóan
nyilvántartási
számlákon
vezetett
végleges
kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott összegeket.

33. Személyi jellegű ráfordítások
42. §
(1) A személyi jellegű ráfordítások a bérköltségből, a személyi jellegű egyéb kifizetésekből és
a bérjárulékokból állnak.
(2) Bérköltségként kell elszámolni a költségvetési évet érintő törvényszerinti illetményeket,
munkabéreket, a normatív jutalmakat, céljuttatásokat, projektprémiumokat, készenléti,
ügyeleti és helyettesítési díjakat.
(3) Személyi jellegű egyéb kifizetések között kell elszámolni a természetes személyek részére
nem bérköltségként elszámolt, kifizetett összegeket, beleértve a végkielégítéseket, a
jubileumi jutalmakat, béren kívüli juttatásokat, ruházati, közlekedési és egyéb
költségtérítéseket, valamint a lakhatási és szociális támogatásokat és a foglalkoztatottak
egyéb személyi juttatásait. Továbbá a külső személyi juttatásokat is itt kell elszámolni.
(4) Bérjárulékok között kell elszámolni a munkaadókat terhelő járulékokat és adókat.

34. Értékcsökkenési leírás
43. §
(1) Értékcsökkenési leírásként az eszközök elszámolt terv szerinti értékcsökkenését kell
kimutatni, ideértve a kisértékű immateriális javak beszerzésekor, kisértékű tárgyi eszközök
használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenést is.
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35. Egyéb ráfordítások
44. §
(1) Az egyéb ráfordítások között kell elszámolni az immateriális jószág, a tárgyi eszköz
értékesítésekor azok könyv szerinti értékét, a hiányzó, megsemmisült, állományból
kivezetett – részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő – eszközök könyv szerinti
értékét. Itt kell elszámolni az anyagok, áruk veszteségjellegű leltárértékelési különbözetek
összegét, a kötelezett megszűnése és más okból behajthatatlan követelés leirt összegét, a
térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartási értékét, valamint más különféle egyéb
ráfordításokat.

36. Pénzügyi műveletek eredménye
45. §
(1) Pénzügyi műveletek eredménye pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételének és
pénzügyi műveletek eredményszemléletű ráfordításának különbözete.
(2) Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei között kell elszámolni az egyéb kapott
(járó) kamatokat és kamatjellegű eredményszemléletű bevételeket és a pénzügyi
műveletek egyéb eredményszemléletű bevételeket.
(3) A pénzügyi műveletek eredményszemléletű ráfordításaként kell elszámolni a fizetendő
kamatokat és kamatjellegű ráfordításokat és a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításokat.

