3. melléklet az 52.SZ/2021.(VI. 14.) OBHE határozathoz

A bíróságok számlatükre
Könyvelési

Számlaszám

Számlaszám megnevezése

0_________
00________
000_______
0003______
00031_____
000311____
000319____
00039_____
000391____
000392____
000393____
000394____
000399____
0004______
00041_____
000419____
00049_____
000491____
0009______
00091_____
000913____
00099_____
000991____
000994____
001_______
002_______
0021______

Nyilvántartási számlák
Nyilvántartási ellenszámlák
Követelések / kötelezettségek FORRÁS technikai folyószámlái
Követelések FORRÁS technikai folyószámlái
Követelések FORRÁS technikai folyószámlái
Bírság bevételek FORRÁS technikai folyószámlái
Egyéb követelések FORRÁS technikai folyószámlaszáma
Követelések FORRÁS technikai ellenszámlái
Követelések FORRÁS technikai folyószámla ellenszámlája
Követelések FORRÁS technikai értékvesztés számlája
Követelések FORRÁS technikai értékvesztés visszaírása számlája
Követelések FORRÁS technikai behajthatatlanná tétel
Követelések FORRÁS technikai évzáró / évnyitó számlája
Kötelezettségek FORRÁS technikai folyószámlái
Kötelezettségek FORRÁS technikai folyószámlái
Egyéb Kötelezettségek FORRÁS technikai folyószámlaszáma
Kötelezettségek FORRÁS technikai ellenszámlái
Kötelezettségek FORRÁS technikai folyószámla ellenszámlája
Egyéb nyilvántartási számlák ellenszámlái
Feladat és teljesítménymutatók, vetítési alap elszámolása
Vetítési alap
45 napos ÁFA nyilvántartási számlák
45 napos ÁFA nyilvántartási számla
45 napos ÁFA ellenszámla
Előirányzat nyilvántartási ellenszámla
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla
Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ellenszámla

0022______

Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ellenszámla

K

0023______

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ellenszámla

K

0024______

Költségvetési évet követően esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ellenszámla

K

003_______
0031______
0032______
0033______
004_______
0041______
0042______
005_______
0051______
006_______
0061______
00611_____
00612_____
00614_____
00615_____
00616_____
0062______
0063______
00631_____
006311____
006312____
006313____
00632_____
006321____
006322____
006323____
006324____

Kiadások nyilvántartási ellenszámla
Alaptevékenység kiadásai ellenszámla
Vállalkozási tevékenység kiadásai ellenszámla
Általános kiadások ellenszámla
Követelés nyilvántartási ellenszámla
Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla
Költségvetési évet követően esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla
Bevételek nyilvántartási ellenszámla
Alaptevékenység bevételei ellenszámla
Egyéb nyilvántartási ellenszámla
Idegen eszközök ellenszámla
Idegen eszközök bruttó ellenszámla
Idegen eszközök értékcsökkenés ellenszámla
Idegen eszközök értékcsökkenés átvezetési ellenszámla (59)
Idegen eszközök értékcsökkenés általános költség ellenszámla (6,7)
Idegen eszközök nyitómérleg ellenszámla (491)
Idegen készletek ellenszámla
Függő és biztos (jövőbeni) követelések ellenszámla
Követelések növekedései
Követelések előírása, vásárlása, átvétele
Követelés átvétel
Behajthatatlan követelés visszavezetése
Követelések csökkenései
Követelések értékesítése
Követelések átadása
Követelések elengedése
Követelés árfolyam változása/csökkenés
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006325____
006326____
00633_____
006330____
006331____
00638_____
006381____
006382____
00639_____
0064______
01________
012_______
013_______
0131______
0133______
019_______
0192______
0193______
02________
022_______
03________
032_______
0321______
0322______
0329______
03291_____
03292_____
03298_____
032981____
032982____
032991____
032992____
032993____
032996____
032998____
04________
044_______
0441______
0442______
05________
051_______
0511______
051101____
0511011___
0511012___
0511013___
051102____
0511021___
0511022___
0511023___
051103____
0511031___
0511032___
0511033___
051104____
0511041___

Követelések behajthatatlanná tétele megszűnés esetén
Követelések behajthatatlanná tétele egyéb esetben
Követelések pénzügyi teljesítése
Nemzetgazdasági jóváírások saját pénzeszközről technikai
Nemzetgazdasági számla forgalma
Követelések értékvesztésének elszámolása és annak visszaírása
Követelések értékvesztésének elszámolása
Követelések értékvesztésének visszaírása
Függő és biztos (jövőbeni) követelések ellenszámla
Függő kötelezettségek ellenszámla
Befektetett eszközök
Bérbe vett befektetett eszközök
Letétbe, bizományba. üzemeltetésre átvett befektetett eszközök
Letétbe átvett befektetett eszközök nyilvántartási számlája
Üzemeltetésre átvett befektetett eszközök nyilvántartási számlája
Bérbe, letétbe, üzemeltetésre átvett, PPP konstrukciós eszköz terv szerinti értékcsökkenés
Bérbe vett eszközök terv szertinti értékcsökkenése
Letétbe, bizományba üzemeltetetésre átvett eszköz terv szerinti értékcsökkenése
Készletek
Letétbe, bizományba átvett készletek
Függő és biztos (jövőbeni) követelések
Egyéb függő követelések
Kétes követelések nyilvántartási számlája
Peresített követelések nyilvántartási számlája
Központosított bevételekhez kapcsolódó követelések
Központosított bevételekhez kapcsolódó tárgyévi követelések
Központosított bevételekhez kapcsolódó követő évi követelések
Központosított bevételekhez kapcsolódó követelések értékvesztése
Központosított bevételekhez kapcsolódó tárgyévi követelések értékvesztése
Központosított bevételekhez kapcsolódó tárgyévet követő évi követelések értékvesztése
Nemzetgazdasági bevétel saját számlás forgalma
Nemzetgazdasági számlára érkezett túlfizetés forgalma
Nemzetgazdasági számlára érkezett beazonosítatlan forgalma
Követelés árfolyam változása/növekedés
Nemzetgazdasági számla egyenleg átvezetése beszedési számlára
Függő kötelezettségek
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettség
Előfinanszírozással kapcsolatos elszámolási kötelezettségek
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek
Kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, teljesítés
Személyi juttatások
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség törvény szerinti illetményekre, munkabérekre
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése
Normatív jutalmak
Normatív jutalmak előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség normatív jutalmakra
Normatív jutalmak teljesítése
Céljuttatás, projektprémium
Céljuttatás, projektprémium előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség céljuttatásra, projektprémiumra
Céljuttatás, projektprémium teljesítése
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjra, túlórára,

0511042___
0511043___
051105____
0511051___
0511052___
0511053___
051106____
0511061___

túlszolgálatra
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
Végkielégítés
Végkielégítés előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség végkielégítésre
Végkielégítés teljesítése
Jubileumi jutalom
Jubileumi jutalom előirányzata
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0511062___
0511063___
051107____
0511071___
0511072___
0511073___
051108____
0511081___
0511082___
0511083___
051109____
0511091___
0511092___
0511093___
051110____
0511101___
0511102___
0511103___
051111____
0511111___
0511112___
0511113___
051112____
0511121___
0511122___
0511123___
051113____
0511131___
0511132___
0511133___
051113301_
051113399_
0512______
05121_____
051211____
051212____
051213____
05122_____

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség jubileumi jutalomra
Jubileumi jutalom teljesítése
Béren kívüli juttatások
Béren kívüli juttatások előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség béren kívüli juttatásokra
Béren kívüli juttatások teljesítése
Ruházati költségtérítés
Ruházati költségtérítés előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ruházati költségtérítésre
Ruházati költségtérítés teljesítése
Közlekedési költségtérítés
Közlekedési költségtérítés előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség közlekedési költségtérítésre
Közlekedési költségtérítés teljesítése
Egyéb költségtérítések
Egyéb költségtérítések előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb költségtérítésekre
Egyéb költségtérítések teljesítése
Lakhatási támogatások
Lakhatási támogatások előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség lakhatási támogatásokra
Lakhatási támogatások teljesítése
Szociális támogatások
Szociális támogatások előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szociális támogatásokra
Szociális támogatások teljesítése
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaira
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése
ebből: biztosítási díjak
Egyéb Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Külső személyi juttatások
Választott tisztségviselők juttatásai
Választott tisztségviselők juttatásai előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség választott tisztségviselők juttatásaira
Választott tisztségviselők juttatásai teljesítése
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások

