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ELŐSZÓ 

 

Az államháztartás központi és helyi önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési fejezetek és szervek, 

polgármesteri önkormányzati hivatalok, költségvetési intézmények, a többcélú kistérségi társulások 

munkaszervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét a többször módosított 249/2000. (XII. 24.) 

Korm. rendelet szabályozza, mely számlarend készítési kötelezettséget is előír. 

A SALDO Zrt. korábbi gyakorlatát követve ez évben is segítséget kíván nyújtani a központi költségvetési 

fejezetek és költségvetési szervek, a helyi önkormányzatoknak, a helyi önkormányzati költségvetési 

szerveknek, többcélú kistérségi társulásoknak számlarendjük elkészítéséhez, számviteli feladataik 

ellátásához, beszámolási kötelezettségeik teljesítéséhez. 

Az államháztartási szervek 2011. évi számlatükre már megjelent, most a számlarend elkészítéséhez 

kívánunk segítséget nyújtani.  

Ezen kézikönyv tartalmaz minden olyan könyvviteli eseményt, számlaösszefüggést, amely a fejezetek, központi 

költségvetési szervek, az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás gazdálkodását lebonyolító költségvetési 

szervnél előfordul, és maradéktalanul biztosítja a folyamatos könyvvezetés és a beszámoló elkészítésének 

feltételeit. 

A kiadvány a jellegéből adódóan közvetlenül szabályzatként ugyan nem használható, arra viszont alkalmas, 

hogy ez alapján a fejezetek, a központi költségvetési szervek, a polgármesteri hivatalok, önkormányzati 

költségvetési szervek, többcélú kistérségi társulás munkaszervezetei, a helyi sajátosságok ismeretében a 

könyvelési programban szereplő főkönyvi számlák megfeleltetésével, megfelelő aktualizálásával, a 

bizonylati szabályzattal kiegészítve elkészítheti saját számlarendjét. 

A számlarendben a főkönyvi számlák magyarázatánál – az államháztartás szervezetei eltérő sajátossága 

miatt – azzal kívánunk segítséget nyújtani, hogy más-más színnel jelöltük az egyes szabályokat és a 

gazdasági eseményekhez tartozó kontírozásokat. 

Ennek megfelelően: 

– fekete: mind a központi, mind az önkormányzati alrendszerben, 

– piros: kizárólag önkormányzati alrendszerben, 

– kék: a kizárólag a központi alrendszerben 

alkalmazandó szabályok és könyvelési tételek. 

A kiadvány nem tartalmazza a Számlatükröt. A főkönyvi számlák részletezését, azok megnevezését a SALDO 

Zrt. által kiadott „Államháztartási szervezetek számlatükre 2011.” tartalmazza. 

Fenti kiegészítéssel remélhetőleg hasznos szakkönyvet tudunk kínálni a költségvetési szervek 

számlarendjének elkészítéséhez. A kéziratot 2011. február 28-án zártuk le. 

A kiadvány „C” része a költségvetési szerv számviteli politikájához tartozó szabályzatok kialakításához 

nyújt iránymutatást.  

A Saldo-tagok a szabályzatokat CD-n 2 900 Ft-os fogyasztói áron vásárolhatják meg. 

               A SZERZŐ 

 



„A” MINTA ÖSSZEÁLLÍTÁS 

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 

SZÁMVITELI POLITIKÁJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 

I. 

A SZÁMVITELI POLITIKA ALAPVONÁSAI 

A számviteli politika általános jogi szabályozását a  a számviteli törvény tartalmazza. 

A számviteli törvény célja, hogy meghatározza a hatálya alá tartozók beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét, a 

beszámoló összeállítása, a könyvek vezetése során érvényesítendő elveket, az azokra épített szabályokat, valamint a 

nyilvánosságra hozatalra, a közzétételre és a könyvvizsgálatra vonatkozó követelményeket. 

A számviteli törvény a megbízható és valós összkép érdekében tartalmaz keretszabályokat. 

A számviteli politika az adott szervezet egyedi sajátosságainak figyelembe vétele mellett a számviteli törvény 

keretjellegű előírásai megvalósításához szükséges módszerek, eszközök, eljárások, kiegészítő rendelkezések 

sorozata, amelyek betartása az adott szervezetre kötelező. 

A költségvetési szervek esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt.) és az államháztartás 

szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Áhsz.) határozza meg döntően a számviteli politika tartalmát. 

A számviteli politikát nem lehet egy–egy ágazatra, fejezetre, intézménycsoportra elkészíteni, mivel az egyes 

költségvetési szervek adottságai eltérőek. A számviteli politikát tehát minden költségvetési szervnek el kell készíteni. 

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv számviteli politikájában dönthet – az irányító (felügyeleti) szerv 

egyetértése nélkül –, hogy annak rendelkezéseit és a kapcsolódó szabályzatokat kiterjeszti–e a hozzá tartozó önállóan 

működő költségvetési szervekre, vagy azok önálló számviteli politikát alakítanak–e ki, és külön szabályzatokat 

készítenek–e. Ennek a jogkörnek az alkalmazása során figyelemmel kell lenni arra, hogy az önállóan működő 

költségvetési szerv, milyen előirányzatokkal, illetve az előirányzatai felett milyen módon rendelkezik. Így az önállón 

működő és gazdálkodó szabályzatainak teljes tartalmát nem kell kiterjeszteni az önállóan működő költségvetési szervre, 

ha tevékenységének ellátása során bizonyos döntések, eljárások, vagy egyes szabályzat alkalmazására nem kerülhet sor. 

Természetesen  a szabályzatokban, illetve azok részeinél ezt egyértelműen rögzíteni kell. 

Mivel az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv könyvei és elemi költségvetési beszámolója tartalmazza 

az önállóan működő gazdálkodó költségvetési szervek gazdasági eseményeit, valamint vagyontárgyait, ezért a 

számviteli alapelvek szerinti tartalmi azonosság és összehasonlíthatóság akkor teremthető meg, a vonatkozó 

jogszabályi előírások szerinti választási lehetőségek kiválasztásánál, ha minden szereplőre azonos minősítési és 

értékelési eljárások vonatkoznak. Eltérő szabályozások alkalmazására eltérő tevékenység ellátása esetében lehetséges, 

melynek konkrét megjelenése a sajátos szakfeladat végzése. 

A szabályozásnál figyelembe kell venni, hogy az önállóan működő költségvetési szerv gazdasági eseményeit is teljes 

körűen a kettős könyvvitel rendszerében kell elszámolni. 

A költségvetési szervek számviteli politikájának kialakítása során fontos befolyásoló szerepet töltenek be még a 

költségvetési szervek gazdálkodási szabályait előíró törvények és kormányrendeletek. Így az államháztartásról szóló 

1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) 

Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 

A számviteli politika célja, hogy a költségvetési szerveknél olyan számviteli rendszer (könyvvezetési és az azt 

alátámasztó bizonylati rendszer) kerüljön kialakításra, amely alapján összeállított éves elemi költségvetési beszámoló 

megbízható és valós képet nyújtson a gazdálkodásról, illetve a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetről és ez feleljen 

meg mind az Szt., mind az Áhsz., illetve egyéb jogszabályi előírásoknak. 

A számviteli politikában a költségvetési szervnek meg kell határoznia az alkalmazott számviteli rendszer szabályait, 

működtetésének rendjét, amely alapján a költségvetési szerv össze tudja állítani vagyoni, pénzügyi, jövedelmi 

helyzetéről a megbízható és valós képet bemutató éves elemi költségvetési beszámolót. A számviteli politika 



hozzájárul és megalapozza a költségvetési szerv vezetéséhez, a megfelelő információk előállításához szükséges belső 

szabályozási rendet, megfogalmazza azokat az elvárásokat, módszereket, megoldásokat, amelyekre a költségvetési 

szervnek az adott jogszabályi keretek között lehetősége van. 

II. 

A SZÁMVITELI POLITIKÁVAL SZEMBENI 

KÖVETELMÉNYEK 

– A számviteli politikát a számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján kell kidolgozni. 

– A számviteli politikát úgy kell kialakítani, hogy az a költségvetési szerv adottságaihoz, körülményeihez, 

sajátosságaihoz a legjobban illeszkedjen. 

– A számviteli politikát írásba kell foglalni. 

– A költségvetési szerveknek a számviteli politikájuk összeállításánál figyelembe kell venni az Áhsz–nek a számviteli 

politikára vonatkozó kötelező előírásait. 

III. 

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI 

POLITIKÁJÁNAK SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE, 

TARTALMI ELEMEI (MINTASZABÁLYZAT) 

1. A költségvetési szerv bemutatása 

A számviteli politika összeállításánál – bevezetésként – be kell mutatni a költségvetési szervet a tevékenységének 

rövid leírásával, esetleges jövőbeni fejlesztési céljainak megjelölésével. 

Ez azért fontos, mert ennek ismerete alapján lehet a számviteli politika további előírásait, a minősítések 

feltételrendszerét, az egyes eljárási szabályokat értelmezni. 

A költségvetési alapokmány szerkezeti felépítése tehát a következő: 

– A költségvetési szerv azonosító adatai: 

= megnevezése, 

= székhelye, 

= keretszámlái, 

= elszámolási számlái, 

= irányító (felügyeleti) szerv megnevezése, 

= ágazati, szakági besorolása, szakfeladatai, 

= általános forgalmi adó alanyisága, 

= az alapító okirat, illetve jogszabály száma, kelte. 

– A költségvetési szerv szervezeti felépítése: 

= főbb szervezeti egységek, telephelyek, 

= az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez hozzárendelt, önállóan működő költségvetési szervek, 

illetve azon önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek felsorolása, melyek gazdálkodási és könyvvezetési 

feladatait ellátja. 

– A költségvetési szerv tevékenységi köre: 

= az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységi feladatok, 

= az alaptevékenység végzése mellett időleges szabad kapacitást kihasználó tevékenységek, melyeket az 

alaptevékenységre vonatkozó szabályok szerint kell elszámolni, 

= az alapító okiratban meghatározott vállalkozási tevékenység köre, mértéke, 

= gazdasági társaságban való engedélyezett részvétel. 

– Az adott költségvetési szerv gazdálkodásával kapcsolatos – az irányító szerv által meghatározott – sajátos, speciális 

előírások. 



A felsoroltakból megállapítható, hogy ennél a bevezető résznél az adott költségvetési szerv számviteli politikájának 

kialakítási szempontjai lényegében meghatározottá válnak. 

2. A számviteli alapelvek érvényesülése 

A költségvetési szerveknek a számviteli politikájuk kialakítása során elsődlegesen az Szt–ben meghatározott 

számviteli alapelveket kell figyelembe venni. 

Ennek alapján célszerű a számviteli alapelvek áttekintése abból a szempontból, hogy a költségvetési szerveknél az 

Áhsz-ben előírt sajátosságok figyelembe vételével ezek milyen eltérésekkel alkalmazhatók, illetve a számviteli 

politika keretében keletkeznek–e szabályozási feladatok, ha igen akkor ezek milyen tartalmúak legyenek. 

2.1 A vállalkozás folytatásának elve 

Az elemi költségvetési beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során abból kell kiindulni, hogy a gazdálkodó 

szervezet a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés 

beszüntetése vagy bármilyen okból történő jelentős csökkenése. 

A költségvetési szerveknél a vállalkozás folytatásának az elve azt jelenti, hogy a költségvetési szerv folytatja 

tevékenységét, vagyonát, anyagi eszközeit ennek érdekében veszi számba, mérlegeli a vele szemben támasztott 

követelményeket, tervezi és biztosítja az azok teljesítéséhez szükséges feltételeket. Ez az alapelv magában foglalja a 

szerkezeti változások megfigyelésének szükségességét is. Az elv teljesítése tehát perspektivikus gondolkodást, 

körültekintő tervezést, a tartalékok és a szükséges (többlet) források feltárását, adekvát munkaszervezet kialakítását és 

megfelelő munkaszervezést igényel a költségvetési szerv vezetésétől. A feladatok végrehajtásáról készített elemi 

költségvetési beszámolónak meg kell alapozni a következő év, évek költségvetési tervezését. Az EU tagság 

szempontjából különösen fontos, hogy az ún. gördülő tervezés az államháztartás területén alkalmazásra kerüljön. 

Külön jelentőséget ad ennek az elvnek az, hogy a költségvetési szervek – szociális, egészségügyi, oktatási, kutatási 

stb. területen – közfeladatot látnak el, az állam „megbízásából” lakossági igényeket elégítenek ki, a tevékenység 

folytatásáért a költségvetési szerv vezetői fokozott felelősséggel tartoznak. Ennek a felelősségnek tudatában kell 

számba venniük feladataikat, az azokban bekövetkezett vagy várható változásokat, és azok gondos mérlegelésével kell 

elkészíteniük költségvetésüket és kell számot adniuk az elemi költségvetési beszámolóban működésükről.  

A költségvetési szervek esetében az előzőekben foglalt körültekintő, gondos eljárás mellett feltétlenül figyelembe kell 

venni azt a tényt, hogy a végezhető feladatok körét, volumenét, a tevékenység jellegét a költségvetési szervek nem 

alakíthatják ki saját hatáskörükben, mivel ezt az irányító (felügyeleti) szervnek van joga gyakorolni. 

A költségvetési szerveknek a számviteli politikájuk kialakítása során a tevékenység meghatározásánál és a 

feladatváltozás megjelenítésének szabályozásánál kell erre az alapelvre kitérniük. 

2.2 A teljesség elve 

A gazdálkodónak könyvelnie kell mindazon gazdasági eseményeket, amelyeknek az eszközökre és a forrásokra, 

illetve a tárgyévi eredményre gyakorolt hatását az elemi költségvetési beszámolóban ki kell mutatni, ideértve azokat a 

gazdasági eseményeket is, amelyek az adott költségvetési évre vonatkoznak. 

A költségvetési szervek éves költségvetés alapján gazdálkodnak és a könyvvezetésükben „módosított teljesítés 

szemléletet” érvényesítenek, ahol a pénzforgalommal kapcsolatos események figyelemmel kisérése kiemelt, 

elsődleges szerepet tölt be. A módosított teljesítés (módosított eredmény) szemléletű könyvvezetés és beszámolás azt 

jelenti, hogy a költségvetési szerveknek el kell számolniuk a január 1. és december 31. között jelentkező minden 

bevételt és teljesített kiadást. 

Az előzőekből következően tehát a költségvetési szerveknél a teljesség elve azt jelenti, hogy el kell számolni és az 

elemi költségvetési beszámolóban szerepeltetni kell valamennyi bevételt és kiadást – az alap–, kiegészítő, kisegítő, 

mind a vállalkozási tevékenység esetében –, ami január 1. és december 31. között keletkezett. Ilyen értelemben az 

elemi költségvetési beszámolónak teljesnek kell lennie. 



A pénzforgalommal kapcsolatos események kiemelt figyelemmel kísérésén túlmenően a költségvetési szerveknek az 

éves elemi költségvetési beszámolóban és ezzel együtt a könyvvezetésükben is be kell mutatniuk a vagyonnal 

kapcsolatos változásokat is. 

Így feltétlenül fontos, hogy az éves elemi költségvetési beszámoló az eszközök, és források lehető legpontosabb 

állományát tartalmazza. 

2.3 A valódiság elve 

A könyvvitelben rögzített és az elemi költségvetési beszámolóban szereplő tételeknek a valóságban is 

megtalálhatóknak, bizonyíthatóknak, kívülállók által is megállapíthatóknak kell lenniük. 

Értékelésük meg kell, hogy feleljen az Szt–ben és az Áhsz-ben előírt értékelési elveknek és az azokhoz kapcsolódó 

értékelési eljárásoknak. 

Az Szt. hatályos előírásai alapján megállapítható, hogy ennek az alapelvnek a szerepe felértékelődött, mivel az egyes 

értékelési eljárások a mérleg valódiságát tartják elsődlegesnek szemben az óvatosság elvével. 

A költségvetési szerveknek a valódiság elvét az Szt–ben rögzített szabályok szerint kell alkalmazniuk. 

A valódiság elve a számviteli politikában két területen érvényesül 

– az eszközök és források értékelési szabályzatában, 

–  a megbízható és valós összkép kialakítását szolgáló információkon belül az egyes értékelési eljárások 

alkalmazásánál. 

2.4 A világosság elve 

A könyvvezetést és az elemi költségvetési beszámolót áttekinthető, érthető, az Áhsz.–nek megfelelően rendezett 

formában kell elkészíteni. 

A költségvetési szerveknek a világosság elvét az Szt–ben és az Áhsz-ben rögzített szabályok szerint kell alkalmazniuk. 

A számviteli politikában ehhez az alapelvhez a bizonylatokkal kapcsolatos szabályozás kapcsolódik. 

2.5 A következetesség elve 

Az elemi költségvetési beszámoló tartalma és formája, valamint az azt alátámasztó könyvvezetés tekintetében az 

állandóságot és az összehasonlíthatóságot biztosítani kell. 

A költségvetési szerveknél az általános szabályokon túl ez az elv azt is magában foglalja, hogy – mind a féléves, mind 

az éves – elemi költségvetési beszámolók szerkezete, tartalma, formája az elemi költségvetésekkel is összevethető 

legyen. Így ugyanis lehetővé válik, hogy ne csak az egyes évek beszámoló adatait, a vagyon alakulását stb. vessük 

egybe, hanem a terv és a tényszámok is összehasonlíthatóvá váljanak. 

A következetesség elve a számviteli politika vonatkozásában azt is jelenti, hogy az abban megfogalmazott szabályokat, 

eljárásokat következetesen alkalmazni kell, tehát nem célszerű évente a számviteli politikát új alapokra helyezni, 

teljesen újraszabályozni. 

2.6 A folytonosság elve 

Az üzleti év nyitóadatainak meg kell egyezniük az előző üzleti év megfelelő záró adataival. Az egymást követő 

években az eszközök és a források értékelése, az eredmény számbavétele csak az Szt–ben meghatározott szabályok 

szerint változhat. 

A költségvetési szerveknek a folytonosság elvét az Szt–ben rögzített szabályok szerint kell alkalmazniuk. 

A számviteli politikában ezzel az alapelvvel kapcsolatban akkor szükséges intézkedni, ha a választható értékelési 

módot feltétlenül egyik évről a másikra meg kell változtatni. Ebben az esetben az értékelés változtatása hatásának 

mérési feladatait is rögzíteni szükséges. 

 

 



2.7 Az összemérés elve 

Az adott időszak eredményének meghatározásakor a tevékenységek adott időszaki teljesítéseinek elismert bevételeit 

és a bevételeknek megfelelő költségeit (ráfordításait) kell számításba venni, függetlenül a pénzügyi teljesítéstől. A 

bevételeknek és a költségeknek ahhoz az időszakhoz kell kapcsolódniuk, amikor azok gazdaságilag felmerültek. 

A költségvetési szerveknél az összemérés elvét az általános szabályok szerint nem lehet alkalmazni, mivel ezen a 

területen a módosított teljesítés szemlélet érvényesül, a tárgyévre csak az abban az időszakban ténylegesen befolyt 

bevételeket és ugyanabban az évben teljesített kiadásokat lehet elszámolni. Az eredmény (a pénzmaradvány, az 

előirányzat maradvány, vállalkozási maradvány) a tényleges bevételek és kiadások különbözeteként állapítható meg. 

Ezért sajátos értelmezést kapott az Áhsz–ben az összemérés elve: 

– bevételként kell kezelni és elszámolni – mind az alap–, kiegészítő, kisegítő, mind a költségvetési szerv vállalkozási 

tevékenysége tekintetében – a tárgyévben ténylegesen befolyt bevételeket; 

֪– az adott időszak ráfordítását a ténylegesen teljesített kiadások jelentik, és 

– az eredményt – alap-, kiegészítő és kisegítő tevékenységnél a pénzmaradványt. az előirányzat–maradványt, 

vállalkozási tevékenységnél a vállalkozási maradványt – a tárgyévi bevételek és kiadások különbözete alapján kell 

megállapítani. 

Az összemérés elvét az alap–, kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenység tekintetében külön–külön kell 

alkalmazni, aminek feltétele a kiadások tevékenységenkénti elszámolása. 

A költségvetési szervek számviteli politikájában ezzel az alapelvvel összefüggésben 

– az általános kiadások, 

– az értékcsökkenés, 

– az általános forgalmi adó 

– alap–, kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenység közötti megosztásának pontos, az adott költségvetési szervre 

vonatkozó szabályait kell rögzíteni. 

2.8 Az óvatosság elve 

A költségvetési szerveknél az óvatosság elvét is sajátosan kell kezelni. Itt ugyanis – amire már más alapelvek 

ismertetésénél is utaltunk – a módosított teljesítés szemléletéből adódóan nem fordulhat elő, hogy elszámolt eredmény 

(pénzmaradvány, előirányzat maradvány, vállalkozási  maradvány) pénzügyileg ne realizálódjon, mivel csak a 

ténylegesen befolyt bevételt lehet bevételként elszámolni. 

Figyelemmel kell lenni viszont arra, hogy a vállalkozási tevékenység realizált vállalkozási maradványa fedezetet 

nyújt–e az erre a tevékenységre jutó – kiadásként elszámolásra nem kerülő – értékcsökkenési leírásra, azaz ilyen 

módon nem következik–e be vagyonvesztés a vállalkozás kapcsán. A költségvetési szerveknek a vállalkozási 

tevékenységgel összefüggő értékcsökkenést abban az esetben is el kell számolni, ha emiatt a központi költségvetést 

illető befizetés számítási alapja negatív előjelű összeget mutat. 

A költségvetési szerveknek is fontos foglalkozni kell az óvatosság elve alapján az értékvesztéssel. A készletek, a 

követelések, a részvények, más értékpapírok és befektetések árfolyamcsökkenését, értékvesztését itt is el kell 

számolni, az elemi költségvetési beszámolóban a tényleges vagyoni értéket kell szerepeltetni. 

2.9 A bruttó elszámolás elve 

A bevételek és a költségek (ráfordítások), illetve a követelések és a kötelezettségek egymással szemben – az Szt–ben 

szabályozott esetek kivételével – nem számolhatók el. 

A költségvetési szerveknél is fontos a bruttó elszámolási alapelvnek az alkalmazása, mert arra is figyelemmel kell 

lenni, hogy a központi költségvetés is bruttó módon tartalmazza a bevételeket és a kiadásokat. Ennek következtében a 

nettósított zárszámadás a költségvetéssel összehasonlíthatatlan lenne. (De természetesen ugyanez a probléma 

jelentkezne az intézményi költségvetés és elemi költségvetési beszámoló vonatkozásában is.) A bruttó elszámolás 

elvének érvényesítése kizárja a térítményezés lehetőségét, kivéve a függő, átfutó és kiegyenlítő tételeknél, valamint a 

továbbadási célú bevételek rendezésénél, ahol viszont a halmozódás elkerülése érdekében kötelező a nettó jellegű 

rendezés, valamint tárgyévi pénzforgalomban rendezhető hibáknál. 



Meg kell még jegyezni, hogy a bruttó elszámolás elvét természetesen mind az alap, mind a vállalkozási 

tevékenységnél alkalmazni kell. 

A számviteli politikában ez az alapelv az általános forgalmi adó alap és vállalkozási tevékenységre jutó 

elszámolásának szabályozásán keresztül jelenik meg. 

2.10 Az egyedi értékelés elve 

Az eszközöket és a kötelezettségeket a könyvvezetés és a beszámoló elkészítése során egyedileg kell rögzíteni és 

értékelni. 

A költségvetési szerveknek az egyedi értékelés alapelvét az Szt–ben rögzített szabályok szerint kell alkalmazniuk, 

azzal az eltéréssel, hogy az adók és adók módjára behajtható kötelezettségeknél az értékelés csoportosan is történhet.  

A számviteli politikában ez az alapelv az értékelési szabályzatban megfogalmazott eljárási szabályokon keresztül 

jelenik meg. 

2.11 Az időbeli elhatárolás elve 

Az olyan gazdasági események kihatásait, amelyek két vagy több üzleti évet is érintenek, az adott időszak bevételei, 

és költségei között olyan arányban kell elszámolni, ahogyan az alapul szolgáló időszak és az elszámolási időszak 

között megoszlik. 

A költségvetési szervek a „módosított teljesítés szemléletű” könyvvezetés miatt időbeli elhatárolás az alapelvet nem 

alkalmazhatják, így az ezzel kapcsolatos eljárási módok, szabályok sem jelenhetnek meg a számviteli politikájukban. 

2.12 A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve 

A beszámolóban és az azt alátámasztó könyvvezetés során a gazdasági eseményeket, ügyleteket a tényleges gazdasági 

tartalmuknak megfelelően az Szt. alapelveihez, vonatkozó előírásaihoz igazodóan kell bemutatni, illetve annak 

megfelelően kell elszámolni. 

A költségvetési szerveknek a tartalom elsődlegessége a formával szemben alapelvet az Szt–ben rögzített szabályok 

szerint kell alkalmazniuk. 

A költségvetési szerveknek a számviteli politika kialakításánál gondoskodni kell arról, hogy a gazdasági eseményeket a 

valóságos tartalmuk szerint kell a számviteli elszámolások során megítélni és elszámolni. (Pl. bérelt ingatlanok 

felújítása és a bérleti díj között nettó elszámolás megtiltása stb.) 

2.13 A lényegesség elve 

Lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása 

– az ésszerűség határain belül – befolyásolja a beszámoló adatait felhasználók döntéseit. 

A költségvetési szerveknek a lényegesség alapelvének kialakításánál az Áhsz. 8. § (5) bekezdésében a)– h) pontokban 

foglaltak szerint kell eljárni. 

2.14 A költség–haszon összevetésének elve 

A beszámolóban (a mérlegben, eredmény–kimutatásban, a kiegészítő mellékletben) nyilvánosságra hozott információk 

hasznosíthatósága (hasznossága) álljon arányban az információk előállításának költségeivel. 

A költségvetési szerveknél ezt a számviteli alapelvet a törvények és a kormányrendeletek által előírt információ 

szolgáltatások esetében nem lehet figyelembe venni. 

A költségvetési szervnek az egyes alapelveknél nemcsak az általános szabályokat kell átvenni („átmásolni”), hanem 

be kell mutatni az adott szervezetre vonatkozó érvényesülést. 

 



3.  Az elemi költségvetési beszámoló tartalma és a beszámoló–készítéssel, 

könyvvezetéssel kapcsolatos időpont rögzítése 

3.1. Az elemi költségvetési beszámoló 

A költségvetési szerveknek – a vállalkozásoktól eltérően – nincs módjuk megválasztani az éves elemi költségvetési 

beszámoló elkészítése során az államháztartási információs rendszer sajátosságaiból következően, a zárszámadás 

összeállításához szükséges összesíthető információk biztosítása érdekében a beszámoló formáját. 

Ebben a részben kell a költségvetési szervnek megjelölnie, hogy az évközi és az év végi elemi költségvetési beszámoló 

készítésnél, sajátosságainak figyelembe vételével, mely űrlapokat kell az „A”, „B”, „C”, „I” és „J” garnitúrából 

összeállítania. 

Az elemi költségvetési beszámoló főbb részei a következők: 

– Könyvviteli mérleg, 

– Pénzforgalmi jelentés, 

– Pénzmaradvány kimutatás, 

– Előirányzat–maradvány alakulása, 

– Vállalkozási maradvány–kimutatás, 

– Kiegészítő melléklet, 

= számszaki rész, 

= szöveges rész. 

Célszerű a számszaki részből az adott költségvetési szervre vonatkozó űrlapokat itt felsorolni.  

A költségvetési szervnek az éves elemi költségvetési beszámolót központilag előírt tartalmú nyomtatványon kell 

elkészíteni és benyújtani. 

A költségvetési szerveknél az éves elemi költségvetési beszámoló egyes részeinek szerkezete, formája, illetve 

tagolása kötelező előírás. 

A beszámoló számszaki részének összeállításával döntési lehetőség nincs. A kiegészítő melléklet szöveges részénél 

azonban már az intézményi döntési lehetőség engedélyezett. A költségvetési szervnek a szöveges rész szempontjait a 

számviteli politikában szabályoznia kell. 

A költségvetési szerv valós vagyoni, pénzügyi helyzetének, működése eredményének bemutatásához szükséges 

indoklásokat a beszámoló kiegészítő melléklete szöveges részének kell tartalmaznia. 

A kiegészítő melléklet szöveges részében elsődlegesen azokat a magyarázatokat kell szövegszerűen megoldani, 

amelyeket az Szt., illetve az Áhsz. előír. 

A szöveges beszámoló szerkezetét az egyedi sajátosságok figyelembevételével a költségvetési szervek saját 

hatáskörében kell meghatároznia. 

A kiegészítő melléklet szöveges részére vonatkozó ajánlott minta a következő: 

Általános rész 

– a költségvetési szerv bemutatása; 

– a költségvetési szerv főbb azonosító adatainak felsorolása; 

– gazdálkodási szempontok szerinti besorolási jogkör meghatározása (önállóan működő és gazdálkodó, önállóan 

működő); 

– a költségvetési szerv által ellátott szakfeladatok; 

– a beszámolási évben megvalósult átszervezések, fejlesztések hatásának bemutatása, értékelése; 

– a költségvetési szerv számviteli politikájának főbb tartalmi elemei; 

– amortizációs politika bemutatása; 

– értékelési eljárások bemutatása. 

 

 

 



Specifikus rész 

– számszaki táblák adatállományának bemutatása, elemzése; 

– szöveges kiegészítések: 

= be kell mutatni azokat a tényezőket, amelyek a beszámolási időszakban befolyásolták az alap és vállalkozási 

tevékenység tervezettől eltérő felhasználását; 

= be kell mutatni a beszámolási időszakban bekövetkezett, illetve azt érintő rendkívüli eseményeket, körülményeket, 

amelyek a pénzügyi helyzetet, a vagyon alakulására összetételére hatással voltak és még a költségvetési tervezés 

időszakban nem voltak ismertek; 

= kötelezettségvállalások állomány alakulásának bemutatása, valamint az állományváltozását befolyásoló tényezők 

ismertetése; 

= az Európai Uniós támogatási program kötelezettségvállalásának és finanszírozásának alakulása; 

= össze nem hasonlítható előző évi adatok bemutatása; 

= az egyes mérlegcsoportok (eszköz és forrás) változásainak és az ezeket okozó tényezők bemutatása; 

= az EU–s, világbanki, egyéb beérkezett pénz– és egyéb eszközök felhasználásának és a kapcsolódó saját források 

alakulásának értékelése melynek tartalmaznia kell az előirányzatok teljesítését befolyásoló tényezőket is; 

= közalapítványok, alapítványok támogatására átengedett források alakulásának, illetve a térítésmentesen juttatott 

eszközök értékek bemutatása; 

= a könyvviteli mérlegben kimutatott részesedéseket a szöveges beszámolóban tovább kell bontani. Be kell mutatni 

minden olyan gazdasági társaság nevét, székhelyét – a részesedés mennyisége és értéke feltüntetése mellett –, 

amelyben a költségvetési szervnek 

 100%–os, 

 75%–on felüli, 

 50%–on felüli, illetve 

 25%–on felüli 

részesedéssel rendelkezik. 

 a vegyes rendeltetésű eszközök értékcsökkenése egyes tevékenységek közötti megosztási módjának 

megváltoztatásával az új módszert és ennek hatását be kell mutatni; 

 a számviteli politika évközi módosításának okait, azok hatását be kell mutatni; 

 az ellenőrzések által feltárt jelentős összegű hibák miatti módosítások bemutatása (az érintett beszámoló 

táblákon keresztül); 

 a költségvetési szervnél, ha a könyvvizsgálat kötelező, akkor erre a szöveges beszámolóban kiemelten és 

egyértelműen utalni kell. A könyvvizsgálattal kapcsolatban be kell még mutatni a tárgyévi beszámoló 

könyvvizsgálatáért a könyvvizsgáló által felszámított díjat, valamint a könyvvizsgáló által a tárgyévi üzleti évben 

az egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokért, az adótanácsadói szolgáltatásokért és az egyéb, nem 

könyvvizsgálói szolgáltatásokért felszámított díjakat külön–külön összesítve; 

 a veszélyes hulladékok, a környezetre káros anyagok nyitó és zárókészletének mennyiségi és értékadatait, a 

veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok mennyiségének és értékének tárgyévi növekedését és csökkenését 

a vonatkozó jogszabály szerinti veszélyességi osztályok alapján kell bemutatni; 

 a környezet védelmét szolgáló tárgyi eszközök nyitó bruttó értékét, annak növekedését, csökkenését, záró bruttó 

értékét, külön az átsorolásokat, továbbá a halmozott értékcsökkenés nyitó értékét, tárgy évi növekedését, 

csökkenését, záró értékét, külön az átsorolásokat, a tárgyévi értékcsökkenési leírás összegét legalább a 

mérlegtételek szerinti bontásban kell bemutatni; 

 amennyiben az önkormányzat a tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyonának 

rendeletében meghatározott körére az Ötv. 80/A–80/B. §–a alapján vagyonkezelői jogot létesít, akkor a szöveges 

magyarázatok között be kell mutatnia a vagyonkezelésbe adáskor a könyveiből kivezetett immateriális javak, 

tárgyi eszközök bruttó értékét és elszámolt értékcsökkenését, illetve a vagyonkezelésbe adott eszközök között 

nyilvántartásba vett (vagyonkezelési szerződésben szereplő) bekerülési értéket, illetve annak tárgyidőszaki 

változásait legfontosabb jogcímenként (Áhsz. 40/A. §); 



 az állami felsőoktatási intézmény köteles részletesen bemutatni a könyvviteli mérlegében szereplő vagyonából a 

felsőoktatási törvény szerinti (Feot) rendelkezésére bocsátott vagyont, illetve ennek alakulását, valamint a Feot. 

122. §–ának (4) bekezdése szerinti hosszú távú kötelezettségvállalásainak évenkénti nagyságát; 

 külön törvény alapján ha tulajdonba kapta a központi költségvetési szerv (pl. Akadémia) 

 a tárgyévi könyvviteli mérlegben nem szereplő olyan megállapodásokat, szerződéseket, melyek a költségvetési 

szerv következő évi gazdálkodását befolyásolhatja. 

A költségvetési szervnek félévkor is kell elemi költségvetési beszámolót készítenie. 

Ez a beszámoló két fő részből áll: 

 pénzforgalmi jelentés, 

 pénzforgalom egyeztetési űrlap, (kiegészítő melléklet). 

Kötelező a félévi elemi költségvetési beszámolóhoz főkönyvi kivonatot készíteni. 

A költségvetési szervnek az eszközeinek és forrásainak alakulásáról negyedévenként, a főkönyvi kivonat állományi 

számláinak adataiból, illetve az ezekhez kapcsolódó nyilvántartásokból időközi mérlegjelentést kell készítenie.  

A számviteli politikában a negyedéves mérlegjelentéssel kapcsolatban a következő rögzítési kötelezettségei vannak: 

a főkönyvi kivonat elkészítésével, egyeztetéssel kapcsolatos feladatok 

 határideje, 

 felelősei. 

A költségvetési szerv egyéb beszámolási kötelezettségeivel kapcsolatos belső szabályozások adatait szintén meg kell 

jeleníteni a számviteli politikában. 

3.2. Időpont kijelölés 

A költségvetési szervnek ki kell jelölni a mérlegkészítés időpontját, vagyis a költségvetési évet követő időszakban azt 

az időpontot, figyelemmel az elemi költségvetési beszámoló leadási határidejére, ameddig az értékelési feladatokat el 

kell végezni, illetve a költségvetési évre vonatkozóan a könyvekben a helyesbítések végezhetők. 

A beszámoló elkészítésével kapcsolatban az Áhszr. az alábbi időpontokat jelöli meg kötelezően: 

Az időpont meghatározásánál figyelembe kell venni az irányító (felügyeleti) szerv által meghatározott beszámolók 

leadási határidejét.  

 Az első félévi elemi költségvetési beszámolóval kapcsolatban a fordulónap június 30., az irányító szerv részére 

történő megküldés határideje július 31. 

 Az éves elemi költségvetési beszámolóval kapcsolatban a fordulónap december 31., az irányító szerv részére 

történő megküldés határideje a következő év február 28. 

 A helyi önkormányzatok a zárszámadásukhoz kapcsolódó, az önkormányzat és intézményei adatait összevontan 

tartalmazó, a jegyző által elkészített éves összevont költségvetési beszámolót kötelesek a könyvvizsgálói jelentéssel 

együtt a tárgyévet követő április 30–áig a képviselő–testület elé terjeszteni. A képviselő–testület által elfogadott 

egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a tárgyévet követő év június 30–áig kell közzétenni és egyidejűleg az 

Állami Számvevőszéknek a könyvvizsgálói jelentéssel együtt megküldeni. 

 Az időközi mérlegjelentést a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig, a negyedik negyedévre  vonatkozó 

gyorsjelentést a tárgynegyedévet követő 40 napon belül, az éves jelentést az éves elemi költségvetési beszámoló 

benyújtásának határidejével megegyezően kell az irányító szervhez benyújtani. Az önkormányzatnak a mérlegjelentéseket a 

tárgynegyedévet követő hónap 25. napjáig, a negyedévre vonatkozó gyorsjelentést 5 munkanapon belül kell eljuttatni a 

Kincstár területileg illetékes Regionális Igazgatóságához. A fejezeteknek a mérlegjelentéseket a tárgynegyedévet követő 

hónap 25. napjáig, illetve a negyedik negyedévre vonatkozó gyorsjelentést öt munkanapon belül, az éves jelentést az éves 

elemi költségvetési beszámoló továbbításának határidejével megegyezően juttatják el feldolgozásra a Kincstárnak. 

 Időközi költségvetési jelentést a helyi és a helyi kisebbségi önkormányzatoknak kell készíteniük a központi 

szervek tájékoztatására, melyet 

 a tárgyév I–III. hónapjáról április 20-ig, 

 az I–VI. hónapról július 20-ig, 

 az I–IX. hónapról október 20-ig, 

 az I–XII. hónapról a tárgyévet követő január 20-ig 



kell megküldeni Kincstár területileg illetékes Regionális Igazgatóságához. 

 

4. Az eszközök és források minősítési szempontjai 

4.1 Általános besorolási szabályok 

Az Szt. a befektetett eszközök, és a forgóeszközök megkülönböztetéséhez mindössze egyetlen kritériumot határoz meg, 

amely szerint a kétféle eszközcsoport elválasztása a használati idő alapján történik. 