37. Mérleg szerinti eredmény
46. §
A mérleg szerinti eredmény a tevékenység eredményéből és pénzügyi műveletek
eredményéből áll.
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VII. Fejezet
38. Jelentős, nem jelentős összegű hiba,
47. §
(1) A bíróság a jelentős, nem jelentős összegű eltérés és hiba, valamint a megbízható és valós
képet lényegesen befolyásoló hiba Áhsz-ben meghatározott értékeit alkalmazza, azoktól
nem kíván eltérni.
(2) Jelentős összegű a hiba, ha a hiba megállapításának évében, az ellenőrzések során
ugyanazon évet költségvetési évet érintően megállapított hibák, hibahatások együttes
(előjeltől független) összege eléri, vagy meghaladja a költségvetési év mérleg
főösszegének 2 %-át, vagy ha a mérleg főösszeg 2 %-a meghaladja a 100 millió forintot,
akkor az 100 millió forint.
(3) Nem jelentős összegű a hiba, ha a hiba megállapításának évében, a különböző
ellenőrzések során, egy adott költségvetési évet érintően (évenként külön-külön) feltárt
hibák és hibahatások – eredményt és saját tőkét növelő és csökkentő értékének együttes
(előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba, (1) – (2)
bekezdésben meghatározott értékhatárát.
VIII. Fejezet
Eszközök és források minősítési szempontjai és értékelése
39. Az eszközök és források általános minősítési szempontjai
48. §
Az általános besorolási szabályok szerint az Áhsz. a nemzeti vagyonba tartozó
befektetett
eszközök
és
a
nemzeti
vagyonba
tartozó
forgóeszközök
megkülönböztetéséhez mindössze egyetlen kritériumot határoz meg, amely szerint a
kétféle eszközcsoport elválasztása a használati idő alapján történik. A használati idő
meghatározását a bíróság állapítja meg és ez alapján sorolja be az egyes eszközöket a
nemzeti vagyonba tartozó befektetett, vagy a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök
közé. Az eszközöket, amelyeket a bíróság tevékenységét egy éven túl szolgálják a nemzeti
vagyonba tartozó befektetett eszközök közé, amelyek éven belül elhasználódnak, a
nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök közé kell besorolni.
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49. §
(1) Besorolási szempontként a bíróságnak az egyes eszközök nemzeti vagyonba tartozó
befektetett eszköznek, illetve nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközöknek a
minősítésénél a következő központi előírásokat figyelembe kell venni;
a.) nem lehet kimutatni az eszközök (sem a nemzeti vagyonba tartozó befektetett, sem a
nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök) között a bérbevett eszközöket, ezeket az
eszközöket analitikában a 0. nyilvántartási számlák számlaosztályban szabad
nyilvántartani. Áhsz. 47. § (2) és (4),
b.) a bérbevett vagy a használatra átvett eszközökön végzett beruházási és felújítási
munkák értékét a befektetett eszközök között, az adott eszköznek megfelelő
csoportnál kell kimutatni.
50. §
(1) A Szt. szerint az eszközök minősítési meghatározásának főbb szempontjai a
használati idő meghatározásához;
a.) a minősítést eszközcsoportonként, illetve eszközönként kell végrehajtani,
b.) állandóan ismétlődő eszközbeszerzéseknél vizsgálni kell az elhasználódás, selejtezés
gyakoriságát,
c.) egyes eszközcsoportokat fizikai jellemzőik alapján konkrétan ki lehet zárni, akár a
nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök, akár a nemzeti vagyonba tartozó
forgóeszközök köréből,
d.) az azonos rendeltetésű eszközök a gyakorlatban történő használatuk alapján
kerülhetnek bíróságon belül a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök közé is,
e.) az eszközök egyes csoportjainak részletes értékelési, elszámolási szabályait az
Eszközök és források értékelési szabályzata tartalmazza.
(2) Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételeknek, költségeknek, ráfordításoknak kell