051221____
051222____

előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottaknak
fizetett juttatásokra
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051223____

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése
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05123_____
051231____
051232____
051233____
052_______
0521______

Egyéb külső személyi juttatások
Egyéb külső személyi juttatások előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb külső személyi juttatásra
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata
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0522______

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adóra
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0523______
052301____
052302____
052304____
052305____
052306____
052307____
053_______
0531______
05311_____
053111____
053112____
053113____

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése
ebből: szociális hozzájárulási adó
ebből: rehabilitációs hozzájárulás
ebből: egészségügyi hozzájárulás
ebből: táppénz hozzájárulás
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetés
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó
Dologi kiadások
Készletbeszerzés
Szakmai anyagok beszerzése
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szakmai anyagokra
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése
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05312_____
053121____
053122____
053123____
05313_____
053131____
053132____
053133____
0532______
05321_____
053211____
053212____
053213____
05322_____
053221____
053222____
053223____
0533______
05331_____
053311____
053312____
053313____
05332_____
053321____
053322____
053323____
05333_____
053331____
053332____
053333____
05333301__
05333399__
05334_____
053341____
053342____
053343____
05335_____
053351____
053352____
053353____
05335301__
05335399__
05336_____
053361____
053362____
053363____
05337_____
053371____
053372____
053373____
05337301__
05337399__
0534______
05341_____
053411____
053412____
053413____
05342_____
053421____
053422____
053423____
0535______
05351_____
053511____

Üzemeltetési anyagok beszerzése
Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség üzemeltetési anyagokra
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése
Árubeszerzés
Árubeszerzés előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség árubeszerzésre
Árubeszerzés teljesítése
Kommunikációs szolgáltatások
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség informatikai szolgáltatások igénybevételére
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb kommunikációs szolgáltatásokra
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése
Szolgáltatási kiadások
Közüzemi díjak
Közüzemi díjak előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség közüzemi díjakra
Közüzemi díjak teljesítése
Vásárolt élelmezés
Vásárolt élelmezés előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség vásárolt élelmezésre
Vásárolt élelmezés teljesítése
Bérleti és lízing díjak
Bérleti és lízing díjak előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség bérleti és lízing díjakra
Bérleti és lízing díjak teljesítése
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció
Egyéb Bérleti és lízing díjak
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése
Közvetített szolgáltatások
Közvetített szolgáltatások előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség közvetített szolgáltatásokra
Közvetített szolgáltatások teljesítése
ebből: államháztartáson belül
Egyéb Közvetített szolgáltatások
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése
Egyéb szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb szolgáltatásokra
Egyéb szolgáltatások teljesítése
ebből: biztosítási díjak
Egyéb egyéb szolgáltatások teljesítése
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások
Kiküldetések kiadásai
Kiküldetések kiadásai előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kiküldetésekre
Kiküldetések kiadásai teljesítése
Reklám- és propagandakiadások
Reklám- és propagandakiadások előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség reklám- és propaganda kiadásokra
Reklám- és propagandakiadások teljesítése
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata
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Könyvelési

Számlaszám megnevezése

jelző

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi
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05353_____
053531____
053532____
053533____
05353301__
05353302__
0535330299
05354_____
053541____
053542____
053543____
05354301__
05354303__
05354399__
05355_____
053551____
053552____
053553____
054_______
0548______
05481_____
05482_____
05483_____
0548399___
055_______
05501_____
055011____
055012____
055013____
05501301__
05501399__
05502_____
055023____
0550231___
0550232___
0550233___
05503_____

adóra
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Fizetendő általános forgalmi adó
Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség fizetendő általános forgalmi adóra
Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése
Kamatkiadások
Kamatkiadások előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kamatkiadásokra
Kamatkiadások teljesítése
ebből: államháztartáson belül
ebből: államháztartáson kívül
Egyéb Kamatkiadások
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb pénzügyi műveletekre
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai teljesítése
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége
Egyéb Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
Egyéb dologi kiadások
Egyéb dologi kiadások előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb dologi kiadásokra
Egyéb dologi kiadások teljesítése
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb nem intézményi ellátások
Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb nem intézményi ellátásokra
Egyéb nem intézményi ellátások teljesítése
Egyéb Egyéb nem intézményi ellátások
Egyéb működési célú kiadások
Nemzetközi kötelezettségek
Nemzetközi kötelezettségek előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nemzetközi kötelezettségekre
Nemzetközi kötelezettségek teljesítése
ebből: Európai Unió
Egyéb Nemzetközi kötelezettségek
Elvonások és befizetések
Egyéb elvonások, befizetések
Egyéb elvonások, befizetések előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb elvonásokra, befizetésekre
Egyéb elvonások, befizetések teljesítése
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
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055031____

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre előirányzata

K

055032____

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú garancia és kezességvállalásból származó

K

055033____
05504_____

kifizetésre
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés teljesítése
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K
O

055041____

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre előirányzata

K

055042____
055043____
05504301__
05504302__
05504303__
05504304__
05504305__
05504306__
05504307__
05504308__
05504309__
05504310__

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú visszatérítendő támogatásokra, kölcsönök
nyújtására
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása teljesítése
ebből: központi költségvetési szervek
ebből: központi kezelésű előirányzatok
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
ebből: elkülönített állami pénzalapok
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
ebből: társulások és költségvetési szerveik
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervei
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05505_____

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

055051____

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre előirányzata

055052____
055053____
05505301__
05505302__
05505303__
05505304__
05505305__
05505306__
05505307__
05505308__
05505309__
05505310__
05506_____
055061____
055062____

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
törlesztésére államháztartáson belülre
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése teljesítése
ebből: központi költségvetési szervek
ebből: központi kezelésű előirányzatok
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
ebből: elkülönített állami pénzalapok
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
ebből: társulások és költségvetési szerveik
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervei
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb működési célú támogatásokra államháztartáson

jelző
O
K
K
O
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
O
K
K

055063____
05506301__
05506302__
05506303__
05506304__
05506305__
05506306__
05506307__
05506308__
05506309__
05506310__
05507_____

belülre
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre teljesítése
ebből: központi költségvetési szervek
ebből: központi kezelésű előirányzatok
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
ebből: elkülönített állami pénzalapok
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
ebből: társulások és költségvetési szerveik
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

O
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
O

055071____

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre előirányzata

K

055072____

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú garancia- és kezességvállalásból származó
kifizetésre államháztartáson kívülre