A használati idő meghatározását az Szt. a vállalkozásra bízza, míg az Áhsz. ezt a feladatot az államháztartás 

szervezetének, azaz a költségvetési szervnek a hatáskörébe utalja. 

Az eszközöket, amelyek a költségvetési szerv tevékenységét egy éven túl szolgálják a befektetett eszközök közé, 

amelyek éven belül elhasználódnak, a forgóeszközök közé kell besorolni. Kivételt képez ez alól az általános szabály 

alól a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok besorolása, melyek esetében a befektetési, vagy a forgatási megszerzési 

cél határozza meg a minősítést, amely a könyvekbe kerülést követően nem változtatható meg. 

A költségvetési szerveknek a számviteli politikájukban a befektetett eszközök és forgóeszközök alapvető és lényeges 

megkülönböztető ismérveit, jellemzőit kell meghatározniuk. Ebbe a feladatba célszerű bevonni a szakmai feladatokat 

ellátó, illetve műszaki munkatársakat. 

4.2 A költségvetési szerv által kialakításra kerülő besorolási szempontokhoz szükséges központi 

előírások köre 

A költségvetési szervnek az egyes eszközök befektetett eszköznek, illetve forgóeszköznek minősítésénél a következő 

központi előírásokat figyelembe kell venni: 

 nem lehet kimutatni az eszközök (sem a befektetett, sem a forgóeszközök) között a bérbevett eszközöket. Ezeket az 

eszközöket vagy analitikában, a 0. nyilvántartási számlák számlaosztályban szabad nyilvántartani; [Áhsz. 15. § (2)] 

 nem lehet kimutatni az eszközök között a külön jogszabály alapján szakmai nyilvántartásban szereplő 

képzőművészeti alkotásokat, régészeti leleteket, kép– és hangarchívumokat, gyűjteményeket, egyéb eszközöket; 

 az eszközök között kell kimutatni a pénzügyi lízing keretében átvett eszközöket. Ezek az eszközök a jelenlegi 

gyakorlat szerint általában a használhatóságukat tekintve a befektetett eszközök körébe tartoznak [központi 

költségvetési szervek – kivéve ha külön törvény eltérően nem rendelkezik – az Áht. 100/G. § (1) f) pontja szerint 

pénzügyi lízing és faktoring szerződéseket nem köthetnek]; 

 a bérbevett vagy használatra átvett eszközökön végzett beruházási és felújítási munkák értékét a befektetett 

eszközök között, az adott eszköznek megfelelő csoportnál lehet kimutatni;  

Pl. a bérelt épületen végzett felújítási munka értékét az épületek eszközcsoporton belül lehet aktiválni és egyedileg 

nyilvántartani; 

 a tenyészállatokat az Szt. kötelezően – a tenyészidőtől függetlenül – a befektetett eszközök közé, a növendék 

állatokat a forgóeszközök közé sorolja; 

 részesedések, illetve hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok könyvekbe kerülésekor, meg kell határoznia a 

költségvetési szervnek, hogy az befektetési, vagy forgatási célú eszköznek minősülnek-e és a könyvekből történő 

kivezetésig ezt a minősítést – az Szt-től eltérően – átsorolással nem változtathatja meg. 

4.3 Az eszközök minősítési szempontjai 

Az Szt. szerint az eszközök minősítésének kizárólag a használati idő az egyetlen kritériuma. A használati idő 

meghatározásához nem biztosít sem az Szt., sem az Áhsz. eligazítást. Ennél a feladatnál a következő főbb 

szempontokat lehet figyelembe venni: 

 a minősítést eszközcsoportonként, illetve eszközönként kell végrehajtani; 

 az állandóan ismétlődő eszközbeszerzéseknél vizsgálni kell az elhasználódás, selejtezés gyakoriságát; 

 egyes eszközcsoportokat fizikai jellemzőik alapján konkrétan ki lehet zárni akár a befektetett eszközök, akár a 

forgóeszközök köréből; 



Pl. hivatali étkeztetésnél a törékeny eszközöket éven belülinek lehet minősíteni, függetlenül attól, hogy a teljes 

pohárkészlet egy éven belül nem 100%–osan cserélődik, vagy a textíliák sem kerülhetnek a befektetett eszközök 

körébe, mert erre az egyes tárgyi eszköz kategóriák fogalom meghatározása nem ad lehetőséget; 

 az azonos rendeltetésű eszközök a gyakorlatban történő használatuk alapján kerülhetnek egy költségvetési szerven 

belül a forgóeszközök és a befektetett eszközök közé is.  

 Pl. a számítógép a gazdasági feladatok ellátása esetén a befektetett eszközök közé tartozik, de ugyanennél az 

intézménynél a számítógép, ha oktatási célt szolgál, – gyors, intenzív igénybevétel miatt – kerülhet az éven belül 

elhasználódó körbe; 

 következetesen kell eljárni a kis értékű tárgyi eszközök besorolásánál;  

(Ennek konkrét eljárási rendjét a 4.4 pont tartalmazza.) 

 az egységes eljárási rend érdekében a költségvetési szerv által gyakorlatban használt eszközök minősítési rendjéről 

célszerű külön listát csatolni a számviteli politikához; 

 konkrétan meg kell határozni, hogy milyen esetekben kell önálló eszköznek besorolni egy vagyon elemet, és mikor 

kell tartozéknak minősíteni; 

 rögzíteni kell, hogy egyedi eszközök esetében mi az eljárási rend, kinek vagy mely szervezetnek a hatáskörébe 

tartozik a minősítés; 

 az egyes eszközök minősítését a számviteli bizonylatokon írásban kell rögzíteni. 

4.4 A kis értékű tárgyi eszközökkel kapcsolatos eljárási rend 

Az előzőekben foglaltak szerint egyértelmű, hogy az Szt. előírásai szerint csak olyat szabad a befektetett eszközök között 

kimutatni, amelynek az elhasználódási ideje az egy évet meghaladja. 

A befektetett eszközök közé történő besorolásnál az egyedi értékelés alapelve szerint minden eszközről egyedi 

analitikus nyilvántartást kell vezetni. 

Ennek elkerülésére, enyhítésére lehetőség van egy „egyszerűsített” eljárásnak, amelynek a lényege, hogy 

meghatározott értékhatár alatti eszközöknél az értékcsökkenést egy összegben elszámolják. 

Ezt az egyszerűsített eljárást alkalmazni lehet 

 vagyoni értékű jogokra, 

 szellemi termékekre, 

 tárgyi eszközökre. 

A jelenlegi értékhatár 100 000 Ft, amely bekerülési (beszerzési és előállítási) értéket jelent. Ebben az esetben az 

egyedi bekerülési érték összetevőit is figyelembe kell venni, mivel nemcsak az adott eszköz számlázott értéke számít, 

hanem minden aktiválásra kerülő tétel. 

Ilyen tétel lehet pl. levonásba nem helyezhető általános forgalmi adó, vagy az adott eszközhöz egyedileg 

hozzárendelhető szállítási kiadás. 

A kis értékű eszközök körébe történő besorolás nem kötelező előírás. A költségvetési szervnek ezeknél az 

eszközöknél választási joga van nem lehet egyetérteni az olyan jellegű szabályozással, amely minden értékhatár alatti 

eszközt, kizárólag az értéke alapján az egyszerűsített elszámolási körbe sorol. 

4.5 A könyvviteli mérlegben értékkel nem szereplő eszközök és források bemutatása 

A számviteli politikában dönteni kell a költségvetési szervnek arról, hogy a könyvviteli mérlegben értékkel nem 

szereplő egyes eszközök és források esetében 

 ezeknek az eszközöknek és forrásoknak a köre, 

 milyen nyilvántartásokat kell kialakítani, 

 milyen értékelési elveket kell alkalmazni. 

Ilyen eszközök és források lehetnek: 

 követeléseknél: 

 EU támogatási programokkal, pénzügyi elszámolásokkal kapcsolatos függő követelések, 

 biztos jövőbeni követelések, 

 függő követelések (pl. le nem zárt peres ügyek miatti követelések, kapott biztosítékok, fedezetek) 

 



 

 kötelezettségeknél: 

 függő kötelezettségek (pl. le nem zárt peres ügyek miatti kötelezettségek, biztosítékokkal fedezetekkel kapcsolatos 

függő kötelezettség), 

 EU támogatási programokkal, pénzügyi elszámolásokkal kapcsolatos függő kötelezettség, 

 biztos jövőbeni kötelezettség, 

 befektetett eszközöknél: 

 nulláig leírt, de használatban lévő eszközök, 

 üzemeltetésre, kezelésre átvett eszközök, 

 bérbevett eszközök, 

 mennyiségi nyilvántartásban lévő eszközök. 

 készleteknél: 

 mennyiségi nyilvántartásban lévő eszközök 

4.6 Speciális eszköz–nyilvántartási szabályok 

Az állami felsőoktatási, költségvetési szervek közé tartozó egyetemeknek, illetve főiskoláknak számviteli 

politikájukban dönteniük kell, hogy mely eszközeiknél keletkezhet saját vagyona, illetve rögzítenie kell a saját, 

tulajdonhoz kapcsolódó elkülönített nyilvántartás módszerét, kialakításának és működtetésének felelőseit, 

dokumentálása során alkalmazott szabályokat. 

5. A befektetett eszközök üzembe helyezésének dokumentálása 

A költségvetési szervnek szabályoznia kell a beszerzett, illetve előállított immateriális jószág, tárgyi eszköz üzembe 

helyezése dokumentálásának szabályait. 

A költségvetési szervnek szabályoznia kell, hogy az immateriális javak és tárgyi eszközök mely részénél lehet ún. 

üzembe helyezési eljárás lefolytatása nélkül üzembe helyezni, aktiválni az eszközöket és mely körénél kell az ún. 

üzembe helyezési eljárást lefolytatni. 

Ezekben az esetekben az adott eszköz használatba vételét üzembe helyezési eljárásnak kell megelőznie, és 

jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni kell, hogy a szükséges szakhatósági követelményeknek (pl. 

tűzrendészet, ÁNTSZ, önkormányzat stb.) hogyan tett eleget a költségvetési szerv, rendelkezik–e a szükséges 

engedélyekkel. Az üzembe helyezési bizonylatot csak ezután lehet kiállítani. 

Az üzembe helyezési bizonylatnak (üzembe helyezési jegyzőkönyv, vagy okmány) tartalmaznia kell: 

 az üzembe helyezés időpontját, 

 a hatósági feltételek meglétéhez szükséges engedélyek felsorolását, 

 az adott eszköz műszaki jellemzőit, 

 a bekerülési értékbe tartozó tételeket, 

 a bekerülési értékbe nem tartozó tételeket, 

 az értékcsökkenés elszámolására vonatkozó szempontokat, 

 a használatba vételi eljárás menetét, 

 a használatba vételi eljárásban résztvevő személyek nevét, beosztását (munkaköri megnevezés), 

 a használatba vétel engedélyező felelős személyt. 

 

Üzembe helyezési eljárás nélkül lehet egyes gépeket, berendezéseket állományba venni, ebben az esetben a használatra 

történő átadás időpontjára kell kiállítani az állományba vételi bizonylatot. Ebben az esetben a bizonylaton szerepeltetni kell 

az üzembe helyezés időpontját és az üzembe helyezésért felelős személyt. 

 

 



6. Az eszközök értékelési szabályaihoz kapcsolódó költségvetési szerven 

belüli előírások 

Az értékelési szabályokon belül a következő főbb csoportokba lehet sorolni a feladatokat: 

6.1 Bekerülési érték meghatározása (Szt. 47. §–51. §) 

Idegen kivitelezésnél a bekerülési értéknek a következő tartalmi összetevői vannak: 

 vételár engedményekkel és felárakkal módosított összege, 

 üzembe helyezési kiadások, 

 raktárba történő beszállítás költsége, amely az adott eszközhöz egyedileg hozzárendelhető, 

 alapozási, beszerelési kiadások, 

 közvetítői tevékenység díjai, 

 bizományi díj, 

 beszerzéshez kapcsolódó (fogyasztási, jövedéki) adók, 

 vámterhek, 

 illetékek (vagyonszerzési), 

 levonásba nem helyezhető, előzetesen felszámított általános forgalmi adó, 

 jogszabályon alapuló hatósági, igazgatási szolgáltatás díjai, 

 egyéb hatósági díjak (környezetvédelmi termékdíj, szakértői díj), 

 vásárolt vételi opció díja, 

 építési teleknél: a bontás, a területépítésre alkalmassá tételének kiadása. Ezt a telek értékét növelő beszerzési 

költségként kell elszámolni a telek bontás utáni piaci értékének megfelelő összegig. Az e fölötti részt az új épület 

bekerülési értékeként kell figyelembe venni, 

 a biztonságos üzemeltetéshez tartozó tartalék alkatrészek értéke (beszerzéskor, vagy az aktiválásig történő 

beszerzések). 

A bekerülési értéket csökkentő tételek: 

 próbaüzemelés során előállított termékek értékesítési bevétele, 

 a lekötött pénzeszköz aktiválásáig realizált kamatbevétel, 

 a használati értéket növelő bérmunkadíj, 

 ingatlan esetében a korábbi bérleti jog megvásárlása címén fizetett, bérleti jogként kimutatott, de még le nem írt 

összeg. 

A bekerülési értéket módosítja a beruházáshoz, vagyoni értékű joghoz közvetlenül kapcsolódó devizakötelezettségnek 

az eszköz üzembe helyezéséig terjedő időszakra elszámolt árfolyam–különbözete függetlenül attól, hogy az 

árfolyamnyereség vagy árfolyamveszteség. 

Saját kivitelezésnél a beruházás, felújítás állományba vétele közvetlen „önköltségi” szinten történik, ami jelenti a 

közvetlen kiadásokat és a természetes mutatók (pl. fűtött m3, igénybevett m2, munkaóra, mosott ruha kg, stb.) alapján 

az adott tevékenységre ráterhelhető kiadások együttes összegét. Az így megállapított értéket teljesítményértéknek 

nevezzük. 

Az Áhsz. 8. § (14) és (15) bekezdései szerint 2002. január 1–jétől kezdődően a saját kivitelezésű beruházási 

tevékenység esetén a beruházás teljesítmény értékének megállapítása céljából az önköltségszámítás rendjét belső 

szabá lyza tban kel l  r ögz ít en i.  E nnek a  bels ő szabá lyza t nak ta r ta lmaznia  kel l  több ek közöt t :  

 az önköltségszámítás során figyelembe vett adatok dokumentálásának rendjét, 

 az adatok főkönyvi számlákkal, az éves elemi költségvetési beszámolóval, és részletező nyilvántartásokkal való 

kapcsolatát. 

Nem aktiválható kiadások körét szintén célszerű az értékelési szabályok között bemutatni. 

Ilyenek lehetnek: 

 beszerzéssel, előállítással közvetlenül kapcsolatba nem hozható kiadások, 

 központi irányítási kiadások, 

 szakágazatok, kisegítő részlegek közvetett kiadásai, 



 értékesítési kiadások, 

 levonható áfa, 

 karbantartási kiadások, 

 erdőnevelési, erdőfenntartási, erdő felújítási költségek. 

 

Az Áhsz. 28. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a bekerülési érték részét képező tételeket (ideértve a számla alapján 

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

számításba venni a számlázott, kivetett összegnek megfelelő fizetett összegben. Amennyiben az üzembe helyezés, a 

raktárba történő beszállítás megtörtént, de számla, a megfelelő bizonylat nem érkezett meg, a fizetendő összeget a 

hatóság nem állapított a meg, és ezért a pénzügyi rendezés sem teljesülhetett, akkor az adott eszköz értékét a 

rendelkezésre álló dokumentumok (szerződés, piaci információ, jogszabályi előírás) alapján kell meghatározni és a 

negyedév végén állományba venni. Az így meghatározott érték és a későbbiekben ténylegesen fizetett összeg közötti 

különbözettel a bekerülési értéket a végleges bizonylatok kézhezvétele időpontjában akkor kell módosítani, ha a 

különbözet összege az adott eszköz értékét jelentősen módosítja. 

Minden esetben jelentős összegnek kell tekinteni, ha az előzőek szerinti üzembe helyezéshez, a raktárba történő 

beszállításkor az adott eszköz értéke a rendelkezésre álló dokumentumok (szerződés, piaci információ, jogszabályi 

előírás) alapján megállapított bekerülési érték és a későbbiekben ténylegesen fizetett összeg közötti különbözet 

összege meghaladja a bekerülési érték 1%-át vagy a 100 000 forintot. 

6.2 Terv szerinti értékcsökkenés elszámolási szabályai 

Az immateriális javak és tárgyi eszközök üzembe helyezését követően értékcsökkenést kell elszámolni. Az 

értékcsökkenés az adott eszköz fizikai és erkölcsi elavultságát jellemző mutató. 

Az értékcsökkenést legalább negyedévenként, – az éves szintű leírási kulcsok alapján, a tényleges használatnak 

megfelelően, időarányosan – kell elszámolni. 

Az értékcsökkenést a bekerülési (beszerzési vagy előállítási) érték alapján számítva a következők szerint kell 

megállapítani: 

 vagyoni értékű jogok 16% 

 szellemi termékek 33% 

 alapítás–átszervezés aktivált értéke, kísérleti fejlesztés aktivált értéke 20% 

 épületek és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2% 

 építmények és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 3% 

 ültetvények 10% 

 gépek, berendezések és felszerelések, kivéve számítástechnikai  

eszközöket és ügyvitel–technikai eszközöket 14,5% 

 számítástechnikai és ügyvitel–technikai eszközök 33% 

 járművek 20% 

 

Az épületekhez, építményekhez nem tartozó vagyoni értékű jogok értékcsökkenésének elszámolása a vagyoni értékű 

jogok leírási kulcsa alapján történik. 

Amennyiben az immateriális jószág, tárgyi eszköz a költségvetési szerv tevékenységét várhatóan tovább szolgálja, 

kisebb mértékben is megállapíthatja a terv szerinti leírási kulcsot.  

Kötelezően nem számolható el értékcsökkenés: 

 földterület, telek értéke után, 

 üzembe nem helyezett beruházásoknál, 

 teljesen, 0–áig leírt eszközöknél, 

 képzőművészeti alkotásoknál, 

 régészeti leleteknél. 



A költségvetési szerv döntésétől függően lehet az egyéb eszközöknél, gyűjteményeknél (pl. kép– és 

hangarchívumoknál, műemléki védettségű épületeknél), amelyek értékükből a használat során nem veszítenek, illetve 

amelyek értéke – különleges helyzetből, egyedi mivoltukból adódóan – évről évre nő, választani, hogy ezek után az 

eszközök után nem számolhatnak el terv szerinti értékcsökkenést. Ezeknek az eszközöknek a körét a számviteli 

politikában rögzíteni kell. 

Értékcsökkenést a használatban lévő immateriális javak, tárgyi eszközök után addig kell elszámolni, amíg azokat 

rendeltetésüknek megfelelően használják, és az értékcsökkenés összege nem éri el a bruttó értéket. 

6.3 Terven felüli értékcsökkenés elszámolási szabályai 

A terven felüli értékcsökkenést az Szt. 53. § (1)–(2) bekezdései szabályozzák.  

Ennek lényege, hogy terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális javaknál és a tárgyi eszközöknél elszámolni a 

következő esetekben: 

 az immateriális javak, tárgyi eszközök (ide nem értve  a beruházásokat és az előleget) esetében ha a könyv 

szerinti érték tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszközök piaci értéke, 

 a szellemi termék, a tárgyi eszköz (ide nem értve a beruházásra adott előlegeket) a költségvetési szerv 

tevékenysége változása miatt feleslegessé vált, megrongálódott, megsemmisült, hiány keletkezett és így 

rendeltetésének megfelelően már nem használható, illetve használhatatlan, 

 a vagyoni értékű jog a szerződés módosítása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető. 

 

Az adott eszköz könyv szerinti értékét olyan mértékben kell módosítani, hogy azok a mérlegkészítéskor érvényes 

(ismert) piaci értéken szerepeljenek a mérlegben. 

Ha ez az eszköz nem használható rendeltetésszerűen, akkor a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után ki kell 

vezetni az állományból. 

A számviteli politikában rögzíteni kell a tartós és jelentős eltérések megállapításának szabályait: 

 a piaci érték meghatározásánál az utánpótlási értéket kell elsődlegesen megállapítani, 

 a jelentős összeg fogalmát az Áhsz. az 5. § értelmező rendelkezések 7. a pontjában szabályozta. Minden esetben 

jelentős összegűnek kell tekinteni a különbözetet, ha az immateriális javak, tárgyi eszközök, az üzemeltetésre, 

kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök Szt. 53. § (1) bekezdés a) pontja szerint terven felüli 

értékcsökkenése meghaladja az Áhsz. 30. § (2)–(6) bekezdés alapján meghatározott éves terv szerinti 

értékcsökkenést vagy a 100 000 Ft–ot, 

 a 0–ra leírt állománynál nem lehet terven felüli értékcsökkenést elszámolni, 

 a kis értékű tárgyi eszközök közé történő besorolásnál szintén figyelemmel kell lenni a terven felüli értékcsökkenés 

kötelező elszámolási szabályaira (nem feltétlenül kell a 100 000 Ft alatti tárgyi eszközöket az 1–es számlaosztályba 

elszámolni, hanem élni lehet az egyszerűsített elszámolás lehetőségével), 

 a tárgyévben beszerzett eszközök esetében nem lehet alkalmazni ezt az elszámolási módszert, 

 amennyiben az államháztartás szervezete számviteli politikájában úgy dönt, hogy az immateriális javakat és tárgyi 

eszközöket a kormányrendelet 30. § (2)–(6) bekezdésben előirt leírási kulcsok alapján számított teljes időtartam alatt 

használni fogja, akkor mindaddig amíg e döntését meg nem változtatja, ezen eszközök tekintetében a terven felüli 

értékcsökkenés elszámolásánál a Szt. 53. § (1) a) pontjában foglaltakat az eszközök év végi értékelése során nem 

kell alkalmaznia. Amennyiben a terven felüli értékcsökkenés okai már nem állnak fenn, az eszközt nettó értékére a 

tőkeváltozással szemben vissza kell értékelni (visszaírás). 

6.4 Értékvesztés elszámolása 

Az értékvesztést az Szt. 54–56. §–ai alapján a részesedéseknél, a készleteknél és a követeléseknél kell megállapítani és 

elszámolni.  

 

 

 



Ezek esetei a következők: 

 A részesedéseknél értékvesztést kell elszámolni, ha a befektetés könyv szerinti értéke és piaci értéke közötti 

(veszteség jellegű) különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. A részesedés piaci értékének 

meghatározásakor figyelembe kell venni: 

 a gazdasági társaság tartós piaci megítélését, ennek tendenciáját, a befektetés osztalékkal csökkentett árfolyamát 

és annak tendenciáját, 

 a megszűnő gazdasági társaságoknál a várhatóan megtérülő összeget, 

 a gazdasági társaság saját tőkéje és jegyzett tőkéje, illetve a befektetés könyv szerinti értéke és névértéke arányát. 

 A követeléseknél (vevők, adósok, egyéb követelések, kölcsönök, előlegek) az adós minősítés alapján az év végéig 

pénzügyileg nem rendezett követeléseknél értékvesztést kötelező elszámolni, ha a mérlegkészítés időpontjában 

rendelkezésre álló információk alapján a követelések könyv szerinti értéke és a követelések várhatóan megtérülő 

összege között veszteség jellegű különbözet keletkezik, és ez tartósnak és jelentős összegnek minősül.   

Vevőnként, adósként kisösszegű követeléseknél az értékvesztés összege ezen követelések nyilvántartásba vételi 

értékének százalékában is meghatározható. A követeléseknél az értékvesztés visszaírását a költségvetési év 

mérlegforduló napjára vonatkozó értékelés keretében kell végrehajtani. 

Jelentős összegűnek tekintendő a különbözetet, ha a követeléseknél (ideértve a vevőkkel, adósokkal, 

hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket) 

az értékvesztés összege meghaladja a bekerülési érték (a nyilvántartásba vételi érték) 20%–át vagy 100 000 Ft–ot.  

A követelések között elszámolt értékvesztés nem minősül követelés elengedésnek.  

A költségvetési szerveknek minősíteniük, értékelniük kell a követeléseiket, ezek elveit az értékelési szabályzatban 

kell rögzíteni. Ezen belül szabályozni kell:  

 a jogszabályon alapuló jogerős követelések (adósok) értékelésének elveit, 

 az áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból származó követelések vevő általi elismerése igazolásának, a követelés 

értéke meghatározásának módját, a számlázás és a követelésekkel kapcsolatos adatok nyilvántartásának rendjét, 

 a költségvetési szerv adós minősítési szempontjait [fizetőképesség megítélése (a pénzügyi nehézség átmeneti vagy 

tartós–e, az adós csődeljárás, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt áll–e), milyen fizetési garanciákat, 

biztosítékokat kötöttek ki a szerződésben, milyen esély van a követelések érvényesítésére], 

 követeléstípusonként (adós, illetve vevőcsoportonként) a kis összegű követelések év végi meghatározásának 

elveit, dokumentálásának szabályait (milyen követeléseket kell az adott csoportba sorolni, a főkönyvi 

könyvelésben elkülöníteni, milyen szempontok alapján kell a követelések értékének százalékában az értékvesztés 

összegét meghatározni).  

Az Áhsz. szerint behajthatatlan követelésnek kell a következő követeléseket minősíteni: 

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

csak részben fedezi, a nem fedezett rész tekintetében, 

 amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor vagyonfelosztási javaslat szerint értékben 

átvett eszköz nem nyújt fedezetet, 

 a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott kisösszegű követelések tekintetében, amelyet 

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

kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével (a fizetési meghagyásos 

eljárás, a végrehajtás veszteséget eredményez, vagy növeli a veszteséget), illetve amelynél az adós nem lelhető 

fel, mert a megadott címen nem található és a felkutatása „igazoltan” nem járt eredménnyel, 

 amelyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet, 

 amely a hatályos jogszabályok alapján elévült. 

 A készleteknél abban az esetben kell az értékvesztést elszámolni ha a könyv szerinti érték magasabb, mint a piaci, 

utánpótlási érték. Az értékvesztés az Szt. szerint készlet csoportonként is megállapítható. 

 Forgatási célú értékpapíroknál  

A hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírnál – függetlenül attól, hogy az a forgóeszközök, 

illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel – értékvesztést kell elszámolni, ha a hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapír könyv szerinti értéke és – felhalmozott kamatot nem tartalmazó – piaci értéke közötti 

különbözet veszteségjellegű, tartósnak mutatkozik és jelentős összegű.  



A hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapír piaci értékének meghatározásával figyelembe 

kell venni: 

 az értékpapír felhalmozott kamattal csökkentett tőzsdei, tőzsdén kívüli árfolyamát, piaci értékét, annak tartós 

tendenciáját; 

 az értékpapír kibocsátójának piaci megítélését, a piaci megítélés tendenciáját azt, hogy a lejáratkor, a beváltáskor a 

névértéket (és a felhalmozott kamatot) várhatóan megfizeti–e, illetve milyen arányban fizeti majd meg. 

A számviteli politikában az értékvesztésnél is a tartósságot és a jelentős összeget kell megállapítani. Jelentősnek 

tekintendő a különbözet, ha a tulajdoni részesedést jelentő befektetéseknél, készleteknél a forgatási célú értékpapíroknál 

az értékvesztés összege meghaladja a bekerülési érték (nyilvántartásba vételi érték) 20%–át vagy a 100 000 Ft–ot. 

A készletek esetében, ha megfelelő módon történik a raktári készletek felhasználása, az értékvesztés 

elszámolásának az egyik fő feltétele a tartósság nem teljesülhet, így az értékelést sem kell végrehajtani ezekben 

az esetekben. 

Ha a következő értékelésnél a piaci, utánpótlási érték meghaladja a nyilvántartási értéket, akkor az értékvesztés 

összegéig az értékvesztés visszaírását kell alkalmazni. 

6.5 Devizaárfolyam különbözet elszámolása 

A valutapénztárban lévő valuta, a devizaszámlán lévő deviza, külföldi pénzértékre szóló követelés, befektetett 

pénzügyi eszközök, értékpapírok, aktív pénzügyi elszámolás, illetve kötelezettségeket (ideértve a passzív pénzügyi 

elszámolásokat is) a mérlegfordulónapján érvényes, az Szt. 60. §–a szerint devizaárfolyamon átszámított forintértékét 

meg kell állapítani. Ha az így megállapított forint érték és az értékelés előtti könyv szerinti értéke közötti különbözet 

jelentős összegű, akkor a deviza árfolyam változást el kell számolni. Minden esetben jelentős összegűnek kell 

tekinteni az eltérést, ha a külföldi pénzértékre szóló követelés, befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír, illetve 

kötelezettség mérlegfordulónapi értékelésekor a költségvetési év mérlegfordulónapjára vonatkozó – az Szt. 60. §–a 

szerinti – devizaárfolyamon átszámított forintértéke és az értékelés előtti könyv szerinti értéke közötti különbözetek 

összege meghaladja az értékelés előtti könyv szerinti érték 20%–át vagy a 100 000 forintot. 

A költségvetési szerveknél a szigorúbb felső korlát lesz várhatóan a 100 000 Ft, mivel a külföldi pénzértékre szóló 

eszközök és kötelezettségek könyv szerinti értékei alapján számított 20%–a várhatóan meghaladja a 100 000 Ft–ot, 

így az év végi értékelés ezeknél a tételeknél nem kerülhető el. 

Az év végi értékelés munkamenete a következő: 

 a külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek könyv szerinti értékének megállapítása; 

 a fordulónapi érték meghatározása valamennyi külföldi pénzértékre szóló tételnél (előlegek, kölcsönök, részesedések, 

követelések, valuta, deviza, aktív pénzügyi elszámolás, kötelezettség) külön–külön a választott mérlegfordulónapi 

árfolyamon; 

 az árfolyam – különbözetek megállapítása valamennyi külföldi pénzértékre szóló tételre külön–külön (ez 

gyakorlatilag az előző két feladat különbsége); 

 ezek összegeként az összevont árfolyam–különbözet nagyságának meghatározása, majd minősítése; 

 amennyiben a költségvetési szerv számviteli politikájában meghatározottak szerint jelentős összegű az év végi 

összevont nem realizált árfolyam–különbözet, ezt a főkönyvi könyvelésben is rögzíteni kell az Áhsz. 33 §–ának (2) 

bekezdés a)–c) pontjai szerint egyenként minden külföldi pénzértékre szóló tételnél. 

A valuta– és devizaszámlák esetében az árfolyam–különbözeteket – jellegüknek megfelelően – bevételként vagy 

kiadásként kell elszámolni. Az így keletkezett előirányzat–maradványt elkülönítetten kell a 424. számlán belül a 

keletkezett pénzmaradványt a 4212. számlán belül kell kimutatni, ez a maradvány az Ámr. vonatkozó előírása alapján 

kizárólag árfolyam–különbözetre vehető igénybe. 

Ha a nyilvántartásban lévő külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek könyv szerinti értéke és a 

fordulónapi árfolyamon számított értéke közötti különbözetek összege a számviteli politikában nem határozott jelentős 

összeget nem éri el, akkor nem kell módosítani a külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek könyv 

szerinti értékét. 

A devizás értékelések során elvégzett számítások és az év végi értékelés dokumentációját képezik. 



6.6 Értékhelyesbítés elszámolása 

Az értékhelyesbítést az Szt. 58. § (5) bekezdése szabályozza. Ennek lényege, hogy amennyiben a költségvetési szerv 

tevékenységét tartósan szolgáló 

 vagyoni értékű jogok, 

 szellemi termékek, 

 tárgyi eszközök (kivéve a beruházásokat és a beruházásra adott előlegeket), 

 tulajdoni részesedést jelentő befektetések 

piaci értéke jelentősen meghaladja az adott eszköznek a visszaírás utáni könyv szerinti értékét, a piaci érték és a 

könyv szerinti érték közötti különbözetet a mérlegben az eszközök között értékhelyesbítésként, a saját tőkén belül 

elkülönítetten, az értékhelyesbítés értékelési tartalékaként kell kimutatni. 

Az értékhelyesbítés értékelési tartaléka és az értékhelyesbítés, valamint a valós értékelés értékelési tartaléka és az 

értékelési különbözet kizárólag egymással szemben és azonos összegben változhat. 

Az értékelési tartalék terhére a saját tőke más elemeit nem lehet kiegészíteni, annak terhére kötelezettség nem 

teljesíthető. (Szt. 39. §) 

Ennek megfelelően a számviteli politikában meg kell határozni a tartósság (általában az évet meghaladó) fogalmat és a 

jelentős összeg mértékét. A jelentős összeg meghatározására a költségvetési szerveknél nincs általánosan kialakult 

gyakorlat. Meg kell határozni a piaci érték meghatározásának módszereit, információs bázisát. Az értékelési 

szabályzatban rögzíteni kell a piaci érték meghatározásának választott módszerét, és következetesen alkalmazni kell. 

Az értékhelyesbítés alkalmazása esetén az Áhsz. 46. § (3)–(4) bekezdései szerint könyvvizsgálót kell megbízni a piaci 

értékelés felülvizsgálatával. 

7. Lényeges információk körének meghatározása a számviteli elszámolás 

és értékelés szempontjából 

A költségvetési szervnek szabályoznia kell, hogy a számviteli elszámolás és az értékelés szempontjából mit tekint 

lényegesnek, nem lényegesnek, jelentős összegnek, nem jelentős összegnek. 

A költségvetési szerveknek a számviteli politikájukban a következő témaköröket szabályozniuk kell: 

7.1 A megbízható és valós összkép kialakítását befolyásoló lényeges információk körének szabályozása 

A számviteli politika keretében a lényegesség alapelvének előírása szerint külön kell szabályozni azokat a lényeges 

információkat, amelyek a költségvetési szervről a megbízható, valós összkép kialakítását meghatározhatják. 

Ezek közül a legfontosabbak: 

 A költségvetési szerv feladataiban bekövetkező változások: 

 A költségvetési szervek mind az alap, mind a vállalkozási tevékenységüket az alapító okiratban foglaltak keretein 

belül végezhetik. Olyan feladatot a költségvetési szerv nem végezhet, amelyet az alapító okirat, illetve az Ámr. 12. 

§-a nem tartalmazza. 

 Az alapító okiratban a végezhető feladatok körét az alapító általában széles körűen szakágazati bontásban 

határozza meg annak érdekében, hogy az okiratot ne kelljen állandóan módosítani; 

 Előfordulhat olyan eset, hogy a költségvetési szerv feladatellátása egyik évről a másikra – a megadott feladatkörön 

belül – jelentősen megváltozhat – pl. tartalmazza az alapító okirat a bérbeadási tevékenységet, amelyet egyik 

évben bérbevevő hiányában a költségvetési szerv nem tudott igénybe venni. A másik évben a bérbeadás 

megvalósult, így egyik évről a másikra változott a bevételi és kiadási szerkezet és volumen.  

 Szervezeti változások: 

 Ezek a változások lehetnek belső változások, vagy a költségvetési szerv egészét érintő változások. Ez utóbbival 

kapcsolatban a költségvetési szervnek külön szabályozási kötelezettsége nincs, mivel ez a változás az irányító 

(felügyeleti) szervtől indul; 

 A belső változásoknál a számviteli politikában azt kell rögzíteni, hogy a változás gazdálkodást is érintő kihatását 

mely személynek vagy szervezeti egységnek kell figyelnie, mérnie, valamint az egyes egységekkel kapcsolatos 

belső eljárási rendet hogyan kell változtatni. (Pl. általános kiadások felosztásánál.) 



 A szokásos és rendkívüli események minősítése: 

 A rendkívüli eseményeknek a költségvetési szerv gazdálkodására gyakorolt hatása független a költségvetési szerv 

szokásos tevékenységétől. A rendkívüli gazdasági események a költségvetési szerv tevékenységével nem állnak 

közvetlen kapcsolatban; 

 Az Szt. nem definiálja a szokásos és a rendkívüli események meghatározást; 

 A költségvetési szervnek a számviteli politikájában kell meghatároznia, hogy – a saját tevékenységét és 

körülményeit figyelembe véve – hogyan kell minősíteni a rendkívüli eseményeket és a döntés kinek, vagy mely 

szervezetnek a feladata;  

Ilyenek lehetnek pl.  

Bevételeknél 

 a szokásos mértéket meghaladó – káreseményekkel kapcsolatos – térítések, bírságok, kötbérek, késedelmi 

kamatok, kártérítések, 

 egyszeri többlettámogatások, 

 pénzeszköz–átvételek. 

Kiadásoknál 

 egyszeri beruházások, felújítások, 

 zárolások, 

 káresemények helyreállítási kiadásai, 

 kártérítések, késedelmi kamatok. 

 Értékelési módok változása: 

 Rögzíteni kell a számviteli politikában, ha az egyes eszközök és kötelezettségek értékelésénél – az Szt. és az Áhsz. 

előírásainak keretei között – egyik évről a másikra a költségvetési szerv megváltoztatja a választott eljárási módot, 

akkor kinek a feladata az erről szóló döntés, illetve a változás számviteli szempontok szerint figyelése, mérése. 

7.2 Az értékcsökkenés összegének alap–, kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenység közötti 

megosztásának szabályai 

Az értékcsökkenés az általános megfogalmazás szerint egy adott eszköz erkölcsi és fizikai elhasználódási mértékét 

fejezi ki. 

Az értékcsökkenés elszámolása eltér a költségvetési szervek esetében az Szt–ben foglalt általános szabályoktól. 

Azoknál a költségvetési szerveknél, amelyeknél az alap–, kiegészítő, kisegítő és a vállalkozási tevékenység is 

egyidejűleg előfordul, ott a különböző tevékenységekhez együttesen használt eszközök elszámolt értékcsökkenését 

meg kell osztani. 

Ennek a számításnak az alapját amennyiben erre mód van már az eszközök beszerzésekor, létesítésekor meg kell adni: 

 kizárólag alaptevékenységhez használt eszközök, 

 kizárólag vállalkozási tevékenységhez használt eszközök, 

 mind a két tevékenységhez egyaránt használt eszközök. 

Ezt az elkülönítést a főkönyvi könyvelésben is rögzíteni kell. 

A két tevékenységhez egyaránt használt eszközökre megállapított értékcsökkenés módja a következő lehet: 

 a tevékenységre elszámolt bevételek arányában, 

 a tevékenységre elszámolt kiadások arányában, 

 természetes mutatószámok alapján, pl. igénybevett terület vagy igénybevett munkaórák, számítógép órák alapján 

stb. 