tekinteni azokat a gazdasági eseményeket, amely nem tartoznak szorosan a Bíróság
alaptevékenységébe, a rendszeres üzletmenethez, ezért ritkán fordulnak elő, és melynek
értéke meghaladja a tárgyévi költségvetési évben a gazdasági esemény értéke meghaladja
a 100 millió Ft-t.
40. Az eszközök bekerülési értéke
51. §
(1) Az egyes mérlegtételek értékelésének egyik legfontosabb kiindulópontja az eszközök
bekerülési (beszerzési és előállítási) értékének meghatározása, melyet elsődlegesen a
költségvetési szervek esetében az Áhsz. szabályoz és ahol az egyezés megengedett az Sztvel, ott ezeket az előírásokat kell figyelembe venni. A bekerülési értéket az Áhsz. 15 16/A. §-ában foglaltak szerint kell megállapítani. Ezen túl figyelembe kell venni az Szt. 3. §
(4) bekezdésének 8. pontjában, 47. § (9) bekezdésében, 48. § (7) bekezdésében, 49. § (3)-
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(7) bekezdésében, 50. § (1) - (2), (4) és (6) bekezdésében, 51. §-ában és 62. § (2)
bekezdésében foglaltakat.
(2) Az eszközök bekerülési értéke:
a.) a vásárolt eszközök bekerülési (beszerzési) értéke a vételára,
b.) a követelés fejében átvett eszköz bekerülési (beszerzési) értéke az eszköz
megállapodás, csereszerződés, vagyonfelosztási javaslat szerinti (számlázott,
bizonylatolt) értéke,
c.) a csere útján beszerzett eszköz bekerülési (beszerzési) értéke az eszköz
csereszerződés szerinti értéke, a cserébe adott eszköz eladási ára,
d.) a térítés nélkül (a visszaadási kötelezettség nélkül) átvett eszköz bekerülési
(beszerzési) értéke az átvétel időpontjában ismert piaci (forgalmi) érték,
e.) a költségvetési szerv alapítása, átszervezése esetén az alapító, az irányítószerv
döntése alapján véglegesen átadott eszköz bekerülési értékének – ha jogszabály
eltérően nem rendelkezik – az alapító okirat, illetve annak módosítása mellékletét
képező átadás/átvételi jegyzőkönyvben szereplő érték minősül, az átadó szervezetnél
kimutatott bruttó (illetve bekerülési) érték alkalmazása esetén az átadásig elszámolt
halmozott értékcsökkenést (illetve értékvesztett) is nyilvántartásba kell venni,
f.) vagyonkezelésbe vett eszközök esetében - ideértve, ha a vagyonkezelői jog más
vagyonkezelőtől való átvétellel, költségvetési szerv átalakításával, jogutód nélküli
megszűnésével kapcsolatban keletkezik, de ide nem értve, ha a vagyonkezelői jog
vásárlással, saját előállítással keletkezik – az eszköz bekerülési értéke az átadónál
kimutatott bruttó érték,,
g.) az ajándékként, hagyatékként kapott eszköz, továbbá a többletként fellelt (a nem
adminisztrációs hibából származó többlet-) eszköz bekerülési (beszerzési) értéke az
eszköznek az állományba vétel időpontjában ismert piaci értéke,
h.) az eszközök bekerülés részét képező tételeket (ideértve a számla alapján forintban
kiegyenlített importbeszerzéseket is) a gazdasági esemény megtörténte után, a
pénzügyi rendezéskor kell számításba venni a számlázott, kivetett összegnek
megfelelő fizetett összegben,
i.) 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
előírás) 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
kell módosítani.
(3) Az eszközök vételára, eladási ára (bekerülési értéke) a termékek, szolgáltatások után
fizetett
a.) felárral növelt,
b.) engedményekkel csökkentett,
c.) általános forgalmi adót nem tartalmazó ellenérték.
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41. Nem aktiválható kiadások
52. §
Nem aktiválható kiadások körébe tartoznak:
a.) a beszerzéssel, előállítással közvetlenül kapcsolatba nem hozható kiadások,
b.) a központi irányítási kiadások,
c.) a szakágazatok, kisegítő részlegek közvetett kiadásai,
d.) az értékesítési kiadások,
e.) a karbantartási kiadások,
f.) az előzetesen felszámított általános forgalmi adó,
g.) a különböző díjak, vámok, illetékek stb.