K

055073____

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre teljesítése

O

05507301__

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

K

05507399__

Egyéb Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K

05508_____
055081____

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

O
K

055082____
055083____
05508301__
05508302__
05508303__
05508304__
05508305__
05508306__
05508307__
05508308__
05508309__
05508310__
05508311__
05511_____
055113____
05512_____
055121____
055122____
055123____

nyújtására államháztartáson kívülre
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
ebből: egyházi jogi személyek
ebből: egyéb non-profit szervezetek
ebből: egyéb civil szervezetek
ebből: háztartások
ebből: pénzügyi vállalkozások
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
ebből: egyéb vállalkozások
ebből: Európai Unió
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
ebből: egyéb külföldiek
Működési célú támogatások az Európai Uniónak
Működési célú támogatások az Európai Uniónak teljesítése
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb működési célú támogatásokra államháztartáson
kívülre
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre teljesítése
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05512301__
05512302__
05512303__
05512304__
05512305__
05512306__
05512307__
05512308__
05512309__
05512310__
056_______
0561______
05611_____
05612_____
05613_____
0562______
05621_____
05622_____
05623_____
0562399___
0563______
05631_____
05632_____
05633_____
0564______
05641_____
05642_____
05643_____
0567______
05671_____

ebből: egyházi jogi személyek
ebből: egyéb non-profit szervezetek
ebből: egyéb civil szervezetek
ebből: háztartások
ebből: pénzügyi vállalkozások
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
ebből: egyéb vállalkozások
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
ebből: egyéb külföldiek
Beruházások
Immateriális javak beszerzése, létesítése
Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség immateriális javak beszerzésére, létesítésére
Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése
Ingatlanok beszerzése, létesítése
Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ingatlanok beszerzésére, létesítésére
Ingatlanok beszerzése, létesítése teljesítése
Egyéb Ingatlanok beszerzése, létesítése
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség informatikai eszközök beszerzésére, létesítésére
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi

05672_____
05673_____
057_______
0571______
05711_____
05712_____
05713_____
0572______
05721_____
05722_____
05723_____
0573______
05731_____
05732_____
05733_____
0574______
05741_____
05742_____
05743_____
058_______
0581______
05811_____
05812_____

jelző
K
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adóra
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése
Felújítások
Ingatlanok felújítása
Ingatlanok felújítása előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ingatlanok felújítására
Ingatlanok felújítása teljesítése
Informatikai eszközök felújítása
Informatikai eszközök felújítása előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség informatikai eszközök felújítására
Informatikai eszközök felújítása teljesítése
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb tárgyi eszközök felújítására
Egyéb tárgyi eszközök felújítása teljesítése
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi

K
O
O
K
K
K
O
K
K
K
O
K
K
K
O
K

adóra
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból

K
O
O
K

K

K

05813_____
0582______

származó kifizetésre államháztartáson belülre
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés teljesítése
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K
O

05821_____

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre előirányzata

K

05822_____
05823_____
0582301___
0582302___

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
nyújtására államháztartáson belülre
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása teljesítése
ebből: központi költségvetési szervek
ebből: központi kezelésű előirányzatok
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0582303___
0582304___
0582305___
0582306___
0582307___
0582308___
0582309___
0582310___
0583______
05831_____

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
ebből: elkülönített állami pénzalapok
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
ebből: társulások és költségvetési szerveik
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

05832_____
05833_____
0583301___
0583302___
0583303___
0583304___
0583305___
0583306___
0583307___
0583308___
0583309___
0583310___
0584______
05841_____
05842_____

nyújtására
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tör
ebből: központi költségvetési szervek
ebből: központi kezelésű előirányzatok
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és a
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
ebből: elkülönített állami pénzalapok
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
ebből: társulások és költségvetési szerveik
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb felhalmozási célú támogatásokra államháztartáson

jelző
K
K
K
K
K
K
K
K
O
K
K
O
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
O
K
K

05843_____
0584301___
0584302___
0584303___
0584304___
0584305___
0584306___
0584307___
0584308___
0584309___
0584310___
0585______

belülre
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
ebből: központi költségvetési szervek
ebből: központi kezelésű előirányzatok
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
ebből: elkülönített állami pénzalapok
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
ebből: társulások és költségvetési szerveik
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervei
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

O
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
O

05851_____

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre előirányzata

K

05852_____

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból

K

05853_____

származó kifizetésre államháztartáson kívülre
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

O

0585301___

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

K

0585399___

Egyéb Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K

0586______

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

O

05861_____

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzata

K

05862_____

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
nyújtása államháztartáson kívülre

K

05863_____

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre teljesítése

O

0586301___
0586302___
0586303___
0586304___
0586305___
0586306___
0586307___
0586308___
0586309___
0586310___

ebből: egyházi jogi személyek
ebből: egyéb non-profit szervezetek
ebből: egyéb civil szervezetek
ebből: háztartások
ebből: pénzügyi vállalkozások
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
ebből: egyéb vállalkozások
ebből: Európai Unió
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
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0586311___
0588______
05883_____
0589______
05891_____

ebből: egyéb külföldiek
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak teljesítése
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb felhalmozási célú támogatásokra államháztartáson

05892_____
05893_____
0589301___
0589302___
0589303___
0589304___
0589305___
0589306___
0589307___
0589308___
0589309___
0589310___
059_______
0591______
05915_____
059151____
059152____
059153____
09________
091_______
0912______
09121_____
09122_____
09123_____
0914______
09141_____

kívülre
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre teljesítése
ebből: egyházi jogi személyek
ebből: egyéb non-profit szervezetek
ebből: egyéb civil szervezetek
ebből: háztartások
ebből: pénzügyi vállalkozások
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
ebből: egyéb vállalkozások
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
ebből: egyéb külföldiek
Finanszírozási kiadások
Belföldi finanszírozás kiadásai
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség központi, irányító szervi támogatás folyósítására
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése
Bevételi előirányzatok, követelések, teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Elvonások és befizetések bevételei
Elvonások és befizetések bevételei előirányzata
Követelés elvonások és befizetések bevételeire
Elvonások és befizetések bevételei teljesítése
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
előirányzata

jelző
K
O
K
O
K
K
O
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
O
O
O
K
K
K
O
O
O
K
K
K
O
K

09142_____

Követelés működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belül

K

09143_____

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről teljesítése

O

0914301___
0914302___
0914303___
0914304___
0914305___
0914306___
0914307___
0914308___
0914309___
0914310___
0915______

ebből: központi költségvetési szervek
ebből: központi kezelésű előirányzatok
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
ebből: elkülönített állami pénzalapok
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
ebből: társulások és költségvetési szerveik
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
O

09151_____
09152_____

előirányzata
Követelés működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételére államháztartáson
belülről

K
K

09153_____

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről teljesítése

O

0915301___
0915302___
0915303___
0915304___
0915305___
0915306___
0915307___
0915308___
0915309___
0915310___
0916______

ebből: központi költségvetési szervek
ebből: központi kezelésű előirányzatok
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
ebből: elkülönített állami pénzalapok
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
ebből: társulások és költségvetési szerveik
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
O
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09161_____
09162_____
09163_____
0916301___
0916302___
0916303___
0916304___
0916305___
0916306___
0916307___
0916308___
0916309___
0916310___
092_______

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata
Követelés egyéb működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről teljesítése
ebből: központi költségvetési szervek
ebből: központi kezelésű előirányzatok
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
ebből: elkülönített állami pénzalapok
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
ebből: társulások és költségvetési szerveik
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0923______

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

09231_____
09232_____
09233_____
0923301___
0923302___
0923303___
0923304___
0923305___
0923306___
0923307___
0923308___
0923309___
0923310___
0924______
09241_____
09242_____

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
előirányzata
Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson
belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
teljesítése
ebből: központi költségvetési szervek
ebből: központi kezelésű előirányzatok
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
ebből: elkülönített állami pénzalapok
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
ebből: társulások és költségvetési szerveik
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belül
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belül
előirányzata
Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételére államháztartáson
belül

jelző
K
K
O
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
O
O
K
K
O
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
O
K
K

09243_____

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belül teljesítése

O

0924301___
0924302___
0924303___
0924304___
0924305___
0924306___
0924307___
0924308___
0924309___
0924310___
0925______
09251_____
09252_____
09253_____
0925301___
0925302___
0925303___
0925304___
093_______
0936______
09361_____
09362_____
09363_____
0936301___
0936302___
0936303___

ebből: központi költségvetési szervek
ebből: központi kezelésű előirányzatok
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
ebből: elkülönített állami pénzalapok
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
ebből: társulások és költségvetési szerveik
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata
Követelés egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről teljesítése
ebből: központi költségvetési szervek
ebből: központi kezelésű előirányzatok
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
Közhatalmi bevételek
Egyéb közhatalmi bevételek
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata
Követelés egyéb közhatalmi bevételekre
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése
ebből: cégnyilvántartás bevételei
ebből: eljárási illetékek
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
O
K
K
O
K
K
K
K
O
O
K
K
O
K
K
K
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0936304___
0936305___

ebből: felügyeleti díjak
ebből: ebrendészeti hozzájárulás
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény

0936306___
0936307___
0936308___
0936309___
0936310___
0936311___
0936312___
0936399___
094_______
09401_____
094011____
094012____
094013____
09402_____
094021____
094022____
094023____
09402301__
09402302__
09402399__
09403_____
094031____
094032____
094033____
09403301__
09403399__
09405_____
094051____
094052____
094053____
09406_____
094061____
094062____
094063____
09407_____
094071____
094072____
094073____
09408_____
094082____
0940821___
0940822___
0940823___
094082301_
094082302_
094082399_
09409_____
094092____
0940921___
0940922___
0940923___
094092301_
094092302_
094092303_
094092304_
094092399_
09410_____
094101____
094102____
094103____
09411_____

szerinti kárenyhítési hozzájárulás
ebből: környezetvédelmi bírság
ebből: természetvédelmi bírság
ebből: műemlékvédelmi bírság
ebből: építésügyi bírság
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott
közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része
ebből: egyéb bírság
Egyéb Egyéb közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Készletértékesítés ellenértéke
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata
Követelés készletértékesítés ellenértékére
Készletértékesítés ellenértéke teljesítése
Szolgáltatások ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata
Követelés szolgáltatások ellenértékére
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj
Egyéb Szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata
Követelés közvetített szolgáltatások ellenértékére
Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése
ebből: államháztartáson belül
Egyéb Közvetített szolgáltatások értéke
Ellátási díjak
Ellátási díjak előirányzata
Követelés ellátási díjakra
Ellátási díjak teljesítése
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata
Követelés kiszámlázott általános forgalmi adóra
Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése
Általános forgalmi adó visszatérítése
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata
Követelés általános forgalmi adó visszatérítésére
Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata
Követelés Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételekre
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése
ebből: államháztartáson belül
ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételeinek előirányzata
Követelés más egyéb pénzügyi műveletek bevételeire
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételeinek teljesítése
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége
Egyéb Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Biztosító által fizetett kártérítés
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata
Követelés biztosító által fizetett kártérítésre
Biztosító által fizetett kártérítés teljesítése
Egyéb működési bevételek
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jelző
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
O
O
K
K
K
O
K
K
O
K
K
K
O
K
K
O
K
K
O
K
K
K
O
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O
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O
O
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O
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K
O
O
K
K
O
K
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O
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O
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094111____
094112____
094113____
09411301__
09411302__
09411399__
095_______
0951______
09511_____
09512_____
09513_____
0951301___
0951399___
0952______
09521_____
09522_____
09523_____
0952301___
0952399___
0953______
09531_____
09532_____
09533_____
096_______
0961______
09611_____
09612_____
09613_____
0962______
09621_____
09622_____
09623_____
0963______
09631_____
09632_____
09633_____
0964______
09641_____
09642_____
09643_____
0964301___
0964302___
0964303___
0964304___
0964305___
0964306___
0964307___
0964308___
0964309___
0965______
09651_____
09652_____
09653_____
0965301___
0965302___
0965303___
0965304___
0965305___
0965306___
0965307___
0965308___
0965309___
0965310___
0965311___
097_______

Egyéb működési bevételek előirányzata
Követelés egyéb működési bevételekre
Egyéb működési bevételek teljesítése
ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek
ebből: kiadások visszatérítései
Egyéb Egyéb működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Immateriális javak értékesítése
Immateriális javak értékesítése előirányzata
Követelés immateriális javak értékesítéséből
Immateriális javak értékesítése teljesítése
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár
Egyéb Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Ingatlanok értékesítése előirányzata
Követelés ingatlanok értékesítéséből
Ingatlanok értékesítése teljesítése
ebből: termőföld-eladás bevételei
Egyéb Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése előirányzata
Követelés egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése
Működési célú átvett pénzeszközök
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Követelés működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülésekre államháztartáson kívülről
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről teljesítése
Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól
Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól előirányzata
Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól
Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól teljesítése
Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése kormányoktól
Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése kormányoktól előirányzata
Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése kormányoktól
Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése kormányoktól teljesülése
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről teljesítése
ebből: egyházi jogi személyek
ebből: egyéb non-profit szervezetek
ebből: egyéb civil szervezetek
ebből: háztartások
ebből: pénzügyi vállalkozások
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
ebből: egyéb vállalkozások
ebből: egyéb külföldiek
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata
Követelés egyéb működési célú átvett pénzeszközökre
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök teljesítése
ebből: egyházi jogi személyek
ebből: egyéb non-profit szervezetek
ebből: egyéb civil szervezetek
ebből: háztartások
ebből: pénzügyi vállalkozások
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
ebből: egyéb vállalkozások
ebből: Európai Unió
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
ebből: egyéb külföldiek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
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Számlaszám

Számlaszám megnevezése

0972______
09723_____

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól előirányzata
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Korm-tól, egyéb nemzetközi

0973______
09733_____
0974______
09741_____
09742_____
09743_____
0974301___
0974302___
0974303___
0974304___
0974305___
0974306___
0974307___
0974308___
0974309___
0975______
09751_____
09752_____
09753_____
0975301___
0975302___
0975303___
0975304___
0975305___
0975306___
0975307___
0975308___
0975309___
0975310___
0975311___
098_______
0981______
09813_____
098131____
0981311___
0981312___
0981313___
09816_____
098161____
098162____
098163____
0981633___
0981635___
09818_____
098181____
098182____
098183____
1_________
11________
110_______
111_______
1110______
11101_____
1111______
1115______
11151_____
11159_____

szervezettől
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Korm-tól, egyéb nemzetközi
szervezettől teljesítése
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
előirányzata
Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson
kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
teljesítése
ebből: egyházi jogi személyek
ebből: egyéb non-profit szervezetek
ebből: egyéb civil szervezetek
ebből: háztartások
ebből: pénzügyi vállalkozások
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
ebből: egyéb vállalkozások
ebből: egyéb külföldiek
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata
Követelés egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökre
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök teljesítése
ebből: egyházi jogi személyek
ebből: egyéb non-profit szervezetek
ebből: egyéb civil szervezetek
ebből: háztartások
ebből: pénzügyi vállalkozások
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
ebből: egyéb vállalkozások
ebből: Európai Unió
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
ebből: egyéb külföldiek
Finanszírozási bevételek
Belföldi finanszírozás bevételei
Maradvány igénybevétele
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata
Követelés előző év költségvetési maradványának igénybevételére
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése
Központi, irányító szervi támogatás
Központi, irányító szervi támogatás előirányzata
Követelés központi, irányító szervi támogatásra
Központi, irányító szervi támogatás teljesítése
Központi, irányító szervi támogatás
Központi támogatási keret (fő és alintézmény)
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei előirányzata
Követelés központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételeire
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei teljesítése
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök
Immateriális javak
Immateriális javak technikai számla
Vagyoni értékű jogok
Vagyoni értékű jogok technikai számla
Vagyoni értékű jogok technikai számla PEN
Vagyoni értékű jogok állománya
Üzembe nem helyezett vagyoni értékű jogok
Üzembe nem helyezett nagyértékű vagyoni értékű jogok
Üzembe nem helyezett kisértékű vagyoni értékű jogok
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Számlaszám

Számlaszám megnevezése

1119______
11191_____
11199_____
112_______
1120______
11201_____
1121______
1125______
11251_____
11259_____
1129______
11291_____
11299_____
116_______
1161______
1162______
118_______