 

7.3  Az alap és vállalkozási tevékenységet terhelő előzetesen felszámított általános  

forgalmi adó megosztási szabályai 

Az egyes tevékenységek közötti megosztásnál főszabályként kell alkalmazni, hogy mind az áfa kiadásnál, mind az áfa 

bevételnél csak azokat az elemeket kell valamilyen vetítési alappal (pl. összes bevétel, összes kiadás) megosztani, 



amelyek tételes elszámolással nem oszthatóak meg. A számításnál törekedni kell arra, hogy minden tevékenységet a 

valóságnak megfelelően terhelje az áfa bevétel és kiadás. 

7.4  Az általános kiadások megoszlási módszereinek kiválasztása 

A 6. számlaosztályban könyvelt általános kiadásokat, mivel azok a szakfeladatok érdekében merülnek fel, különböző 

mutatószámok, vetítési alapok segítségével fel kell osztani a tevékenységek között. 

Azt a számítási folyamatot, amelynek során az általános kiadásokat a tevékenységekre (szakfeladatokra) ráterheljük, 

kiadás felosztásnak nevezzük. 

A kiadások felosztásánál azt az azonosságot mindig figyelni kell, hogy a felosztandó kiadások főösszege nem 

csökkenhet vagy nem növekedhet a felosztási munkamenetben! 

A 6. számlaosztályban elszámolt általános kiadásokat a számlacsoportok jellegétől függően eltérő módon osztjuk fel. 

A javasolt vetítési alapok a következők lehetnek: 

 61. Karbantartó részleg kiadásait célszerű munkaórákra gyűjteni és ennek alapján felosztani. 

 62. Egyéb kisegítő részlegek kiadásait mennyiségben mérhető mutatók alapján oszthatjuk fel: 

 mosodánál – mosott ruha kg; 

 konyhánál – az étkezést igénybevevők létszáma vagy főzött adagszám; 

 kazánháznál – szolgáltatott hőmennyiség vagy fűtött m3; 

 kertészetnél, parkfenntartásnál – gondozott m2. 

 63. Szakmai egységek kiadásait – amennyiben lehetséges – természetes mutatószámok alapján oszthatjuk fel: 

 laboratóriumoknál – vizsgálatok száma; 

 könyvtáraknál – igénybevevők létszáma, szakmai egységek dolgozói létszáma; 

 restauráló műhelyeknél – munkaórák száma. 

 64. Szakágazatok közvetett kiadásainál szintén lehet meghatározó természetes mutatószámot választani. Ha ez nem 

lehetséges, akkor meg kell figyelni, hogy az egyes igénybevevő szakfeladatokon melyik kiadásfajta képviseli a 

nagyobb részarányt, és ennek arányában lehet a megbontást elvégezni. Ezek lehetnek a közvetlenül elszámolt 

személyi juttatások, anyagkiadás stb. 

 65. Épületek fenntartási kiadásainak felosztásánál – leggyakrabban alkalmazott vetítési alap – az egyes 

szakfeladatok által igénybe vett m2. 

 67. Vállalkozó részlegek közvetett kiadásainál az előzőekben ismertetett módszerek közül lehet választani. 

 68. Központi irányítás kiadásainál leggyakrabban alkalmazott számítás, hogy vetítési alapként a szakfeladatokra 

elszámolt összes közvetlen és a felosztásig átvezetett közvetett kiadások együttes összegét alkalmazzák. 

Vetítési alapnak nevezzük azt a kiadási jellemzőt, amely minden érintett szakfeladatnál – egy–két kivételtől 

eltekintve – megtalálható és az egyes szakfeladatoknál igénybe vett közvetett kiadás teljesítményeit arányuknak 

megfelelően reprezentálja. 

Ebben az esetben a felosztás menete a következő: 

 

 

Pótlékkulcs:  

 

Az egyes szakfeladatokra jutó kiadás meghatározása 
 

 

 

 

 

 

 

Egy-egy költségviselő számlán elszámolt kiadás × Pótlékkulcs 

100 

 

 

Felosztható általános kiadás 
× 100 = Pótlékkulcs % 

Vetítési alap 

 



Az általános kiadás felosztásának menete 

Ezt a munkafolyamatot négy egymástól jól körülhatárolható szakaszra bonthatjuk. 

I. ütem 

A kiadások átvezetése az 1., 2., 3., 4. és 5. számlaosztályok átvezetési számlájának segítségével a 6–7. 

számlaosztályokba. Ebben az ütemben kell tehát különböző gyűjtések alapján azt meghatározni, hogy az intézményi 

szintű kiadásokat hogyan és milyen összegben lehet közvetlen és közvetett kiadásokra fordítani. 

II. ütem 

A társüzemi szolgáltatás kiadását és felosztását kell ebben a menetben végrehajtani. 

Ezeknek a kiadásoknak az a jellemzőjük, hogy elsősorban nem a szakfeladatokkal kapcsolatban merülnek fel, 

hanem a 6. számlaosztály számlacsoportjának megfelelő kiadáshelyek részére teljesített szolgáltatások.  

III. ütem 

Ide tartozik a társüzemi kiadásokkal módosított általános költségek felosztása a 68. Központi irányítás számlacsoportba és a 

7. Tevékenységek kiadási előirányzata és teljesítése számlaosztály számláira. 

IV. ütem 

Ebben az ütemben a 68. Központi irányítás kiadásainak felosztását végezzük el a 7. számlaosztály megfelelő 

számláira. 

7.5. A raktári készletek leltározása során az eltérések kompenzálásánál és a káló 

elszámolásának szabályai 

A költségvetési szervnek szabályoznia kell azoknak a készleteknek a körét, ahol előfordulhat a ki– és bevételezéseknél az 

egyes készletek „keveredése” és így a leltári eltéréseknél a kompenzálás megengedett. Kompenzálható tételek lehetnek a 

hasonló minőségű, értékű, rendeltetésű készletek. Ezeknek a készletféleségeknek az összecserélhetősége miatt 

ugyanazon a leltári körzetben (leltárfelvételi egységben) az egyik készletféleség mennyiségében hiány, a másik 

készletféleség mennyiségében többlet keletkezik. Szintén meg kell határozni azoknak az eszközöknek a körét, ahol a 

természetes mennyiségi csökkenés (káló) megengedett és ennek mértékét is rögzíteni kell. 

Pl. élelmiszereknél, tüzelőanyagoknál, üzemanyagoknál stb. 

7.6. A jelentős összeg mértékének meghatározása az egyes eszközcsoportoknál 

Rögzíteni kell, hogy a költségvetési szerv mit tekint jelentős összegű eltérésnek 

 a terven felüli értékcsökkenésnél, 

 értékvesztésnél, 

 árfolyam különbözetnél, 

 becsült értéken történő állományba vétel értékkülönbözetének rendezésekor. 

 

Az Áhsz. ezzel kapcsolatos kötelező előírásai a következők: 

Jelentős összegű az eltérés, ha az eszközök év végi értékelése során a könyv szerint érték és a piaci érték közötti 

különbözet összege meghaladja a költségvetési szerv számviteli politikájában rögzített mértéket. 

Jelentős összegűnek tekinthető a különbözet azonban az Áhsz. előírásai alapján: 

 ha az immateriális javak és tárgyi eszközök év végi értékelés alapján megállapított terven felüli 

értékcsökkenésének összege meghaladja az éves terv szerinti értékcsökkenés összegét vagy a 100 000 Ft–ot, 

 ha a tulajdoni részesedést jelentő befektetéseknél, készleteknél az értékvesztés összege meghaladja a bekerülési 

érték 20%–át, vagy a 100 000 Ft–ot, 

 ha a követeléseknél az értékvesztés összege meghaladja a bekerülési érték 20%–át vagy a kisösszegű követelés 

értékhatárát, 

 ha a valuta, a deviza, a külföldi pénzértékre szóló követelés, befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír, az aktív 

pénzügyi elszámolás, illetve kötelezettség (ideértve a passzív pénzügyi elszámolásokat is) mérlegfordulónapi 



értékelésekor a költségvetési év mérlegfordulónapjára vonatkozó – az Szt. 60. §–a szerinti – devizaárfolyamon 

átszámított forintértéke és az értékelés előtti könyv szerinti értéke közötti különbözet összege meghaladja az 

értékelés előtti könyv szerinti érték 20%–át vagy a 100 000 forintot, 

 ha az Áhsz. 28. § (5) bekezdése szerint az üzembe helyezéskor, a raktárba történő beszállításhoz az adott eszköz 

értéke a rendelkezésre álló dokumentumok (szerződés, piaci információ, jogszabályi előírás) alapján megállapított 

bekerülési érték és a későbbiekben ténylegesen fizetett összeg közötti különbözet összege meghaladja a bekerülési 

érték 1%–át vagy a 100.000 forintot. 

A költségvetési szerv a számviteli politikájában az előzőekben felsorolt értékhatárokat elfogadhatja vagy ez alatt is 

megállapíthatja a jelentős összeg mértékét. 

8. A jelentős összegű hiba és a megbízható és valós összképet lényegesen 

befolyásoló hiba értékhatárának meghatározása 

A költségvetési szerveknek szabályozniuk kell azt az értékhatárt amit a különböző ellenőrzések során feltárt hibák, 

hibahatások esetében jelentős összegűnek kell tekinteni, és azt a mértéket is, amikor a jelentős összegű hibák és 

hibahatárok összevont értéke a megbízható és valós összképet lényegesen befolyásoló hibának minősül. 

Az Áhsz. kötelező előírásai: 

 Jelentős összegű a hiba, ha a hiba megállapításának évében az ellenőrzések során – ugyanazon évet érintően – 

megállapított hibák, hibahatárok saját tőkét és tartalékokat növelő–csökkentő értékének együttes (előjeltől 

független) összege meghaladja az ellenőrzött költségvetési év mérleg–főösszegének 2%–át, illetve, ha a 

mérlegfőösszeg 2%–a meghaladja a 100 millió Ft–ot, akkor a 100 millió Ft; 

 A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának kell tekinti, ha a megállapítások következtében a 

hiba megállapításának évét megelőző költségvetési év mérlegében kimutatott saját tőke és tartalékok együttes 

értéke legalább 10 százalékkal változik (nő vagy csökken). 

A költségvetési szerv az előzőekben meghatározott mérték alatt is rögzítheti a jelentős összegű hiba és a megbízható 

és valós összképet lényegesen befolyásoló hiba mértékét. 

9. A számviteli politika keretében kötelezően elkészítendő szabályzatok 

 Az eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata; 

 Az eszközök és források értékelésének szabályzata; 

 Önköltségszámítási szabályzat; 

 Pénzkezelési szabályzat. 

Az egyes szabályzatok elkészíthetőek önállóan vagy a számviteli politika mellékleteként is, erre az Áhsz. külön 

előírást nem tartalmaz. 

10. A számviteli politikáért való felelősség 

A számviteli politika kialakításáért, végrehajtásáért a költségvetési szerv vezetője a polgármesteri hivatalok esetében a 

jegyző, munkaszervezetnél a munkaszervezet vezetője a felelős. 

Ez a felelősség azonban nem mentesíti a költségvetési szerv gazdasági szervezetének vezetőjét a számviteli politikával 

kapcsolatos feladat–ellátási kötelezettség alól. 

Az Szt. 2001. január 1–jétől hatályos előírásai a számviteli szolgáltatás körébe sorolták – többek között – a számviteli 

politika összeállításának, a számviteli rend kialakításának feladatait. 

A számviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítása, vezetése meghatározott pénzügyi–számviteli 

szakképesítéshez kötött így tehát elkerülhetetlen a gazdasági szervezet vezetőjének ebben a tárgykörben kifejtett 

tevékenysége. 

A számviteli politikát nem elegendő csak összeállítani, annak bevezetéséről, a gyakorlatban történő megvalósulásáról 

is gondoskodni kell. 



Ezek a feladatok a gazdasági szervezet feladat–, illetve hatáskörébe tartoznak, ahol a számviteli politika gyakorlati 

megvalósítását kollektív munkával kell végrehajtani. 

A költségvetési szerv vezetőjének a számviteli politikával kapcsolatosan a felelősségi jogköréből adódóan kettős 

feladatot kell ellátnia: 

 biztosítania kell a gazdasági szervezet által kidolgozott eljárások gyakorlati megvalósítását a költségvetési szerv 

más egységeinél, 

 vezetői ellenőrzés keretében a számviteli politika kialakítását és gyakorlati érvényesülését kell vizsgálnia. 

11. Záró rendelkezések, aláírások 

(Pl. hatályba léptetés, előző szabályzat érvénytelenítése stb.) 

IV. 

A SZÁMVITELI POLITIKA 

ÉS A SZÁMLAREND KAPCSOLATA 

A költségvetési szervek könyvviteli rendszerét – hasonlóan a vállalkozásokhoz – számlarend rögzíti, így a számviteli 

politika is megjelenik a számlarendben. A két szabályozás közül azonban tartalmi és időbeli prioritása a számviteli 

politikának van, mivel a számlarend biztosítja a számviteli politika gyakorlati érvényesítését. 

A számviteli politika és számlarend közötti kapcsolat: 

A számviteli politikának a prioritását a számlarenddel szemben nem elég csak elvi alapon egy szabályzatban 

„kinyilatkoztatni”, hanem ennek konkrét gyakorlati megvalósítására kell a két szabályzat kialakítása során törekedni. 

Ennek bizonyítását a következő példák szemléltethetik: 

 A számviteli politikában rögzíteni kell az alap és vállalkozási tevékenység közötti értékcsökkenés megosztási 

szabályait.  

A rögzített megosztási mód azonban csak úgy tud megvalósulni, ha az 1. Befektetett eszközök számlaosztályon 

belül az immateriális javakhoz és tárgyi eszközökhöz kapcsolódó főkönyvi számlák már ennek az elszámolási 

módnak a jegyében kerülnek kialakításra.  

Ezeket az eszközcsoportokat meg lehet bontani a főkönyvi könyvelésben 

 kizárólag alaptevékenységhez, 

 kizárólag vállalkozási tevékenységhez, 

 mind a két tevékenységhez egyaránt  

használt eszközcsoportokra. 

 A számviteli politikában rögzíteni kell az általános kiadások alap és vállalkozási tevékenység közötti megosztásának 

szabályait. A rögzített megosztási mód csak úgy tud megvalósulni, ha a 6. Közvetett (általános) kiadások 

számlaosztály számláit, a kiadások gyűjtési módját, az alkalmazandó vetítési alapokat, a felosztás gyakoriságát 

(hónap vagy negyedév), a kiadás gyűjtési munkájának megszervezési módját a számlarend részletesen tartalmazza. 

Ennek a szabályozásnak természetesen összhangban kell lenni a végzett tevékenységek önköltségszámítási 

szabályzatával is. 

 A számviteli politikában az egyes eszközcsoportok minősítési szempontjait meg kell határozni. 

A gyakorlatban a minősítés szempontjainak megvalósulását, nyomon követését kizárólag az egyes főkönyvi számlák 

alábontásával lehet biztosítani. Ilyen főkönyvi számla az 5472. Szakmai anyag és kis értékű tárgyi eszközök, 

vagyoni értékű jogok, szellemi termékek beszerzés kiadási előirányzatának teljesítése. 

 A számviteli politikában meg kell határozni az általános forgalmi adó kiadásának, illetve bevételének az egyes 

tevékenységre vonatkozó megosztási szabályait. A gyakorlatban ennek érdekében a számlarendben úgy kell 

kialakítani az általános forgalmi adó kiadás (18., 561. főkönyvi számlák) és általános forgalmi adó bevétel (919. 

főkönyvi számla) főkönyvi számlákat, hogy azok az elosztásnak, a költségvetési szervezet szintű általános forgalmi 

adóbevallásnak és a pénzügyi teljesítésnek a lehető legpontosabb megbontását biztosítsák. 



 

„C” A SZÁMVITELI POLITIKÁHOZ TARTOZÓ 

SZABÁLYZATOK 

1. Eszközök és források értékelési szabályzata 

2. Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata 

3. Pénzkezelési szabályzat 

4. Önköltségszámítási szabályzat 

1. Eszközök és források értékelési szabályzata 

A költségvetési szerveknek az Áhsz. 8. § (4) bekezdés b) pontja alapján értékelési szabályzatot kell készíteniük. A 

következő rész egy olyan minta szabályzatot tartalmaz, amely minden olyan értékelési feladatot, szabályt tartalmaz, 

amelyek az önkormányzati költségvetési szerveknél előfordulhatnak. Az értékelési szabályzat minta szerkezete nem 

kötelező, de az Szt-hez és az Áhsz-hez kapcsolódó értékelési feladatok, szabályok rögzítése és betartása kötelező. 

I. Általános rész 

1. Az értékelési szabályzat célja 

Az eszközök és kötelezettségek értékelésére vonatkozó döntéseket, valamint azok gyakorlati végrehajtását szolgáló 

értékelési módokat és eljárásokat az értékelési szabályzatban kell összefoglalni. Ennek megfelelően az értékelési 

szabályzat főbb céljai a következők: 

 meghatározásra kerüljenek azok az értékelési elvek, módszerek, amelyekkel a költségvetési szerv rögzíti az 

eszközei és a forrásai értékét; 

 egyértelműen rögzítésre kerüljenek – az adott költségvetési szerv sajátosságainak figyelembevételével – azon 

eszközei és kötelezettségei értékelési gyakorlata, amelyek esetében az Szt. és az Áhsz. felhatalmazása alapján a 

költségvetési szerv számviteli-politikai döntésén alapul az értékelés; 

 az értékelési módszereknek minden érintett gazdasági szakember számára az adott költségvetési szerven belül 

egyértelműnek kell lennie; 

 tájékoztatás nyújtása a belső, illetve a külső ellenőrzés számára a költségvetési szerv könyvvezetési és elemi 

költségvetési beszámoló készítési kötelezettsége során követett értékelési gyakorlatról. 

2. Az értékelési szabályzattal szembeni követelmények 

Az értékelési szabályzat elkészítése során kötelező figyelembe venni: 

 a teljesség,  

 a következetesség, 

 a lényegesség, 

 és a világosság 

számviteli alapelvekben foglaltakat. 

3. Az értékelési szabályzat elkészítéséért, tartalmáért, megváltoztatásáért felelős személyek kijelölése 

Az értékelési szabályzat elkészítéséért, tartalmáért, megváltoztatásáért, aktualizálásáért a költségvetési szerv vezetője a 

felelős. A szabályzatot a költségvetési szerv vezetőjének kell minden esetben jóváhagynia. 

Módosításra akkor van szükség, illetve lehetőség, ha a törvényi, illetve az államháztartási számviteli kormányrendeleti 

előírások megváltoznak, vagy a korábbi szabályzathoz képest olyan lényegi változás következik be, amely a 

változtatást szükségessé teszi. Az Szt. 14. § (9) bekezdése alapján a változtatások hatályba lépését követő 90 napon 

belül kell végrehajtani. 

 



4. Az értékelési szabályzathoz kapcsolódó fogalmak 

 Értékelés: az eszközök és a források 

 könyvviteli nyilvántartásba vételhez alkalmazott értékének és 

 az éves elemi költségvetési beszámoló könyvviteli mérlegbe kerülő értékének meghatározását jelenti. 

 Minősítés: döntés az adott eszköz, befektetett eszközök, illetve forgóeszközök, azon belül az egyes eszközcsoportok 

közé való besorolásáról, valamint a kötelezettségeknek a hosszú– vagy rövid lejáratúvá való elkülönítéséről. 

(A jelen értékelési szabályzat minta a minősítési szempontokat nem tartalmazza, mivel az a számviteli politika 

része. Az eszközök minősítésének szabályait a költségvetési szervek minta számlarendje tartalmazza.) 

 Felújítás: az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló 

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

megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, az előállított 

termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a 

jövőben gazdasági előnyök származnak. Felújítás és korszerűsítés is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a 

tárgyi eszköz egyes része az eredetitől eltér, megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, 

teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli.  

A tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi 

eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a 

rendeltetésszerű használatot veszélyezteti.  

Nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egyidőben való elvégzése, függetlenül a kiadások 

nagyságától. 

 Karbantartás: a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló 

javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de 

rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű 

használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi. 

 Bekerülési érték: az a ráfordítás, amely az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe 

helyezésig a raktárba történt beszállításig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható. A bekerülési érték 

tehát az engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételárat, a szállítási és rakodási, alapozási, szerelési, 

üzembe helyezési, a beszerzéssel kapcsolatos közvetítői kiadásokat, a bizományi díjat, a beszerzéshez kapcsolódó 

adókat (a beszerzéskor fizetett fogyasztási adót, jövedéki adót) és a vámterhet (vámot, vámpótlékot, vámkezelési 

díjat) foglalja magában. 

 Vételár: a belföldi szállítónak a megrendelés szerinti termék szállításáért, illetve a szolgáltatás nyújtásáért 

számlázott és a szerv által elfogadott és kiegyenlített forintérték. 

II. Az eszközök és források értékelési módjának és eljárásainak részletes szabályai 

1. Eszközök és források évközi és év végi értékelésének elvei, eljárásai, módszerei 

1.1 Bekerülési érték meghatározása 

Ez egyes mérlegtételek értékelésének egyik legfontosabb kiindulási pontja az eszközök bekerülési (beszerzési és 

előállítási) értékének meghatározása, melyet elsődlegesen az Szt. szabályoz, az Áhsz. a költségvetési szervekre 

vonatkozó sajátos előírásokat tartalmazza. 

A bekerülési érték összetevői vásárolt eszköz esetében a következők: 

engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételár, 

 az eszköz beszerzésével, üzembe helyezésével, raktárba történt beszállításával kapcsolatban felmerült szállítási és 

rakodási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési, közvetítői tevékenység ellenértéke, ha ezek az adott eszközhöz 

egyedileg hozzárendelhetőek, 

 bizományi díj, 

 a beszerzéshez kapcsolódó adók, vámterhek, 

 vagyonszerzési illeték, 



 a tárgyi adómentes tevékenységhez beszerzett eszközök előzetesen felszámított, le nem vonható általános 

forgalmi adója, – ideértve a fordított áfa elszámolás könyvekben elszámolt áfa összegét is, 

 jogszabályon alapuló hatósági igazgatási, szolgáltatási díj, 

 egyéb hatósági igazgatási, szolgáltatási eljárási díj (környezetvédelmi termékdíj, szakértői díj), 

 vásárolt vételi opció díja, 

 a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó – az eszköz üzembe helyezéséig terjedő időszakra elszámolt – biztosítási 

díj, 

 a tárgyi eszköz beszerzésével egy időben vagy annak üzembe helyezéséig beszerzett tartozékok, tartalék 

alkatrészek beszerzési értéke, függetlenül attól, hogy az a tárgyi eszköz számlázott értékében vagy külön 

számlában jelenik meg, 

 a tárgyi eszközöknél a bekerülési érték részét képezi az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga helyreállítását 

szolgáló felújítási munka ellenértékét, 

 az eszköz használati értékét növelő munkafolyamatok, illetve a megmunkálás ellenértékét jelentő bérmunkadíj, 

 az ingatlan értékébe szerződés alapján, korábban a bérleti jog megvásárlása címén fizetett, bérleti jogként 

kimutatott, még le nem írt összeget, 

 a beruházás tervezési, előkészítési, lebonyolítási, valamint az új technológia elsajátítás díjai, közvetlen költségei, 

 a beruházáshoz, a vagyoni értékű joghoz közvetlenül kapcsolódó – devizaszámlán meglévő devizakészlettel nem 

fedezett – devizakötelezettségeknek az eszköz üzembe helyezéséig terjedő időszakra elszámolt árfolyam-

különbözete. 

 

A bekerülési érték részét képező tételeket a gazdasági esemény megtörténte után, a pénzügyi rendezéskor kell 

számításba venni a számlázott, a kivetett összegnek megfelelő fizetett összegben. Amennyiben az üzembe helyezés, a 

raktárba történő beszállítás megtörtént, de számla, a megfelelő bizonylat nem érkezett meg, a fizetendő összeget az 

illetékes adóhatóság nem állapította meg, és ezért a pénzügyi rendezés sem teljesülhetett, akkor az adott eszköz értékét 

a rendelkezésre álló dokumentumok alapján kell meghatározni és a negyedév végén állományba venni. Az így 

meghatározott érték és a későbbiekben ténylegesen fizetett összeg közötti különbözettel a bekerülési értéket 

módosítani kell. 

A bekerülési összetevői saját előállítású eszközök és nyújtott szolgáltatások esetében a következők: 

Az eszköz előállítási értékének részét képezik azok a költségek, amelyek 

 az eszköz (termék) előállítása, üzembe helyezése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, eredeti 

állagának helyreállítása során közvetlenül felmerültek, 

 az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak, 

 az eszközre (termékre) megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók. 

 

A költségvetési szerv azoknak az elvégzett, nyújtott szolgáltatásoknak a bekerülési értékét állapítja meg, melyet nem 

alapító okirata szerinti tevékenységének végzése során valósít meg, hanem egyedi szerződéskötés alapján teljesít 

szerződéses partnere részére, de a teljesített szolgáltatás leszámlázása a partner felé a tárgynegyedév végéig (tárgyhó 

végéig) nem történik meg (pl. eseti terembérlet). 

Az elvégzett, a nyújtott, a teljesített szolgáltatás bekerülési (előállítási) értékének részét képezik azok a költségek, 

amelyek 

 a szolgáltatás végzése, nyújtása, teljesítése során közvetlenül felmerültek, 

 az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak, 

 a szolgáltatásra megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók. 

 

A befejezetlen, ki nem számlázott szolgáltatás előállítási költségét befejezetlen termelésként kell a könyvekben 

tárgynegyedév végén nyilvántartásba venni, majd a negyedéves mérlegjelentés elkészítését követően kivezetni. 

 



Az eszköz előállítása során felmerült költségként kell figyelembe venni: 

 a közvetlen anyagköltséget, 

 a közvetlen személyi juttatási költséget, 

 a közvetlen személyi juttatási költségek járulékait, 

 az egyéb közvetlen költséget (szállítási és rakodási költség, közvetlen gépköltség). 

Az előállítási költségek közé tartoznak azok az adott eszközzel közvetlen kapcsolatba hozható, az előállításhoz 

kapcsolódó általános költségek arányos összegei is, amelyek az adott termékre megfelelő mutatók, jellemzők 

segítségével elszámolhatók. 

Ilyenek: 

 gépköltségek, 

 kamatköltségek, 

 egyéb kisegítő részlegek (üzemek) általános költségei. 

Az előállítási költségek között kell elszámolni (és így az előállítási érték részét képezi) 

 az idegen vállalkozó által megvalósított beruházáshoz a beruházó költségvetési szerv által biztosított (az 

idegen vállalkozó felé nem számlázott) vásárolt anyag bekerülési (beszerzési) értékét, 

 a saját előállítású termék, nyújtott szolgáltatás közvetlen önköltségét a vásárolt anyag, a saját előállítású termék 

tényleges beépítésekor, a szolgáltatásnyújtással egyidejűleg. 

Az egyes eszközök, a nyújtott szolgáltatások előállítási költségét dokumentálni, bizonylatolni kell. Az előállítási 

költségek dokumentálásáért, bizonylatolásáért a költségvetési szerv esetében a felelős személyt a szabályzatban és az 

egyedi munkaköri leírásokban meg kell nevezni. 

A bekerülési érték részét képezi még mind idegen, mind saját kivitelezésnél a következő eset: 

 építési telek és a rajta lévő épület, építmény egyidejű beszerzése esetén, amennyiben az épületet, építményt nem 

veszik rendeltetésszerűen használatba, akkor ezek beszerzési, bontási költségeit, továbbá a vásárolt teleknek 

építkezésre alkalmassá tétele érdekében végzett munkák költségeit, ráfordításait a telek értékét növelő beszerzési 

költségként kell elszámolni a telek bontás utáni (üres telek) piaci értékének megfelelő összegig, az ezt meghaladó 

költségeket, ráfordításokat a megvalósuló beruházás (épület) bekerülési értékeként kell figyelembe venni. 

 egy adott beruházás miatt lebontott és újraépített épület, építmény bontásának költségeit az adott beruházás 

bekerülési értékébe be kell számítani. 

Importbeszerzés bekerülési értékének meghatározása 

Importbeszerzés előforduló esetei: 

 amennyiben az importbeszerzés ellenértékének kiegyenlítése számla alapján forintban történik, akkor a 

számla szerinti – levonható általános forgalmi adót nem tartalmazó – forintérték az importtermék, illetve 

az  importszolgáltatás értéke, 

 amennyiben az importbeszerzés ellenértékének kiegyenlítése számla alapján devizában, valutában történik, 

akkor a számla szerinti – levonható általános forgalmi adót nem tartalmazó – devizának, valutának, az 

importbeszerzéskor, az importszolgáltatás igénybevételekor (teljesítéskor) érvényes árfolyamon átszámított 

forintértéke az importtermék, illetve az importszolgáltatás értéke, 

 amennyiben az importbeszerzés, importszolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése exportáruval, 

exportszolgáltatással történik, az importbeszerzés, az importszolgáltatás forintértékét az importbeszerzés, 

importszolgáltatás, illetve az exportértékesítés, az exportszolgáltatás szerződés szerinti devizaértékének az 

első teljesítés napjára vonatkozó árfolyamon átszámított forintértéken kell meghatározni.  

Importbeszerzésként kell elszámolni az eszközöknek a külkereskedelmi áruforgalomban külföldről történő beszerzését 

(termékimport), továbbá azt a belföldön, illetve külföldön igénybe vett, külföldiek által nyújtott szolgáltatásokat, 

függetlenül attól, hogy az ellenérték devizában, valutában, exportáruval, exportszolgáltatással, vagy forintban egyenlítik 

ki.  

Az importbeszerzés elszámolása szempontjából külföld a Magyar Köztársaság államhatárán kívüli terület. 

A köz– és magánvámraktárból történő beszerzés a vámjogról, a vámjogszabályokban rögzített feltételek szerint 

minősül importbeszerzésnek.  



 

Nem minősül importbeszerzésnek  

 az exportértékesítéshez kapcsolódóan a magyar határállomás és a külföldi rendeltetési hely közötti útszakaszra jutó 

– egyébként szolgáltatásimportnak tekintendő – devizában, valutában vagy forintban számlázott, fizetett szállítási és 

rakodási–raktározási díj, valamint  

 a vámszabad- és a tranzitterületen levő vállalkozótól történő közvetlen beszerzés. 

 

Egyes eszközökhöz, illetve gazdasági eseményekhez kapcsolódó bekerülési érték meghatározás: 

 gazdasági társaságban levő tulajdonosi részesedés bekerülési értéke, 

 a vásárláshoz a részvényekért, üzletrészekért, vagyoni betétekért fizetett ellenérték, vételár, 

 a gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés bekerülési (beszerzési) értéke alapításkor, 

tőkeemeléskor a létesítő okiratban, annak módosításában, illetve a közgyűlési, az alapítói, a taggyűlési 

határozatban a jegyzett tőke fedezeteként, valamint a jegyzési, a kibocsátási érték és a névérték különbözeteként, a 

jegyzett tőkén felüli tőke fedezeteként meghatározott vagyoni hozzájárulás együttes értéke a ténylegesen befizetett 

pénzbetétnek és a rendelkezésre bocsátott nem pénzbeli betétnek megfelelő összegben, 

 a gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés névértéke fejében a jegyzett tőke 

leszállításakor (ideértve a tőkeleszállítással egyidejűleg végrehajtott, a leszállított jegyzett tőkével arányos jegyzett 

tőkén felüli saját tőke kivonást is) átvett eszköz bekerülési (beszerzési) értéke a gazdasági társaság által közölt, 

illetve számlázott érték, a gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a vagyonfelosztási javaslat 

szerinti érték, 

 gazdasági társaság átalakulása esetén a megszűnt gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentős 

befektetés ellenében kapott részesedés bekerülési (beszerzési) értéke a megszűnt részesedésre jutó – a megszűnt 

gazdasági társaság végleges vagyonmérlege szerinti – saját tőke összege. 

 

 Egyéb gazdasági események: 

 követelés fejében átvett eszköz bekerülési (beszerzési) értéke az eszköz megállapodás, csereszerződés, 

vagyonfelosztási javaslat szerinti (számlázott, bizonylatolt) értéke, 

 csere útján beszerzett eszköz bekerülési (beszerzési) értéke az eszköz csereszerződés szerinti értéke, a cserébe 

adott eszköz eladási ára, 

 a térítés nélkül (a visszaadási kötelezettség nélkül) átvett eszköz bekerülési (beszerzési) értéke az átvétel 

időpontjában ismert piaci (forgalmi) érték, 

 a költségvetési szerv alapítása, átszervezése esetén az alapító, az irányítószerv döntése alapján véglegesen átadott 

eszköz bekerülési értékének – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – az alapító okirat, illetve annak módosítása 

mellékletét képező átadás/átvételi jegyzőkönyvben szereplő érték minősül. Az átadó szervezetnél kimutatott bruttó 

(illetve bekerülési) érték alkalmazása esetén az átadásig elszámolt halmozott értékcsökkenést (illetve 

értékvesztett) is nyilvántartásba kell venni, 

 költségvetési szerv alapítása, átszervezése esetén az alapító, az irányító szerv döntése alapján vagyonkezelésbe 

vett eszköz bekerülési értékének – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik –szereplő érték minősül. Az átadó 

szervezetnél kimutatott bruttó (illetve bekerülési) érték alkalmazása esetén az átadásig elszámolt halmozott 

értékcsökkenést (illetve értékvesztést) is nyilvántartásba kell venni. 

 az ajándékként, hagyatékként kapott eszköz, továbbá a többletként fellelt (a nem adminisztrációs hibából 

származó többlet-) eszköz bekerülési (beszerzési) értéke az eszköznek az állományba vétel időpontjában ismert 

piaci értéke,  

 a saját kiskereskedelmi egységbe kiszállított, illetve felhasznált saját előállítású termék forgalmi értéke után 

fizetendő adó, járulék, termékdíj összege is a termék bekerülési (beszerzési) értékének (előállítási költségének) 

részét képezi. 

 

 

 



1.2 Nyilvántartási értékkel kapcsolatos szabályok 

A költségvetési szervnek egyes eszközcsoportoknál lehetősége van egyedi, illetve csoportos nyilvántartás vezetésére, 

valamint a nyilvántartások vezetésénél alkalmazott bekerülési érték meghatározására. Ezek lehetnek 

 tényleges beszerzési érték, 

 átlagos (súlyozott) beszerzési érték, 

 FIFO módszer szerinti bekerülési érték, 

 elszámoló ár, 

 eladási ár. 

 

Az egyes nyilvántartási értékeket egy gazdasági éven belül nem lehet megváltoztatni. Az alkalmazott nyilvántartási 

eljárást és a hozzákapcsolódó nyilvántartási értéket mindig év elején lehet megváltoztatni. A változtatást és ennek 

számszerű kihatásait a kiegészítő melléklet szöveges részében be kell mutatni. 

1.3 Értékcsökkenés elszámolásának szabályai 

1.3.1 Terv szerinti (lineáris) értékcsökkenés 

Az immateriális javak és tárgyi eszközök üzembe helyezését követően értékcsökkenést kell elszámolni. Az 

értékcsökkenés az adott eszköz fizikai és erkölcsi elavultságát jellemző mutató. 

Az értékcsökkenést negyedévenként, – az éves szintű leírási kulcsok alapján, a tényleges használatnak megfelelően, 

időarányosan negyedévre számított összegben – kell elszámolni. 

Az értékcsökkenést a bekerülési (beszerzési vagy előállítási) érték alapján számítva a következők szerint kell 

megállapítani: 

 alapítás-átszervezés, illetve kísérleti fejlesztés aktivált értéke    20% 

 vagyoni értékű jogok   16% 

 szellemi termékek   33% 

 épületek és kapcsolódó vagyoni értékű jogok   2% 

 építmények és kapcsolódó vagyoni értékű jogok   3% 

 ültetvények   10% 

 gépek, berendezések és felszerelések, kivéve számítástechnikai eszközöket 

és ügyvitel-technikai eszközöket   14,5% 

 számítástechnikai és ügyvitel-technikai eszközök   33% 

 járművek   20% 

 veszélyes hulladék tárolására igénybe vett földterület, telek   2% 

 bányaművelésre igénybe vett földterület   5% 

 

Az épületekhez, építményekhez nem tartozó vagyoni értékű jogok értékcsökkenésének elszámolása a vagyoni értékű 

jogok leírási kulcsa alapján történik. 

A tenyészállatok értékcsökkenését a költségvetési szervek saját hatáskörben állapítják meg, figyelembe véve a 

tenyészidőt, tartási időt stb. 

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolásakor 2003. január 1-jétől a költségvetési szerv 

döntése alapján alkalmazható az ún. lassított leírás. Ez azt jelenti, ha az immateriális jószág vagy a tárgyi eszköz a 

költségvetési szerv tevékenységét várhatóan hosszabb ideig szolgálja, mint a Áhsz-ben az egyes immateriális javakra, tárgyi 

eszköz-típusokra kötelezően előírt leírási kulcsok alapján számított használati idő, akkor a költségvetési szerv az általa 

megállapított (megbecsült) használati idő figyelembevételével alacsonyabb lineáris leírási kulcsot is megállapíthat. A 

lassított leírási kulcsok választási és alkalmazási szabályait a költségvetési szervnek a számviteli politikájában rögzítenie 

kell. 

Az immateriális javaknál ahol a szerződés eltérő időtartamot jelöl meg, mint a kötelezően előírt kulcsok alapján 

számított használati idő, ott a várható használati idő tekintetében a szerződés szerinti időtartamot és az ennek 



megfelelő leírási kulcsot kell alapul venni. Az így megállapított leírási kulcs lehet magasabb vagy alacsonyabb mint a 

Áhsz-ben meghatározott leírási kulcsok. 

Nem számolható el értékcsökkenés: 

 földterület, telek, erdő értéke után, 

 üzembe nem helyezett beruházásoknál, 

 teljesen, 0-ig leírt eszközöknél, 

 képzőművészeti alkotásoknál, régészeti leleteknél, 

 állami készleteknél, tartalékoknál. 

Nem szabad elszámolni értékcsökkenést az olyan eszközöknél, amelyek értékükből a használat során nem veszítenek, 

illetve amelyek értéke – különleges helyzetből, egyedi mivoltból adódóan – évről évre nő. Ezeknek az eszközöknek a 

körét a számviteli politikában rögzíteni kell. Ide tartoznak a műemléki védettségű épületek is. Ezeknél az eszközöknél 

a költségvetési szerveknek döntési lehetőségük van, hogy számolnak-e el az épületek után terv szerinti 

értékcsökkenést vagy sem. 