42. Az immateriális javak, tárgyi eszközök üzembe helyezése,
dokumentálása, minősítése
53. §
(1) A bírósági eszközállomány üzembe helyezésének esetei:
a.) más gazdálkodótól, egyéb személytől történő vásárlás, beszerzés vagy egyéb
jogcímen (térítés nélküli átvétel szerint),
b.) leltári többlettel,
c.) átminősítés készletből eszközbe módon,
d.) saját előállítással,
e.) egyéb növekedés (pl.: garanciális csere, stb.) útján.
(2) A bíróság saját hatáskörben szabályozza az üzembe helyezés teendőit. Az üzembe
helyezés történhet:
a.) az adott eszköz jellegétől függően, különösen számítástechnikai eszközök esetében az
informatikai szervezet kijelölt dolgozója,
b.) a leltárkörzet leltárfelelőse,
c.) kijelölt személyek,
d.) külső szakember.
által.
54. §
Az üzembe helyezés - a szállítói számla pénzügyi teljesítésétől függetlenül - megtörténik,
amennyiben a feltételek az aktiváláshoz teljes körűen biztosítottak.
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55. §
(1) Az eszközök és források általános besorolására, minősítésére az Áhsz. 10-14. §-ban foglalt
előírásokat kell alkalmazni.
(2) Az eszközök minősítésére, besorolására az alábbi esetekben kerül sor;
a.) az eszközök beszerzésekor,
b.) az eszköz használatának, rendeltetésének megváltozásakor,
c.) az év végi zárlati teendők kapcsán, a mérlegkészítésekor.
(3) A bíróság a törvényi előírásoknak megfelelően a tevékenységét szolgáló a nemzeti
vagyonba tartozó befektetett eszközöket és a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközöket
– az idegen és bérbevett eszközök kivételével – a mérlegben ki kell mutatnia.
(4) Az eszközök között kell kimutatni a bérbe vett (használatra átvett) eszközökön végzett
felújítást, beruházást, értéknövelést.
(5) A bíróság az eszközök besorolásánál azok rendeltetését, használatát veszi alapul.
(6) A kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök besorolásánál az alábbi szempontok
érvényesülnek:
a.) a bíróság tevékenységét éven túl, tartósan szolgálják, de az egyedi bekerülési értékük
nem haladja meg a 200 ezer forint összeget,
b.) a bíróság a kisértékű immateriális javakról, tárgyi eszközökről mennyiségben és
értékben vezet nyilvántartást,
c.) az új, használatba nem vett kisértékű tárgyi eszközöket a bíróság a mérlegben a
beruházások között mutatja ki.
(7) Az eszközök minősítésénél minden esetben az idő tényezőt, a tartósságot és nem az
értéket kell elsődlegesen figyelembe venni.
(8) Az eszközök rendeltetése használatuk során megváltozhat. A nemzeti vagyonba tartozó
befektetett tárgyi eszközök esetében előfordul az eredeti eszköz szétbontása, tartozék,
alkotóelem leválasztása. A nagy értékű tárgyi eszközből kibontott önállóvá váló
eszközöket, amennyiben nem érik el egyedi értéken a 200 ezer forint értékhatárt a
kisértékű tárgyi eszközök közé kell átvezetni.
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IX. Fejezet
Az eszközök értékcsökkenése, értékvesztése
43.Terv szerinti értékcsökkenés
56. §
(1) A tervszerinti értékcsökkenés elszámolása során:
a.) az immateriális javaknak, a tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható
maradványértékkel csökkentett bekerülési (beszerzési, illetve előállítási) értékét kell
értékcsökkenést elszámolni,
b.) maradványértékként a rendeltetésszerű használatba vétel, az üzembe helyezés
időpontjában – a rendelkezésre álló információk alapján, a hasznos élettartam
függvényében – az eszköz meghatározott, a hasznos élettartam végén várhatóan
realizálható értéket kell elszámolni, nulla a maradványérték, ha annak értéke
valószínűsíthetően nem jelentős, nem jelentős a maradványérték, ha annak összege a
bekerülési érték 10%-át nem éri el, szoftverek, számítástechnikai eszközök esetében a
maradványérték minden esetben 0 Ft,
c.) nem kell maradványértéket meghatározni a 25 millió Ft bekerülési érték alatti gépek,
berendezések,
felszerelések,
járművek
terv
szerinti
értékcsökkenésének
megállapításánál, amely a gyakorlatban azt jelenti, hogy maradványértéket kell
megállapítani minden 2014. január 1. napja után állományba vett:
ca) ingatlannál (értékhatártól függetlenül),
cb) 25 millió Ft bekerülési érték feletti gépeknél, felszereléseknél,
berendezéseknél és járműveknél.
(2) Terv szerinti értékcsökkenést a már rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe
helyezett immateriális javak, tárgyi eszközök után kell elszámolni addig, amíg azokat
rendeltetésüknek megfelelően használják, illetve amíg azok értéke nullára le nem íródott.
A terv szerinti értékcsökkenés elszámolását negyedévente, negyedévi záráskor kell
elvégezni. Az értékcsökkenés elszámolásának módja:
a.) a kisértékű immateriális javak bekerülési értéke a beszerzést, a kisértékű tárgyi
eszközök bekerülési értéke az üzembe helyezést, használatba vételt követően,
legkésőbb a negyedéves zárlat során terv szerinti értékcsökkenésként egy összegben
elszámolandó,
b.) az immateriális javak esetén a terv szerinti értékcsökkenés leírási kulcsa a vagyoni
értékű jogoknál 16% vagy a tervezett használati idő alapján megállapított lineáris
kulcs, illetve a szellemi termékeknél 33%,
c.) a tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenését a társasági adóról és az
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2. mellékletében meghatározottak
szerint kell elszámolni, az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti
értékcsökkenésének leírási kulcsa azonos annak az ingatlannak a leírási kulcsával,
amelyhez az adott vagyoni értékű jog kapcsolódik.
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57. §
Nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés a földterület, a telek (a
bányaművelésre, veszélyes hulladék tárolására igénybe vett földterület, telek kivételével),
az erdő, a képzőművészeti alkotás, a régészeti lelet bekerülési (beszerzési) értéke után, és
az üzembe nem helyezett beruházásoknál, valamint a már teljesen (0-ig) leírt immateriális
javaknál, tárgyi eszközöknél.