Nulláig leírt vagyoni értékű jogok állománya
Nulláig leírt nagyértékű vagyoni értékű jogok állománya
Kisértékű vagyoni értékű jogok állománya
Szellemi termékek
Szellemi termékek technikai számla
Szellemi termékek technikai számla PEN
Szellemi termékek állománya
Üzembe nem helyezett szellemi termékek
Üzembe nem helyezett nagyértékű szellemi termékek
Üzembe nem helyezett kisértékű szellemi termékek
Nulláig leírt szellemi termékek állománya
Nulláig leírt nagyértékű szellemi termékek állománya
Kisértékű szellemi termékek állománya
Immateriális javak értékhelyesbítése
Vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése
Szellemi termékek értékhelyesbítése
Immateriális javak terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

1181______

Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

O

11811_____

Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

K

11815_____

Üzembe nem helyezett vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

O

118151____

Üzembe nem helyezett nagyértékű vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

K

118159____

Üzembe nem helyezett kisértékű vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése és visszaírása

K

11819_____

Nulláig leírt vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése és visszaírása

K

1182______

Szellemi termékek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

O

11821_____

Szellemi termékek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

K

11825_____

Üzembe nem helyezett szellemi termékek terven felüli értékcsökkenése és visszaírása

O

118251____

Üzembe nem helyezett nagyértékű szellemi termékek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

K

118259____

Üzembe nem helyezett kisértékű szellemi termékek terven felüli értékcsökkenése és visszaírása

K

11829_____

Nulláig leírt szellemi termékek terven felüli értékcsökkenése és visszaírása

K

119_______
1191______
11911_____
11919_____
119191____
119199____
1192______
11921_____
11929_____
119291____
119299____
12________
121_______
1210______
12109_____
1211______
12111_____
121112____
1211122___
12112_____
1211121___
121122____
121123____
12113_____
121134____
121135____
1219______
12192_____
121921____
121922____
121923____

Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése
Vagyoni érétkű jogok terv szerinti értékcsökkenése
Vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése
Nulláig leírt vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése
Nulláig leírt nagyértékű vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése
Kisértékű vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése
Szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése
Szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése
Nulláig leírt szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése
Nulláig leírt nagyértékű szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése
Kisértékű szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Ingatlanok
Ingatlanok technikai számla
Ingatlanok technikai számla
Ingatlanok állománya
Földterületek állománya
Telkek állománya
Egyéb célú telkek állománya
Épületek állománya
Lakótelkek állománya
Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek aktivált állománya
Egyéb épületek aktivált állománya
Egyéb építmények állománya
Értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmény aktivált állománya
Különféle egyéb építmények állománya
Nulláig leírt ingatlanok állománya
Nulláig leírt épületek állománya
Nulláig leírt lakóépületek aktivált állománya
Nulláig leírt értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek
Nulláig leírt egyéb épületek állománya
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12193_____
121934____
121935____
12199_____
122_______
1220______
12209_____
1221______
1229______
12291_____
12299_____
126_______
1261______
1262______
1263______
1264______

Nulláig leírt építmények aktivált állományának értéke
Nulláig leírt értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények
Nulláig leírt különféle egyéb építmények állománya
Kisértékű ingatlanok állománya
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok technikai számla
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok technikai számla
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állománya
Nulláig leírt ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Nulláig leírt nagyértékű ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Kisértékű ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni érték jogok
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése
Földterületek értékhelyesbítése
Épületek értékhelyesbítése
Egyéb építmények értékhelyesbítése
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése

128_______

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

O

1281______

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

O

12811_____
128111____
1281112___
12811121__
12811122__
128112____
1281121___
1281122___
1281123___
128113____

Ingatlanok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Földterületek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Telkek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Lakótelkek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Egyéb célú telkek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Épületek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Lakóépületek terven felüli értékcsökkenése
Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek terven felüli értékcsökkenése
Egyéb épületek terven felüli értékcsökkenése
Építmények terven felüli értékcsökkenése
Értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terven felüli értékcsökkenése és annak

O
O
O
K
K
O
K
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K
O

1281134___
1281135___

visszaírása
Különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenése

12812_____

Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

1289______
12891_____
128912____
1289121___
1289122___
1289123___
128913____
1289134___
1289135___
12892_____
129_______
1291______
12911_____
129111____
1291112___
12911121__
12911122__
129112____
1291121___
1291122___
1291123___
129113____
1291134___
1291135___
12912_____
1299______

Nulláig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése és annak
visszaírása
Nulláig leírt ingatlanok terven felüli értékcsökkenés és annak visszaírása
Nulláig leírt épületek terven felüli értékcsökkenés és annak visszaírása
Nulláig leírt lakóépületek felüli értékcsökkenés és annak visszaírása
Nulláig leírt értékét nem csökkentő műemlékvédelmi épület terven felüli értékcsökkenése és annak
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visszaírása
Nulláig leírt egyéb épületek terven felüli értékcsökkenés és annak visszaírása
Nulláig leírt építmények terven felüli értékcsökkenés és annak visszaírása
Nulláig leírt értékét nem csökkentő műemlék védelmi építmény terven felüli értékcsökkenés és annak

K
O

visszaírása
Nulláig leírt különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Nulláig leírt ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése és annak

K

visszaírása
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése
Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állomány terv szerinti értékcsökkenése
Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése
Földterületek terv szerinti értékcsökkenése
Telkek terv szerinti értékcsökkenése
Lakótelkek terv szerinti értékcsökkenése
Egyéb célú telkek terv szerinti értékcsökkenése
Épületek terv szerinti értékcsökkenése
Lakóépületek terv szerinti értékcsökkenése
Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek terv szerinti értékcsökkenése
Egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése
Egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése
Értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terv szerinti értékcsökkenése
Különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése
Nulláig leírt ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése

15

K

O
O
O
O
O
O
K
K
O
K
K
K
O
K
K
K
O

Könyvelési

Számlaszám

Számlaszám megnevezése

12991_____
129912____
1299121___
1299122___
1299123___
129913____
1299134___
1299135___
129919____
12992_____

Nulláig leírt ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése
Nulláig leírt épületek terv szerinti értékcsökkenése
Nulláig leírt lakóépületek terv szerinti értékcsökkenése
Nulláig leírt értékét nem csökkentő, műemlék védettségű épület terv szerinti értékcsökkenése
Nulláig leírt egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése
Nulláig leírt építmények terv szerinti értékcsökkenése
Nulláig leírt értékét nem csökkentő műemlék védettségű építmény terv szerinti értékcsökkenése
Nulláig leírt különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése
Kisértékű ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése
Nulláig leírt ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése

129921____

Nulláig leírt nagyértékű ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerint értékcsökkenése

K

129929____
13________
131_______
1310______
13109_____
1311______
13111_____
13112_____
13113_____
13116_____
1312______
1319______
13191_____
13192_____
13193_____
13196_____
13199_____
136_______
138_______
1381______
13811_____
13812_____
13813_____
13816_____