Értékcsökkenést a használatba lévő immateriális javak, tárgyi eszközök után addig kell elszámolni, amíg azokat 

rendeltetésüknek megfelelően használják. 

1.3.2 Terven felüli értékcsökkenés elszámolásának szabályai 

A terven felüli értékcsökkenést az Szt. 53. § (1)-(2), az Áhsz. 5. § 7. a) alpontja és az Áhsz. 30. § (10), (12) bekezdései 

szabályozzák.  

Ennek lényege, hogy terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális javaknál és a tárgyi eszközöknél elszámolni a 

következő esetekben: 

 az immateriális javak, tárgyi eszközök (ide értve a beruházásokat kivéve az előleget) esetében ha a 

könyvszerinti érték tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszközök piaci értéke, 

 a szellemi termék, a tárgyi eszköz (ide nem értve a beruházásra adott előlegeket) a költségvetési szerv 

tevékenysége változása miatt feleslegessé vált, megrongálódott, megsemmisült, hiány keletkezett és így 

rendeltetésének megfelelően már nem használható, illetve használhatatlan. Ezekben az esetekben az elszámolást 

év közben kell végrehajtani. 

 a vagyoni értékű jog  a szerződés módosítása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető. 

Az adott eszköz könyvszerinti értékét olyan mértékben kell módosítani, hogy azok a könyvviteli mérlegkészítéskor 

érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljenek a könyvviteli könyvviteli mérlegben. 

Ha ez az eszköz nem használható rendeltetésszerűen, akkor a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után ki kell 

vezetni az állományból. 

A terven felüli értékcsökkenés elszámolási kategóriában két nagyon fontos fogalom szerepel, melynek 

értelmezése a következő: 

 a „tartós” elnevezés egy évet meghaladó időtartama, vagyis két értékelési könyvviteli mérleg–fordulónapot jelent. 

 Ebből a meghatározásból egyértelmű, hogy a tárgyévben beszerzett eszközök esetében a terven felüli 

értékcsökkenés elszámolása nem lehetséges. 

 a „jelentős összeg” a költségvetési szerv számviteli politikájában meghatározott és rögzített érték. Ennek felső 

határát a Áhsz. 5. § 7/a. pontja tartalmazza. 

Minden esetben jelentős összegűnek kell tekinteni a különbözetet ha az érintett eszközcsoportok Szt. 53. § (1) 

bekezdés a) pontja szerinti terven felüli értékcsökkenése meghaladja a 30. § (2)-(6) bekezdése alapján meghatározott 

éves terv szerinti értékcsökkenést vagy a 100 000 Ft-ot. 

A terven felüli értékcsökkenést év végén a piaci értékelés alapján az egyes eszközöknél egyedileg kell elvégezni. A 

piaci érték meghatározásánál az utánpótlási értéket kell elsődlegesen megállapítani. 

A költségvetési szervek részére ehhez használható, közgazdaságilag elfogadott értékelési módszer, törvényi előírása 

nincs. 

 



Az utánpótlási érték meghatározásához használható segédanyagok: 

 statisztikai indexek; 

 előrejelzési számítások; 

 összehasonlító (árképzési) módszerek; 

 katalógusok, jövőre vonatkozó árajánlatok; 

 központosított közbeszerzési „listaárak”. 

 

A piaci érték meghatározásánál általában abból lehet kiindulni, hogy egy adott eszközt az értékelés időpontjában, az 

adott feltételek mellett mennyiért lehet beszerezni. (Ez mindig új értéket jelent!) 

Ha az adott eszközt már nem lehet beszerezni, hanem ennél jobbat, korszerűbbet, akkor a piaci árat az összehasonlító 

árak módszerével kell megállapítani. 

Az egyedi eszközöknél a piaci értéket a költségvetési szervnek becsléssel, saját hatáskörében kialakított módszerrel 

kell meghatároznia. 

A két mérleg fordulónapra megállapított utánpótlási vagy piaci értéket elkülönítetten az adott eszköz analitikus 

nyilvántartása mellett fel kell jegyezni. 

A terven felüli értékcsökkenés elszámolásánál szükséges további tudnivalók: 

 a 0-ra leírt eszközöknél nem lehet terven felüli értékcsökkenést elszámolni; 

 a térítésmentesen átvett, ajándékba, hagyatékként kapott eszközök esetében a terven felüli értékcsökkenés 

elszámolását az állományba vételi szabályok miatt nem kell alkalmazni.  

(Ezekben az esetekben az állományba vétel a piaci értéken történt.) 

 a terven felüli értékcsökkenés visszaírását kizárólag azok a költségvetési szervek alkalmazhatják, amelyek már a 

korábbi évben/években elszámoltak terven felüli értékcsökkenést. Az Áhsz. 30. § (10) bekezdése alapján 2004. évtől 

kezdődően a költségvetési szerveknek választási lehetőségük van „Amennyiben az államháztartás szervezete 

számviteli politikájában úgy dönt, hogy az immateriális javakat és tárgyi eszközöket a 30. §. (2)-(6) bekezdésében 

előírt leírási kulcsok alapján számított teljes időtartam alatt használni fogja, akkor mindaddig amíg e döntését meg 

nem változtatja, ezen eszközök tekintetében a terven felüli értékcsökkenés elszámolásánál az Szt. 53. § (1) 

bekezdésének a) pontjában foglaltakat az eszközök év végi értékelése során nem kell alkalmazni.”  

Azok a költségvetési szervek, amelyek a lassított leírást alkalmazzák, illetve a tenyészállatoknál és a vagyonértékű 

jogoknál az előbbi választási lehetőséggel nem lehet élni. 

1.4 Értékvesztés és visszaírása 

Az értékvesztés elszámolását és annak visszaírását a költségvetési év mérlegfordulónapjára vonatkozó értékelés 

keretében kell végrehajtani. 

1.4.1 Értékvesztés elszámolása a befektetett eszközöknél 

Az értékvesztés elszámolási kategóriát a befektetett eszközökön belül a következő eszközcsoportoknál kötelező az év 

végi piaci értékelés alapján alkalmazni: 

 tartós követeléseknél; 

 egyéb tartós részesedéseknél; 

 egyéb tartósan adott kölcsönöknél; 

 immateriális javakra és tárgyi eszközökre adott előlegeknél. 

 

A tartós részesedéseknél az értékvesztést a következők szerint kell megállapítani: 

 a gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetésnél – függetlenül attól, hogy az a 

forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel – értékvesztést kell elszámolni, a befektetés 

könyv szerinti értéke és piaci értéke közötti – veszteségjellegű – különbözet összegében, ha ez a különbözet 

tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. 



 a befektetés piaci értéke meghatározásakor figyelembe kell venni: 

 a gazdasági társaság tartós piaci megítélését, a piaci megítélés tendenciáját, a befektetés (felhalmozott) osztalékkal 

csökkentett tőzsdei, tőzsdén kívüli árfolyamát, annak tartós tendenciáját, 

 a megszűnő gazdasági társaságnál a várhatóan megtérülő összeget, 

 a gazdasági társaság saját tőkéjétől a befektetésre jutó részt, a külföldi pénzértékre szóló befektetés esetén az Szt. 

60. § szerinti, az üzleti év mérlegforduló napjára vonatkozó választott devizaárfolyamon átszámított forint értéken.  

 amennyiben a befektetésnek az előzőek figyelembevételével meghatározott, mérlegkészítéskori piaci értéke 

jelentősen és tartósan magasabb, mint a befektetés könyv szerinti értéke, a különbözettel a korábban elszámolt 

értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Az értékvesztés visszaírásával a befektetés könyv szerinti értéke nem 

haladhatja meg az eredeti beszerzési értéket. 

 

Az értékelésénél értékvesztés visszaírást elszámolni kizárólag azoknál az eszközöknél lehet ahol a korábbi 

évben/években értékvesztés elszámolására sor került! 

A jelentős összegű eltérés számviteli politikában történő meghatározásánál figyelembe kell venni az Áhsz. 5. § 7/b. 

alpontjában foglaltakat. 

Minden esetben jelentős összegűnek kell tekinteni a különbözetet, ha a tulajdoni részesedést jelentő befektetéseknél, 

valamint a hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapíroknál – függetlenül attól, hogy azok a 

forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepelnek –, továbbá a készleteknél az értékvesztés 

összege meghaladja a bekerülési érték (a nyilvántartásba vételi érték) 20%-át vagy a 100 000 forintot. 

1.4.2 Értékvesztés elszámolása a készleteknél 

Az Szt. előírásai szerint a vásárolt készleteket bekerülési értéken, csökkentve az elszámolt értékvesztéssel, növelve a 

visszaírt értékvesztéssel kell értékelni. A saját termelésű készleteket a könyvviteli könyvviteli mérlegben alapvetően 

előállítási költségen, azaz utókalkuláció vagy norma szerinti közvetlen önköltségen kell értékelni. A közvetlen 

önköltségen való értékelés megfelelő önköltségszámítási rendszert feltételez. 

A vásárolt készleteknél (anyag, áru) bekerülési érték az Szt. 47-50. §–aiban szereplő tételek, vagy a beszerzési értékek 

alapján számított átlagos (súlyozott) beszerzési ár, vagy a FIFO módszer szerint meghatározott bekerülési érték. 

A vásárolt készleteknél az Szt. 56. §-a alapján a meghatározott feltételek fennállása esetén, piaci értékelés alapján 

kötelező értékvesztést elszámolnia. 

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

magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értéke, akkor azt a könyvviteli könyvviteli mérlegben a 

tényleges piaci értéken, ha pedig a saját termelésű készlet (befejezetlen termelés, félkész és késztermék, állat) 

bekerülési (előállítási), illetve könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor 

ismert és várható eladási ára, akkor azt a könyvviteli könyvviteli mérlegben a még várhatóan felmerülő 

költségekkel csökkentett, várható támogatásokkal növelt eladási áron számított értéken kell kimutatni, a készlet 

értékét a különbözetnek értékvesztéskénti elszámolásával kell csökkenteni. 

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

termelésű készlet bekerülési (előállítási) értékét csökkentetten kell a könyvviteli könyvviteli mérlegben szerepeltetni, ha 

a készlet a vonatkozó előírásoknak (szabvány, szállítási feltétel, szakmai előírás stb.), illetve eredeti rendeltetésének nem 

felel meg, ha megrongálódott, ha felhasználása, értékesítése kétségessé vált, ha feleslegessé vált. A készlet értékének 

csökkentését – a különbözetnek értékvesztéskénti elszámolásával – ez esetben addig a mértékig kell elvégezni, hogy a 

készlet a használhatóságnak (az értékesíthetőségnek) megfelelő, mérlegkészítéskor, illetve a minősítés elvégzésekor 

érvényes (ismert) piaci értéken (legalább haszonanyagáron, illetve hulladékértéken) szerepeljen a könyvviteli könyvviteli 

mérlegben. 

Az értékvesztés a fajlagosan kis értékű készleteknél a költségvetési szerv által kialakított készletcsoportok könyv 

szerinti értékének arányában is meghatározható. 



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

korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Az értékvesztés visszaírásával a készlet könyv szerinti 

értéke nem haladhatja meg az eredeti bekerülési értéket. 

A készletek értékvesztésének visszaírását a mérlegtételek értékelésénél abban az esetben szabad alkalmazni, ha azt a 

korábbi évben/években már számoltak el értékvesztést! 

A jelentős összeg megállapításánál az 1.4.1 pontban foglaltakat kell figyelembe venni. 

1.4.3 Értékvesztés a követeléseknél 

A követeléseknél értékvesztést kell elszámolni abban az esetben, ha a mérlegfordulónapon fennálló és a 

mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél a követelés könyv szerinti értéke és a követelés 

várhatóan megtérülő összege közötti – veszteségjellegű – különbözet mutatkozik, és ez a különbözet tartósnak 

mutatkozik és jelentős összegű. 

A követelések értékvesztésénél a „tartósság” kritériuma sajátosan értelmezendő, mivel a forgóeszközök között 

kimutatott követeléseknél nem az egy évet kell alapul venni, hanem a mérlegkészítésig megismert információk, ill. a 

megismert információkból valószínűsíthető, várható tendenciák alapján kell tartósnak minősíteni a követelések 

értékvesztését. 

A jelentős összeget a költségvetési szerv a számviteli politikájában kell rögzítenie, melynek megállapításánál 

figyelembe kell venni az Áhsz. 5. § 7/c. pontjában foglaltakat. Az értékvesztés elszámolása nem minősül követelés 

elengedésnek. 

Minden esetben jelentős összegűnek kell tekinteni a különbözetet, ha a követeléseknél (ideértve a vevőkkel, 

adósokkal, a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az előlegként adott 

összegeket) az értékvesztés összege meghaladja a bekerülési érték (a nyilvántartásba vételi érték) 20%-át vagy a kis 

értékű követelés összegét. 

A követeléseket lehet egyedileg és csoportosan is értékelni. Ennek részletes szabályait a 2.6 pont tartalmazza. 

1.5 Értékhelyesbítés és visszaírása 

Az értékhelyesbítést az Áhsz. 34. § (13)-(14) bekezdései szabályozza. Ennek lényege, hogy amennyiben a 

költségvetési szerv tevékenységét tartósan szolgáló 

 vagyoni értékű jogok, 

 szellemi termékek, 

 tárgyi eszközök (kivéve a beruházásokat és a beruházásra adott előlegeket), 

 tulajdoni részesedést jelentő befektetések 

 piaci értéke jelentősen meghaladja az adott eszköznek a visszaírás utáni könyvszerinti értékét, a piaci érték és a 

könyvszerinti érték közötti különbözetet a könyvviteli mérlegben az eszközök között értékhelyesbítésként, a saját 

tőkén belül értékelési tartalékként kell kimutatni. 

 

Ennek megfelelően a számviteli politikában meg kell határozni a tartósság (általában az évet meghaladó) fogalmat és a 

jelentős összeg mértékét. A jelentős összeg meghatározására a költségvetési szerveknél nincs általánosan kialakult 

gyakorlat. 

Az értékhelyesbítés alkalmazása esetén az Áhsz. 46. § (4) bekezdése szerint könyvvizsgálót kell megbízni a piaci 

értékelés felülvizsgálatával. 

 

Az értékhelyesbítés elszámolási módszere választható. 

Ha a költségvetési szerv él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével, akkor azt következetesen – évenként – 

alkalmaznia kell. 

 



1.6. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése  

A külföldi pénzértékre szóló követelés ideértve a valutapénztárokat és a devizaszámlákat, befektetett pénzügyi 

eszközök, értékpapírok aktív pénzügyi elszámolás, illetve kötelezettségeket (ideértve a passzív pénzügyi 

elszámolásokat is) a mérlegfordulónapján érvényes, az Szt. 60. §-a szerint devizaárfolyamon átszámított forintértékét 

meg kell állapítani. Ha az így megállapított forint érték és az értékelés előtti könyv szerinti értéke közötti különbözet 

jelentős összegű, akkor a deviza árfolyam változást el kell számolni. Minden esetben jelentős összegűnek kell 

tekinteni az eltérést, ha a külföldi pénzértékre szóló követelés ideértve a valutapénztárokat és a devizaszámlákat, 

befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír aktív pénzügyi elszámolás, illetve kötelezettség (ideértve a passzív pénzügyi 

elszámolásokat is) mérlegfordulónapi értékelésekor a költségvetési év mérlegfordulónapjára vonatkozó – az Szt. 60. §-

a szerinti – devizaárfolyamon átszámított forintértéke és az értékelés előtti könyv szerinti értéke közötti különbözetek 

összege meghaladja az értékelés előtti könyv szerinti érték 20%-át vagy a 100 000 forintot. 

A költségvetési szerveknél a szigorúbb felső korlát lesz várhatóan a 100 000 Ft, mivel a külföldi pénzértékre szóló 

eszközök és kötelezettségek könyv szerinti értékei alapján számított 20%-a várhatóan meghaladja a 100 000 Ft-ot, így 

az év végi értékelés ezeknél a tételeknél nem kerülhető el. 

Az év végi értékelés munkamenete a következő lesz: 

– a külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek könyv szerinti értékének megállapítása; 

– a fordulónapi érték meghatározása valamennyi külföldi pénzértékre szóló tételnél (előlegek, kölcsönök, 

részesedések, követelések, valuta, deviza, aktív pénzügyi elszámolás, kötelezettség (ideértve a passzív pénzügyi 

elszámolásokat is)) külön-külön a választott mérleg-fordulónapi árfolyamok; 

– az árfolyam-különbözetek megállapítása valamennyi külföldi pénzértékre szóló tételre külön-külön (ez 

gyakorlatilag az előző két feladat különbsége); 

– ezek az összegek az összevont árfolyam-különbözet nagyságának meghatározása, majd minősítése; 

– amennyiben a költségvetési szerv számviteli politikájában meghatározottak szerint jelentős összegű az év végi 

összevont nem realizált árfolyam-különbözet, ezt a főkönyvi könyvelésben is rögzíteni kell az Áhsz. 33. §-ának 

(2) bekezdés a)-b) pontjai szerint egyenként minden külföldi pénzértékre szóló tételnél.  

A valuta- és devizaszámlák esetében az árfolyam-különbözeteket – jellegüknek megfelelően bevételként vagy 

kiadásként kell elszámolni. Az így keletkezett előirányzat–maradványt elkülönítetten kell a 421211. számlán belül 

kimutatni, ez a maradvány az Ámr. vonatkozó előírása alapján kizárólag árfolyam-különbözetre vehető igénybe. 

Ha a nyilvántartásban lévő külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek könyv szerinti értéke és a 

fordulónapi árfolyamon számított értéke közötti különbözetek összege a számviteli politikában meghatározott jelentős 

összeget nem éri el, akkor nem kell módosítani a külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek könyv 

szerinti értékét. 

A devizás értékelések során elvégzett számítások az év végi értékelés dokumentációját képezik. 

2. A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközök értékelése 

2.1 Immateriális javak értékelése 

Az immateriális javak értékelésénél a szabályzatnak általában a következőket kell tartalmaznia: 

 rögzíteni kell az immateriális javak beszerzésének módját; 

 rögzíteni kell az immateriális javak bekerülési értéknek tartalmát; 

 meg kell határozni az állományból történő kivezetés feltételeit; 

 rögzíteni kell az év közbeni és az év végi értékelés eljárásait, módszereit; 

 rögzíteni kell a döntések előkészítéséért, azok végrehajtásáért felelős munkakörök, személyek megnevezését, a 

felelősségi viszonyokat. 

 

 

 

 



Az egyes eszközcsoportoknál a következő konkrét szabályozási feladatok lehetnek: 

Alapítás átszervezés aktivált értékénél: 

 rögzíteni kell, hogy a költségvetési szerv az alapítás-átszervezés értékét (ez kizárólag a minőségbiztosítás lehet) 

aktiválja-e – számviteli politika döntésnek megfelelően – és milyen feltételek mellett; 

 az alapítás-átszervezés aktivált értékének szabályozásának figyelembe kell venni, hogy értéke nem tartalmazhat 

beruházásnak, felújításnak minősülő költségeket; 

 rögzíteni kell, hogy az alapítás-átszervezés aktivált értékénél terven felüli értékcsökkenés nem lehet elszámolni; 

 rögzíteni kell az év végi értékelés végrehajtásának módját. 

 

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke: 

 rögzíteni kell, hogy a költségvetési szerv a kísérleti fejlesztés értékét aktiválja–e és milyen feltételek mellett. Az 

értékelési szabályzatban kell meghatározni – az Szt. és az Áhsz. előírásai figyelembevételével – az adott 

költségvetési szerv érvényesen a kísérleti fejlesztéshez tartozó költségek tartalmát, gyűjtési és elszámolási módját, 

nyilvántartását, év végi értékelését; 

 kísérleti fejlesztés aktivált értékének szabályozásánál figyelembe kell venni, hogy értéke nem tartalmazhatja az alap- 

és az alkalmazott kutatás, a kísérleti fejlesztés közvetett és általános költségeit; 

 rögzíteni kell, hogy a kísérleti fejlesztés aktivált értékénél a terven felüli értékcsökkenés elszámolási szabályait. 

 

Vagyoni értékű jogok és szellemi termékek értékelése: 

 meg kell határozni a vagyoni értékű jogok, a szellemi termékek beszerzési értékének, illetve a szellemi termékek 

közvetlen önköltségének tartalmát, az azt alátámasztó bizonylatok, számlák, szerződések, nyilvántartások rendjét;  

 a vagyoni értékű jogok között kell kimutatni a szellemi termékek felhasználási jogát (így a szoftverek is 

idesorolandók, ha nem tulajdoni jogot, hanem korlátozott felhasználói jogot szerzett a költségvetési szerv); 

 a vagyoni értékű jogok beszerzési értéke általában a megállapodás vagy a szerződés alapján kapott számla (pl. 

telefonhálózat használati jogáért fizetett összegek), a számlázott összegeken felül a bekerülési értékben általában 

más tételek nem kerülnek; 

 a szellemi termékek között a költségvetési szervnél leggyakoribbak a szoftverek, de 2005-től a szellemi termékek 

közé csak akkor kerülhet a vásárolt szoftver, ha tulajdonjogot szerzett a költségvetési szerv. A vásárolt szoftvereknél 

a számlázott érték, míg a saját előállítású szellemi termékeknél a közvetlen önköltség a bekerülési érték. Növelik a 

szoftverek nyilvántartási értékét a szoftver funkciójának jelentős bővülésével, átalakításával kapcsolatos kiadások, 

de program aktualizálásával kapcsolatosan felmerülő programkövetési kiadások nem aktiválhatók; 

 dönteni kell a vagyoni értékű jogok, a szellemi termékek értékcsökkenésének elszámolásáról, annak kezdetéről, 

befejezéséről a hasznos élettartamról; 

 dönteni kell, hogy a kis értékű (100 000 Ft egyedi beszerzési érték alatti) vagyoni értékű jog, szellemi termék bekerülési 

értékét a használatba vételkor egyösszegben leírja a költségvetési szerv vagy sem; 

 rögzíteni kell, ha az immateriális javak terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása során eltér a kötelező leírási 

kulcsok alkalmazásától: 

 ha a várható használati idő figyelembevételével kisebb mértékben állapítja meg az értékcsökkenést, ekkor 

meghatározandó a bevont eszközök köre, illetve a várható használati idő megállapítására vonatkozó szabályok, az 

így meghatározott lineáris leírási kulcs; 

 azoknál az immateriális javaknál, ahol a szerződés eltérő időtartamot jelöl meg – mint a kötelezően előírt leírási 

kulcsok alapján számított használati idő –, ott a szerződés szerinti időtartam alapján is meghatározható az 

immateriális javaknál a leírási kulcs és a terv szerinti értékcsökkenés; meghatározandó az immateriális javak köre, 

illetve a várható használati idő alapján megállapított lineáris leírási kulcs; 

 rögzíteni kell, él-e a költségvetési szerv a vagyoni értékű jogoknál, illetve a szellemi termékeknél a piaci értéken 

történő értékeléssel. Erre vonatkozó döntés esetén meg kell határozni a piaci érték megállapításának módját, az erre 

vonatkozó információk hitelességének biztosítását, az értékhelyesbítés összegének változását, a jelentős a piaci érték 

változásának figyelemmel kísérésének módját; 

 rögzíteni kell, hogy a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek terven felüli értékcsökkenése 

meghatározásának módját (piaci érték), a tartós és a jelentős összegű eltérést tartalmát, az eszköz 



használhatóságának megítélése szempontjait, valamint, hogy a költségvetési szerv él-e a piaci értékelés miatti 

terven felüli értékcsökkenés meghatározása során az Áhsz. által biztosított mentesítési lehetősséggel;  

 célszerű rögzíteni az immateriális javak állományból történő kivezetésének (pl. értékesítés, térítés nélküli átadás) 

eseteit, elszámolásuk, bizonylatolásuk rendjét; 

 rögzíteni kell a döntések előkészítéséért, azok végrehajtásáért felelős munkaköröket 

 ki jogosult dönteni, milyen értékhatár felett, mely immateriális javaknál a beszerzésről, annak módjáról; 

 ki jogosult dönteni a jelentős összegű eltérés nagyságáról. 

 

Immateriális javakra adott előlegek értékelése: 

 rögzíteni kell, hogy az immateriális javakra adott előlegeknél az értékvesztés, illetve erre vonatkozóan a visszaírás 

megállapításának módját, dokumentálásának szabályait, 

 külföldi pénzértékre szóló előlegek értékelési szabályait. 

2.2 Tárgyi eszközök értékelése 

Tárgyi eszközök értékelésénél a szabályzatban rögzíteni kell, hogy 

 be kell mutatni a tárgyi eszközök beszerzési értékébe tartozó általános és sajátos tételek meghatározását, az adott 

tárgyi eszközhöz hozzákapcsolható tételek számítási módját; 

 rögzíteni kell a döntések előkészítéséért, azok a végrehajtásért felelős munkaköröket: 

 ki jogosult dönteni, milyen értékhatár felett, mely tárgyi eszközöknél, esetleg tárgyi eszköz csoportoknál a 

beszerzésről, annak módjáról; 

 ki jogosult dönteni a jelentős összegű eltérés nagyságáról. 

Az értékelési szabályzatban a tárgyi eszközök bekerülési értékének meghatározását konkrétan az egyes elemekre 

lebontva kell rögzíteni. 

A tárgyi eszközökre vonatkozó konkrét szabályoknak tartalmaznia kell még 

 az értékcsökkenés elszámolási szabályait, 

 az értékvesztés elszámolási szabályait, 

 az értékhelyesbítés választása esetén annak szabályait. 

 

2.3 Befektetett pénzügyi eszközök értékelése 

2.3.1 Tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékelése 

Az értékelési szabályzatban 

 rögzíteni kell a tartós tulajdoni részesedések beszerzési értékének megállapítását vásárlás, cégvásárlás, térítés 

nélküli átvétel, alapítás, tőkeemelés esetén; 

 a tulajdoni részesedést jelentő befektetéseknél, a csoportos nyilvántartás esetén, a bekerülési érték meghatározható a 

beszerzési értékek alapján számított átlagos (súlyozott) beszerzési ár, vagy a FIFO módszer szerint is; 

 meg kell határozni a költségvetési szervnél, hogy alkalmazza-e a csoportos nyilvántartás lehetőségét, mely 

befektetéseknél, csoportos nyilvántartás alkalmazása esetén pedig azt, hogy az átlagos (súlyozott) beszerzési árat, 

vagy a FIFO módszert alkalmazza; 

 rögzíteni kell, hogyan történik a költségvetési szervnél a külföldi pénzérték ellenében megszerzett részesedések 

értékelése (költségvetési szerv által választott devizaárfolyamon); 

 rögzíteni kell, hogy élne-e a piaci értéken való értékeléssel a részesedéseknél, tulajdoni részesedést jelentő 

befektetéseknél. Meg kell határozni, hogyan, milyen piaci információk (tőzsdei árfolyam) alapján kell a piaci értéket 

megállapítani, hogyan lehet ezen információk megbízhatóságát dokumentálni, az információk folyamatos 

rendelkezésére állását biztosítani. Meg kell határozni, mikor minősíti az értékhelyesbítés összegét jelentősnek a 

költségvetési szerv. Ki kell jelölni a piaci érték módszerének alkalmazására kijelölt személyt, munkakört, esetleg 

szervezeti egységet; 

 rögzíteni kell a tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, az értékvesztés visszaírása 

meghatározásának szabályait. Meg kell határozni a befektetés piaci értékének meghatározásánál figyelembeveendő 



tételeket, azok információs forrását, bizonylatait. El kell végezni a piaci érték tartós és jelentősen alacsonyabb vagy 

magasabb összegének minősítését. Meg kell határozni az értékvesztés és az értékvesztés visszaírásának 

nyilvántartási rendjét. 

 

2.3.2 Tartósan adott kölcsön, egyéb hosszú lejáratú követelések és hosszú lejáratú betétek értékelése 

A tartósan adott kölcsönöket a tényleges kihelyezés összegében kell nyilvántartásba venni. 

A hosszú lejáratú követeléseket az elismert kamat nélküli értéken kell nyilvántartásba venni. Az adósminősítése 

alapján a költségvetési év december 31-én fennálló és az elemi beszámoló készítés időpontjáig pénzügyileg nem 

rendezett tartósan adott kölcsönök (követelések) esetében értékvesztést el kell számolni a mérlegkészítés időpontjában 

rendelkezésre álló információk alapján, ha a könyv szerinti érték és a várhatóan megtérülő összeg közötti különbözet 

veszteségjellegű, és ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. Azt, hogy a megállapított különbözetnél 

milyen összeget tekint a költségvetési szerv jelentős összegű különbözetnek, a számviteli politikájában kell 

meghatároznia. 

Minden esetben jelentős összegű az a követelés, ha az értékvesztés összege a bekerülési érték 20%-át, vagy a 100 000 

Ft-ot meghaladja. Ez felső határ, a költségvetési szerv a számviteli politikájában ennél kisebb eltérést is jelentős 

összegűnek minősíthet. 

Az értékvesztés megállapítás részletes szabályait a 2.6 pont tartalmazza. 

Amennyiben a végrehajtott minősítés alapján a követelés várhatóan megtérülő összege jelentősen meghaladja a 

követelés könyv szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkentjük. A 

visszaírt értékvesztés összege nem haladhatja meg az elszámolt értékvesztés összegét. 

A könyvviteli mérlegben csak az éven túli követelés összege szerepelhet. Az adott kölcsönök következő évi törlesztő 

részletét az egyéb rövidlejáratú követelések között kell a könyvviteli mérlegben szerepeltetni. A főkönyvi számlákon 

átkönyvelni nem kell, emiatt a főkönyvi kivonat és a könyvviteli mérleg eltérhet. Az eltérést a könyvviteli mérleget 

alátámasztó leltárban kell levezetni. 

A hosszú lejáratú betéteket a ténylegesen elhelyezett összegben kell nyilvántartásba venni. 

A hitelintézet minősítése alapján a mérleg fordulónapján (december 31.) fennálló és az elemi beszámoló készítés 

időpontjáig pénzügyileg nem rendezett hosszú lejáratú betétek esetében értékvesztést kell elszámolni a könyvviteli 

mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján, ha a könyv szerinti érték és a várhatóan 

megtérülő összeg közötti különbözet veszteségjellegű, és ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. 

2.3.3 Tartós, hosszú lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékelése 

A tartós, hosszú lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok között kell kimutatni a helyi önkormányzatoknál a 

befektetési céllal beszerzett hosszú lejáratú értékpapírokat azok beváltásáig, illetve értékesítésükig. Államháztartási 

sajátosságok miatt a befektetetési céllal vásárolt értékpapír nem sorolható át a forgatási célú értékpapírok közé. A 

hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési értéke a vételár, amely nem tartalmazhatja a felhalmozott kamatot. A 

kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (beszerzéskor fizetett) összegét kamatbevételt csökkentő tételként kell 

kimutatni. 

A hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírnál – függetlenül attól, hogy az a forgóeszközök, 

illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel – értékvesztést kell elszámolni, ha a hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapír könyv szerinti értéke és – (felhalmozott) kamatot nem tartalmazó – piaci értéke közötti különbözet 

veszteségjellegű, tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. 

A hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírnál a jelentős összeg a számviteli politikában 

meghatározott mértéket jelenti. Minden esetben jelentős összegűnek kell azonban tekinteni az értékvesztést – 

függetlenül attól, hogy a hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapír a forgóeszközök, illetve a 

befektetett eszközök között szerepel – ha annak összege meghaladja a bekerülési érték (a nyilvántartásba vételi érték) 

20%-át, illetve a 100 000 forintot. 



A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír piaci értékének meghatározásakor figyelembe kell venni: 

 az értékpapír (felhalmozott) kamattal csökkentett tőzsdei, tőzsdén kívüli árfolyamát, piaci értékét, annak tartós 

tendenciáját, 

 az értékpapír kibocsátójának piaci megítélését, a piaci megítélés tendenciáját, azt, hogy a kibocsátó a lejáratkor, a 

beváltáskor a névértéket (és a felhalmozott kamatot) várhatóan megfizeti-e, illetve milyen arányban fizeti meg. 

 

Ha a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír mérlegkészítéskori piaci értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint 

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

értékvesztés visszaírásával az értékpapír könyv szerinti értéke nem haladhatja meg a – vételárban lévő kamattal 

csökkentett – bekerülési értéket, illetve ha a bekerülési érték magasabb a névértéknél (névérték felett vásárolt 

értékpapírnál), az értékvesztés visszaírásával az értékpapír könyv szerinti értéke nem haladhatja meg az adott 

értékpapír névértékét. 

A befektetetési célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok év végi értékelésénél az Szt. 54. §-a (8) bekezdésének 

megfelelően a hitelkockázati szempont is figyelembe vehető. E választási lehetőség alapján az államháztartás 

költségvetési szervének – amennyiben az előírás alkalmazását számviteli politikájában rögzítette – nem kell 

értékvesztést elszámolnia az egyéb jogszabályokban kockázatmentesnek minősített, valamely ország kormánya vagy 

központi bankja által kibocsátott: 

 tőkére és hozamra vonatkozóan garantált befektetési célú, lejáratig tartott, kamatozó értékpapírok, 

 diszkontértékpapírok bekerülési értékének azon része után, amely lejáratkor megtérül. 

 

A törvény a kockázatmentesség megítélése tekintetében a külön törvény(ek) felhatalmazása alapján kiadott, a 

tőkemegfelelési (fizetőképességi) mutató számításáról szóló jogszabály(ok) minősítési szempontjait veszi alapul. 

 

A tőkemegfelelési mutató számításáról szóló 13/2001. (III. 9.) PM rendelet előírásait is figyelembe véve 

kockázatmentesnek minősíthető: 

 Magyar Állam, a Magyar Nemzeti Bank, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési költségvetési szervnek 

(OECD) vagy az Európai Uniónak teljes jogú tagját képező ország, valamint a Nemzetközi Valuta Alapnak 

speciális megállapodás alapján kölcsönt nyújtó ország központi kormánya vagy központi bankja által kibocsátott, 

illetve tőkére és hozamra vonatkozóan garantált értékpapír, feltéve, hogy az adott ország a megelőző öt év során 

hitelfelvételből származó adósságát nem ütemezte át, törlesztését nem függesztette fel,  

 Minden más ország vagy annak központi bankja által kibocsátott, illetve tőkére és hozamra vonatkozóan garantált, 

a nemzeti valutára szóló értékpapír, feltéve, hogy azzal kapcsolatban tőke- és kamattörlesztési késedelmek nem 

merültek fel. 

Ez az egyszerűsítés nem vonatkozik a névérték (illetve a kibocsátási érték) felett vásárolt értékpapírok bekerülési érték 

és névérték közötti különbözetben meghatározható értékvesztésre, amennyiben tartós és jelentős összegűnek minősül, 

így nem vonatkoztatható az Szt. 54. §-ának (8) bekezdése szerinti mentesítési lehetőség, ezért az értékvesztésnek e 

részét mindenféleképpen el kell számolni értékvesztésként. 

2.4 Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett  

      eszközök 

A könyvviteli mérlegben az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve 

vagyonkezelésbe vett eszközöket bekerülési értéken, illetve ezen bekerülési értéknek az elszámolt terv szerinti és 

terven felüli értékcsökkenési leírással csökkentett, a terven felüli értékcsökkenési leírás visszaírt összegével növelt 

könyv szerinti értéken kell kimutatni 

A terven felüli értékcsökkenésének meghatározásához és annak visszaírásához biztosítani kell az adatok 

összegyűjtését, az információk feldolgozását, valamint a terven felüli értékcsökkenési leírás és annak visszaírására 

vonatkozó javaslat elkészítését.  



A képviselő-testület a helyi önkormányzat tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes és forgalomképes 

vagyonának rendeletében meghatározott körére az önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva vagyonkezelői 

jogot létesíthet. Vagyonkezelői jog nem létesíthető önkormányzati lakóépületre és vegyes rendeltetésű épületre, illetve 

társasházban lévő önkormányzati lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiségre. A vagyonkezelői jogot az 

önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva nyilvános pályázat útján , illetve kijelöléssel lehet létesíteni. A 

vagyonkezelői jogot valós értéken lehet átruházni, illetve átadni. Így amennyiben az önkormányzat a tulajdonában 

lévő korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyonának rendeletében meghatározott körére az Ötv. 80/A-

80/B. §-a alapján vagyonkezelői jog létesítését elhatározta, akkor a szerződés kötés előtt gondoskodni kell a 

vagyonkezelésbe adandó eszközök piaci értékeléséről. A piaci értékelést végezheti belső, vagy független szakértő is. 

Amennyiben belső szakértő végzi, akkor rögzíteni kell az egyes eszközfajták értékeléséhez elfogadható képesítések és 

gyakorlati követelményeket, valamint az értékeléséért felelősséget vállaló személyek, szervezeti egységek kijelölését. 

Az értékelési szabályzatban rögzíteni kell, hogy az elkészített értékelés felülvizsgálatra kerül-e könyvvizsgálóval. 

Önkormányzatok esetében az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszköz nyilvántartásba vételét a 

vagyonkezelési szerződés megkötését követően az immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének és halmozott 

értékcsökkenésének átvezetésével kell végrehajtani.  

Amennyiben az önkormányzat a tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyonának 

rendeletében meghatározott körére az Ötv. 80/A-80/B. §–a alapján vagyonkezelői jogot létesít, a vagyonkezelésbe 

adott immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékét és elszámolt értékcsökkenését a vagyonkezelésbe adáskor 

könyveiből köteles kivezetni, és ezzel egyidejűleg a vagyonkezelési szerződésben szereplő értéket, mint bekerülési 

értéket kell a könyveibe felvenni. A vagyonkezelésbe adott eszközök év végi értékelése során a helyi 

önkormányzatnak – törvényi felhatalmazás alapján – el kell számolnia a vagyonkezelő adatszolgáltatásában (az Áht. 

alapján ez legkésőbb tárgyévet követő év február 15-e) szereplő tárgyévi vagyonváltozások hatását is. A vagyonkezelő 

által a vagyonkezelésbe vett eszközökön tárgyévben elvégzett beruházások, felújítások, a tárgyévben elszámolt, illetve 

visszaírt terven felüli értékcsökkenések hatását, illetve a terv szerinti értékcsökkenés azon különbözetének hatását, 

amely a vagyonkezelő által közölt és az önkormányzat által a 30. § (2)-(6) bekezdése szerint elszámolt terv szerinti 

értékcsökkenés különbözetéből adódik. 