44. Terven felüli értékcsökkenés
58.§
(1) Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni,ha:
a.) az immateriális javak, a tárgyi eszköz (ide nem értve a beruházást is) értéke tartósan
lecsökken, mert a szervezet tevékenységének változása miatt feleslegessé vált,
megrongálódott, megsemmisült, hiány keletkezett és így rendeltetésének megfelelően
már nem használható, illetve használhatatlan,
b.) a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán
nem érvényesíthető.

59.§
Nem számolható el terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt immateriális
javaknál, a tárgyi eszköznél. Terven felüli értékcsökkenés elszámolásának bizonylataként
a körülmények leírásával, az okok megnevezésével, valamint az eszközök azonosító
adatainak pontos megjelenésével írásos dokumentumot kell készíteni (pl: feljegyzés,
jegyzőkönyv).

45. Értékvesztés megállapítása, elszámolása és visszaírása
60. §
(1) A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök és forgóeszközök között kimutatott:
a.) részesedéseknél,
b.) értékpapíroknál,
c.) készleteknél,
d.) követeléseknél
kell megállapítani és elszámolni az értékvesztést, amennyiben az tartósnak és jelentős
összegűnek minősül.
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(2) Értékvesztést kell elszámolni:
a.) beruházásokra és egyéb jogcímen adott előlegnél, ha annak teljesítése egyáltalán
nem, vagy csak részben történik meg,
b.) tartósan adott kölcsönöknél akkor, ha a kölcsön visszafizetése az adós fizetési
készsége miatt bizonytalanná válik,
c.) vásárolt készleteknél, ha a raktáron lévő készlet eredeti rendeltetésének megfelelően
nem használható, megrongálódott, feleslegessé vált,
d.) követelések esetében, ha megfizetésének határideje lejárt és a követelés megtérülése
bizonytalanná vált.
(3) Tartósnak minősül az egy éven túl ki nem egyenlített követelés. Jelentős összegűnek kell
tekinteni az értékvesztést, ha az értékvesztés összege meghaladja a bekerülési érték
10%-át, de legalább a százezer forintot. A követelések között elszámolt értékvesztés nem
minősül követelés elengedésnek. A követelések év végi értékelését minden esetben
dokumentálni kell.
(4) Nem számolható el értékvesztés:
a.) a követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről,
b.) a követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről,
c.) a Magyar Államkincstárnál vezetett fizetési számlák után.
(5) Az értékvesztés mértékének megállapítása történhet
a.) a vevők, adósok egyedileg történő minősítése alapján,
b.) a közhatalmi bevételekre vonatkozó követelések és az adók módjára behajtandó kis
összegű követelések értékelése során az értékvesztés összege a kötelezettek együttes
minősítése alapján egyszerűsített értékelési eljárással.
(6) a közhatalmi bevételekre vonatkozó követelések és az adók módjára behajtandó kis
összegű követelések értékelése során a mindenkori költségvetési törvényben kisösszegű
követelésként meghatározott összeg minősül kisösszegű követeléseknek.