Kisértékű ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerint értékcsökkenése
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek technikai számla
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek technikai számla
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya
Informatikai eszközök állománya
Egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya
Kulturális javak állománya
Járművek állománya
Értékét nem csökkentő kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya
Nulláig leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya
Nulláig leírt informatikai eszközök állománya
Nulláig leírt egyéb gépek, berendezések, felszerelések állománya
Nulláig leírt kulturális javak állománya
Nulláig leírt járművek állománya
Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékhelyesbítése
Gépek, berendezések, felszerelések terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Gépek, berendezések, felszerelések terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Informatikai eszközök terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Egyéb gép, berendezés és felszerelés terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Kulturális javak terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Nulláig leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek állomány terven felüli értékcsökkenése és annak
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1389______
13891_____
13892_____
13893_____
13896_____
139_______
1391______
13911_____
13912_____
13913_____
13916_____
1399______
13991_____
13992_____
13993_____
13996_____
13999_____
15________
151_______
1510______
15102_____
15103_____
15109_____
1512______
15121_____
151212____
1512121___
1512122___

visszaírása
Nulláig leírt informatikai eszközök terven felüli értékcsökkenése és visszaírása
Nulláig leírt egyéb gép, berendezés és felszerelés terven felüli értékcsökkenése és visszaírása
Nulláig leírt kulturális javak terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Nulláig leírt járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése
Informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése
Egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése
Kulturális javak terv szerinti értékcsökkenése
Járművek terv szerinti értékcsökkenése
Nulláig leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése
Nulláig leírt informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése
Nulláig leírt egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése
Nulláig leírt kulturális javak terv szerinti értékcsökkenése
Nulláig leírt járművek terv szerinti értékcsökkenése
Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése
Beruházások, felújítások
Befejezetlen beruházások
Befejezetlen beruházások technikai számla
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok beruházás technikai számla
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek beruházás technikai számla
Beruházás technikai számla
Befejezetlen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok beruházása
Befejezetlen földterületek beruházásának állománya
Befejezetlen telkek beruházásának állománya
Befejezetlen lakótelkek beruházásának állománya
Befejezetlen egyéb célú telkek beruházásának állománya
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15122_____
151222____
151223____
15123_____
151234____
151235____
15124_____
15129_____
1513______
15131_____
15132_____
15133_____
15136_____
15139_____
152_______
1520______
15202_____
15203_____
15209_____
1522______
15222_____
152222____
152223____
15223_____
152234____
152235____
15229_____
1523______
15231_____
15232_____
15233_____
15236_____
15239_____
158_______

Befejezetlen épületek beruházásának állománya
Befejezetlen értékét nem csökkentő műemlékvédelmi épületek beruházása
Befejezetlen egyéb épületek beruházásának állománya
Befejezetlen építmények beruházásának állománya
Értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények beruházása
Különféle egyéb építmények beruházásának állománya
Befejezetlen ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beruházása
Üzembe nem helyezett kisértékű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Befejezetlen gépek, berendezések, felszerelések, járművek beruházása
Befejezetlen informatikai eszközök beruházása
Befejezetlen egyéb gép, berendezés, felszerelés beruházása
Befejezetlen kulturális javak beruházásának állománya
Befejezetlen jármű beruházásának állománya
Üzembe nem helyezett kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya
Befejezetlen felújítások
Befejezetlen felújítások technikai számla
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok felújítás technikai számla PEN
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek felújítás technikai számla
Felújítás technikai számla
Befejezetlen ingatlanok felújításának állománya
Befejezetlen épület felújítások állománya
Befejezetlen értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épület felújítása
Befejezetlen egyéb épület felújítások állománya
Befejezetlen egyéb építmények felújításának állománya
Értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények felújítása
Különféle egyéb építmények felújításának állománya
Kisértékű ingatlanok felújítása
Befejezetlen gépek, berendezések, felszerelések, járművek felújítása
Befejezetlen informatikai eszközök felújításának állománya
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések felújítása
Befejezetlen kulturális javak felújításának állománya
Befejezetlen járművek felújításának állománya
Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek felújítása
Befejezetlen beruházások, felújítások terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, beruházások, felújítások terven felüli értékcsökkenés és

1582______
15821_____
158212____
1582121___
1582122___
15822_____
158221____
158222____
158223____
15823_____
158234____
158235____
15824_____
15829_____
1583______

annak visszaírása
Földterület beruházások, felújítások terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Telek beruházások, felújítások terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Lakótelek beruházások, felújítások terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Egyéb célú telek beruházások, felújítások terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Épület beruházások, felújítások terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Lakóépület beruházások, felújítások terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Értékét nem csökkentő, műemlékvédelmi épület beruházás, felújítás, terven felüli értékcsökkenése és
annak visszaírása
Egyéb épület beruházások, felújítások terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Építmény beruházások, felújítások terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Érékét nem csökkentő műemléki védettségű építmény beruházások, felújítások terven felüli
értékcsökkenése és annak visszaírása
Különféle egyéb építmény beruházások, felújítások terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Ingatlannal kapcsolatos vagyoni értékű jogok, beruházások, felújítások terven felüli értékcsökkenése és
annak visszaírása
Üzembe nem helyezett kisértékű ingatlannal kapcsolatos vagyoni értékű jogok, beruházások, felújítások
terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek beruházás, felújítás terven felüli értékcsökkenése és annak
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15831_____

visszaírása
Informatikai eszközök terven felüli értékcsökkenése és visszaírása

15832_____

Egyéb gép, berendezés, felszerelés beruházás, felújítás terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

K

15833_____
15836_____

Kulturális javak beruházása, felújítás terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Jármű beruházásának, felújításának terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Üzembe nem helyezett kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek beruházás, felújítás terven

K
K

15839_____
2_________
21________

felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök
Vásárolt készletek

K
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211_______
2110______
21101_____
21109_____
2111______
21111_____
21112_____
21119_____
2112______
21121_____
21122_____
21123_____
21124_____
21125_____
21129_____
212_______
2120______
21201_____
21209_____
2121______
21211_____
2125______
218_______
2181______
21811_____
218111____
218112____
218119____
21812_____
218121____
218122____
218123____
218124____
218125____
218129____
21813_____
21814_____
3_________
32________
321_______
3211______
3212______
322_______
3221______
3229______
33________
331_______
3311______
33114_____
3312______
33120_____
33121_____
33122_____
33123_____
33128_____
33129_____
3318______
332_______
3321______
33211_____
33212_____
3322______
33221_____
33222_____
3328______

Anyagok
Anyagok technikai számla
Anyagok technikai számla PEN
Anyagok technikai számla
Szakmai anyagok
Gyógyszerek
Vegyszerek
Egyéb szakmai anyagok
Üzemeltetési anyagok
Élelmiszerek
Irodaszerek, nyomtatványok
Tüzelőanyagok
Hajtó- és kenőanyagok
Munkaruhák, védőruhák, formaruhák, egyenruhák
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok
Áruk
Áruk technikai számla
Áruk technikai számla PEN
Áruk technikai számla
Raktári áruk
Raktári áruk beszerzési áron
Betétdíjas göngyölegek
Vásárolt készletek értékvesztése és visszaírása
Vásárolt készletek értékvesztése és visszaírása
Szakmai anyagok értékvesztése és visszaírása
Gyógyszerek értékvesztése és visszaírása
Vegyszerek értékvesztése és visszaírása
Egyéb szakmai anyagok értékvesztése és visszaírása
Üzemeltetési anyagok értékvesztése és visszaírása
Élelmiszerek értékvesztése és visszaírása
Irodaszerek, nyomtatványok értékvesztése és visszaírása
Tüzelőanyagok értékvesztése és visszaírása
Hajtó- és kenőanyagok értékvesztése és visszaírása
Munkaruhák, védőruhák, formaruhák, egyenruhák értékvesztése és visszaírása
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok értékvesztése, visszaírása
Áruk értékvesztése és visszaírása
Betétdíjas göngyölegek értékvesztése és visszaírása
Pénzeszközök, követelések, aktív időbeli elhatárolások
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
Forintpénztár
Forintpénztár-számla
Készpénzben kezelt idegen pénzeszköz
Valutapénztár
Valutapénztár
Valuta árfolyam-különbözete
Forintszámlák és devizaszámlák
Forintszámlák
Kincstáron kívüli forintszámlák
Dolgozók lakásépítésének, vásárlásának munkáltatói támogatásának számlája
Kincstárban vezetett forintszámlák
Pénzforgalom nélküli sajátos elszámolások kincstárnál vezetett számláknál
Kincstári egységes számla (KESZ)
Központi és köztestületi költségvetési szervek fizetési számlái
Fejezeti kezelésű előirányzatok fizetési számlái
Letétek, biztosítékok
Egyéb kincstári számlák
Kincstáron kív. forintszámlák értékvesztése és visszaírása
Devizaszámlák
Kincstáron kívül devizaszámlák
Kincstáron kívüli devizaszámla
Kincstáron kívüli deviza árfolyam-különbözetek
Kincstárban vezetett devizaszámlák
Kincstári devizaszámla
Kincstári deviza árfolyam-különbözetek
Kincstáron kívüli devizában vezetett fizetési számlák értékvesztése és visszaírása
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35________
351_______
3510______