A vagyonkezelésbe vett eszközök között kell kimutatni a vagyonkezelőnél a kezelt vagyon részét képező eszközöket, 

amennyiben a kezelésbe vevő nem tartozik a vagyonkezelésbe adó felügyelete, irányítása alá. A vagyonkezelésbe vett 

eszköz bekerülési értékének a vagyonkezelési szerződésben szereplő érték minősül. 

2.5 Készletek értékelése 

A könyvviteli mérlegben a leltározás alapján megállapított, és az értékelési szabályok figyelembevételével értékelt 

raktáron levő új készletet kell felvenni. 

A készleteket az analitikus nyilvántartásokban féleségenként egyedileg kell nyilvántartani és értékelni. Csoportos 

nyilvántartás csak azoknál a készletfajtáknál alkalmazható, ahol az adott készletfajta tárolása során szükségszerű 

keveredés fordulhat elő. 

A csoportos nyilvántartás rendező elvei: 

 a készletek azonos felhasználási célt szolgáljanak, 

 egymással helyettesíthetők legyenek, 

 beszerzési egységáraik csak kismértékben térjenek el. 

 

Az elemi költségvetési beszámoló elkészítése előtt a készleteket mérlegelni kell abból a szempontból, hogy az adott 

készletfajta beszerzése tárgyi adómentes tevékenység érdekében történt–e vagy sem. Amennyiben az adott készlet 

tárgyi adómentes tevékenységet szolgál, a könyvviteli mérlegben a készlet értékét áfával növelten kell szerepeltetni.  

A mennyiségben és értékben vezetett analitikus nyilvántartásban történő könyvelés során a levonható általános 

forgalmi adót figyelmen kívül kell hagyni. Amennyiben áfával növelt áron kell az adott készletcsoportot értékelni, az 

analitikus nyilvántartásban szereplő készletfajtákat áfa kulcsok szerint kell csoportosítani, és a kulcsonként 

csoportosított készletértékhez külön bizonylaton az adott kulccsal számított áfa értéket hozzá kell adni.  



Alapítás–átszervezés miatt, feladattal együtt történő készletet az átadó költségvetési szerv által közölt könyvszerinti 

értéken kell állományba venni. 

A többletként fellelt készletet az ugyanolyan termék nyilvántartásban szereplő átlagárával egyezően, ennek hiányában 

forgalmi (piaci) értéken kell felvenni az analitikus nyilvántartásba és a könyvviteli mérlegben szerepeltetni. 

Az elemi költségvetési beszámoló elkészítése előtti leltározás során a készleteket meg kell vizsgálni abból a 

szempontból, hogy: 

 csökkent értékűek-e, vagyis a vonatkozó előírásoknak nem felel meg, felhasználása kétségessé válik vagy eredeti 

rendeltetésének már nem felel meg (pl. megrongálódott), 

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

értéke.  

Tartós az eltérés, ha az előző az elemi költségvetési beszámoló készítéskor is fennállt, jelentős, ha összege meghaladja 

a bekerülési érték 20%-át, vagy a 100 000 Ft-ot. 

A felsorolt esetekben az adott készletfajta könyvviteli mérlegben szereplő értékét csökkenteni kell az értékvesztés 

elszámolásával. 

Az értékvesztés mértéke: 

 első esetben a készlet értékének csökkentését addig a mértékig kell elvégezni, hogy a készlet a használhatósági 

foknak megfelelő, mérlegkészítéskor, illetve a minősítés elvégzésekor érvényes (ismert) piaci értéken (legalább 

haszonanyag áron, illetve hulladékértéken) szerepeljen a könyvviteli mérlegben, 

 második esetben a készlet értékének csökkentését addig a mértékig végezzük el, hogy a készlet az elemi 

költségvetési beszámoló készítés időpontjában ismert piaci értéken szerepeljen a könyvviteli mérlegben. 

 

2.6 Követelések értékelése 

A követeléseket – függetlenül attól, hogy az a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel – 

az elfogadott, az elismert összegben a tőkeváltozással szemben kell nyilvántartásba venni.  

Követelések között kell kimutatni: 

 azokat a szerződésekből jogszerűen eredő, pénzértékben kifejezett (és kiszámlázott) általános forgalmi adót is 

tartalmazó – a fordított adózás kivételével – fizetési igényeket, amelyek az költségvetési szerv által már teljesített és 

az igénybe vevő által elfogadott, elismert termékértékesítéséhez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódnak (vevők); 

 az adósokkal szembeni követeléseket, melyek a költségvetési szervek alaptevékenysége keretében a külön 

jogszabályokban meghatározott és a költségvetési szerv által előírt, még be nem folyt összegek; 

 a rövid lejáratú kölcsönöket, visszterhesen átadott pénzeszközöket; 

 az előzőekben nem nevesített egyéb követeléseket, így a: 

 a munkavállalókkal szemben előírt különféle követeléseket, 

 a költségvetéssel szembeni követeléseket, 

 a követelés fejében átvett más követeléseket (ideértve a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainál a 

járulékkövetelés fejében átvett követeléseket is), 

 a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, a tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítéséből származó 

követeléseket, 

 a tartósan adott kölcsönből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részleteket,  

 az egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részleteket,  

 a nemzetközi támogatási programok miatti követeléseket, 

 a támogatási programelőlegeket, 

 előfinanszírozási miatti követeléseket, 

 a szabálytalan kifizetés miatti követeléseket (ideértve a jogalap nélkül felvett támogatások, ellátások miatti 

követeléseket is), 

 garancia- és kezességvállalásból származó követeléseket, 

 a különféle egyéb követeléseket. 



A vevő által történő elismerés dokumentumai: 

 az eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzatban meghatározott fordulónapra vonatkozóan 

kiküldött, és a vevők által elfogadott egyeztető levél (a vevők által elfogadottnak minősül a követelés, ha az 

egyeztető levélre a megadott határidőn belül nem érkezik válasz, vagy elfogadó válasz érkezik), az adós által el nem 

ismert követelést a zárlati tételek elszámolása során át kell vezetni a „0” számlaosztályba, 

 a könyvviteli mérleg fordulónapját követő, de a beszámoló elkészítését megelőző pénzügyi teljesítés a vevő 

részéről. 

Elismert a jogszabályon alapuló követelés amennyiben jogszabály, határozat biztosítja az elismertséget, még akkor is, 

ha az adós vitatja azt. 

Az új kiadási és bevételi struktúra következtében a költségvetési szerv csak azokat a közhatalmi bevételeket 

mutathatja ki, melyeknek a címzettje. Azon részeit, melyet tovább kell adnia csak átfutó bevételként jeleníthető meg. 

Ennek ellenére a pénzügyileg nem teljesített közhatalmi bevételekkel kapcsolatos követelések teljes összegét a 

beszedő szerv köteles könyvviteli mérlegében kimutatni (függetlenül attól, hogy az a pénzügyi teljesítést követően 

megosztásra kerül).  

Az eredetileg elismert, de az utólag vitatott követelést a könyvekből ki kell vezetni. A vitatott követeléseket csak a 0 

számlaosztályban lehet kimutatni, a könyvviteli mérlegben értékkel nem szerepelhet. 

Az adósok és vevők tartozását, azok megfizetését folyamatosan figyelemmel kell kísérni, mert a lejárt fizetési 

határidejű követelések behajtására a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. 

Az adósok, vevők minősítése során vizsgálni kell a vevő, adós jövedelmi helyzetét, fizetőképességét, likviditási 

gondjainak tartósságát, továbbá azt, hogy a vonatkozó szerződés alapján garancia érvényesítésére van-e mód és esély, 

csődeljárást, felszámolási eljárást indítottak-e vele szemben, ha igen, a követelés milyen mértékű kielégítésére lehet 

számítani. 

Az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont adók és adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos 

követelések értékelési elveinek meghatározása során az adósokat minősíteni kell: 

folyamatosan működő adósok, 

folyamatos működésükben korlátozott adósok (pl. felszámolás alatt lévő, csődeljárás alá vont, végelszámolás alatt 

lévő, jogutód nélkül véglegesen megszűnt stb.). 

A folyamatosan működő adósokkal szembeni adóköveteléseket lejáratuk szerint tovább kell csoportosítani: 

 90 napos, 

 91-180 napos, 

 181-360 napos, 

 360 napon túli. 

 

Ezen időszakok követeléseinek változása alapján kell azt a százalékos értékvesztést megállapítani, amit egy negyedév 

vonatkozásában a költségvetési szerv el kíván számolni. A tárgynegyedévben elszámolt értékvesztésével egyidőben a 

korábban elszámolt értékvesztést ki kell vezetni. 

Behajthatatlan követelés az a követelés, 

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

részben fedezi, a nem fedezett rész tekintetében 

 amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett 

eszköz nem nyújt fedezetet, 

 a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott kis összegű követelések tekintetében, amelyet eredményesen 

nem lehet érvényesíteni, amelynél a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan 

behajtható összegével (a végrehajtás veszteséget eredményez, vagy növeli a veszteséget), illetve amelynél az adós 

nem lelhető fel, mert a megadott címen nem található és a felkutatása „igazoltan” nem járt eredménnyel,  

 amelyet a bíróság előtt érvényesíteni nem lehet, 

 amely a hatályos jogszabályok alapján elévült. 



 

A behajthatatlanság tényét és mértékét bizonyítani kell, melynek alapján a költségvetési szerv eredménytelen 

felszólítás után behajthatatlanná nyilvánítja a követelést, figyelemmel az érvényes felügyeleti szervi előírásokra. A 

behajthatatlan követelés leírása nem minősül követelés elengedésének.  

Amennyiben a költségvetési szerv a követelést behajthatatlanná nyilvánította, azt a könyvviteli könyvviteli mérlegben 

nem lehet kimutatni, azt hitelezési veszteségként a saját tőkével szemben le kell írni, kivéve a munkabérelőleg és az 

elszámolásra adott előleg értékvesztését, amit végleges kiadásként kell elszámolni. 

Az egyedileg értékelt követelések esetében értékvesztést kell elszámolni az adós, a vevő minősítése alapján a 

költségvetési év december 31-én fennálló és az elemi beszámoló készítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett 

követeléseknél az elemi beszámoló készítéskor rendelkezésre álló információk alapján, ha vélelmezhető a meg nem 

térülés. Az értékvesztést a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti 

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

A tartósnak mutatkozó eltérést a követelések esetében sajátosan kell értelmezni. A tartós eltérést csak befektetett 

pénzügyi eszközöknél lévő követeléseknél lehet a legalább egy éves időszakra egyértelműen alkalmazni. A 

forgóeszközök között kimutatott követelésekre az egy évnél hosszabb időszak nem jellemző. Az értékvesztés 

elszámolása során azonban nem csak a lejárt fizetésű határidejű tételeket kell számításba venni, így a tartósság kritériuma 

ebben az esetben azt kell, hogy jelentse, hogy a mérlegkészítésig megismert tendencia, az adott partnernél „adósnál”, 

aminek alapján az értékvesztés indokoltnak látszik meghatározni. Az Szt. szerint a tartósság követelménye nem 

feltétlenül az elmúlt időszakra értendő, hanem a tendencia figyelembevételével fogjuk azt tartósnak minősíteni és nem a 

forgóeszközök között lévő a követelés tartósságát, hanem a partnerek, az „adósok” fizetési hajlandóságának tartós 

tendenciáját kell érteni. 

Ez az állandó partnerek esetében egyértelműen értelmezhető, de ha olyan partnerről van szó, amellyel eddig a 

költségvetési szervnek nem volt kapcsolata, akkor saját tapasztalataira kevésbé tud támaszkodni, hanem ilyen 

információkat kívülről kell begyűjtenie (pl. fizetési zavarok, csőd-eljárás, felszámolási eljárás stb.) és felhasználnia. 

A jelentős összegű minősítés adósonként és vevőnként a számviteli politikában a követelés összegének arányában 

meghatározott értéket jelent. 

Minden esetben  jelentős összegű a különbözet, ha meghaladja az adott követelés értékének 20%-át vagy a 100 000 Ft-ot. 

A vevőnként, az adósonként kisösszegű követelések könyvvitelben elkülönített csoportjára, a vevők, az adósok 

együttes minősítése alapján – ide nem értve az Áhsz. 31/A. § (1) bekezdése szerinti egyszerűsített értékelési eljárás 

körébe vont kisösszegű követeléseket – az értékvesztés összege ezen követelések nyilvántartásba vételi értékének 

százalékában is meghatározható, egy összegben elszámolható, elkülönítetten kimutatható. Ez esetben a következő évi 

mérlegfordulónapi értékeléskor a vevőnként, adósonként kisösszegű követelések – hasonló módon megállapított – 

értékvesztésének összegét össze kell vetni az előző évi, ilyen jogcímen elszámolt értékvesztés összegével és a csoport 

szintjén mutatkozó különbözetet – előjelének megfelelően – a korábban elszámolt értékvesztést növelő 

értékvesztésként, illetve a korábban elszámolt értékvesztés visszaírásaként kell elszámolni. 

Ha a költségvetési szerv a kisösszegű követeléseknél a százalékos értékelési lehetőséget nem választotta a számviteli 

politikájában, akkor ezeket a követeléseket, függetlenül a követelés összegétől egyedileg kell értékelni. 

A devizás követelések értékelési szabályai. 

A költségvetési szervnek a külföldi pénzértékre szóló követelése forintértékét a teljesítés (bekerülés) napján érvényes 

az Szt. 60. §-a alapján a számviteli politikában választott árfolyamon köteles nyilvántartásba venni a tőkeváltozással 

szemben. 

A valutapénztárban lévő valuta, a devizaszámlán lévő deviza, külföldi pénzértékre szóló követelés, befektetett 

pénzügyi eszközök, értékpapírok, aktív pénzügyi elszámolás, illetve kötelezettségeket (ideértve a passzív pénzügyi 

elszámolásokat is) a mérlegfordulónapján érvényes, az Szt. 60. §–a szerint devizaárfolyamon átszámított forintértékét 

meg kell állapítani. Ha az így megállapított forint érték és az értékelés előtti könyv szerinti értéke közötti különbözet 

jelentős összegű, akkor a deviza árfolyam változást el kell számolni. Minden esetben jelentős összegűnek kell 



tekinteni az eltérést, ha a külföldi pénzértékre szóló követelés, befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír, illetve 

kötelezettség mérlegfordulónapi értékelésekor a költségvetési év mérlegfordulónapjára vonatkozó – az Szt. 60. §–a 

szerinti – devizaárfolyamon átszámított forintértéke és az értékelés előtti könyv szerinti értéke közötti különbözetek 

összege meghaladja az értékelés előtti könyv szerinti érték 20%–át vagy a 100 000 forintot. 

A költségvetési szerveknél a szigorúbb felső korlát lesz várhatóan a 100 000 Ft, mivel a külföldi pénzértékre szóló 

eszközök és kötelezettségek könyv szerinti értékei alapján számított 20%–a várhatóan meghaladja a 100 000 Ft–ot, 

így az év végi értékelés ezeknél a tételeknél nem kerülhető el. 

Az év végi értékelés munkamenete a következő: 

 a külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek könyv szerinti értékének megállapítása; 

 a fordulónapi érték meghatározása valamennyi külföldi pénzértékre szóló tételnél (előlegek, kölcsönök, részesedések, 

követelések, valuta, deviza, aktív pénzügyi elszámolás, kötelezettség) külön–külön a választott mérlegfordulónapi 

árfolyamon; 

 az árfolyam – különbözetek megállapítása valamennyi külföldi pénzértékre szóló tételre külön–külön (ez 

gyakorlatilag az előző két feladat különbsége); 

 ezek összegeként az összevont árfolyam–különbözet nagyságának meghatározása, majd minősítése; 

 amennyiben a költségvetési szerv számviteli politikájában meghatározottak szerint jelentős összegű az év végi 

összevont nem realizált árfolyam–különbözet, ezt a főkönyvi könyvelésben is rögzíteni kell az Áhsz. 33 §–ának (2) 

bekezdés a)–c) pontjai szerint egyenként minden külföldi pénzértékre szóló tételnél. 

 

A valuta– és devizaszámlák esetében az árfolyam–különbözeteket – jellegüknek megfelelően – bevételként vagy 

kiadásként kell elszámolni. az így keletkezett előirányzat–maradványt elkülönítetten kell a 4212. számlán belül 

kimutatni, ez a maradvány az Ámr. vonatkozó előírása alapján kizárólag árfolyam–különbözetre vehető igénybe. 

Ha a nyilvántartásban lévő külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek könyv szerinti értéke és a 

fordulónapi árfolyamon számított értéke közötti különbözetek összege a számviteli politikában nem határozott jelentős 

összeget nem éri el, akkor nem kell módosítani a külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek könyv 

szerinti értékét. 

Az értékelésnél figyelemmel kell lenni az Szt. 60. § (10) bekezdésében foglaltakra, mely szerint ha a devizaszámlát 

vezető hitelintézet egy napon belül többször módosítja az árfolyamot, akkor a költségvetési szernek az értékelésnél az 

adott nap utolsó árfolyamát kell alkalmazni. 

2.7 Forgóeszközök között kimutatott forgatási célú értékpapír értékelése  

A szabályzatban rögzíteni kell 

 a hatályos jogszabályok alapján rendelkezhet-e a költségvetési szerv forgatási célú értékpapírokkal; 

 a forgatási célú értékpapírok minősítésének szempontjait a számvitel politikai döntésnek megfelelően; 

 a forgatási célú értékpapírok állományba vételkori bekerülési értékének meghatározását, figyelembe véve a 

csoportos nyilvántartás lehetőségét is; 

 a forgatási célú értékpapír bekerülési (beszerzési) értéke nem tartalmazhatja a (vételár részét képező, továbbá a 

kibocsátási okiratban, csereszerződésben, a vagyonfelosztási javaslatban meghatározott piaci, forgalmi, beszámítási 

érték részét képező (felhalmozott) kamat összegét. A kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (beszerzéskor 

fizetett) összegét kamatbevételt csökkentő tételként kell kimutatni. 

 a térítés nélkül átvett, az ajándékként, hagyatékként kapott, a többletként fellelt értékpapírok, részvények, 

üzletrészek állományba vételkori piaci (forgalmi) értékének a meghatározását, ennek a dokumentumait (ideértve az 

átadónál kimutatott nyilvántartás szerinti értéket is); 

 a diszkont értékpapíroknál hogyan történi a bekerülési érték meghatározása elsődleges, illetve másodlagos 

forgalomban beszerzett diszkont értékpapírok esetén, továbbá a névérték és a bekerülési érték különbözetének 

meghatározása, nyilvántartása, elszámolása; 

 a költségvetési szervnek arra vonatkozó döntését, hogy a beszerzéshez kapcsolódó bizományi díjat, vásárolt vételi 

opció díját a bekerülési érték részeként számolja-e el vagy nem; 



 a forgatási célú értékpapírok között lévő hosszú lejáratú értékpapírok értékvesztésének, az értékvesztés 

visszaírásának szabályait; 

 hogyan történik a költségvetési szervnél a külföldi pénzértékre szóló forgatási célú ellenében megszerzett értékpapírok 

értékelése. Itt rögzíteni kell, hogy az értékelés során mit tekint a költségvetési szerv jelentős összegűnek. Minden 

esetben jelentős összegűnek kell tekinteni, ha a külföldi pénzértékre szóló értékpapír mérleg-fordulónapi értékelésekor 

a költségvetési év mérlegfordulónapjára vonatkozó – az Szt. 60. §-a szerinti devizaárfolyamon átszámított forintértéke 

és az értékelés előtti könyv szerinti értéke közötti különbözet meghaladja az értékelés előtti könyv szerinti érték 20%-

át vagy a 100 000 forintot. 

2.8 Pénzeszközök értékelése 

A könyvviteli mérlegben a költségvetési elszámolási számlán lévő forint összegben, a hitelintézet bankkivonata 

értesítő alapján kell szerepeltetni. 

A házipénztár könyvviteli mérlegben szereplő értéke a főkönyvi könyvelésben a házipénztár főkönyvi számlán lévő, a 

napi vagy az időszaki pénztárjelentéssel és a december 31-i tényleges pénzkészlettel egyező forint összeg. 

A könyvviteli könyvviteli mérlegben a valutapénztárban lévő valutakészletet, a devizaszámlán lévő devizát, továbbá a 

külföldi pénzértékre szóló minden követelést a költségvetési év mérleg fordulónapjára vonatkozó – az Szt. 60. §-a szerinti – 

devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell kimutatni, amennyiben a mérleg fordulónapi értékelésből adódó 

különbözetnek a külföldi pénzértékre szóló eszközökre, kötelezettségekre gyakorolt hatása a költségvetési szerv számviteli 

politikájában meghatározottak szerint jelentős összegű. 

A valutapénztárban lévő valutakészletnek, a devizaszámlán lévő devizának, továbbá a külföldi pénzértékre szóló 

követelésnek a költségvetési év mérleg fordulónapjára vonatkozó – az előzőekben meghatározott – értékelése előtti 

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

összegű: 

 a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza árfolyamveszteségét az egyéb folyó kiadások 

között, az árfolyamnyereségét az intézményi működési bevételek között kell elszámolni, 

 a külföldi pénzértékre szóló követelések árfolyamveszteségét a saját tőke csökkenéseként, az árfolyamnyereségét a 

saját tőke növekedésként kell elszámolni. 

 idegen pénzeszközökhöz kapcsolódó raktárkészlet, devizaszámlán lévő deviza árfolyamveszteségét, illetve 

árfolyamnyereségét a költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolásokkal szemben kell elszámolni; 

 a szabályozásban célszerű kitérni a pénzkezelési szabályzattal és a leltározási szabályzattal való kapcsolatára; 

 a forintban meglévő pénzeszközöket nem kell értékelni, a ténylegesen kimutatott, – hitelintézeti, kincstári 

értesítéssel megegyezően – meglévő összeget kell pénzeszközként kimutatni; 

 a könyvviteli könyvviteli mérlegben a pénztári készpénzkészlet a házipénztár a mérleg fordulónapi 

pénztárjelentésben, illetve a készpénzleltárban szereplő összeggel megegyezően kell kimutatni; 

 meg kell határozni, hogy a költségvetési szerv hány különböző ország valutájával, devizájával rendelkezhet, ezeket, 

illetve ezek forintértékét hol különíti el, csak az analitikus nyilvántartásban, illetve a főkönyvi nyilvántartásban is; 

 rögzíteni kell a valuta–, illetve devizakészletek bekerülési értékének meghatározásánál a költségvetési szer által 

választott devizaárfolyamot, a külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelési szabályainak 

értelemszerű felhasználásával. A szabályozásnál figyelemmel kell lenni, hogy a forintért vásárolt deviza, valuta 

esetén a fizetett összeg a bekerülési érték, azaz a ténylegesen fizetett forint összeg alapján kell a nyilvántartásba 

vételi árfolyamot meghatározni; 

 rögzíteni kell, hogy a valuta, a deviza csökkenésének elszámolása az Szt. előírásai adta választási lehetőségek közül 

a valuta, a deviza beszerzéskori árfolyamon, átlagos beszerzési árfolyamon, illetve a FIFO módszer szerinti 

árfolyamon számított forintértéken történi-e. A választott módszert számítással indokolt alátámasztani, 

meghatározva munkaigényét, a választott módszerrel keletkező árfolyam különbözetek nagyságát; 

 rögzíteni kell, hogy a valuta-, illetve devizakészlet mérleg fordulónapra vonatkozó – külföldi pénzértékre szóló 

eszközök és kötelezettségek mérleg fordulónapi a költségvetési szerv által választott devizaárfolyamon történő – 

értékeléséből adódó különbözet összege mikor jelentős összegű. 

 



2.9 Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 

A szabályzatban  

 rögzíteni kell a költségvetési szervnél jelentkező tételek jogcímeit, azok dokumentálásának módját; 

 rögzíteni kell az aktív pénzügyi elszámolások rendezésének érdekében a költségvetési szervnél alkalmazott egyeztetési 

eljárás menetét, határidőit, felelőseit (nem számolhatók el olyan tételek, amelyeknek következményeként a tartalékok 

nagysága a könyvviteli könyvviteli mérlegben nem a valóságnak megfelelő mértékét mutatja); 

 az aktív pénzügyi elszámolásokat a könyvviteli könyvviteli mérlegben könyv szerinti értéken kell szerepeltetni 

 rögzíteni kell, hogy a behajthatatlan, valamint leltárral alá nem támasztható aktív pénzügyi elszámolásokat el kell 

számolni végleges költségvetési kiadásként, 

 a devizában lévő aktív pénzügyi elszámolásokat a követeléseknél a 2.6. pont tartalmazza. 

3. A könyvviteli mérlegben szereplő források értékelése 

3.1 Saját tőke értékelése 

Tartós tőke 

A tartós tőke az alapításkori tartós tőke összegével egyenlő. Értéke csak átszervezés miatti jelentős feladatkör módosulás 

esetén változhat (összevonás, beolvasztás, kiválás, megosztás, szétválás). 

Tőkeváltozás 

A tőkeváltozást a nyilvántartás szerint könyvszerinti értéken kell a könyvviteli mérlegben beállítani.  

A saját tőke növekedhet: 

 a folyó évi költségvetés, a költségvetési pénzmaradvány, a vállalkozási tevékenység maradványa terhére teljesített, 

befektetett eszközök állományát növelő – ideértve a bérbevett eszközökön végzett beruházások és felújítások miatti 

értéknövekedést is – kiadásokból, 

 a készletek, a követelések és a kötelezettségek állományának változásából, 

 a saját kivitelezésű beruházás, felújítás miatt, 

 az elszámolt értékvesztés visszaírásából, 

 az immateriális javaknál és a tárgyi eszközöknél elszámolt terven felüli értékcsökkenés visszaírása miatt, 

 a piaci értékelés alapján meghatározott értékhelyesbítés összegével, illetve annak növekedése miatt, 

 az ajándékként, az adományként, a hagyatékként kapott, a többletként fellelt, a követelés fejében átvett eszközök 

nyilvántartásba vételéből. 

A tőke növekedéseként kell kimutatni az előző bekezdésben foglaltakon kívül a költségvetési feladatok ellátása 

érdekében térítésmentesen átvett eszközök és térítésmentes (társadalmi) munkával létrehozott javak tartós forrását, 

valamint a költségvetési szerv által vállalt kötelezettségek leírását (törlését). 

A saját tőke csökkenhet: 

 a befektetett eszközök értékcsökkenése, értékvesztése, selejtezése, más gazdálkodó szerv részére történő 

térítésmentes átadása, 

 a készletek felhasználása, selejtezése, gazdálkodó szerv részére történő térítésmentes átadása, kötelezettségek 

állományváltozása, 

 a befektetett eszközök és készletek értékesítése, 

 a költségvetési szerv másokkal szemben támasztott követelésének állományváltozása, továbbá leírása (törlése), a 

követelés jogcímére vonatkozó külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével, 

 az immateriális javaknál és tárgyi eszközöknél elszámolt terven felüli értékcsökkenés miatt, 

 a piaci értékelés alapján meghatározott értékhelyesbítés összegének csökkenése miatt, 

 a készletek, követelések értékvesztése miatt, 

 a leltárhiány, a kötelezettség fejében átadott eszközök kivezetése miatt. 

 

 



Értékelési tartalék 

A szabályzatban rögzíteni kell az értékelési tartalék meghatározásának, elszámolásának, nyilvántartásának rendjét, az Szt., 

illetve az Áhsz. által lehetővé tett eszközöknél elszámolt értékhelyesbítéshez igazodva. 

3.2 Tartalékok értékelése 

A tartalékok értékelésével összefüggésben a szabályzatban rögzíteni kell az alap-, kiegészítő, kisegítő, illetve a 

vállalkozási tevékenység tartalékainak meghatározási, elszámolási és nyilvántartási rendjét. A tartalékokat a 

könyvviteli könyvviteli mérlegben könyv szerinti értéken kell kimutatni. 

3.3 Kötelezettségek értékelése 

A szabályzatban a kötelezettségek értékelésével  

 rögzíteni kell a hosszú- és rövid lejáratú kötelezettségekkel kapcsolatban jogcímenként a kötelezettségek a 

költségvetési szerv általi elismerése igazolásának, a kötelezettség ellenértéke meghatározásának módját, a bejövő 

számlák fogadásának, nyilvántartásának rendjét, a költségvetési szerv által el nem ismert teljesítés rendezésének 

szabályait, felelőseit; 

 rögzíteni kell a külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek (ideértve a passzív pénzügyi elszámolásokat is) 

értékelésénél a költségvetési szerv által választott devizaárfolyamot, a külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek év 

végi értékelésének szabályait.  

 Minden esetben jelentős összegűnek kell tekinteni, ha a külföldi pénzértékre ideértve a valuta pénztárakat és a 

devizaszámlákat is szóló kötelezettség (ideértve a passzív pénzügyi elszámolásokat is) mérlegfordulónapi 

értékelésekor a költségvetési év mérlegfordulónapjára vonatkozó – az Szt. 60. §-a szerinti devizaárfolyamon 

átszámított forintértéke és az értékelés előtti könyv szerinti értéke közötti különbözet meghaladja az értékelés előtti 

könyv szerinti érték 20% át vagy a 100 000 forintot. 

 rögzíteni kell a kötelezettségvállalások meghatározásának, nyilvántartásának rendjét, összhangban a „0” 

számlaosztályban az ehhez kapcsolódó nyilvántartásokkal; 

 rögzíteni kell a sajátosan értékelendő kötelezettségek értékelésének rendjét (pénzügyi lízinggel kapcsolatos 

kötelezettségek, devizában kapott előlegek, kötelezettségek, ha a kötelezettség visszafizetendő összege nagyobb a 

kapott összegnél); 

 meg kell határozni a nem számlázott szállítások negyedévente történő megállapításának rendjét, bizonylatait, 

elszámolását, illetve a mérlegjelentés elkészítését követően kivezetését. 

 

Passzív pénzügyi elszámolások értékelésénél 

 rögzíteni kell, hogy a költségvetési szervnél ezen a jogcímen milyen tételek keletkezhetnek és ezek 

dokumentálásának módját; 

 rögzíteni kell a passzív pénzügyi elszámolások rendezésének érdekében a költségvetési szervnél alkalmazott 

egyeztetési eljárás menetét, határidőit, felelőseit; 

 a passzív pénzügyi elszámolásokat a könyvviteli könyvviteli mérlegben könyv szerinti értéken kell szerepeltetni, 

 az önellenőrzéssel feltárt, leltárral alá nem támasztható, nem beazonosítható passzív pénzügyi elszámolásokon 

jelentkező többletet az egyéb sajátos bevételek közé kell átvezetni, ezek a tételek passzív pénzügyi elszámolások 

között nem mutathatóak ki. 

III. Az értékelési eljárásokat, módszereket alátámasztó bizonylatok köre 

Az értékelési szabályzatban a költségvetési szervnek az egyes mérlegtételek értékelésénél alkalmazott bizonylatok 

felsorolását, ezek kitöltési szabályait, a bizonylatok útját szabályoznia kell. Az egyes bizonylatoknak legalább a 

következő adatokat tartalmaznia kell 

 eszköz vagy forrás csoport pontos megnevezését, főkönyvi számlaszámát, 

 az értékelés módszerének megnevezését, 

 az értékadatokat; 

 a könyvekben való rögzítéshez szükséges döntéseket; 

 az értékelés dátumát; 



 a bizonylat elkészítőjének nevét; 

 az engedélyező aláírását. 

IV. Zárórendelkezések, hatálybalépés időpontja, dátum, aláírás 

2. Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata 

A költségvetési szerveknek az Áhsz. 8. § (4) bekezdés a) pontja alapján el kell készíteniük az eszközök és források 

leltározási és leltárkészítési szabályzatát. 

A következő rész egy olyan Minta szabályzatot tartalmaz, amely minden leltározási és leltárkészítési szabályt 

tartalmaz, amelyek a központi költségvetési szerveknél előfordulhatnak. A leltározási és leltárkészítési szabályzat 

minta szerkezete nem kötelező, de a szabályzatba foglalt előírásoknak meg kell felelniük, mind az Szt-ben, mind az 

Áhsz-ben található, a leltározásra vonatkozó követelményeknek. 

I. Általános rész 

1. A leltározási és leltárkészítési szabályzat (továbbiakban: szabályzat) célja 

A szabályzat célja az éves az elemi költségvetési beszámoló részét képező könyvviteli mérleg tételeit alátámasztó leltárak 

készítésére és a leltárban szereplő eszközök, kötelezettségek leltározására, értékelésére vonatkozó, az adott költségvetési 

szervre érvényes szabályok írásba foglalása, evvel elősegítve, hogy az elemi költségvetési beszámoló a költségvetési szerv 

vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetétől a valós képet mutassa. 

2. A szabályzat elkészítéséért, illetve aktualizálásáért felelős személy meghatározása 

A szabályzat elkészítéséért, tartalmáért, megváltoztatásáért, aktualizálásáért a költségvetési szerv vezetője a felelős. 

A számviteli politika keretében elkészített szabályzatot a költségvetési szerv vezetőjének kell jóváhagynia. A 

szabályzat módosítására akkor van szükség, illetve lehetőség, ha azt az Szt., illetve az Áhsz. előírások 

megváltoztatása, vagy ha a szabályzat elfogadásakor fennálló körülményekben olyan lényeges változás következik be, 

amely a változtatást szükségessé teszi. 

3. Leltározással kapcsolatos fogalmi meghatározások 

Leltározás: olyan tevékenység, amellyel a költségvetési szerv a tulajdonában, a kezelésében vagy tartós használatába 

adott eszközöket, valamint azok forrásait számbaveszi, megállapítja azoknak a valóságban meglévő állományát. A 

leltározási tevékenység tehát kiterjed a költségvetési szerv birtokában lévő idegen eszközökre is. 

Leltár: olyan tételes kimutatás, amely a költségvetési szerv eszközeinek és forrásainak a valóságban is meglévő 

állományát egy meghatározott időpontra vonatkozóan mennyiségben és értékben is tartalmazza. 

Kiegészítő leltár: a leltározás alapján készített kimutatás, azokat az eszközöket és forrásokat tartalmazza, amelyek a 

könyvviteli könyvviteli mérlegben nem szerepelnek. A kiegészítő leltárba kell foglalni a leltározás eredményeként 

megállapított munkahelyen használatba lévő és csak mennyiségben nyilvántartott kis értékű tárgyi eszközök, kis 

értékű szellemi termékek és kis értékű vagyoni értékű jogok állományát. 

Leltározási utasítás: a költségvetési szerv vezetője által a leltározási ütemtervben megjelölt konkrét eszköz vagy 

forráscsoport leltározási feladatait előíró intézkedés. 

Leltározási ütemterv: a költségvetési szerv gazdasági vezetője által minden évben az összes eszköz és forráscsoport 

leltározási feladataira kiadott feladatterv, amely tartalmazza a leltári körzeteket, leltárfelelősök, ellenőrzök személy 

szerinti kijelölését. A leltározási ütemtervet a költségvetési szerv vezetője hagyja jóvá. 

Leltározás módszere: 

Mennyiségi felvételnél 

 felvételkor a nyilvántartással való összehasonlítással állapítják meg a tényleges mennyiséget; 

 felvételkor a mennyiségi nyilvántartásoktól függetlenül állapítják meg, a nyilvántartásokkal utólag hasonlítják 

össze; 

 



Egyeztetés esetén 

 egyeztető levéllel, 

 személyes egyeztetéssel, 

Speciális egyeztetésnél a bizonylatok adatait kell összehasonlítani a nyilvántartás adataival. 

Leltári körzet: az Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott szervezeti egységek, valamint elhelyezési 

körülmények figyelembe vételével kialakított helyiségek csoportja. 

Leltárfelelős: leltári körzetenként kijelölt dolgozó, akinek feladata az eszközmozgások bizonylatainak kezelése, 

közreműködés a leltározás előkészítésében, lebonyolításában, a leltári eltérések rendezésében, a felesleges eszközök 

feltárásában, a használatból kivont eszközök elkülönítésében, a leltározási szabályzatban meghatározott feladatok 

végrehajtásában. 

Leltárkülönbözet: a leltározás eredményeként megállapított mennyiség és a nyilvántartásokban szereplő mennyiség 

közötti eltérés. A leltárkülönbözet lehet hiány vagy többlet. 

Leltári eltérések kompenzálása: a leltári hiány és a többlet összeszámítása. Leltári hiányt és leltári többletet csak 

raktárban kezelt készleteknél és kis értékű tárgyi eszközöknél szabad kompenzálni. A kompenzálás csak akkor 

hajtható végre, ha a hiány és a többlet azonos cikkcsoportba tartozó, hasonló értékén és rendeltetésű, valamint 

egymással helyettesíthető eszközöknél keletkezett. 

Káló: természetes mennyiségi csökkenés és a kezeléssel együtt járó veszteség mértékén belüli hiány. 

4. A leltározásra vonatkozó jogszabályi előírások 

Az Szt. 69. §-ának (1) bekezdése alapján a könyvek üzleti év végi zárásához, az elemi beszámoló elkészítéséhez, a 

könyvviteli mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és e törvény előírásai szerint megőrizni, 

amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a költségvetési szervnek a könyvviteli mérleg fordulónapján 

meglévő eszközeit és forrásait mennyiségben és értékben. 

Az Áhsz. 37. §-ának (1) bekezdése szerint a költségvetési évről, december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli 

könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – 

minden évben leltározni kell, amely alapján kell a költségvetési szervnek a leltárát elkészítenie. A költségvetési szerv 

minden évben köteles az elemi költségvetési beszámolója könyvviteli mérlegének minden sorát leltárral alátámasztani, 

még akkor is, ha alkalmazza az Áhsz. 37. §-ának (7) bekezdését. 

Az Áhsz 37. § (3) bekezdése meghatározza azokat az eszköz és forráscsoportokat, amelyeket mennyiségi felvétellel és 

azokat, amelyeket egyeztetéssel kell leltározni. 

Mennyiségi felvétellel kell leltározni: 

– tárgyi eszközök (kivétel a beruházási előleg), 

– készletek, 

– pénzeszközök, 

– üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök. 