61. §
(1) Behajthatatlan követelésnek kell a következő követeléseket minősíteni:
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 (nem
tekinthető behajthatatlannak a követelés, ha a végrehatás közvetlenül nem vezetett
eredményre és a végrehajtást szüneteltetik),
b.) amelyet a hitelező a csődeljárás, a felszámolási eljárás, az önkormányzatok
adósságrendezési eljárása során egyezségi megállapodás keretében elengedett,
c.) amelyre a felszámoló által adott írásbeli igazolás (nyilatkozat) szerint nincs fedezet,
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d.) amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor vagyonfelosztási
javaslat szerint értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet,
e.) a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott kisösszegű követelések
tekintetében, amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, 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,
f.) amelyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet,
g.) amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.
(2) Behajthatatlan követelés a mérlegben nem mutatható ki, azt legkésőbb a mérleg
fordulónapján hitelezési veszteségként el kell számolni. A behajthatatlanság tényét és
mértékét bizonyítani és dokumentálni kell. A behajthatatlan követelés nem minősül az
Áht. szerinti követelés elengedésének.
62. §
A közhatalmi – igazságügyi követelések – értékelésének szempontjai:
a.) az igazságügyi követelések esetében értékvesztés csak abban az esetben számolható
el, amennyiben a követelés megfizetésének a határideje lejárt,
b.) az igazságügyi követelések esetén az egyszerűsített értékelési eljárást kell alkalmazni,
c.) az egyes minősítési kategóriákhoz rendelt, a várható megtérülésre vonatkozó
százalékos mutatók meghatározását a követelés-beszedés eredményének előző
költségvetési év(ek)re vonatkozó tapasztalati adatai alapján kell kialakítani, az egyes
minősítési kategóriákhoz rendelt százalékos mutatókat évente felül kell vizsgálni,
d.) amennyiben a követelésminősítése 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.
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X. Fejezet
Számvitel politikai döntések
46. A leltározáshoz és leltárkészítéséhez kapcsolódó
számviteli politikai döntések
63. §
(1) A leltárkészítésre és leltározásra vonatkozó általános szabályokat az Áhsz 22.§- a és a Szt
69.§-a tartalmazza. A jelzett jogszabályokban foglaltak alapján a könyvek év végi zárásához,
az éves költségvetési beszámoló elkészítéséhez, a mérlegtételek alátámasztásához olyan
leltárt kell összeállítani és megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a
mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat.
(2) A bíróság a számviteli alapelveknek megfelelően:
a) folyamatos mennyiségi nyilvántartást vezet, a leltárba bekerülő adatok valódiságáról –
a letár összeállítását megelőzően – köteles meggyőződni, a mérlegben szereplő
eszközöket és forrásokat az eszközök és források leltárkészítési és leltározási
szabályzatában meghatározott időszakonként, de a tárgyi eszközök esetében legalább
évente vonalkód leolvasással történő tételes mennyiségi felvétellel, a készletek
esetében legalább évente tételes mennyiségi felvétellel kell leltározni,
b) a csak értékben kimutatott eszközöknél és kötelezettségeknél, valamint az idegen
helyen tárolt eszközöknél minden beszámolási időszakban a mérlegforduló napjára
vonatkozóan egyeztetést végez.

47. Az általános (közvetett) kiadások megosztása
64. §
(1) A bíróság kimutatja/ nem mutatja ki (Bíróság döntése alapján) a 6. számlaosztályban a
Költséghelyek általános költségeket, azok felmerülésének helye szerinti csoportosításban
vezetői információs igények kielégítése céljából.
(2) Amennyiben kimutatja, akkor a 6. számlaosztályban könyvelt általános kiadásokat,
különböző mutatószámok, vetítési alapok segítségével fel kell osztani a tevékenységek
között. Azt a számítási folyamatot, amelynek során az általános kiadásokat a
tevékenységekre ráterheljük, kiadás felosztásnak nevezünk.
(3) A felosztási analitika részeként történik az Európai Uniós programok keretében
felhasznált és teljesített kiadásainak átvezetése (KEOP, TIOP, EVA, AROP, EKOP, egyéb
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különféle nemzetközi támogatási programok) az egyedileg nyilvántartott megfelelő 7-es
számlaszámról az általánosan használt szakmai alaptevékenység 7-es számlaszámára.
(4) A felosztás a bíróságnál évente történik, a saját hatáskörben és szabályzatban
meghatározott vetítési alapok figyelembe vételével.