Követelések
Költségvetési évben esedékes követelések
Költségvetési évben esedékes követelések visszatérítendő támogatások technikai számla
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson

3511______
3512______
3513______
3514______
3515______
3516______
3517______
3518______
352_______
3521______
3522______
3523______
3524______
3525______
3526______
3527______
3528______
358_______
3581______
35811_____
35812_____
3582______
35821_____
35822_____
3583______
35831_____
35832_____
3584______
35841_____
35842_____
3585______
35851_____
35852_____
3586______
35861_____
35862_____
36________
361_______
363_______
3631______
3632______
364_______
3641______
36411_____
364111____
364112____
36412_____
364121____
364122____
364123____
364124____
364125____
364126____
364129____
36413_____
36414_____
3642______
36421_____

belülről
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson
belülről
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételre
Költségvetési évet követően esedékes követelések
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire
államháztartáson belülről
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire
államháztartáson belülről
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre
Követelések értékvesztése és annak visszaírása
Követelések közhatalmi bevételre értékvesztése és visszaírása
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre
Követelések működési bevételre értékvesztése és visszaírása
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre
Követelések felhalmozási bevételre értékvesztése és visszaírása
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre
Követelések működési célra átvett pénzeszközre értékvesztése és visszaírása
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
Követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre értékvesztés és visszaírása
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
Követelések finanszírozási bevételekre értékvesztése és visszaírása
Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre
Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre
Sajátos elszámolások
Pénzeszközök átvezetési számla
Azonosítás alatt álló tételek
Azonosítás alatt álló kiadások elszámolása
Azonosítás alatt álló bevételek elszámolása
Általános forgalmi adó elszámolása
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható ÁFA
Adott előleghez kapcsolódó egyenes adózású előzetesen felszámított ÁFA
Adott előleghez kapcsolódó arányosításba vont előzetesen felszámított ÁFA
Más előzetesen felszámított levonható ÁFA
Más egyenes adózású előzetesen felszámított levonható ÁFA
Más fordított adózású előzetesen felszámított levonható ÁFA
Általános forgalmi adó visszaigénylés elszámolása
Más arányosításba vont előzetesen felszámított levonható ÁFA
Pénzforgalmi teljesítésű ÁFA (nem tárgyidőszaki bevallású)
Folyamatos teljesítésű ÁFA (nem tárgyidőszaki bevallású)
Adókörön kívüli kiadási tételek technikai számla
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA
Más előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA
Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása
Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó
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36422_____
364221____
364222____
364223____
364224____
364229____
365_______
3651______
36511_____
36512_____
36513_____
36514_____
36515_____
36516_____
36518_____
365181____
365182____
365183____
365184____
365185____
365186____
3657______
3659______
366_______
3661______

Más fizetendő általános forgalmi adó
Más egyenes adózású fizetendő általános forgalmi adó
Más fordított adózású fizetendő általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó befizetés elszámolása
Folyamatos teljesítésű ÁFA (nem tárgyidőszaki bevallású)
Adókörön kívüli kiadási tételek technikai számla
Követelés jellegű sajátos elszámolások
Adott előlegek
Immateriális javakra adott előlegek
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek
Készletekre adott előlegek
Igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek
Foglalkoztatottaknak adott előlegek
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések
Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása
Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és visszaírása
Beruházásra, felújításra adott előlegek értékvesztése és visszaírása
Készletekre adott előlegek értékvesztése és visszaírása
Készletekre adott előlegek értékvesztése és visszaírása
Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és visszaírása
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és visszaírása
Folyósított és megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszköz, biztosíték
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások
December havi illetmények, munkabérek elszámolása

3662______

Utalványok, bérletek, más készpénz-helyettesítő eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása

O

367_______
3671______
36711_____
36712_____
3672______
3673______
3678______
36781_____
36782_____
3679______
36791_____
37________
371_______
3713______
372_______
3722______
373_______
3739______
3919______
4_________
41________
411_______
412_______
4121______
4129______
41291_____
41292_____
413_______
4133______
414_______
415_______
416_______
42________
421_______
4210______
4211______
42110_____
42111_____

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
Kapott előlegek
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések
Egyéb kapott előlegek
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszköz, biztosíték
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszköz, biztosíték FOLYÓSZÁMLÁS
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszköz, biztosíték
Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei
Aktív időbeli elhatárolások
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
Tevékenység e/bevétel, egyéb e/bevétel, kamat e/bevétel elhatárolása
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása
Halasztott ráfordítások
A követelésjellegű aktív időbeli elhatárolások értékvesztése
Közvetett banki/pénztári tételek technikai számla
Források
Saját tőke
Nemzeti vagyon induláskori értéke
Nemzeti vagyon változása
Nemzeti vagyon változása
Nemzeti vagyon átadás-átvétel (címen belül)
Befektetett eszközök miatti vagyon változása címen belül
Készletek miatti vagyon változása címen belül
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változása
Felhalmozott eredmény
Eszközök értékhelyesbítésének forrása
Mérleg szerinti eredmény
Kötelezettségek
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek visszatérítendő támogatásra technikai
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatások elszámolási számla
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
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4212______
42120_____
42121_____
4213______
4214______
4215______
4216______
4217______
4218______
4219______
422_______
4221______
4222______
4223______
4224______
4225______
4226______
4227______
4228______
4229______
44________
441_______
4411______
4412______
442_______
4421______
4423______
443_______
4431______
4432______
4433______
4434______
49________
491_______
492_______
493_______
494_______
4942______
4943______
495_______
4951______
4952______
5_________
51________
511_______
5111______
5112______
5119______
512_______
5121______
5122______
5123______
5124______
5125______
5129______
519_______
52________
521_______
522_______
523_______
524_______

Könyvelési

Számlaszám megnevezése

jelző

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási
adóra
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adó elszámolási számla
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adóra
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adóra
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
Passzív időbeli elhatárolások
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása
Költségek ellentételezésére kapott támogatások elhatárolása
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások elhatárolása
Fizetendő kamatok elhatárolása
Halasztott eredményszemléletű bevételek
Elengedett kötelezettségek miatti elhatárolás
Fejlesztési célra kapott végleges támogatások elhatárolása
Térítés nélkül átvett (ajándékba kapott, fellelt stb.) eszközök értékének elhatárolása
Befektetett eszközök tartós használati, üzemeltetési, kezelési jogaiért kapott bevétel elhatárolása
Évi mérlegszámlák
Nyitómérleg számla
Mérleg szerinti eredmény elszámolása
Zárómérleg számla
Árfolyam-különbözet elszámolási számla
Árfolyam-különbözet elszámolási számla egyéb pénzeszközök
Árfolyam-különbözet elszámolási számla követelések, kötelezettségek
Mérlegrendezési számla
Év eleji mérlegrendezési számla
Átszervezéshez kapcsolódó mérlegrendezési számla
Költségnemek
Anyagköltség
Vásárolt szakmai anyagok költségei
Gyógyszerek költségei
Vegyszerek költségei
Egyéb szakmai anyagok költségei
Vásárolt üzemeltetési anyagok költségei
Élelmiszerek költségei
Irodaszerek, nyomtatványok költségei
Tüzelő anyagok költségei
Hajtó- és kenőanyagok költségei
Munkaruhák, védőruhák, formaruhák, egyenruhák költségei
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok költségei
Anyagköltség megtérülés
Igénybe vett szolgáltatások költségei
Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások költségei
Közüzemi díjak költségei
Vásárolt élelmezés költségei
Bérleti és lízing díjak költségei
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525_______
526_______
527_______
528_______
529_______
53________
531_______
532_______
533_______
534_______
54________
541_______
542_______
543_______
544_______
545_______
546_______
547_______
548_______
549_______
5491______