Egyeztetéssel kell leltározni: 

– immateriális javak, 

– beruházási előlegek, 

– követelések (kölcsönök is), 

– befektetett pénzügyi eszközök, 

– értékpapírok, 

– egyéb aktív pénzügyi elszámolások, 

– források. 

Az Áhsz. 37. § (4) bekezdése szerint a költségvetési szerv az üzemeltetést, kezelést végző szerv által december 31-ei 

fordulónap vonatkozó évenkénti leltározása alapján elkészített, hitelesített és a megállapodásban meghatározott 

időpontig megküldött leltárral köteles alátámasztani a december 31-ei fordulónapra elkészített könyvviteli mérlegét. 



A könyvviteli könyvviteli mérlegben értékkel nem szereplő, használt és használatban levő készleteket, kis értékű 

immateriális javakat,  tárgyi eszközöket a költségvetési szerv saját döntése alapján az ebben a szabályzatban 

meghatározott módon leltározza. (Áhsz. 37. § (6) bekezdés) 

Az Áhsz. 37. §-ának (7) bekezdése kimondja, hogy amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és 

ellenőrzött, valamint a költségvetési szerv az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról 

folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a fizikai leltározási tevékenységet 

elegendő kétévenként végrehajtani az önkormányzati költségvetési szerveknek a testület rendelete szerint. Kötelező a 

leltározást végrehajtani, amennyiben a költségvetési szervnek az Áhsz. 13/A. §-a szerint (átszervezés miatti) az elemi 

beszámoló készítési kötelezettsége keletkezett. 

Ha a költségvetési szerv alkalmazza az Áhsz. 37. §-ának (7) bekezdését, a szabályzatban rögzítenie kell, hogy a fizikai 

leltározási tevékenység kétévenkénti végrehajtását, mely eszközcsoportokra vezeti be. 

A költségvetési szervnek nem kell minden olyan eszközre alkalmaznia az évenkénti mentesítést, amelyre a fizikai 

leltározás a kötelező, hanem kiválasztható egy-egy nagyobb tételszámú eszközcsoport pl. gépek. Rögzíteni kell azt, is, 

hogy a két év alatt melyik eszközt, melyik évben fogja leltározni. 

II. A leltározás részletes szabályai 

1. A leltározás személyi feltételei: 

 meg kell határozni a szabályzatban a leltározás felelőseinek, közreműködőinek kiválasztási szempontjait, feladatait, 

illetve felelősségüket; 

 leltározási utasításban kijelölt, leltározásban résztvevő személyeket megbízó levéllel kell ellátni; 

 leltározás felelősei, illetve közreműködői a költségvetési szerv vezetője, gazdasági vezetője, leltározás főfelelőse, 

leltárfelelősök, leltározási egységek(körzetek) leltárfelelősei, leltározók (leltárfelvételért felelősök), leltárellenőrök;  

 költségvetési szerv vezetőjének feladatai a leltározáshoz kapcsolódóan: 

 felelős a leltározási és leltárkészítési szabályzat elkészítéséért, módosításáért; 

 évente elkészítteti a leltározási ütemtervet és kijelöli a leltározás főfelelősét; 

 leltározás megkezdése előtt kiadja a leltárutasítást; 

 leltárhiány esetén dönt a hiány megtérítéséről; 

 leltárértékelést követően utasítás ad a leltározás során tapasztalt hiányosságok jövőbeni megszüntetéséhez 

szükséges intézkedések megtételére; 

 költségvetési szerv üzemeltetési (műszaki) vezetőjének feladatai: 

 leltározás lebonyolításához szükséges tárgyi, technikai feltételek és műszaki képzettségű dolgozók eredményes 

közreműködésének biztosítása; 

 megadott szempontok szerint a leltárkörzetek kijelölése és azok leltározásra való előkészítése; 

 költségvetési szerv gazdasági vezetőjének feladatai: 

 mint a leltározás főfelelőse felel a leltározással kapcsolatos előkészítő és lebonyolító tevékenységek 

megszervezéséért; 

 leltározási feladatok – előkészítő folyamatok, leltározás, értékelés – felmérése; 

 éves leltározási ütemterv elkészítése, ennek során a leltározandó körzetek leltárfelelőseinek, leltári ellenőrök 

személy szerinti kijelölése; 

 leltározási munkák megkezdése előtt leltárértekezlet megszervezése, levezetése; 

 leltározási munka folyamatában a leltározó bizottság és leltári ellenőrök részére szakmai tájékoztatás nyújtása, a 

munkák ellenőrzése; 

 leltározási szabályzatban, leltározási ütemtervben foglaltak betartásának ellenőrzése; 

 leltár felelősének feladatai, felelőssége: 

 gazdasági vezető útmutatásai alapján felelős a leltározás gyakorlati lebonyolításáért; 

 leltározással kapcsolatos irányítói, ellenőrzési jogköre a költségvetési szerv egészére kiterjed; 

 gondoskodik a leltározási szabályzatban és az éves leltározási ütemtervben foglalt elvégzendő feladatok 

előkészítéséről; 

 meghatározza a leltározás menetét; 



 megszervezi az érintett szervezeti egységek vezetőinek bevonásával a leltározás előtti selejtezési munkákat, 

leltározás végrehajtását és ellenőrzését; 

 felméri a leltározás munkaidő szükségletét, biztosítja a leltározó munkaerő–kapacitást; 

 biztosítja valamennyi leltározási egység számára a leltározáshoz szükséges technikai eszközöket, leltári 

nyomtatványokat; 

 szakmailag irányítja a leltárak értékelését; 

 ellenőrzi a kiadott feladatok végrehajtását; 

 leltározási egységek (körzetek) leltárfelelősei felelőssége, feladataik: 

 leltárfelelős útmutatásai alapján és irányításával felelősek a leltározási szabályzatban és éves leltározási 

ütemtervben foglaltak végrehajtásáért a leltározási egységük (körzetük) tekintetében; 

 leltározási egységük (körzetük) tekintetében elvégzik a leltárfelelős feladatait; 

 leltározók feladatai: 

 általában csoportba beosztva a leltári csoportvezetők irányításával elvégzik a leltározandó eszközök azonosítását; 

 ellenőrzik a leltározandó eszközök teljes körűségét; 

 elvégzik a leltározás során, illetve annak befejezése után felmerülő minden, a leltározással összefüggő 

adminisztrációs munkát; 

 leltárellenőrök feladatai: 

 költségvetési szerv gazdasági vezetője vagy az által kinevezett leltárfelelős utasítása, illetve irányítása alapján a 

leltározás ellenőrzése; 

 leltározási előfeltételek biztosításának ellenőrzése; 

 mennyiségi felvételek helyességének és szakszerűségének ellenőrzése; 

 leltározandó, de mennyiségi felvételt nem igénylő eszközök és források felvételének vizsgálata; 

 leltározandó, de mennyiségi felvételt nem igénylő eszközök és források felvételének vizsgálata; 

 leltározással összefüggő valamennyi számítás és értékelés helyességének vizsgálata; 

 ellenőrzés során tapasztalt rendellenességeket a leltárfelelősnek jelentik; 

 ellenőrzésük tényét az ellenőrzött bizonylatokon, összesítőkön aláírásukkal igazolják. 

2. A leltározás előkészítésének feladatai 

A leltározás megkezdése előtt: 

 fel kell mérni, és meg kell határozni a konkrét feladatokat, 

 időben gondoskodni kell, hogy a szükséges létszám és munkaeszközök rendelkezésre álljanak, 

 a leltározás megkezdése előtt a leltározásban résztvevőket oktatásban kell részesíteni, amelyről jegyzőkönyvet kell 

felvenni; 

 leltározási egységek (körzetek) kijelölése, kijelölés szempontjait; 

 szervezeti felépítést, hatáskört, felelősséget figyelembe véve; 

 területi elhelyezkedést, szétszórtságot figyelembe véve a rendező elv lehet területi vagy tevékenységi körök 

szerinti; 

 eszközök, források leltározására való előkészítése módjának meghatározása (különösen a tárgyi eszközök, készletek 

tekintetében): 

 tárolási, raktározási rend biztosítása; 

 eszközök fajta, méret, minőség szerinti csoportosítása, tárolása; 

 számviteli nyilvántartáshoz igazodó elkülönítések végrehajtása (új, használt, használhatatlan, csökkent értékű, 

idegen, máshol tárolt, nullára leírt, érték nélküli stb. eszközök). 

 leltározók, leltárellenőrök felkészítése, a leltározáshoz szükséges segéderő biztosítása és felkészítése 

(leltárértekezlet szabályozása); 

 leltározáshoz szükséges technikai eszközök (mérőeszköz, súlytáblázatok, leltározás megtörténtét jelölő eszközök) 

biztosítása; 

 mennyiségi nyilvántartások (raktári, munkahelyi) előkészítése; 

 leltározás előtt le kell bonyolítani a selejtezéseket, gondoskodni kell a selejtezett eszközök elszállításáról, 

megsemmisítéséről és a nyilvántartásokból való kivezetésükről; 



 intézkedni kell, hogy leltárfelvétel idején az eszközmozgások a lehetőségekhez képest szüneteljenek, illetve csak 

indokolt esetben történjenek, 

 leltározási ütemtervet kell készíteni.  

 

A leltározási ütemtervnek tartalmaznia kell: 

 a leltározás előkészítésével, a leltárfelvétellel és értékelésével kapcsolatos összes munkafolyamat megkezdésének és 

befejezésének tervezett idejét, 

 a leltározásba bevont eszközök és források körét, 

 a munkafolyamatok elvégzéséért felelős személyek megnevezését, 

 leltározási helyszínek megjelölését, leltározási helyszínenként a leltározás időpontjának és az adott helyszínen 

leltározó bizottság megnevezését. 

A leltározási ütemtervet a gazdasági vezető állítja össze, és a költségvetési szerv vezetője hagyja jóvá. A leltározási 

ütemtervben foglaltakat csak a költségvetési szerv vezetőjének egyeztetésével lehet módosítani. 

3. A leltározás bizonylati rendjének szabályozása 

 leltározás bizonylatainak meghatározása: 

 leltárfelvételi ívek, jegyek; 

 leltárnyitó, leltárfolyamatossági, leltárzáró jegyzőkönyvek; 

 felelősségvállalási nyilatkozatok; 

 leltározás bizonylati beszerzésének módja: 

 vásárolt bizonylatok; 

 saját készítésű, előállítású bizonylatok; 

 leltározás bizonylataival szembeni követelmény: 

 meg kell felelniük a bizonylatokkal szembeni alaki, tartalmi követelményeknek; 

 szigorú számadás alá kell vonni őket; 

 bizonylatok kellékei: 

 bizonylatszám, megnevezés; 

 leltárfelvétel helye, időpontja; 

 leltározott eszközök pontos neve (cikkszám, azonosító) mennyiségi egysége, mennyisége; 

 utalás az eszköz számviteli sajátosságaira (felesleges, máshol tárolt, stb.); 

 aláírások (leltározó, ellenőr, készletező, raktáros); 

 példányszám. 

A leltározás folyamán felhasznált bizonylatok szigorú számadási kötelezettség alá vont bizonylatoknak minősülnek, 

ezért beszerzésükkor a sorszámozás folyamatosságát ellenőrizni kell. Az esetleges eltérést jegyzőkönyvben kell 

rögzíteni. A leltározás megkezdése előtt a nyomtatványokról a leltározás vezetője gondoskodik. A nyomtatványokat 

kötelező elzárva tartani és gondoskodni kell a szigorú számadású nyilvántartás vezetéséről is. 

A leltározási bizonylatokat leltározási körzetenként, átvételi elismervény ellenében kell átadni a leltározásban 

résztvevők számára. A rontott vagy üresen maradt nyomtatványokkal is el kell számolni, melyeket a nyilvántartásban 

„rontott”, vagy „üres” megjelöléssel kell ellátni. 

A leltározás során használt nyomtatványok, dokumentumok: 

 megbízólevél, 

 leltárnyitó jegyzőkönyv, 

 leltárfelvételi jegyek, 

 leltárfelvételi ívek, 

 a felelős elszámoló nyilatkozata, 

 leltárzáró jegyzőkönyv. 

 

 

 



A leltározás során alkalmazható szabvány nyomtatványok: 

 B. 14–20/a.r.sz. Készletek leltári íve 

 B. 14–21/a.r.sz. Leltárfelvételi ív és összesítő készletek felvételére 

 B. 14–10/a.r.sz. Leltárfelvételi jegy ingatlanok (épületek, építmények, telkek) felvételére 

 B.sz.ny. 14–14/a.r.sz. Leltárfelvételi ív tartalék motorok felvételéhez 

 B. 14–13/a.r.sz. Tárgyi eszköz leltárfelvételi ív gépek, berendezések felvételére 

 B. 14–15/a.r.sz. Tárgyi eszköz leltárfelvételi ív és összesítő gépekhez, berendezésekhez 

 B. 14–16/a.r.sz. Kimutatás a tárgyi eszközök hiányáról vagy többletéről 

A leltározás lezárását követően a leltárhoz kapcsolódó valamennyi bizonylatot irattározni kell, és azokat legalább 8 

évig meg kell őrizni. 

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet előírásai részletesen – és 

kötelező jelleggel – szabályozzák a közszférára vonatkozó belső ellenőrzési feladatokat, azok megoldásának 

módszertanát, valamint lebonyolításának menetét és lehetőségeit. A rendelet előírásainak alapján a belső ellenőrzés 

keretében kell többek között vizsgálni a rendelkezésére álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és 

gyarapítását, valamint az elszámolások, az elemi költségvetési beszámolók megbízhatóságát. Mivel az elemi 

költségvetési beszámoló megbízhatóságának alapját a leltár képezi, ezért célszerű annak, valamint a leltározás 

dokumentumainak vizsgálatát minden évben a költségvetési szerv éves belső ellenőrzési munkatervébe beépíteni. 

4. A leltározás módjának meghatározása 

 rögzíteni kell, hogy alkalmazza-e a költségvetési szerv a kétévenkénti leltározást azoknál az eszköz csoportoknál, 

ahol a fizikai leltározás kötelező. Ha nem alkalmazza az Áhsz. 37. § (7) bekezdését további módosításokat nem kell 

végrehajtani a szabályzatban; 

 ha alkalmazza a költségvetési szerv az Áhsz. 37. § (7) bekezdését, rögzíteni kell, hogy a fizikai leltározási 

tevékenység kétévenkénti végrehajtását, mely eszköz csoportra vezeti be; 

 rögzíteni kell, hogy a két év alatt, melyik eszközt, mikor fogja leltározni; 

 továbbra is kötelező a könyvviteli mérleg minden sorát minden évben leltárral alátámasztani; 

 szabályozni kell a fizikai leltározási tevékenység elvégzését követően az analitikus nyilvántartásokkal való 

egyeztetés rendjét, a leltári eltérések kezelését, dokumentálását, felelőseit, a nyilvántartások módosításának rendjét a 

leltári eltérésekkel; 

 rögzíteni kell azoknál az eszközöknél, ahol a fizikai leltározása a szabályozás hatályba lépését követően csak 

kétévenként lesz, az adott mérlegsort alátámasztó köztes évi (amikor nem lesz leltározás) leltár kialakításának 

rendjét. 

A leltározás történhet: 

 mennyiségi felvétellel, vagy  

 egyeztetéssel. 

Mennyiségi felvétel: az eszközök darabszám, súly, tömeg szerinti meghatározása megszámlálással, illetve méréssel. 

A mennyiségi felvétel módszerei: 

 Nyilvántartásoktól független felvétel: 

Az összes leltározandó eszközféleség megszámlálása, megmérése, majd az azonosító adataival együtt történő 

felvezetése a leltári alapbizonylatokra. 

 Nyilvántartásokon alapuló leltározás: 

Az analitikus nyilvántartásban rögzített mennyiségek összehasonlítása, egyeztetése a fellelhető mennyiségekkel 

(rovancsolás). 

A leltárkülönbözetek megállapítása céljából a mennyiségi felvétel adatait utólag össze kell hasonlítani az analitikus 

nyilvántartások adataival. 

A könyvviteli mérlegben értékben nem szereplő használt, és használatban lévő kis értékű eszközöket a tulajdon 

védelme és az elszámoltatás lehetőségének biztosítása érdekében minden esetben mennyiségi felvétellel kell 

leltározni. 



Egyeztetés: a főkönyvi számlák egyeztetését jelenti az analitikus nyilvántartásokkal, illetve a főkönyvi könyvelés 

okmányaival. 

Az egyeztetés módszerei: 

 Belső egyeztetés 

A költségvetési szervnél már rendelkezésre álló, a másik fél által korábban megküldött szerződések, 

megállapodások, számlák, átadást–átvételt igazoló okmányok, pénzforgalmi kivonatok, értesítések, piaci értéket 

igazoló dokumentumok alapján történő egyeztetés. 

 Egyeztető levél 

A követelések és a kötelezettségek leltározására szolgál. Az egyeztetés írásos formája a követelés–állománnyal 

rendelkező fél kezdeményezésére. 

 Személyes egyeztetés 

Jelentős összegű követelés illetve kötelezettség állomány esetén alkalmazandó, a tételek összevetését jelenti a 

szállítóval illetve a vevővel, jegyzőkönyv készítése mellett. 

 Speciális egyeztetések 

 saját tőke, 

 tartalékok, 

 aktív és passzív pénzügyi elszámolások leltározása esetén. 

5. A leltározás tényleges lebonyolítási folyamata 

A leltározás lebonyolítása során az előírt leltározási módszernek megfelelően: 

 az eszközök területi elhelyezkedésének sorrendjében célszerű leltározni, 

 meg kell állapítani az adott eszköz leltározási mennyiségét, 

 a leltári bizonylatokon rögzíteni kell a leltározott eszközök azonosítási adatait, mennyiségi egységét, mennyiségét, 

 ellenőrizni kell, hogy valamennyi eszköz leltározásra került-e, a leltározott eszközöket meg kell jelölni a kétszeres 

számbavétel elkerülése végett, 

 a leltárbizonylatokat alá kell írni, főkönyvi számlánként csoportosítani kell, 

 a leltárfelvételi ívek alapján el kell készíteni a leltárösszesítőt, 

 a leltárösszesítőt össze kell olvasni a már ellenőrzött leltárbizonylatokkal, 

 a leltárt ki kell értékelni, 

 a leltárfelvétel időpontjától számított ……. napon belül meg kell állapítani a könyvszerinti értékkel szemben talált 

hiányt vagy többletet, és a megállapított eltérések okairól jegyzőkönyvet kell felvenni, a leltározás befejezéseként – 

……….. munkanapon belül – fel kell venni a leltárzáró jegyzőkönyvet. 

A leltárösszesítőt a leltározók, a leltárellenőr, és az anyagilag felelős személyek írják alá. 

A leltározás befejezéseként felvett „Leltárzáró jegyzőkönyv”-nek tartalmaznia kell: 

 a leltározott helyszín megnevezését, 

 a leltározás megkezdésének és befejezésének keltét, 

 a leltározók, leltárellenőrök, leltárfelelősök nevét, 

 a bizonylatok sorszám szerinti felhasználását, 

 a leltárért anyagilag felelős személy nyilatkozatát, hogy a leltár megfelel a valóságnak,  

 az abban szereplő adatokért felelősséget vállal, 

 a leltározással szembeni esetleges kifogásokat, 

 leltári eltéréseket. 

6. A leltárfelvétel anyagának feldolgozása 

A leltárfelvétel anyagának feldolgozásával kapcsolatban a szabályzatnak tartalmaznia kell: 

 leltárfelvétel bizonylati adatainak beállítása a leltárba; 

 leltárértékelés szabályainak meghatározása; 



 leltározás (leltár) és a könyvvitel adatainak egyeztetése, eltérések megállapítása, eltérések tisztázása, eltérések 

okainak meghatározása (adminisztratív hiányosság, leltárhiány, leltártöbblet); 

 kompenzálás szabályainak meghatározása; 

 leltárhiány minősítése szabályainak meghatározása (normán belüli hiány, normán felüli hiány, felelősség a normán 

felüli hiányért); 

 kártérítési felelősséggel járó leltárhiány meghatározásának szabálya; 

 leltáreltérések (adminisztratív hiányosság, leltárhiány, leltártöbblet) könyvviteli elszámolása. 

 

7. A leltározás ellenőrzési szabályainak meghatározása 

A leltározás ellenőrzési szabályait a szabályzatban a következő szempontok szerint lehetne meghatározni: 

 leltározás ellenőrzésének megszervezésért felelős személy (leltározásért felelős vezető) megnevezése; 

 leltározás előkészítésének ellenőrzése, feladatai rögzítése, a leltárellenőrzés megtörténtének dokumentálási 

szabályai: 

 leltározásban résztvevők felkészítése; 

 leltározásra váró készletek megmérhető, megszámlálható állapotban vannak-e; 

 leltárbizonylatok rendelkezésre állása; 

 leltározás végrehajtása során elvégzendő ellenőrzési feladatok meghatározása: 

 leltározási ütemterv betartása; 

 szúrópróbaszerűen a leltárfelvétel helyességét (alkalmazott felvételi módszerek szabályszerűsége, megnevezés és 

azonosító adatok helyessége, hiánytalanságát, mennyiségi adatok pontosságát, leltározott készletek megfelelő 

jelölése); 

 leltárbizonylatok szabályszerű kezelése és kiállítása; 

 leltározás feldolgozása, értékelése során végzendő ellenőrzési feladatok meghatározása: 

 leltáreltérések megállapításának helyességét, esetleges kompenzálások szabályszerűsége; 

 hiányok, többletek, leltárértékelési különbözetek okainak megfelelő kivizsgálása; 

 hiányért felelőségre vont személyekkel megtérítetni javasolt összeg meghatározásának helyessége; 

 végleges hiányok, többletek könyvviteli elszámolásának megtörténte és helyessége. 

 

8. A leltározási utasítás szabályai 

A leltározási utasítás rögzíti mindazokat a feladatokat, amelyek a tárgyév leltárának összeállításánál el kell végezni, 

valamint a feladatok végrehajtásáért felelősök nevét. 

A leltározási utasításnak legalább a következőket kell tartalmaznia: 

 leltározási egységek felsorolását; 

 leltárfelelősök és leltározók neveit leltározási egységenként; 

 leltár ellenőrzésre jogosultak nevét (ellenőrzésre jogosult, illetve kötelezett: költségvetési szerv vezetője, gazdasági 

vezetője, leltárfelelőse, belső ellenőr); 

 leltározás ütemtervét (naptári napokra, időpontokra leosztva, rögzítve a kezdés és a befejezés időpontját, valamennyi 

feladat tekintetében). 

III. Leltárkészítés részletes szabályai 

1. A leltárral szemben támasztott alaki és formai követelmények 

A leltárnak lehetővé kell tennie: 

 a könyvviteli mérleg valódiságának biztosítását, 

 az éves elemi költségvetési beszámoló tételeinek alátámasztását, 

 a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások pontosságának, egyezőségének ellenőrzését, 

 a bizonylati fegyelem megszilárdításának elősegítését, 



 a leltári eltérések kimutatását, a leltárnak megfelelően a nyilvántartások tényleges vagyoni helyzetének megfelelő 

rendezését, 

 a költségvetési szerv vagyonának védelmét, 

 az anyagi felelősök elszámoltatását. 

 

A leltárral szembeni követelmények: 

 teljesség, 

 tételesség, 

 ellenőrizhetőség. 

A tételesség követelménye alapján a leltárnak tartalmaznia kell, a költségvetési szerv könyvviteli mérlegében 

kimutatandó minden eszközt és forrást tételesen, hogy abból a megfelelő csoportosításokkal, összevonásokkal 

összeállítható és alátámasztható legyen a könyvviteli mérleg. A tételességhez és a teljességhez közvetlenül 

kapcsolódó számviteli alapelvek a valódiság, a világosság és az egyedi értékelés elve. 

A valódiság elve alapján a könyvekben rögzített, az elemi beszámolóban felvett tételek a valóságban is megtalálhatók, 

bizonyíthatók, kívülállók által is megállapíthatók legyenek. A valódiság elvének érvényesüléséhez alapvető feltételek, 

hogy 

 az Szt. előírásai szerint készüljön az elemi beszámolót alátámasztó leltár; 

 a leltárban az eszközöket és a kötelezettségeket az Szt. és az Áhsz-ben írt értékelési elvek, módszerek alapján 

értékeljék; 

 a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások a leltárral egyező összevont adatokat kell hogy tartalmazzon.  

A világosság elve a leltárra vonatkozóan azt jelenti, hogy a leltárnak az elemi beszámolóhoz hasonlóan érthetőnek, 

áttekinthetőnek kell lennie (leltározási helyenkénti, fajta, típus, méret, minőség szerinti részletezés). Továbbá az egy 

helyen tárolt és összecserélhető tételeket sem szabad összevonni, csak ha arra vonatkozóan van az Szt-vel, illetve az 

Áhsz-rel összhangban lévő belső szabályozás. 

Nem szabad összevonni az ugyanazon adósnak vagy hitelezőnek több számlából adódó, azonos jellegű tartozásait 

vagy követelései, hanem azokat tételesen, bruttó módon kell a leltárban kimutatni. 

Az egyedi értékelés elvéből következik, hogy az eszközöket és a kötelezettségeket a könyvvezetés és az elemi 

beszámoló-készítés során egyedileg kell rögzíteni és értékelni. A mérlegtételek értékelésének általános szabályai 

között a számviteli törvény azt is rögzíti, hogy az eszközöket és a kötelezettségeket leltározással, egyeztetéssel 

ellenőrizni és – a számviteli előírások szabályozott esetek kivételével – egyedenként értékelni kell. A leltárkészítésnek 

szoros kapcsolata van az eszközök és a források értékelésével, hiszen a leltárnak az eszközök és a források 

mennyisége, fajtája mellett tartalmaznia kell az egységárat és (össz)értéket is az Szt-ben előírt módon. 

2. A leltárkészítés főbb feltételeinek meghatározása 

Az ellenőrizhetőség követelményének, akkor felel meg a leltár, ha érvényesülnek a következő főbb feltételek: 

 azt az évet, hónapot, napot, amely napra vonatkozóan készítették (éves elemi költségvetési beszámolót alátámasztó 

leltárnál ez a nap a könyvviteli mérleg fordulónapja); 

 a költségvetési szervnek megnevezését, a leltározási helyet (körzetet), a leltározás megkezdésének és befejezésének 

időpontját; 

 a benne szereplő eszközök és források tételeinek pontos megnevezését és az egyértelmű azonosításukhoz szükséges 

adatokat (megnevezés, méret, minőség, cikkszám, nyilvántartási szám stb.); 

3. Leltárkülönbözetek rendezése 

A Leltárjegyzőkönyvben megállapított különbözetek okát ki kell vizsgálni, és rendezni kell. 

A kivizsgálást követően jegyzőkönyvet kell felvenni, amiben rögzíteni kell: 

 a leltárkülönbözet mennyiségét és értékét, 

 a különbözetet előidéző okokat, 

 a felelősség megállapítását, 

 a felelős személyek nyilatkozatát. 



A leltározás vezetője a jegyzőkönyv alapján kezdeményezi a felelősségre vonást, illetve a kártérítés megállapítását a 

költségvetési szerv vezetője felé. 

A leltárhiányért felelős dolgozó abban az esetben felel a megállapított hiányért, amennyiben: 

 a kijelölt munkaterületen a vagyontárgyakat leltár szerinti kezelésre átvette, és az átvételt aláírásával igazolta, 

 a hiány keletkezésének okát nem lehet megállapítani, de a két leltározás közötti időszak legalább felében és az 

időszak végén is a munkahelyen dolgozott. 

A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési 

felelősséggel tartozik, figyelembe véve az irányadó munkajogi törvényeket. 

A kár bekövetkeztét, mértékét, és a munkavállaló vétségét, valamint az okozati összefüggést a munkáltatónak kell 

bizonyítani. 

A munkavállalót teljes anyagi felelősség csak akkor terheli, ha az eszközt elismervény, illetve jegyzék alapján vette át. 

A pénztárost, pénzkezelőt, értékkezelőt feltétel nélkül felelősség terheli az általa kezelt értékek tekintetében. 

Nem terheli felelősség a munkavállalót, ha be tudja bizonyítani, hogy a munkáltató a vagyonvédelem feltételeit nem 

biztosította. 

A leltáreltéréseket legkésőbb a „megállapított eltérések okairól szóló jegyzőkönyv” elkészülte után ……….. 

munkanappal rendezni kell. A leltáreltéréseket (hiány, többlet) a megfelelő eszközszámlán – a Tőkeváltozások 

főkönyvi számla megfelelő alszámlájával szemben – fel kell venni, vagy ki kell vezetni a nyilvántartásokból. 

IV. Záró rendelkezések, hatálybalépés, dátum, jóváhagyás 

3. Pénzkezelési szabályzat 

A költségvetési szerveknek a Pénzkezelési szabályzatuk összeállításánál az Szt. 14. § (8) bekezdésében 

foglalt, a szabályozás tartalmi ismérveit tartalmazó előírásait változtatás nélkül alkalmazniuk kell.  

Mindezek alapján a Pénzkezelési szabályzatban kötelező rögzíteni a következőket: 

I. Általános rész 

1. A pénzkezelési szabályzat elkészítésének célja 

A szabályzat az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, valamint a felügyeletük (irányításuk) alá tartozó 

költségvetési szervek (továbbiakban: költségvetési szerv) pénzeszközeinek (számlapénz, készpénz, csekkek, 

elektronikus pénzeszközök) kezelésére vonatkozó szabályokat, előírásokat és módszereket foglalja magában. 

A szabályzat elkészítésének célja, hogy az Szt. előírásainak eleget téve, a költségvetési szerv sajátosságaihoz, 

adottságaihoz, körülményeihez igazodva – szabályok, előírások, módszerek meghatározása, amellyel a pénzkezelés a 

költségvetési szervnél megfelelően szervezett és ellenőrizhető legyen. 

2. A pénzkezelési szabályzattal szembeni követelmények 

 A szabályzatnak a következő követelményeknek kell megfelelnie: 

 tartalmaznia kell az Szt. 14. § (8) bekezdésében és az Áhsz. 8. § (22) bekezdésében rögzített minimális tartalmi 

elemeket; 

 figyelembe kell venni és rögzíteni kell a pénzforgalommal kapcsolatos speciális jogszabályi előírásokat, továbbá a 

gyakorlat során kialakult írott és íratlan szabályokat; 

 figyelembe kell venni a költségvetési szerv adottságait, sajátosságait; 

 figyelembe kell venni a külső információs igényeke, követelményeket; 

 meg kell felelni a jogszabályi, illetve a gyakorlat során kialakuló vagyonvédelmi követelményeknek. 

3. A Pénzkezelési Szabályzat elkészítéséért, tartalmáért, megváltoztatásáért felelős személyek kijelölése 

A Pénzkezelési Szabályzat elkészítéséért, tartalmáért, megváltoztatásáért, aktualizálásáért a költségvetési szerv 

vezetője, a helyi önkormányzatoknál a jegyző, a többcélú kistérségi társulás munkásszervezetének vezetője a felelős. 



A Pénzkezelési Szabályzatot a költségvetési szerv vezetőjének, helyi önkormányzatnál a jegyzőnek, a többcélú 

kistérségi társulás munkásszervezeténél a vezetőnek kell jóváhagynia. 

Módosításra akkor van szükség, illetve lehetőség, ha azt az Szt. és az Áhsz. előírásai vagy, ha a szabályzat 

elfogadásakor fennálló körülményekben olyan lényeges változás következik be, amely a változtatást szükségessé teszi. 

4. A Pénzkezelési Szabályzat kialakításánál figyelembe veendő jogszabályok 

 a számvitelről szóló törvény 2000. évi C. törvény; 

 az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 

24.) Korm. rendelet; 

 a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről szóló 227/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet;  

 a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet; 

 az elektronikus számláról szóló 20/2004. (IV. 21.) PM rendelet; 

 az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény; 

 az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet; 

 a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény, 

 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, 

 a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény. 

 

II. A pénzkezelés részletes szabályai 

1. A pénzforgalom lebonyolítás rendje 

1.1 A költségvetési szerv pénzeszközeinek köre 

A költségvetési szerv az Alapító Okiratában, illetve a Szervezeti Működési Szabályzatában részletezett feladatai 

ellátásához szükséges pénzforgalmat  

 hitelintézetekkel, 

 egyéb pénzforgalmi számlákon, valamint  

 kincstári kártyával, 

 csekken, 

 elektronikus pénzeszközzel, 

 készpénzben 

bonyolíthatja le. 

A helyi önkormányzatok képviselő-testülete szabadon választhatja meg számlavezető pénzintézetét. 

A települési, illetve területi kisebbségi önkormányzat csak e hitelintézetnél vezetheti számláit. 

A helyi, települési, illetve területi kisebbségi önkormányzat költségvetési elszámolási és az Ámr. 174. § (6)-(7) 

bekezdéseiben foglalt számlákat, alszámlákat – meghatározott kivételekkel – egy belföldi hitelintézetnél vagy a Magyar 

Államkincstárban nyithat, és csak egy költségvetési elszámolási számlával rendelkezhet. Költségvetési gazdálkodásával 

és a pénzellátással kapcsolatos minden pénzforgalmat e számlán – ideértve az elszámolási számla alcímű számláit is – 

köteles lebonyolítani. 

A helyi és helyi kisebbségi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv pénzeszközeit csak az 

önkormányzat által meghatározott hitelintézetben nyitott bankszámlán kezelheti, más hitelintézetnél bankszámlát nem 

nyithat. 

A helyi önkormányzat gazdálkodását végrehajtó szerv a költségvetési elszámolási számláján lévő szabad 

pénzeszközeit – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – bármely 

hitelintézetnél betétként elhelyezheti.  

 

 

 



A helyi önkormányzat a költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódóan 

 általában jogszabályban meghatározott bevételek és kiadások elkülönített elszámolására alcímű számlákat nyithat – 

az Áht. 66. §-a alapján megkötött megállapodásokat is figyelembe véve –  a következők szerint: 

= az állami tulajdonból az önkormányzatok tulajdonába került lakóépületek, illetve lakások elidegenítéséből 

származó bevételek elkülönítésére, 

= amennyiben költségvetési szervei önálló számlával nem rendelkeznek, költségvetési szervei gazdálkodásával 

összefüggő pénzforgalom elszámolására, 

= helyi önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos pénzforgalom elszámolására, 

= háziorvosi szolgálat ellátásának kimutatására, 

= fogorvosi szolgálat ellátásának kimutatására, 

= az állami hozzájárulások jogszabályban meghatározott esetekben történő elkülönítésére, 

= a fedezet biztosításra történő elkülönítésére, 

= helyi önkormányzatok, valamint a helyi kisebbségi önkormányzatok rövid lejáratú betétei elkülönítésére, 

= a dolgozói lakásépítésének támogatására munkáltatói lakásépítés- és vásárlás támogatási számla, 

= a helyi adók befizetésére adónemenként külön adóbeszedési számlát, a gépjárműadó befizetésre gépjárműadó 

beszedési számlát, a késedelmi pótlék befizetésére pótlék befizetési számlát, a bírságok, önellenőrzési pótlék és a 

végrehajtási költség befizetésére bírság beszedési számlát, a talajterhelési díj befizetésére talajterhelési díj beszedési 

számlát, termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója befizetésére jövedelemadó beszedési számlát, 

= köztartozások befizetésére egyéb bevételek elszámolási számlát, 

= egyéb, meghatározott célú pénzeszközök – ideértve a helyi kisebbségi önkormányzatok adományait is – 

elkülönítésére, 

= európai uniós forrásból finanszírozott programok lebonyolítására programonként. 

A helyi önkormányzatok az előzőekben felsorolt számlákon kívül a nem közvetlenül a költségvetés végrehajtásához 

kapcsolódó feladatok pénzforgalmának kimutatására: 

 társadalombiztosítási pénzeszközök elosztási számlát, 

 az önkormányzat által ellátott, nem kötelező feladatok közé tartozó és túlnyomórészt nem önkormányzati forrásból 

megvalósuló beruházások, fejlesztések megvalósítására lebonyolítási számlát, 

 közigazgatási, hatósági eljárási illeték, továbbá az azzal összefüggésben felszámított mulasztási bírság, késedelmi 

pótlék befizetésére illetékbeszedési számlát, 

 más szerv által kimutatott adók módjára behajtandó köztartozások – kizárólag az önkormányzatot megillető 

köztartozások kivételével – befizetésére idegen bevételek elszámolási számlát, 

 letéti pénzeszközök kezelésére letéti számlát, 

 bármely felhatalmazott hitelintézetnél devizabetét számlát  

vezethet. 

A helyi és települési, illetve a területi kisebbségi önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv az 

önkormányzat által meghatározott hitelintézetnél a következő bankszámlákkal rendelkezhet: 

 költségvetési elszámolási számla, 

 háziorvosi szolgálat ellátási alszámla, 

 fogorvosi szolgálat ellátási alszámla, 

 fedezetbiztosítási számla, 

 rövid lejáratú betétek alszámla, 

 a dolgozói lakásépítés támogatására munkáltatói lakásépítés- és vásárlás támogatási számla, 

 egyéb meghatározott célú pénzeszközök (adományok is) elkülönítésére letéti számla, 

 külföldi támogatás, segély fogadására devizaszámla, 

 jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége pénzeszközeinek kezelésére alszámla. 

A többcélú kistérségi társulások irányítása alá tartozó költségvetési szerveknek is az önkormányzati költségvetési 

szervek által nyitható bankszámlákkal rendelkezhetnek. A többcélú kistérségi társulás önálló munkaszervezetének a 

gazdálkodását a többcélú kistérségi társulás költségvetési elszámolási számláján kell lebonyolítani. 

 



A Pénzkezelési Szabályzatban minden számlával kapcsolatban a következő adatok rögzítése szükséges: 

 számla elnevezése, 

 számla száma, 

 számlavezető neve, címe, esetleg telefonszáma. 

A pénzforgalmi számlák megnyitásával kapcsolatos főbb operatív feladatok: 

 A számlák törzsadataiban történő változások átvezetését a felügyeleti szerv útján kell kezdeményezni a számlát 

vezető hitelintézetnél. 

 A számlák feletti rendelkezési joggal felruházott személyeket, azok aláírásait, valamint a használandó 

bélyegzőlenyomatot a költségvetési szerv vezetője aláírás-bejelentő nyomtatványon köteles bejelenteni. Minden 

számlához külön aláírás-bejelentőt kell benyújtani. 