48. Számlakerethez, számlarendhez kapcsolódó
számviteli politikai döntések
65. §
(1) A bíróság a főkönyvi és nyilvántartási számláit a Forrás SQL rendszerbe alábontott
részletezettséggel vezeti.
(2) Az egységes számlakerettől nem lehet eltérni, de az egyes könyvviteli és nyilvántartási
számlákat fejezeti hatáskörben további részletező számlákra lehet alábontani.
(3) Az egységes számlakeret alapján számlarendet kell készíteni és szabályozni kell:
a.) a könyvvezetés részletes szabályait,
b.) a részletező nyilvántartások vezetésének módját, azoknak a kapcsolódó könyvviteli és
nyilvántartási számlákkal való egyeztetését, annak dokumentálását,
c.) a részletező nyilvántartások és az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan
vezetett nyilvántartási számlák adataiból a pénzügyi könyvvezetéshez készült
összesítő bizonylatok (feladások) elkészítésének rendjét,
d.) az összesítő bizonylat tartalmi és formai követelményeit.
49. Bizonylati rendhez kapcsolódó számviteli politikai döntések
66. §
(1) Költségvetési számvitelben és a pénzügyi számvitelben a bizonylati elvre és a bizonylati
fegyelemre, a számviteli bizonylatokra, a szigorú számadási kötelezettségre és a
bizonylatok megőrzésére egyaránt az Szt. 165.§ (1) - (2) és (4) bekezdését, valamint a 166 169 §-át kell alkalmazni.
(2) A számviteli bizonylatokat – kivéve a bért, illetve személyi juttatással kapcsolatos
dokumentumokat – legalább 8 évig (főkönyvi kivonat, részletező nyilvántartás, stb.) papír
alapú és elektronikus adathordozón egyaránt meg kell megőrizni.
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50. A számviteli politika keretén belül kötelezően
elkészítendő szabályzatok
67. §
(1) A Szt. és az Áhsz. előírásai alapján a Számviteli politika keretén belül el kell készíteni.
a.) az eszközök és a források leltározási és leltárkészítési szabályzatát,
b.) az eszközök és források értékelésének szabályzatát,
c.) önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályzatot,
d.) a pénzkezelési és értékkezelési szabályzatot.

(2) Az eszközök és források értékelésének szabályzatában rögzíteni kell
a.) a követelések értékelésének elveit, szempontjait,
b.) követeléstípusonként a kisösszegű követelések év végi meghatározásának elveit,
dokumentálásának szabályait,
c.) az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések besorolásának elveit,
dokumentálásának szabályai.
(3) Az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot rendszeresen végzett
termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás – ide értve az adózás rendjéről szóló törvény
alapján adómentes termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást, továbbá az eszközök saját
előállítását is – esetén kell elkészíteni.
(4) A pénzkezelési szabályzatban rendelkezni kell legalább a pénzforgalom (készpénzben,
illetve bankszámlán történő) lebonyolításának rendjéről, a pénzkezelés személyi és tárgyi
feltételeiről, felelősségi szabályairól, a készpénzben és bankszámlán tartott pénzeszközök
közötti forgalomról, a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeiről és eljárási
rendjéről, a napi készpénz záró állomány maximális mértékéről, a készpénzállomány
ellenőrzésekor követendő eljárásról, az ellenőrzés gyakoriságáról, a pénzszállítás
feltételeiről, a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjéről és a pénzforgalommal
kapcsolatos nyilvántartási szabályokról.

XI. Fejezet
Záró rendelkezések
68. §
A számviteli politikát a 2018. évtől készülő éves beszámolók elkészítéséhez, valamint az
azokat alátámasztó gazdasági események számviteli nyilvántartásba vétele során kell
alkalmazni.