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások költségei
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások költségei
Egyéb szolgáltatások költségei
Kiküldetések (napidíj nélküli) költségei
Reklám - és propaganda költségei
Bérköltség
Törvény szerinti illetmények, munkabérek költségei
Normatív jutalmak költségei
Céljuttatás, projektprémium költségei
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat költségei
Személyi jellegű egyéb kifizetések költségei
Végkielégítés költségei
Jubileumi jutalom költségei
Béren kívüli juttatások költségei
Ruházati költségtérítés költségei
Közlekedési költségtérítés költségei
Lakhatási támogatások költségei
Szociális támogatások költségei
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak és egyéb költségtérítéseinek költségei
MHO személyi juttatások költségei
Választott tisztségviselők juttatásainak költségei

5492______

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások költségei
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5493______
55________
551_______
552_______
553_______
554_______
555_______
556_______
557_______
56________
561_______
562_______
57________
571_______
572_______
59________
591_______
6_________
66________
69________
691_______
6911______
6916______
7_________
8_________
81________
811_______
812_______
813_______
814_______
82________
821_______
822_______
823_______
83________
84________
841O_______
8411_______

Egyéb külső személyi juttatások költségei
Bérjárulékok
Szociális hozzájárulási adó költségei
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO) költsége
Egészségügyi hozzájárulás költségei
Táppénz hozzájárulás költségei
Korkedvezmény-biztosítási járulék költségei
Rehabilitációs hozzájárulás költségei
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó költségei
Értékcsökkenési leírás
Nagyértékű befektetett eszközök terv szerinti értékcsökkenés
Kisértékű befektetett eszközök terv szerinti értékcsökkenése
Aktivált saját teljesítmények értéke
Saját termelésű készletek állományváltozása
Saját előállítású eszközök aktivált értéke
Költségnem átvezetési számla
Költségnem átvezetési számla
Költséghelyek, általános költségek
Központi irányítás költségei
Általános költségek átvezetési számla
Költséghelyek, általános költségek átvezetési számla
Javító-karbantartó műhelyek költségei átvezetési számla
Központi irányítás költségei átvezetési számla
Tevékenységek költségei
Elszámolt költségek és ráfordítások
Anyagjellegű ráfordítások
Anyagköltség
Igénybe vett szolgáltatások értéke
Eladott áruk beszerzési értéke
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
Személyi jellegű ráfordítások
Bérköltség
Személyi jellegű egyéb kifizetések költségei
Bérjárulékok
Értékcsökkenés leírás
Egyéb ráfordítások
Immateriális javak, tárgyi eszköz értékesítés bevételének és könyv szerinti értékének különbözete
Immateriális javak, tárgyi eszköz értékesítés bevételének és könyv szerinti értékének különbözete
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842_______

Hiányzó, selejtezett, megsemmisült, állományból kivezetett eszközök könyv szerinti forgalmi értéke

K

8421______

Hiányzó, selejtezett, megsemmisült, állományból kivezetett immateriális javak, tárgyi eszközök könyv
szerinti értéke
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8422______
843_______
8431______
8432______
8433______

Hiányzó, selejtezett, megsemmisült állományból kivezetett készletek könyv szerinti értéke
Különféle egyéb ráfordítások
Anyagok, áruk veszteségjellegű leltárértékelési különbözete
Kötelezett megszűnése miatt behajthatatlanként leírt követelések
Más okból behajthatatlanként leírt követelések

8434______

Térítés nélkül átadott részesedés vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök nyilvántartás szerinti értéke
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84341_____
8435______
84351_____
84352_____
84353_____
843531____
843532____
84354_____
843541____
843542____
843543____
843544____
84356_____

Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke
Más különféle egyéb ráfordítások
Központi, irányító szervi működési célú támogatások folyósításának ráfordításai
Egyéb működési célú támogatások folyósításának ráfordításai
Elvonások, befizetések, adók, illetékek, díjak, hozzájárulások, visszatérítések ráfordításai
Előzetesen felszámított, le nem vonható ÁFA miatti ráfordítások
Egyéb elvonások, befizetések, adók, illetékek, díjak, hozzájárulások, visszatérítések, ráfordításai
Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés
Készletek elszámolt értékvesztése
Követelések elszámolt értékvesztése
Immateriális javak elszámolt terven felüli értékcsökkenése
Tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenése
Egyéb államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatások

O
K
K
O
K
K
O
K
K
K
K
O
K

843561____

Egyéb államháztartáson belüli egyéb végleges felhalmozási célú támogatások folyósításainak ráfordításai

K

843562____
84357_____

Központi, irányító szervi felhalmozási támogatások folyósításának ráfordításai
Egyéb felhalmozási célú támogatások folyósításainak ráfordításai

O
K

843571____

Államháztartáson kívülre egyéb végleges felhalmozási célú támogatások folyósításának ráfordításai

K

843573____

Államháztartáson belülre felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ráfordításai

K

84359_____
85________
853_______
8531______
8532______
855_______

Különféle egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
Államháztartáson belüli fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
Államháztartáson kívüli fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított

O
O
K
K
O
K

8552______
8553______
85534_____
85539_____
9_________
91________
911_______
912_______
913_______
92________
921_______
9212______
9213______
922_______
9221______
9222______
923_______
9231______
9232______
924_______
9241______
92411_____
92412_____
9242______
92421_____
9243______
92431_____
92432_____
9244______
92441_____

árfolyamveszteség
Pénzügyi műveletek más egyéb ráfordításai
Átváltáskori, értékeléskori hitelviszonyt megtestesítő értékpapír árfolyamveszteség
Egyéb különféle pénzügyi műveletek ráfordításai
Eredményszemléletű bevételek
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei
Egyéb eredményszemléletű bevételek
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
Központi, irányító szervi kapott működési célú támogatás e/bevételei
Központi, irányító szervi kapott felhalmozási célú támogatás
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
Államháztartáson belülről egyéb működési célú végleges támogatások e/bevételei
Államháztartáson kívülről egyéb működési célú végleges átvett pénzeszközök e/bevételei
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei
Államháztartáson belülről egyéb végleges felhalmozási célú támogatások bevételei
Államháztartáson kívülről egyéb végleges felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek
Anyagok, áruk nyereségjellegű leltárértékelési különbözete
Vásárolt készletek nyereségjellegű leltárértékelési különbözete
Áruk nyereségjellegű leltárértékelési különbözete
Térítés nélkül átvett eszközök értéke
Térítés nélkül átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értéke
Ajándékként, hagyatékként kapott, fellelt eszközök piaci értéke
Ajándékként, hagyatékként kapott, fellelt immateriális javak, tárgyi eszközök piaci értéke
Ajándékként, hagyatékként kapott, fellelt készletek piaci értéke
Más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök nettó e/bevételei
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jelző
O
K
K
K
O

O
K
K
O
O
K
K
K
O
O
K
K
O
K
K
O
K
K
O
O
K
K
O
K
O
K
K
O
K
K

Könyvelési

Számlaszám

Számlaszám megnevezése

92442_____
92443_____
924432____
924433____
924434____
92444_____
92445_____
92449_____
93________
934_______
935_______

Elvonások, befizetések, megtérülések, visszatérülések e/bevételei
Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés
Követelések visszaírt értékvesztése
Immateriális javak visszaírt terven felüli értékcsökkenése
Tárgyi eszközök visszaírt terven felüli értékcsökkenése
Kártérítések e/bevételei
Adók, illetékek, díjak, hozzájárulások, visszatérítések e/bevételei
Különféle egyéb e/bevételek
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei
Kiadások visszatérítései
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

9352______

Egyéb pénzeszközök sajátos elszámolások mérlegértékelés során megállapított árfolyamnyereség

O

9353______
93533_____
93539_____

Pénzügyi műveletek más egyéb eredményszemléletű bevételei
Átváltáskori, értékeléskori árfolyamnyereség
Egyéb pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

K
K
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jelző
O
K
K
K
K
K
K
O
K
O
K