 A számlák feletti rendelkezési jogot mindig két jogosult együttesen gyakorolja a megbízások aláírásával, illetve a 

bejelentett bélyegző lenyomatának használatával.  

 A bejelentett aláírások a számla megszűnéséig vagy az aláírás-bejelentés visszavonásáig érvényesek. Amennyiben a 

rendelkezésre jogosultak személyében változás következik be az új aláírás-bejelentésre az intézkedést 

haladéktalanul meg kell tenni. 

 A számlák feletti rendelkezés jogát aláírás helyett elektronikus kódolás – ún. chipek – alkalmazásával is 

gyakorolhatják. Ebben az esetben fizetési megbízások kettős aláírói a költségvetési szerv vezetője által 

meghatározott személyek lehetnek, akik nevei a személyes beazonosítás céljára. 

 Amennyiben a pénzforgalmi számlák rendelkezési jogosultságra kijelölt személyekben valamely ok miatt változás 

következik be, a számlavezető hitelintézethez új aláírás-bejelentő címpéldányt kell benyújtani. 

 Az aláírók személyének kijelölése, az új aláírások megszerzése és az aláírói címpéldány eljuttatása a számlavezető 

hitelintézethez a  gazdasági vezető feladatát képezi. 

1.2 A költségvetési szerv által alkalmazható fizetési módok 

Általánosan ismert fizetési módok 

 pénzforgalmi számlák közötti fizetések, 

 átutalás, 

 egyszerű átutalás, 

 csoportos átutalás, 

 rendszeres átutalás, 

 kártyával kezdeményezett átutalás, 

 hatósági átutalás és átutalási végzés, 

 beszedés, 

 felhatalmazó levélen alapuló beszedés, 

 váltóbeszedés, 

 csekkbeszedés, 

 csoportos beszedés, 

 határidős beszedés 

 okmányos beszedés, 

 okmányos meghitelezés (akkreditív) 

 készpénz-helyettesítő fizetési eszköz 

 pénzforgalmi kártya, 

 elektronikus pénzeszköz, 

 csekk, 

 készpénzfizetés teljesíthető: 

 a pénzeszköz közvetlen átadásával, 

 a jogosult pénzforgalmi számlájára készpénzben teljesített befizetéssel: 

 hitelintézet pénztáránál, 

 bankjegykiadó automatánál, 

 postai készpénz-átutalási megbízással, 

 POS terminálon, 

 a jogosult részére pénzforgalmi számláról történő kifizetéssel: 



 hitelintézet pénztáránál, 

 bankjegykiadó automatánál, 

 készpénzfelvételi utalvánnyal, 

 kifizetési utalvánnyal történő kiutalással postai úton, 

 POS terminálon, 

 csekkel, 

 pénzforgalmi betétkönyv útján 

 készpénzátutalással, 

 belföldi postautalvánnyal. 

 

2. A pénzkezelés személyi és tárgyi feltételei, felelősségi szabályok 

2.1 Készpénzkezelés 

A Pénzkezelési Szabályzatban a készpénzkezeléssel kapcsolatban a következőket kell szabályozni: 

 a házipénztár (a pénzkezelő hely) létesítésének szabályait. Ezen belül: 

 házipénztár: a költségvetési szerv feladatai ellátásához, valamint működtetéséhez szükséges készpénz (forint és 

valuta) megőrzésére, forgalmának lebonyolítására kijelölt helyiség, helyiségrész, amelyben a készpénz és az egyéb 

értékek elhelyezéséhez és őrzéséhez kellő biztonságot nyújtó berendezések vannak. (pl. páncélszekrény, riasztók) 

 pénzkezelő hely: az állandó és/vagy eseti ellátmányt kezelő helyek, a csak befizetést vagy csak kifizetést kezelő 

helyek pénzforgalmának lebonyolítása. 

 pénztárak típusai: 

 nagy értékű, 

 jelentős értékű, 

 kis értékű 

 pénzforgalmat lebonyolító pénztárak kijelölése. 

 a házipénztárak biztonsági szabályait: 

 tárgyi feltételek meghatározása 

 páncélszekrény, 

 biztonsági zár, 

 riasztóberendezések, 

 biztonsági kamerák 

 használatát; 

 pénztári kulcsok kezelésénél: 

 a pénz tárolására szolgáló helyiség, páncélszekrény kulcsának első példányát a pénztáros kezeli, így szabályozni 

kell a pénztáros bármely ok miatti távolmaradása esetén követendő eljárási rendet; 

 a ki kell jelölni a pénztári kulcsok másod, illetve harmad példányát őrző személyeket; 

 a kulcsok használatának, őrzésének szabályait; 

 a kulcsok nyilvántartási szabályait; 

 a kulcsok elvesztése esetén az eljárási rendet; 

 a házipénztár rendszeres és eseti őrzési feladatait. 

 ki kell alakítani a pénztárak működésének belső szabályozását. Ez a következőkre terjed ki: 

 ki- és befizetések jogcímei (részletesen a 4. pontban); 

 pénzellátás módját (részletesen a 3. pontban); 

 a napi záró készpénzállomány nagyságát (részletesen az 5. pontban); 

 pénztárban tartható, készpénzen kívüli egyéb értékek típusait (tárgyi- és készpénz letétek, értékpapírok, érkezési 

utalványok, közlekedési jegyek, bérletek stb.) 



 a pénztárban tartható idegenpénz kezelésének rendjét: 

 idegen szervezet pénz elhelyezését, tárolását engedélyező személyek meghatározása. (pl. költségvetési szerv 

vezetője, gazdasági vezetője) 

 ki kell mondani, hogy az előző engedélyen kívüli idegenek (szervezet, személy) pénzét, értékét a pénztárban 

még ideiglenesen sem lehet tárolni; 

 az engedéllyel tartott idegen pénz és értékek elkülönítésének rendje, szabályai; 

 az idegen pénzeszközről, értékről vezetett nyilvántartási rend. 

 pénztár és a pénzforgalmi számla közötti forgalma (részletesen 3. pont) 

 a készpénzkezelés személyi feltételeinek szabályozásáról a következőket kell figyelembe venni: 

 

A költségvetési szerv készpénzkezelését, a házipénztár zavartalan és biztonságos működését az alábbi 

feladatkörök ellátásával megbízott személyek útján a gazdasági vezető köteles biztosítani:  

 pénztáros, 

 pénztáros helyettesek, 

 pénztárellenőr, 

 pénztárellenőr helyettes, 

 érvényesítők (számfejtők), 

 utalványozók, 

 ellenjegyzők. 

Az egyes munkakörök kialakításánál az összeférhetetlenségi szabályokat is meg kell határozni: 

 egy munkanapon nem lehet azonos személy az utalványozó és az ellenjegyző, érvényesítő (számfejtő) és a 

pénztárellenőr. 

 az érvényesítő és a pénztárellenőr nem lehet ugyanaz a személy. 

 a felsorolt munkakörökre kijelölt személyek részére a megbízást írásban kell kiadni. Ezt a megbízást a gazdasági 

szervezet vezetőjének kell kiadni. 

 a megbízás egy példányát a feladattal megbízott személy részére kell átadni, egy példányát pedig a gazdasági 

szervezetnél kell megőrizni. 

 nem szabad megbízni a pénztárost a pénzforgalmi számla feletti rendelkezési jogosultsággal, pénztárellenőri 

feladatokkal, utalványozási joggal, pénztár– és pénzforgalmi számla-forgalom könyvelésével, a pénztárban tárolt 

idegen pénzek és értékek feletti rendelkezési joggal. 

Az egyes pénztári munkakörökre vonatkozó főbb szabályok: 

Pénztáros 

A házipénztárt a pénztáros önállóan, teljes anyagi, büntetőjogi és fokozott fegyelmi felelősség mellett, elszámolási 

kötelezettséggel kezeli. 

A pénztárosnak, a pénztárkezeléssel megbízott személynek a feladatokat  

 teljes munkaidőben vagy 

 egyéb munkakörhöz kapcsoltan 

kell ellátnia. 

A pénztárosi munkakört – az idevonatkozó rendelet értelmében – csak e feladatok ellátására alkalmas, erkölcsi 

bizonyítvánnyal, büntetlen előéletet igazoló személy tölthet be. 

A pénztáros munkakörének elfogadásakor (kinevezésekor, megbízásakor) 3 példányban készített írásbeli nyilatkozatot 

kell adnia, melyben elismeri, hogy a pénztárt elszámolási kötelezettséggel, teljes anyagi, büntetőjogi és fegyelmi 

felelősséggel kezeli (1. példányt a gazdasági vezetőnek kell megőrizni, 2. példányt a pénztárosnak, a 3. példány e 

szabályzat mellékletét képezi). 

A pénztáros a rábízott készpénzt nappal is zárva tartott, biztonsági zárral ellátott páncélszekrényben köteles tartani 

A szigorú számadású nyomtatványokat fajtánként elkülönítve kell tárolni. 



A pénztáros a rábízott készpénzt és értékeket (kártyákat, szigorú számadású nyomtatványokat) fajtánként elkülönítve 

– kizárólag erre a célra használt – nappal is zárva tartott, biztonsági zárral ellátott páncélszekrényben köteles tartani. 

A páncélszekrény kulcsát a pénztáros kezeli. Tilos a páncélszekrény eredeti vagy másolati kulcsát olyan helyen 

hagyni, ahol azt illetéktelen személy megtalálhatja. 

 

A készpénz őrzéséről az alábbiak szerint kell a pénztárosnak gondoskodnia: 

 ha a pénztáros munkahelyét akár csak rövid időre is elhagyja, köteles a páncélszekrényt bezárni, az elkülönített 

helyiségrész ajtaját lezárni, 

 a házipénztárban levő készpénz és egyéb értékek megóvása érdekében gondoskodni kell a házipénztár tűz– és 

betörés elleni védelméről. 

A pénztárkulcs elvesztését, eltörését, a zárak elromlását a pénztáros azonnal köteles jelenteni a felettesének a 

szükséges intézkedések megtétele végett. 

A pénztárosnak akadályoztatása esetén köteles a nála lévő pénztárkulcsokat zárt borítékban, a ragasztás helyén aláírva, 

a gazdasági vezetőnek kell eljuttatnia. 

A pénztár kezelését a pénztáros-helyettes veszi át. Pénz átvételére és kifizetések teljesítésére csak a pénztáros vagy 

az őt helyettesítő személy jogosult. 

A pénztáros fő feladata 

 a készpénzszükséglet felmérése és a készpénz igénylése, 

 a pénztárban tartott készpénz és a rábízott anyagi értékek kezelése, őrzése, 

 a befizetett készpénz átvétele, 

 az alapbizonylatok alaki és tartalmi (szakmai) felülvizsgálata, 

 az utalványozott teljesítések kifizetése, 

 a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok kiállítása, 

 nyilvántartások, elszámolások vezetése, 

 szigorú számadású nyomtatványok kezelése. 

A pénztáros köteles gondoskodni a várható kifizetéseknek megfelelő mennyiségű és címletű készpénz biztosításáról.  

A pénztárban elhelyezett pénzvizsgáló berendezésen köteles ellenőrizni a befizetett papírpénz valódiságát. 

A pénztáros csak valódi és forgalomban lévő pénzt (bankjegy, érme) fogadhat el a befizetőktől és kifizetést is csak 

ilyen pénzben teljesíthet. Nem fogadható el hiányos, rongálódott, megcsonkult bankjegy, kivéve, ha az még teljes 

értékben beváltható. Nem fogadható el olyan bankjegy, illetve érme, amelynél nyilvánvalóan megállapítható, hogy 

nem a forgalomban, természetes kopás következtében, hanem más ok miatt (pl. szándékos rongálás) vesztett állagából, 

vagy sérült meg. 

Ha a pénztáros a neki átadott pénzek között hamis, vagy hamisnak látszó bankjegyet, illetve érmét talál, azt a befizetés 

céljára nem fogadhatja el. A hamis, vagy a hamisnak tűnő bankjegyet (érmét) vissza kell tartania és az eredetéről a 

befizetőt jegyzőkönyv felvétele mellett meg kell hallgatnia. A jegyzőkönyv felvételénél a pénztárellenőrnek is jelen 

kell lennie. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell, hogy a befizető a hamis, vagy hamisnak tűnő bankjegyet (érmét) kitől és 

mikor kapta. 

Rögzíteni kell a hamis pénzzel rendelkező ügyfél nevét, lakcímét, személyi igazolvány számát. A jegyzőkönyvet alá 

kell íratni az ügyféllel. Az aláírás esetleges megtagadását is rögzíteni kell a jegyzőkönyvben. A hamis, vagy hamisnak 

tűnő bankjegyről (érméről) elismervényt kell adni a befizető részére. Az elismervényen fel kell tűntetni a bankjegy 

sorozat– és sorszámát. A hamis, vagy hamisnak látszó pénzt és az átvételről készült jegyzőkönyvet további 

intézkedésre a gazdasági vezetőnek kell átadni, illetőleg a Magyar Nemzeti Banknak meg kell küldeni.  

A készpénzen kívül a pénztáros kezeli 

 a készpénzfelvételi utalványt, 

 a pénztárjelentést,  

 a bevételi- és kiadási pénztárbizonylatokat. 



 őrzi a pénztárban elhelyezett értékeket, kincstári kártyákat és PIN borítékokat, 

 gondoskodik a kártyák és PIN borítékok átadásáról, 

 nyilvántartja a szigorú számadású nyomtatványokat. 

A pénztáros egyéb feladatokat csak a gazdasági vezető előzetes írásbeli megbízása alapján végezhet. Nem láthat el 

azonban a pénztárosi munkakörrel összeférhetetlen teendőket. 

Pénztáros helyettes 

A pénztáros helyettese a házipénztár kezelését akkor veszi át, amikor a pénztáros valamely oknál fogva munkakörét 

nem tu dja  ellá t n i .  A p énztá ros  helyet t es  m egb ízásának f elt ét elei  azonosak a  pénztá ros éva l. 

A helyettesítés időszakában feladata és felelőssége megegyezik a pénztárosra előírtakkal. 

A pénztár átadásnál jelen kell lennie: 

 az átadónak (pénztárosnak, vagy akadályoztatása esetén a közvetlen vezetőjének), 

 az átvevő pénztáros helyettesnek, 

 a pénztárellenőrnek, 

 a gazdasági vezetőnek, abban az esetben, ha pénztáros nem lehet jelen. 

A pénztár átadás-átvétel előtt a nyilvántartásokat szabályszerűen le kell zárni, pénztárzárlatot kell készíteni. 

A pénzen kívül a kulcsokat, bizonylatokat, nyilvántartásokat is át kell adni a helyettesnek, aki köteles meggyőződni az 

elszámolások helyességéről, az átvett értékek meglétéről. 

A pénztárosi munkakör átadás-átvételéről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet az átadásnál jelenlévők kötelesek 

aláírni. A jegyzőkönyvek év elejétől folyamatosan számozottak. 

A jegyzőkönyvekről és a kulcsok átadásáról folyamatos nyilvántartást kell vezetni.  

Azonos módon kell eljárni abban az esetben is, ha a pénztáros valamilyen ok miatt nem jelenik meg munkahelyén. A 

pénztáros helyett ekkor a gazdasági vezető által kijelölt személy írja alá a jegyzőkönyvet. 

Pénztárellenőr 

A pénztárellenőr feladata: 

 a pénztári bizonylatok előzetes (kifizetés előtti) ellenőrzése, valamint  

 a pénztárjelentés helyességének és a kimutatott pénzkészlet meglétének utólagos ellenőrzése, 

 a szigorú számadás alá vont nyomtatványok meglétének és a vezetett nyilvántartások rendszeres (utólagos) 

ellenőrzése. 

A kiállított pénztári bizonylatokat alakilag (helyes bizonylat, szükséges adatokat kitöltötték-e) és tartalmilag a 

pénztárellenőr köteles ellenőrizni. Meg kell győződnie arról, hogy a pénztárbizonylathoz mellékelték-e az 

alapbizonylatokat, és – az arra jogosult által – megtörtént-e az érvényesítés, utalványozás és ellenjegyzés.  

A bizonylatok és mellékletek szám szerint fellelhetők-e, azok darabszámát rögzítették-e. 

A pénztárjelentést utólag a napi vagy időszaki pénztárjelentés zárásakor érdemben és tételesen kell ellenőrizni. Ennek 

során meg kell győződni arról, hogy a pénztárjelentésbe bevezetett tételekhez kapcsolódó pénztári bizonylatok és 

alapbizonylatok meg vannak-e. Ellenőrizni kell továbbá a kimutatott pénzkészlet helyességét és meglétét, a záró 

egyenleggel való egyezőségét.  

A pénztárellenőr kézjegyével köteles ellátni az ellenőrzött okmányokat, a bevételi és kiadási pénztárbizonylatokat, 

azok mellékleteit és a pénztárjelentéseket. 

A pénztárban kezelt egyéb értékek, szigorú számadású nyomtatványok meglétét …… (heti, havi, negyedéves)  

rendszerséggel köteles ellenőrizni, egyeztetni. 

Amennyiben a pénztárellenőr a házipénztár kezelésénél mulasztást, szabálytanságot, vagy a pénzkezelésre vonatkozó 

rendelkezésekkel ellentétes eljárást tapasztal, erről jegyzőkönyvet kell felvennie, és azt a pénztárossal, illetve a 

szabálytalanságot előidéző dolgozóval alá kell íratni. A jegyzőkönyvet az intézkedésre jogosultnak kell átadni. 



 

Teljesítés igazolás 

A kiadás teljesítésének elrendelése előtt okmányok (szerződés, megrendelés, megállapodás) alapján ellenőrizni, 

szakmailag igazolni kell azok jogosultságát.  

A szakmai teljesítés igazolására a költségvetési szerv hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában megjelölt 

szakmai részlegek, osztályok vezetői jogosultak, távollétükben az általuk kijelölt helyettesek.  

Érvényesítő (számfejtő) feladata 

A szakmai teljesítés igazolás alapján az érvényesítő a gazdasági eseményt igazoló okmányokat, elszámolásokat alaki, 

tartalmi és számszaki szempontból köteles ellenőrizni, majd az ellenőrzés megtörténte után az Utalványrendeletet kiállítani. 

Az érvényesítés során meg kell vizsgálni az alapbizonylatokat abból a szempontból, hogy az előírásoknak megfelelnek-e 

(pl. az arra illetékes szervezet vagy személy állította-e ki, a számítások helyesek-e, stb.). 

Amennyiben a kifizetés alapját képező bizonylat anyag– vagy eszközvásárlásra, illetve szolgáltatás nyújtás 

igénybevételére vonatkozik, úgy az arra kijelölt – a teljesítés igazolásául – záradékolásra jogosult személy záradékától 

nem lehet eltekinteni. 

Az érvényesítő egy napon nem végezhet pénztárosi, pénztárellenőri vagy utalványozói feladatot. 

Érvényesítést csak a munkaköri leírásban foglaltak alapján, az Ámr. előírásai szerinti szakképesítésű dolgozó 

végezhet.  

Utalványozó feladata 

Az utalványozásra jogosultak körét a költségvetési szerv vezetője határozza meg és írásban adja ki részükre a 

megbízást. 

Utalványozók azok a személyek, akik felhatalmazás alapján a kiadások kifizetését, a bevételek beszedését vagy 

elszámolását elrendelhetik. 

Utalványozásra jogosult:  

………………………….. vezetője 

………………………….. vezetője 

………………………….. vezetője 

akadályoztatása, távolléte esetén az ügyrendben és a munkaköri leírásokban foglaltak alapján arra 

felhatalmazott személyek. 

Az utalványozásra jogosult személy az utalványozáskor köteles megvizsgálni, hogy: 

 a bizonylat tartalmazza-e a szükséges adatokat, számszakilag helyes-e, 

 a bizonylatot az arra jogosult állította-e ki, a kiállítás jogos-e, 

 csatolva vannak-e a szükséges mellékletek, 

 a bizonylatban szereplő kifizetést utasítás, egyéb jogszabály nem tiltja, illetve nem ütközik büntetőjogi 

rendelkezésbe. 

Utalványozó nem lehet pénztáros, pénztárellenőr és érvényesítő sem. 

Utalványozni csak az érvényesített okmányra rávezetett vagy külön írásbeli rendelkezéssel lehet. 

A pénztári kifizetések utalványozására jogosultak névjegyzékét a pénztárhelyiségben is ki kell függeszteni. 

Ellenjegyző feladata 

Az ellenjegyzésre jogosítottak körét a költségvetési szerv vezetője határozza meg, a feladatukat részletesen a 

munkaköri leírás rögzíti. 

Az ellenjegyző feladata, hogy biztosítsa a jogszabályi előírások és a belső utasítások maradéktalan betartását. 



Az ellenjegyzésre jogosult személy köteles megvizsgálni az utalványrendelet szabályszerűségét, egyezőségét, 

valamint hogy  

 a bizonylat tartalmazza-e a szükséges adatokat, számszakilag helyes-e, 

 a bizonylatot az arra jogosult személy állította-e ki,  

 csatolva vannak-e a szükséges mellékletek, 

 a bizonylatban szereplő kifizetést utasítás, egyéb jogszabály nem tiltja, illetve nem ütközik büntetőjogi 

rendelkezésbe, 

 a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll-e, 

 a vonatkozó jogszabályokat, belső utasításokat betartották-e. 

Amennyiben az ellenjegyző az utalványozással nem ért egyet, a bizonylatot a következő záradékkal kell ellátni: „Az 

ellenjegyzés utasításra történt.” Az utasításra történt ellenjegyzésről 8 napon belül értesíteni kell a felügyeleti szervet. 

Az utalványozó és az ellenjegyző – ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan – azonos személy nem lehet. 

Ellenjegyzési feladattal csak az Ámr. előírásainak megfelelő végzettségű személyt lehet megbízni. 

Vezetői ellenőrzés 

A költségvetési szerv vezetője általa megbízott személy meghatározott időszakonként (pl. havonta, negyedévenként) 

köteles a házipénztár rendjét szúrópróbaszerűen ellenőrizni. Az ellenőrzés megtörténtét a napi pénztárjelentésen 

aláírásával kell igazolnia, rögzítve azt, hogy az ellenőrzés az alábbi témák közül mire terjedt ki. 

A vezetői ellenőrzésnek ki kell terjednie 

 a pénztárállománynak, és egyéb értékeknek a nyilvántartással való egyezőségére, 

 a pénz– és értékkezelésre,  

 a bizonylatok szabályszerűségére, valamint  

 a pénz őrzésének biztonságára. 

A házipénztárban megtartott pénzkészlet ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni. 

2.2 Pénzforgalmi számlaforgalom szabályozása 

A Pénzkezelési Szabályzatban a bankszámlaforgalom előírásai között: 

 meg kell határozni az elszámolási számlák, elkülönített számlák, idegen pénzeszköz számlák nyitásának, 

megszüntetésének rendjét; 

 intézmények alapítása, átszervezése során, 

 év közi feladatváltozásoknál követendő eljárási rendet; 

 rögzíteni kell a pénzforgalmi számla szerződésből adódó jogokat és kötelezettségeket; 

 szabályozni kell a számlaforgalom lebonyolításához a hitelintézet, által rendszeresített nyomtatványok használatát, 

illetve a nyomtatványokon az azonosításhoz szükséges adatok feltüntetését; 

 az átutalás rendjének kialakításának rendjét; 

 meg kell határozni a pénzforgalmi számlák feletti rendelkezési jogosultság rendjét: 

 a rendelkezési jogosultsággal megbízott személyek kijelölése és bejelentése; 

 a pénzforgalomban használt bélyegzők bejelentése; 

 aláírási címpéldányok használata; 

 a rendelkezési jogosultság megszüntetésével kapcsolatos előírások; 

 a bélyegzők használatból történő kivonásával kapcsolatos előírások meghatározása. 

 szabályozni kell a számlaforgalom lebonyolítását. Ezen belül: 

 befizetések jóváírásának rendjét; 

 kiadások, kifizetések lebonyolítási rendjét: 

 átutalási megbízással történő kifizetések; 

 közvetlen elektronikus GIRO rendszeren keresztül történő kifizetések; 

 készpénz átutalási utalvánnyal történő kifizetések; 

 inkasszós kifizetések; 

 egyéb módon történő kifizetések meghatározása; 

 egyéb kártyák (pl. üzemanyag kártyák) használatának rendjét; 

 szabályozni kell az elektronikus fizetési eszközök használatát, 



 rögzíteni kell az utalványozásra, ellenjegyzésre, érvényesítésre jogosultak körének és feladatának meghatározását; 

 meg kell határozni a fedezethiány miatti nem teljesített megbízásokkal kapcsolatos eljárási rendet; 

 ki kell alakítani a késedelmes fizetés miatt bekövetkező kamatfizetési kötelezettséggel kapcsolatos eljárási rendet; 

 rögzíteni kell az összeférhetetlenségi szabályokat; 

 meg kell határozni a keretszámlákon fennálló számlakövetelésekről távolról hozzáférést biztosító fizetési eszköz 

használatának szabályozását (GIRO), felelős személyeit, ellenőrzését; 

 rögzíteni kell a deviza számlakelezésének, nyilvántartásának rendjét; 

 bizonylatolási rendet. 

 

3. A készpénzben és a pénzforgalmi számlán tartott pénzeszközök közötti forgalom 

A házipénztári kifizetések lebonyolításához szükséges készpénz felvétele a szigorú számadásúnak minősített készpénz 

felvételi utalvánnyal történik. Az utalványt a terhelendő számla felett rendelkezésre jogosultaknak kell aláírni. 

A készpénz felvételi utalványt aláírás után át kell adni annak a személynek, akit megbíztak a pénz szállításával a 

hitelintézet és a költségvetési szerv között. Az utalvány átvételét a szigorú számadású nyomtatvány nyilvántartásában 

aláírásával kell igazolnia az átvevőnek. 

A házipénztárban megfelelő mennyiségű és címletezésű pénzeszköz folyamatos rendelkezésre állásáért a pénztáros a 

felelős. A pénztárosnak kell gondoskodnia a készpénz igényléséről, hogy a kifizetés időpontjában biztosított legyen a 

megfelelő mennyiségű készpénz. 

Az önkormányzati költségvetési szervek a készpénz bevételeiket közvetlenül felhasználhatják készpénz kiadásaik 

finanszírozására. 

4. Készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímei és eljárási rendje 

A Pénzkezelési szabályzatban a készpénzkezelés eljárási rendjével kapcsolatban a következőket kell rögzíteni, 

szabályozni. 

Ki kell alakítani: 

 pénztári rendet; 

 pénztár nyitvatartási rendjét; 

 hiányos, rongálódott bankjegy nem fogadható el. 

 pénz átvételének, kifizetésének szabályait; 

 gondoskodni kell az utalványozásra jogosult személyek névsorának, aláírásának hozzáférhetőségéről, esetleges 

kifüggesztéséről; 

 bérjellegű kifizetéseknél alkalmazott szabályokat, házipénztárból az alábbi bérjellegű kifizetésekre kerülhet sor: 

 megbízási díj; 

 fizetési előleg; 

 képviselők tiszteltdíja; 

 ruházati költségtérítés; 

 önkormányzati díjak; 

 elszámolásra kiadott összegek kezelését, illetve elszámolásra kiadott összegek fajtáit: 

 kiküldetési költségre; 

 beszerzésre; 

 reprezentációra; 

 üzemanyag vásárlásra; 

 postaköltségre; 

 rögzíteni kell az elszámolásra kiadott összegek nagyságát, az elszámolás rendjét (legalább jogcímek szerinti), 

határidejét; 

 rögzíteni kell az elszámolásra kiadott összegek nyilvántartására vonatkozó előírásokat; 

 határidőn túli kintlevőségek esetén követendő eljárás szabályait; 



 hamis pénzzel kapcsolatos feladatokat; 

 pénztáros csak valódi és forgalomban lévő pénzeket (bankjegyeket és érméket) fogadhat el a befizetőtől, és 

kifizetést is csak ilyen pénznemben teljesíthet; 

 pénzvizsgáló berendezés használatát; 

 nem fogadható el olyan érme, amelyről nyilvánvalóan megállapítható, hogy nem forgalomban természetes kopás 

következtében, hanem más ok miatt (pl. szándékos rongálás miatt vesztett súlyából, vagy sérült meg); 

 hamis vagy hamisnak látszó bankjegyet, illetve érmét a pénztáros köteles visszatartani, és a befizetőt 

jegyzőkönyven meghallgatni, a személyi adatokon túl arra vonatkozóan, hogy hol, kitől és mikor kapta a 

hamisítványt; 

 jegyzőkönyv aláírásának esetleges megtagadását is rögzíteni kell a jegyzőkönyvben; 

 átvett pénzről a befizetőnek elismervényt kell adni, amelyen – bankjegy esetén – fel kell tüntetni annak sorozat és 

sorszámát; 

 jegyzőkönyvet a pénzzel együtt át kell adni a választott hitelintézethez (Kincstár fiókhoz); 

 készpénz és értékek tárolásának rendjét; 

 pénztáros a házipénztárban lévő készpénzt címletenként elkülönítetten köteles nyilvántartani; 

 meg kell határozni egyszerre mennyi okmánybélyeg kerülhet bevételezésre; 

 a bank kártyák és PIN borítékok átvételének és őrzésének rendjét; 

 igényelt kártyákat és bank által elkészített kártyákat a készpénz felvételére jogosult személyek hivatalos 

meghatalmazással vehetik át; 

 pénztáros az átvett kincstári kártyákról köteles nyilvántartást vezetni (kártyaszám, lejárat, kártyabirtokos neve, 

átadás/visszavétel dátuma, aláírások); 

 értékpapírok nyilvántartásának rendjét; 

 pénztáros a pénztári készpénzkészlet mellett köteles gondoskodni az értékpapírok pénztárban történő elhelyezését 

követően azok nyilvántartásáról, tárolásáról; 

 értékpapírokat megnevezésükkel, sorozat és sorszámukkal, névértéken kell nyilvántartani; 

 letétek nyilvántartásának rendjét; 

 pénztárban a tárgy- és készpénzletétek elhelyezésének engedélyezését rögzíteni kell; 

 letétet zárt borítékban elkülönítetten kell kezelni; 

 letét készpénzösszegét a pénztárban tárolható készpénz szempontjából nem kell figyelembe venni; 

 elkülönített nyilvántartást kell vezetni legalább a következő adatokkal: 

 letét átvételének időpontját; 

 letevő nevét és címét; 

 letét jogcímét; 

 letét összegét; 

 kiadás időpontját; 

 átvevő nevét és címét; 

 átvevő aláírását. 

 az 1 és 2 forintos érmék bevonása miatti eljárási rendet szintén szabályozni kell. 

A készpénzkiadások jogcímeinél az előzőeken túlmenően figyelembe kell még venni az Ámr. 133. § (2) bekezdésében 

foglaltakat. Eszerint készpénz igényelhető: 

 egyes személyi juttatások és az azokkal együtt fizetendő társadalombiztosítási ellátások nettó összegének 

kifizetésére; 

 készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre; 

 az irányító szerv szabályozása szerint egyéb tárgyi eszköz beszerzésekre, 

 kiküldetési kiadásokra, 

 reprezentációs kiadásokra, 

 kisösszegű szolgáltatási kiadásokra, 

 társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetésére. 

 



5. A napi készpénz záróállományának maximális mértéke 

A pénzkezelési szabályzatban rögzíteni kell a napi záró készpénzállomány maximális mértékét, melyet úgy kell 

meghatározni, hogy a készpénz napi záróállományának naptári hónaponként számított napi átlaga – kivéve, ha 

jogszabály eltérően rendelkezik – nem haladhatja meg az adott költségvetési év módosított költségvetési előirányzata 

főösszegének 1,2%-át, illetve ha az 1,2% nem éri el az 500 ezer forintot, akkor az 500 ezer forintot. Egy költségvetési 

szerven belüli több pénztárat és pénzkezelő hely napi záróállományát össze kell számítani. A napi készpénz 

záróállományába a letéti záró készpénz készletet nem kell beleszámítani. 

6. A készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárás, az ellenőrzés gyakorisága 

A készpénzállomány ellenőrzését elsődlegesen a pénztárellenőrnek kell a pénzkezelési szabályzatban rögzített 

gyakorisággal elvégeznie. Ennek részletes feladatait a 2.1 pont a pénztárellenőr feladatkörének leírásánál tartalmazza. 

A pénztárellenőrzés gyakorisága a készpénzforgalom nagyságától függően lehet: 

 napi, 

 heti, 

 havi. 

A készpénzállományt a vezetői ellenőrzés keretében esetenként ellenőrizheti a gazdasági szervezet vezetője vagy 

az általa írásban megbízott személy. 

A költségvetési szerv vezetője a belső ellenőrzés keretében szintén ellenőriztetheti a készpénzállományt. 

7. A pénzszállítás feltételei 

A készpénz szállítása a számlavezető bank/kincstári fióktól a jelen szabályzat alapján, a pénzfelvételre felhatalmazott 

személy, illetve személyek kötelessége. 

A készpénz szállítása, 

minden esetben csak korszerű, jelzést adó pénzszállító táskában történhet, 

a szállított pénzösszeg nagyságától függően 

 50 000 Ft alatt 1 fő pénzszállító, 

 50 000 Ft és 200 000 Ft között 1 fő pénzszállító és 1 fő kísérő, 

 200 000 Ft és 500 000 Ft között 1 fő pénzszállító és 2 fő kísérő,  

 500 000 Ft és 2 000 000 Ft között 1 fő pénzszállító és 2 fő kísérő, gépkocsi, 

 2 000 000 Ft felett 1 fő pénzszállító és 2 fő kísérő, közülük 1 fő fegyveresen, gépkocsi 

szükséges. 

A pénz szállításával megbízott dolgozóknak a készpénzt a legrövidebb úton és időn belül kell a pénztárba szállítani és 

ott elhelyezni. A pénzszállítókat szállítás közben más feladattal megbízni nem szabad, de nem is vállalhatnak olyan 

feladatot, amely gátolná őket e feladat biztonságos végrehajtásában. 

A pénz szállításával megbízott dolgozók felelősek a felvett pénzösszegért. A szállítóknak a pénzkötegeket felbontani tilos, 

annak zárásait, plombáit érintetlenül hagyva kell a pénztárosnak átadniuk. A pénzszállítók felelőssége addig tart, míg a 

pénztáros az átvett pénzt megszámolja és bevételezi a házipénztárba. 

A fenti szabályokat a valuta szállításánál is alkalmazni kell. 

8. A pénzkezelés bizonylati rendje 

A költségvetési elszámolási számláról készpénzt felvenni – csak bejelentett személy aláírásával ellátott – 

készpénzfelvételi utalvány használatával szabad. 

A készpénzfelvételi utalvány szigorú számadású nyomtatvány, felhasználásáról utalványonként (nem tömbönként) a 

pénztárellenőr naprakész nyilvántartást vezet. 

A pénztárosnak az utalványrendelet alapján a pénztári befizetésekről bevételi pénztárbizonylatot, a kifizetésekről 

kiadási pénztárbizonylatot kell kiállítani. 

A bizonylatokat szigorú számadási kötelezettség alá vont nyomtatványként kell nyilvántartani és kezelni. 



A pénztári forgalom bizonylattömbjeit (bevételi-, kiadási bizonylat, napi időszaki pénztárjelentés, stb.) használatba 

vétel előtt a borítólap belső oldalán hitelesíteni kell. 

Minden pénztári bizonylatot (annak összes példányát) a költségvetési szerv  nevével ellátott fejbélyegzővel kell 

ellátni. 

A bizonylatok felhasználásának ellenőrzése érdekében csak folyamatos sorszámmal ellátott bizonylattömböket szabad 

felhasználásra kiadni. A pénztáros a be- és kifizetések időrendi sorrendjében minden év január 1-jétől kezdődő 

sorszámmal is köteles a bizonylatokat ellátni. Ezt a számot szerepelteti a pénztári tétel sorszámaként a napi vagy az 

időszaki pénztárjelentésen. 

A bevételi és kiadási pénztárbizonylatokhoz minden esetben csatolni kell a vonatkozó alapokmányokat. 

Pénztári kifizetés csak szabályosan kiállított utalványrendelet alapján történhet, mely a pénztári kifizetés 

alapokmányát jelenti. 

Pénztári alapokmány lehet: 

 a számla, 

 a készpénzfizetési számla, 

 kiadási bizonylat, 

 a ki-, vagy befizetéseket elrendelő utalványrendelet a hozzá csatolt bizonylatokkal, 

 belföldi kiküldetési rendelvény. 

A pénztárbizonylatokat számítógéppel, kézzel vagy írógéppel kell kiállítani. A kiállított bizonylatokat csak a 

számviteli törvényben leírtak alapján szabad javítani. A rontott pénztárbizonylatot áthúzással és „Rontott” szöveg 

rávezetésével érvényteleníteni kell és helyette új bizonylatot kell kiállítani. A rontott bizonylatot (annak valamennyi 

példányát a bizonylattömbben, a tőpéldányokkal együtt) meg kell őrizni, a pénztárjelentésen fel kell tüntetni. 

A pénztári bevételek bizonylatolása 

A házipénztári befizetésekről – a vonatkozó alapokmányokkal egyezően – „Bevételi pénztárbizonylat”-ot (pl. SZ.ny. 

318–101) kell kiállítani. 

A bevételezendő összeget a bizonylat fejrészében számmal és betűvel kell feltüntetni. A táblázatos rész soraiban a 

bevételezendő összeget készpénzforgalmi jogcím, megnevezés szerint részletezni kell. Az így részletezett összegeket 

össze kell adni és az összeadás eredményét a nyomtatvány „összesen” rovatában is fel kell tüntetni. Az összesen 

rovatban szereplő összegnek minden esetben meg kell egyeznie a fejrészben számmal és betűvel feltüntetett összeggel. 

A pénztárbizonylat táblázatos részének üres sorait áthúzással érvényteleníteni kell. 

A bevételi pénztárbizonylatot a befizetett és a bizonylaton bevételezett összeg azonosságának igazolása céljából a 

befizetővel alá kell íratni.  

A bizonylatot kiállító pénztáros és a bizonylati adatokat ellenőrző a bevételi pénztárbizonylatot köteles aláírni.  

Nem kell külön utalványozni a termékértékesítésből, szolgáltatásból – számla, egyszerűsített számla, számlát helyettesítő 

okirat, készpénzátutalás alapján – befolyó, valamint a közigazgatási hatósági határozaton alapuló bevétel beszedését, 

továbbá a pénzügyi szolgáltatások kiadásait és bevételeit [Ámr. 78. § (4)]. 

A bevételi pénztárbizonylatot átírással, három példányban kell kiállítani. 

Az első példány a könyvelés bizonylata. E példányhoz kell csatolni a pénztári alapokmányokat (a csatolt okmányok 

darabszámát a bizonylat „Melléklet” rovatában kell feltüntetni), majd a bizonylatokat a vonatkozó pénztárjelentéssel 

együtt kell könyvelésre átadni. 

A befizető személyét aláírásával igazolja. Saját dolgozó olvasható aláírásával, idegen un. külsős személynek 

igazolvány számát is fel kel tüntetnie. 

A második „Nyugta” példányt a befizetés teljesítését igazoló elismervényként a befizetőnek kell átadni. Abban az 

esetben, ha a befizető részére – bármely ok miatt – nem került átadásra a „Nyugta” példány, azt érvényteleníteni kell 

és a bizonylattömbben kell megőrizni. 



A harmadik, a tőpéldány a tömbben marad és azt a pénztáros őrzi meg.  

A pénztári kifizetések bizonylatolása 

A pénztárosnak minden pénztári kifizetésről – a vonatkozó okmánnyal egyezően –„Kiadási pénztárbizonylat”-ot 

(SZ.ny. 318–101) kell kiállítani.  

A pénztáros kifizetést csak szabályszerűen kiállított, érvényesített és a jogosult személy utalványozásával ellátott 

kiadási pénztárbizonylat alapján teljesíthet. Az érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés a pénztárbizonylathoz tűzött 

alapokmányon is történhet. 

A pénztáros utalvány nélkül, vagy a pénz átvételét ideiglenes jelleggel elismerő nyugta (bon) alapján kifizetést nem 

teljesíthet. 

A pénztárosnak kifizetéskor meg kell állapítania, hogy a pénzért jelentkező személy jogosult-e a pénz felvételére. Ha a 

pénz felvételére jogosult nem személyesen jelenik meg a pénztárban, megbízottja részére az összeg csak 

szabályszerűen kiállított meghatalmazás ellenében fizethető ki. A meghatalmazást a kiadási pénztárbizonylathoz kell 

csatolni. 

Megbízott részére történő rendszeres kifizetéseknél, az esetenkénti meghatalmazás helyett, visszavonásig érvényes 

meghatalmazás is adható. Ezekről a meghatalmazásokról a pénztáros külön nyilvántartást köteles vezetni és a kiadási 

bizonylat szöveg rovatában – mivel a meghatalmazás ez esetben nem csatolható – hivatkozni kell a nyilvántartási 

számra. 

Egy kiadási pénztárbizonylaton általában csak egy személy vehet át pénzt. Egy bizonylattal több személy részére csak 

akkor lehet pénzt kifizetni, ha valamennyi érdekelt ugyanazon a napon veszi fel járandóságát. A pénzfelvétel igazolása 

ebben az esetben az átvevők aláírásával az alapokmányon történik. 

A pénz átvevőjének személyazonosságát személyi igazolvánnyal kell igazolnia. A pénz átvételét az átvevőnek (nem 

személyes megjelenés esetén a meghatalmazottnak) a kiadási pénztárbizonylaton aláírásával kell elismernie. 

Ha az átvevő nem a költségvetési szerv dolgozója, a kiadási pénztárbizonylaton (pénztári alapokmányon) az átvevő 

személyi igazolvány számát is fel kell tüntetni. 

A kifizetés megtörténtekor a kiadási pénztárbizonylatot a pénztárosnak is (kifizető) alá kell írnia. Az utalványozó, 

ellenőrző és könyvelő ugyancsak köteles feladata végrehajtásának igazolásául a kiadási pénztárbizonylatot aláírni. 

A kiadási pénztárbizonylatot átírással, két példányban kell kiállítani. Az első példány a könyvelés bizonylata. E 

példányhoz kell csatolni a pénztári alapokmányokat (a csatolt okmányok darabszámát a bizonylat „Melléklet” 

rovatában fel kell tüntetni), majd a bizonylatokat a lyukasztással vagy bélyegzővel érvénytelenített alapbizonylatokkal 

és a vonatkozó pénztárjelentéssel együtt kell könyvelésre átadni. 

A második példány, a tőpéldány a tömbben marad és azt igazolásul a pénztáros őrzi meg. 

Pénztárjelentés 

A pénzforgalmat a pénztárosnak minden pénztári be- és kifizetést – a teljesítését megelőzően, vagy azt követően 

azonnal – a felmerülés sorrendjében kell feljegyeznie a napi (pl. SZ.ny. 13–24.) vagy az „Időszaki pénztárjelentés”-be 

(pl. SZ.ny. 13–20.).  

A használatba vett nyugtatömböket a gazdasági vezető megbízottjának hitelesíteni kell. 

A pénztári nyilvántartásban az elszámolt kiadási és bevételi tételek bizonylatain az elszámolás tényét sorszámmal kell 

ellátni (folyamatosan január 1-jétől). 

A pénztáros naponta vagy a gazdasági szervezet vezetője által meghatározott naptári naponként köteles pénztárzárlatot 

készíteni. 

 

 

 



Pénztárzárlatkor a pénztárosnak 

 meg kell állapítania a pénztárban lévő készpénzállományt címletenkénti részletezésben, 

 a pénztárjelentés alapján meg kell állapítania a bevételek és kiadások végösszegét, majd az előző időszaki 

készpénzmaradvány figyelembevételével a pénztári nyilvántartás szerinti egyenleget, 

 a pénztárjelentésben megállapított egyenleget egyeztetni kell a valóságos készpénzmaradvánnyal, 

 az egyeztetés megtörténtét aláírásával igazolnia kell a pénztárjelentésen.  

A pénztárellenőr az ellenőrzés elvégzését köteles aláírásával igazolni. Az egyeztetés során mutatkozó esetleges 

eltérések okait még a megállapítás napján ki kell deríteni, illetve ha ez nem vezetne eredményre, az eltérést rendezni 

kell. Az eltérésről és annak rendezéséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amit a pénztárellenőrnek és a gazdasági 

vezetőnek is alá kell írnia. A jegyzőkönyv szerinti többletet a pénztárba be kell vételezni, a hiányt a pénztárosnak be 

kell fizetni. 

A pénzkezelő helyek által használt bizonylatok 

Az állandó és/vagy eseti ellátmányt kezelő, kizárólag kiadást teljesítő pénzkezelő helyeknek az ellátmány igénylésére a 

Sz.ny.13–134. sz. Készpénzigénylés elszámolásra – két példányos – bizonytatot  kell alkalmazni. 

Ennek első példánya az ellátmányt kifizető házipénztár kiadási pénztárbizonylatához csatolandó (alapbizonylatként). 

A tömbben maradó szelvény alapján az ellátmányt kezelő személy a kapott ellátmány összegét felvezeti a szervezettől 

igényelt és átvett Időszaki pénztárjelentés bevételi rovatába. 

Az ellátmány a költségvetési szerv jóváhagyott költségvetésében megtervezett kisebb dologi kiadásokra 

(beszerzésekre) használható fel. 

A felhasználás, beszerzés bizonylata 

 készpénzfizetési számla vagy 

 kiküldetési rendelvény lehet, stb., 

 melyeket a beszerzések sorrendjében fel kell vezetni az időszaki pénztárjelentésre. 

Az ellátmányról havonta, minden hónap végén el kell számolni. 

Ekkor a pénztárjelentést le kell zárni, meg kell állapítani a maradványt. 

Az önállóan működő költségvetési szerv esetében a gazdasági feladatait ellátó önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szervnek kell meghatároznia, hogy az önállóan működő költségvetési szervre a számviteli politikáját 

kiterjeszti-e, vagy az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság függvényében önálló számviteli politikát 

alakítanak ki, és külön szabályzatokat készítenek. 

A Pénzkezelési szabályzatnál is az előzőeknek megfelelően kell bizonylatok utalványozási rendjét meghatározni. 

A bizonylatokat az időszaki pénztárjelentésből kitépett első példánnyal együtt kell átadni a költségvetési szerv házi-

pénztárosának. A szervezet házipénztára a kiadott előleget a szükséges bizonylatok kiállítása után bruttó módon 

bevételezi, az alapbizonylatok csatolása után elszámolja a kiadásokat, és igénylés alapján folyósítja az újabb 

ellátmányt. 

Kizárólag pénzbefizetést kezelő helyek 

Kizárólag pénzbefizetést kezelő helynek kell tekinteni a térítési díjak beszedését végző szervezetet (személyt). A 

térítési díjak átvételéről nyugtát vagy számlát kell adni a befizetőnek. 

Amennyiben a beszedett díjösszeg eléri a …….. Ft-ot, a befizetési időszak lezárásával a beszedett térítési díjakat be 

kell fizetni a szervezet  pénztárába. 

A nyugta vagy számla tőpéldánya és a szervezet házipénztárosa által kiállított pénztár bevételezési bizonylat 

másodpéldánya bizonyítja az elszámolás megtörténtét. 



Illetmények 

A közalkalmazottak és köztisztviselők jogállásáról szóló törvények szerint a költségvetési szerv alkalmazottait megillető 

illetmények kifizetését a dolgozó által választott pénzintézetnél nyitott pénzforgalmi számlára történő – GIRO 

rendszerben – átutalással, ennek hiányában postai úton történő átutalással kell teljesíteni. 

Fentiek miatt bérkifizetésre pénztárból nem kerül sor. Kivételt képeznek az eseti kifizetések (pl. megbízási díj). Eseti 

jellege miatt külön szabályozást nem igényel, kifizetése a pénztári kifizetések bizonylatolása szerint történik. 

Letétek kezelése 

A letét nem képezi a költségvetési szerv vagyonát, azt csak átmenetileg kezelik a házipénztárban.  

Két fajtája van: 

 készpénzletét, 

 tárgyletét. 

A készpénzletéteket a költségvetési szerv készpénzétől elkülönítetten kell kezelni. A letétre vonatkozó előírások 

megegyeznek a házipénztári készpénzkezelés előírásaival, de ezeket pénztári nyilvántartásban is elkülönítetten kell 

kezelni. (Külön, csak erre a célra használt bevételi és kiadási pénztárbizonylat és időszaki pénztárjelentés szükséges.) 

A készpénz és a tárgyi letétekről – a pénztárjelentésen és a bizonylatokon kívül – letétesenként külön–külön 

nyilvántartást kell vezetni. A letétek nyilvántartására vonatkozó lapokat a nyilvántartási szám sorrendjében, dossziéba 

kell lefűzni. 

A tárgyletétek – letétes részére – pénztárból történő kiadásakor kiállított kiadási bizonylat egy példányát a tárgyletétek 

elkülönített nyilvántartásának mellékleteként meg kell őrizni. 

A tárgyletéteket kiadásukig lepecsételt borítékban, vagy csomagban kell kezelni, amelyen a letevő nevét, címét és 

aláírását, a letét tartalmát, a letétekről vezetett nyilvántartás sorszámát kell feltüntetni.  

A letétek elhelyezését és a boríték, vagy csomag lezárását a pénztáros és a pénztárellenőr együttesen végzik el és 

annak szabályos voltát a borítékon, vagy csomagon aláírásukkal igazolják. 

A letétek kiadását a pénztáros csak az utalványozási joggal felruházott személy írásbeli intézkedése alapján végezheti. 

Az írásbeli intézkedést a letét kiadása előtt ellenjegyezni is kell. 

Szigorú számadás alá vont nyomtatványok 

A számviteli törvényben foglalt előírások szerint a költségvetési szervek szigorú számadású nyomtatványként kell 

kezelnie 

 a készpénzkezeléshez kapcsolódó nyomtatványokat, továbbá 

 minden olyan nyomtatványt, amelyért a nyomtatvány értékét meghaladó, vagy a nyomtatványon szereplő 

névértéknek megfelelő ellenértéket kell fizetni, vagy 

 az olyan nyomtatványt, amelynek az illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat alkalmat. 

Ennek megfelelően költségvetési szervnél szigorú számadású nyomtatványként kell kezelni– 

 időszaki pénztárjelentést, 

 bevételi pénztárbizonylatot, 

 kiadási pénztárbizonylatot, 

 készpénzfelvételi utalványt, 

 valuta be- és kifizetési bizonylatot, 

 belföldi kiküldetési rendelvényt, 

 készpénzfelvételi utalványt, 

 étkezési jegyeket, 

 helyi közlekedési bérletet, 

 készletmozgási bizonylatokat (anyag bevételezési, kiadási bizonylat), valamint 

 tárgyi eszköz mozgási bizonylatokat is, stb. 



Az előzőekben felsorolt szigorú számadású nyomtatványokról nyilvántartást kell vezetni „A szigorú számadású 

nyomtatványok nyilvántartó lap”-ja kartonon. 

9. A pénzforgalommal kapcsolatos egyéb nyilvántartási szabályok 

9.1 Valuta elszámolás 

Valuták kezelése 

A valuták kezelése és nyilvántartása a költségvetési szerv házipénztárában is történhet. 

Az átvételre felhatalmazott a beszállítja a házipénztárba a valutát és átadja a pénztárosnak, a kiadott címletjegyzékkel 

együtt. A valutát a pénztáros a külföldi kiküldetések ügyintézője által készített lista alapján névre szólóan szétosztja, 

majd átadja az érintett személy részére. 

A valutabeszállítás szabályai megegyeznek a pénzszállítás szabályaival. 

Valutakezelés bizonylatai 

A pénztáros a „Deviza (valuta) bevételi pénztárbizonylat” elnevezésű nyomtatványt állít ki az átvett valutáról és a 

bizonylat 1 példányának átadásával igazolja az átvételt. A bevételi pénztárbizonylaton az átvett valuta 

valutanemenként van feltüntetve. Ennek alapján vételezi be a pénztáros a „Deviza (valuta) pénztárjelentés” elnevezésű 

nyomtatványon vezetett pénztárkönyvbe. A pénztárkönyv vezetése valutanemenként történik.  

Az érintett személy részére történő valuta kiadásáról a pénztáros „Deviza (valuta) kiadási pénztárbizonylat” 

elnevezésű nyomtatványt állít ki, amelyet az átvevő aláír. A valutát a kiutazó személy személyesen vagy 

meghatalmazottja veheti át. Ha a kiutazó más személyt hatalmaz meg az átvételre, erre szabályos meghatalmazást kell 

adni. A valuta kiadását a kiadási pénztárbizonylat alapján a pénztáros bevezeti a valutanemként vezetett „Deviza 

(valuta) pénztárjelentés” elnevezésű pénztárkönyvbe. 

Külső személy valutát csak az erre rendszeresített személyi adatokat tartalmazó nyomtatvány kitöltése ellenében vehet át. 

A valutaellátmánnyal a kiküldött a kiküldetés befejezését követő ….. (pl. 5. legfeljebb 30) munkanapig köteles 

elszámolni. Az elszámolásra az alábbi bizonylatokat kell alkalmazni: 

 „Házipénztári kiadási utalvány” a külföldi kiküldetésnél felmerült, az előleget meghaladó valuta–forintra átszámított 

többletköltségeinek fedezetére szóló kifizetési utalvány, 

 „Házipénztári kiadási utalvány” a külföldi kiküldetés – dologi forintos – költségeinek fedezetére szóló kifizetési 

utalvány, 

 „Forint visszafizetés a házipénztárba” a hivatalos utazási keret terhére kiadott valuta (deviza) előlegből a kiküldetés 

során fel nem használt összeg forintban történő visszafizetése, 

 „Valuta visszafizetés a házipénztárba” a hivatalos valutakeret terhére kiadott valuta (deviza) előlegből a kiküldetés 

során fel nem használt összeg visszafizetése valutában. 

A külföldi kiküldetésekről elszámolt valutát vissza kell fizetni a „Deviza számlára”. A visszafizetést 10 

naponként kell megtenni. Az elszámolás valutanemenként történik a Bank által rendszeresített „Befizetés 

vállalkozói devizaszámlára” nyomtatvány felhasználásával. A visszafizetett valuta az „…….…… deviza 

számlára” került jóváírásra. 

Valutapénztár ellátmánykerete 

A házipénztárban váltópénz céljára a következő valuta ellátmánykeret tartható a: 

 USA dollárban: ……. $, 

 Euróban: ……. EUR. 

Valutapénztár zárlata 

A valutapénztár zárása valutanemenként történik. A pénztáros a valuta mennyiségétől függetlenül ….. (pl. 10) 

naponként köteles pénztárzárlatot készíteni, melybe a hétvége és az ünnepnap is beletartozik.  

 

 



A záráskor a pénztárosnak: 

meg kell állapítani a valutapénztárban lévő készpénz állományt valutánként, címletenkénti részletezésben, 

 a pénztárjelentés alapján meg kell állapítania a bevételek és kiadások végösszegét, majd az előző időszaki 

készpénzmaradvány figyelembevételével a pénztári nyilvántartás szerinti egyenleget, 

 a pénztárjelentésben megállapított egyenleget egyeztetni kell a valóságos készpénzmaradvánnyal, 

 az egyeztetés megtörténtét a pénztáros aláírásával igazolja a pénztárjelentésen. 

Az egyeztetés során mutatkozó esetleges eltérés okait még a megállapítás napján ki kell deríteni, amennyiben ez nem 

vezetne eredményre az eltérést rendezni kell. Az eltérés rendezéséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amit a 

pénztárellenőrnek és a gazdasági vezetőnek is alá kell írni. A jegyzőkönyv szerinti hiányt a pénztárosnak be kell 

fizetni, a többletet be kell vételezni. 

A pénztárellenőr az ellenőrzés elvégzését szintén aláírásával igazolja. 

Amennyiben a pénztárzárás után a házipénztárban tartható ellátmánykeretet meghaladó valuta van a pénztárban, a 

többletet be kell fizetni az „………… Deviza számlá”-jára. 

 

Valuták nyilvántartása 

A valutapénztár állományát és annak változásait valutában és forintra átszámított értéken kell kimutatni a költségvetési 

szerv Számlarendjében – a vonatokozó jogszabályi előírásoknak megfelelően – meghatározottak szerint. A nyilvántartás és 

a könyvvezetés a költségvetési szerv főkönyvi könyvelésének feladata. 

Külföldi ellátmány felvételéről és az elszámolásról – külföldi kiküldetések elszámolója – névszerinti analitikus 

nyilvántartást vezet, melyben legalább következőket kell rögzíteni  

 a kiutazó nevét, 

 a kiutazás célját, 

 a kiutazás helyét, 

 időpontot, 

 napok számát, 

 napidíj összegét, 

 dologi kiadás összegét, 

 felvett ellátmány összegét, 

 az ellátmány elszámolásának határidejét,  

 az elszámolás időpontját, 

 az elszámolt összeget. 

9.2 Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása 

Pénzt elszámolásra kiadni – kihelyezett (ellátmánnyal gazdálkodó) pénztárakon kívül – csak az alábbi célokra lehet: 

 beszerzésre (vásárlásra), 

 kiküldetési kiadásokra, 

 kisebb összegű kiadásokra (reprezentáció, postaköltség stb.), 

 üzemanyag vásárlásra. 

A költségvetési szerv tevékenységével összefüggésben a tevékenységét szolgáló eszköz megszerzése, szolgáltatás 

igénybevétele miatt adott előleget, elszámolásra kiadott összeget csak 30 napot meg nem haladó időtartamra adhat ki. 

Elszámolásra pénzt kiadni csak személyre szólóan, az e célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével és az erre 

jogosult személyek utalványozása alapján szabad. A pénztáros az elszámolásra kiadott összegekről nyilvántartást 

köteles vezetni. 

Az elszámolásra kiadott összeg a rendszeres – és jelen szabályzatban rögzített – esetektől eltekintve, nem haladhatja 

meg a cél eléréséhez szükséges mértéket.  



Az elszámolásra kiadott előlegek, illetve az ellátmányt kezelő pénztárak ellátmány felvételéhez a bizonylatot kell 

kiállítani. Az előleget, ellátmányt csak az erre jogosultak utalványozása, ellenjegyzése alapján szabad kifizetni. A 

nyomtatványon fel kell tüntetni az összeg felvételére jogosult nevét, a felvétel jogcímét és az elszámolás határidejét. 

A könyvből kitépett első példányra fel kell jegyezni az igényelt összeg kifizetését tanúsító pénztárbizonylat számát, 

majd annak mellékletéként, mint alapbizonylatot kell megőrizni. 

Ha az igénylést nem teljesítik, a nyomtatvány első példányát vissza kell küldeni az igénylő szervezeti egységhez és a 

tömbben maradt tőpéldányhoz tűzve „Rontott”-ként kell megőrizni. 

A felvett útielőleggel a kiküldetés befejeztével, de legkésőbb a kiküldetési rendelvényen megjelölt határidőig el kell 

számolni, mely időpont maximum 30 nappal haladhatja meg a kiküldetés befejezési időpontját. 

Ha a kiküldetés nem valósul meg, az összeget haladéktalanul vissza kell fizetni. 

Ha az elszámolásra kötelezett az előírt határidőre a felvett összeggel nem számol el, akkor azt a pénztáros köteles a 

gazdasági vezető részére jelenteni. Amennyiben a gazdasági vezető felszólítása is eredménytelen, akkor a 

költségvetési szerv vezetőjének kell jelentést tenni. 

Üzemanyag vásárlásra egyénileg vehető fel készpénz előleg. Az egyénileg igényelhető üzemanyag előleg 

nyomtatványon fel kell tüntetni a gépjárművezető nevét, a gépkocsi rendszámát, a várható kilométer-teljesítményt és 

az elszámolás határidejét. 

Ha a gépjármű(vek) teljesítménye hónapról hónapra változik, az üzemanyag előleg nyomtatványon fel kell tüntetni a 

várható teljesítményt, és a felvehető előleg összegét ennek figyelembe vételével kell megállapítani. 

Ugyanazon személy részére újabb előleget csak akkor lehet folyósítani, ha a korábban felvett előleggel már elszámolt. 

Ettől eltérni csak rendkívül indokolt esetben lehet. 

A felhasznált előlegek házipénztárba történő befizetése utalványrendelettel történik (ettől eltérő a belföldi kiküldetés 

elszámolása). A nyomtatványt, mint bevételi pénztárbizonylat alapbizonylatát az érvényesítő (számfejtő), az ellenőr 

(ellenjegyző), az utalványozó és a könyvelés során a könyvelő írja alá. 

A költségvetési szervnél előleg és/vagy ellátmány felvételére az alábbiak jogosultak a megjelölt jogcímen és 

összegben: 

 

Név Előlegfolyósítás Maximális  

   jogcíme összeg 

      

III. Zárórendelkezések, hatálybalépés, aláírás 

4. Önköltségszámítási szabályzat 

I. Általános rész 

1. Az önköltségszámítási szabályzat célja 

 a költségvetési szerv alap és vállalkozási tevékenysége során előállított saját előállítású termékek, szolgáltatások 

közvetlen önköltségen való értékelése, 

 értékesített saját előállítású termékek, teljesített szolgáltatások közvetlen önköltségének meghatározása, 

 saját előállítású eszköz bekerülési (előállítási) értékének megállapítása, 

 saját kivitelezésű beruházás és felújítás teljesítményértékének megállapítása, 

 megalapozza a költségvetési szerv külső és belső ellenőrzését. 

2. Az önköltségszámítási szabályzattal szembeni követelmények 

 az adatok kellő időben rendelkezésre álljanak, 

 megbízhatóak és könnyen áttekinthetőek legyenek, 



 biztosítsa a könyvvitel számára a megfelelő adatbázist, 

 adattartalma és információ áramlása szabályozott legyen. 

Ezeket a követelményeket a kalkulációs alapelvek gyakorlatban történő megvalósításával lehet biztosítani. A 

kalkulációs alapelvek a következők: 

– költségokozat elve: minden kalkulációs egységre csak annyi költséget szabad elszámolni, amennyi az 

előállításával kapcsolatosan ténylegesen felmerült és azzal ok-okozati összefüggésben van. 

– költségviselő-képesség elve: az egyes termékek önköltségébe ezen elv érvényesítésekor a közvetett költségek egy 

része nem mennyiség- vagy értékorientáltan kerül átterhelésre, hanem költséghaszon számítás függvényében az 

egyikre több, a másikra kevesebb jut. 

– költségvalódiság elve: minden költséget csak egyszer szabad elszámolni. Az utalványozási és a gazdálkodási 

fegyelem, valamint az esetleges törvényi előírások betartása, annak ellenőrzése fontos követelménye a pontos, 

megbízható önköltségszámításnak. 

– költségteljesség elve: a költségszámításnak a szervezet egészére és a könyvviteli mérleg elkészítését megelőzően 

ismertté vált költségeket érintő gazdasági eseményekre ki kell terjednie. Valamennyi költséget figyelembe kell 

venni lehetőleg integrált adatfeldolgozás segítségével, egyszeri adatfelvitellel, kiszűrve a halmozódást. 

– következetesség elve: az önköltségszámítás módszere, a kalkuláció formai és tartalmi felépítése egy-egy 

időszakon belül állandó legyen, és időszakok között is csak indokolt esetben szabad azt megváltoztatni, különben 

nem biztosítható az összehasonlíthatóság. 

– költségek időbeli elhatárolásának elve: ezt a költségvetési szervek nem alkalmazhatják. 

– közvetlen költségként való elszámolás előtérbe helyezése: minden költséget – ha lehetséges – közvetlen 

költségként kell elszámolni, mert ez biztosítja legjobban az önköltség kiszámítása során a tényleges terhelések 

elvének érvényesülését. 

3. Az önköltségszámítási szabályzat elkészítéséért, tartalmáért, megváltoztatásáért felelős személy  

    kijelölése 

Az önköltségszámítási szabályzat elkészítéséért, tartalmáért, megváltoztatásáért, aktualitásáért a költségvetési szerv 

vezetője a felelős. 

Az önköltségszámítási szabályzatot a költségvetési szerv vezetőjének kell jóváhagynia. 

A módosításra akkor van szükség, illetve lehetőség, ha azt az Szt., illetve az Áhsz. előírásainak megváltozása, vagy ha 

a szabályzat elfogadásakor fennálló körülményekben olyan lényeges változás következik be, amely a változtatást 

szükségessé teszi. 

A szabályzatban rögzítettek, a következetesség számviteli alapelvet figyelembe véve csak nagyon indokolt esetben, de 

akkor is az év első napjától változtatható meg. 

4. Az önköltségszámítási szabályzat jogszabályi alapjai 

4.1 Önköltségszámítási szabályzatkészítésére vonatkozó jogszabályi előírások 

 a költségvetési szervek önköltség-számítási szabályzat készítési kötelezettségét az Áhsz. 8. § (15) bekezdése 

határozza meg. Ennek megfelelően a költségvetési szervnek a kiegészítő, kisegítő, vállalkozási tevékenysége 

keretében saját előállítású terméket értékesít vagy szolgáltatást nyújt, a saját előállítású terméket , a végzett 

szolgáltatás közvetlen önköltségét – a kivételek figyelembe vételével – az önköltség számítás rendjére vonatkozó 

belső szabályzat szerint köteles megállapítani.  

A felsőoktatási törvény szerinti állami felsőoktatási intézmény önköltség-számítási rendjére vonatkozó belső 

szabályzatának rendelkeznie kell az államilag támogatott képzés, a költségtérítéses képzés, a gyógyító–megelőző 

ellátás, illetve az egyéb tevékenységek költségeinek az elkülönítéséről. 

 amennyiben jogszabály előírása, illetve irányító (alapító) szerv döntése alapján a költségvetési szerv 

tevékenységének ellátásához szükséges üzemeltetési, fenntartási feladatokat más költségvetési szerv végzi 



térítésmentesen, akkor az üzemeltetési, fenntartási feladatokat ellátó költségvetési szerv köteles évente adatot 

szolgáltatni az üzemeltetési, fenntartási ráfordításokról, a költségvetési szerv által ellátott tevékenység (ide értve a 

költségvetési szerv által végzett termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást is), különös tekintettel az Áht. 10. § (2) 

bekezdésében szereplő közteher bevételek önköltségszámításának megállapításához. Az üzemeltetési, fenntartási 

feladatokat ellátó költségvetési szerv az adatszolgáltatást legkésőbb az éves költségvetési beszámoló 

mérlegfordulónapját követő 30 napon belül köteles teljesíteni. 

 a közteher bevételek beszedésére kötelezett költségvetési szerv a közteherbevételek önköltségszámításának 

megállapításához szükséges adatokra vonatkozó igényét az üzemeltetési, fenntartási feladatokat ellátó költségvetési 

szervvel az adatszolgáltatással érintett költségvetési évet megelőző év december 31–éig köteles közölni. 

Törvényi előírások 

 az Áht. 87. §-ában meghatározásra került a költségvetési szerv fogalma, melynek az egyik eleme, hogy ezek a 

szervezetek közérdekből alaptevékenységként, haszonszerzési cél nélkül közfeladatokat látnak el. Itt a 

haszonszerzési cél nélküli érték meghatározás csak az önköltségszámítás módszereivel lehetséges; 

 az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint a költségvetési szerveknek a gazdálkodásuk és működésük során meg kell 

felelniük a gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontoknak, melyek mérése szintén önköltség-

számítási módszerekkel lehetséges; 

Az Ámr. előírásai a következők: 

 a költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége keretében végzett szolgáltatás, termék-előállítás értékesítéséből 

származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelő összes kiadást. A kiadásokba mind a három 

tevékenységnél bele kell számítani a tevékenységhez használt eszközök terv szerinti értékcsökkenését; 

 a költségvetési szervek tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség 

követelményeit is érvényesíteni; 

 a költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybe 

vevő számára a költségvetési szerv köteles térítés előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült 

közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével; 

 ha a költségvetési szerv meghatározott feladat ellátására bevételhez jut vagy támogatásban részesül, az ezzel 

összefüggésben ténylegesen felmerült költségeket úgy kell megosztani, hogy az a felmerült közvetlen költségek 

mellett fedezetet nyújtson az intézményüzemeltetési, fenntartási költségek arányos részére is, kivéve az uniós 

támogatással megvalósuló programok esetében. A megosztás nem veszélyeztetheti a vállalt kötelezettségek 

teljesítését. 

 támogatásból nem finanszírozható a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett 

alaptevékenység. A költségvetési szerv e tevékenységéből származó bevételeinek fedeznie kell a végzett 

tevékenységgel összefüggő valamennyi közvetlen kiadást és az ahhoz hozzárendelhető közvetett kiadásokat. 

 az előzőekhez kapcsolódó térítések megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni,  

4.2 Az Önköltségszámítási szabályzat készítése alól mentesítettek köre: 

 amennyiben a költségvetési szerv saját konyhát üzemeltet, és ellátottak, alkalmazottak (idegenek) részére teljesít 

étkeztetést, ezen tevékenység esetében nem kell önköltségszámítási szabályzatot készíteni, ha az étkeztetésre 

normákat állapítottak meg és a nyersanyag felhasználáshoz anyagkiszabást készít; rendszeresen végzett élelmezési 

tevékenység értékesítése (alkalmazottak, idegenek részére) esetében az önköltség megállapításához a normák 

mellett figyelembe kell venni a tevékenységet terhelő általános kiadásokat is; 

 amennyiben a költségvetési szerv humán egészségügyi ellátás körébe tartozó szolgáltatását a társadalombiztosítás 

finanszírozza és ugyanezen szolgáltatásokat rendszeresen nem csak a társadalombiztosítás finanszírozása mellett 

végzi, az önköltség számítására nem kötelező szabályozást készítenie. Az egyes szolgáltatások önköltségek a 

társadalombiztosítás által finanszírozott összeggel egyezően is figyelembe vehető. 

 mentesülhet az államháztartás szervezete a saját kivitelezésben végzett beruházási tevékenység, illetve rendszeresen 

előállított saját előállítású eszközök bekerülési értékének meghatározása esetén is az önköltségszámítás készítése 

alól, ha külön jogszabály erre felhatalmazást ad az államháztartási szervezet sajátosságai miatt. 



Azok a költségvetési szervek, akik mentesülnek az önköltségszámítási szabályzatkészítési kötelezettség alól, azoknak 

a számviteli politika keretében kell meghatározniuk, hogy állapítják meg az eseti jelleggel keletkező saját előállítású 

eszközök, saját termelésű készletek közvetlen önköltségét. 

5. Az önköltségszámításhoz kapcsolódó fogalmak 

Kiadás: pénzügyi fogalomként történő értelmezésben pénzeszköz igénybevételét, készpénz vagy számlapénz 

(előirányzat–felhasználási keretszámla, költségvetési elszámolási számla) felhasználást, vagyis pénzkiadást jelent. 

Ráfordítás: a költségnél tartalmilag bővebb fogalom. A szervezet működéséhez kapcsolódó erőforrás felhasználása 

[egy adott időszaki tevékenység (értékesítés, szolgáltatásnyújtó képesség) bekerülési értéke]. A ráfordítások körébe 

olyan felhasználások is tartoznak, amelyek nem képezik a tevékenység költségét. A ráfordítások így tartalmazzák 

azokat az erőforrás–felhasználásokat is, amelyek a költségvetési szerv működése során merülnek fel, függetlenül a 

tevékenység végzésétől. Természetesen a ráfordítás is pénzben kifejezhető érték. pl. a ráfordítások körébe tartozó 

felhasználás, – amely nem tartozik a költségek körébe – tárgyi eszközök vásárlása, a működéshez igénybe vett hitel 

kamata. 

A ráfordítás lehet: 

 egyidejűleg költség is (anyag–, bérjellegű felhasználás stb.), 

 átmenetileg nem költség (eszközvásárlás, később az értékcsökkenés elszámolásakor válik költséggé), 

 nem a költség, mivel a tevékenység eredményének terhére közvetlenül kerül elszámolásra (nem jelenik költségek 

között, adó jellegű befizetések). 

Általában megállapítható, hogy a költség teljesítményhez, a ráfordítás a hozamhoz kapcsolódó fogalom. 

Költség: a tevékenység érdekében történő erőforrás–felhasználás pénzben kifejezett értéke. 

A költség fogalmi meghatározásából következik 

 a költség mindig egy meghatározott tevékenység elvégzése, vagy feladat ellátása érdekében merül fel. A 

tevékenység lehet termék előállítás, vagy szolgáltatás teljesítése. Költségvetési területen a szolgáltatási tevékenység 

fordul elő gyakrabban. Pl. egészségügyi szolgáltatás, oktatás; 

 csak olyan erőforrás felhasználása minősül költségnek, amely pénzben kifejezhető. Pénzértékben kifejezhető a 

tevékenység elvégzéséhez felhasznált munkateljesítmény (személyi jutatatások költsége), eszközfelhasználás 

(anyagköltség, energiaköltség). 

Önköltség: a tevékenység mennyiségi egészére jutó felhasználás pénzben kifejezett értéke. 

Kalkuláció: olyan műszaki–gazdasági tevékenység, gazdasági számítás, amely valamely tevékenység végzésének, 

termék vagy szolgáltatás tervezett vagy tényleges erőforrásigényét számba veszi, összegzi, esetenként méri annak 

eredményességét. 

Önköltségszámítás: a termékegység, a szolgáltatás egység önköltségének kiszámítását jelenti előzetesen, a termelés 

folyamatában, illetve annak befejezése után utólagosan. 

 

II. Részletes szabályok 

1. Az önköltségszámítás tárgya 

Az önköltségszámítás tárgya az a termék, szolgáltatás vagy teljesítmény, amelynek önköltségét meg kívánják 

határozni. Az önköltségszámítás egysége általában az önköltségszámítás tárgyának természetes mértékegysége vagy 

teljesítményegysége. A szabályzatban ki kell jelölni az adott tevékenységre vonatkozó kalkulációs egységet (db, kg, 

m, munkaóra stb.). 

 

 

 

 



2. Az önköltségszámítási kalkuláció 

Az önköltségszámítási kalkulációval kapcsolatban a költségvetési szervnek a szabályzatban a következőket kell 

rögzítenie: 

 kalkuláció fajtáit: 

 egyedi (beruházás, kutatási tevékenység, szolgáltatás, bérbeadás stb.), az egyedi kalkuláció tárgya egyedi termék 

megrendelés, saját vállalkozásban végzett beruházás lehet. Az egyedi kalkuláció esetében a költségviselő 

elszámolás és az önköltségszámítás tárgya megegyezik, az analitikus nyilvántartások a könyvelés vagy az 

utókalkuláció keretében nagyíthatóak és vezethetők. 

 sorozatkalkuláció: Ebben az esetben az önköltségszámítás tárgyát egy-egy sorozatba tartozó termékek 

összessége képezi. A sorozat nagyságát tekintve lehet kis-, közép- és nagysorozat. Sorozatgyártás esetén az egyes 

sorozatok költségeit célszerű egymástól elhatárolni, a termékek gyártással kapcsolatos közvetlen költségeit 

sorozatként gyűjteni és a sorozatba tartozó termékek önköltségét kiszámítatni. A sorozatkalkuláció akkor zárható 

le, ha a sorozat minden termékén elvégezték az utolsó munkaműveletet is a terméket mind mennyiségileg, mind 

minőségileg átvették. 

 időszaki kalkuláció: Egy időszak alatt törvényesen gyártott azonos termékek előállításával, azonos jellegű 

szolgáltatások végzésével kell ezt a kalkulációs módszert alkalmazni. 

 az alkalmazott önköltség-számítási módszert, 

 osztókalkuláció: 

 egyszerű osztókalkuláció, 

A tevékenység soron felmerült költséget nem kell megbontani közvetlen és közvetett költségekre. Az 

összköltséget el kell osztani az előállított termék mennyiségével. Ez a módszer általában ott alkalmazható, ahol 

csak egy fajta vagy csak rokonterméket gyártanak nagy mennyiségben, vagy csak egyféle tevékenységet 

(szolgáltatást) végeznek. Két fajtája ismert ennek az utókalkulációs módszernek az egyszerű és az 

egyenértékszámos osztókalkuláció. A termelési tevékenységnél még alkalmazhatják a fázisonkénti 

osztókalkulációt. A költségvetési szervek ezt a módszert a tevékenységük jellege miatt általában nem 

alkalmazhatják. 

 pótlékoló kalkuláció 

A pótlékoló kalkuláció többféle, heterogén termék vagy szolgáltatás végzésénél lehet, illetve ajánlott ennek a 

módszernek az alkalmazása. A költségvetési szervek többségére jellemző a heterogén szolgáltatási tevékenység. 

Ezekben az esetekben a közvetett kiadások egyszerű felosztása az egyes feladatokra pontatlan eredményre 

vezethet. A lényege ennek a kalkulációs módszernek, hogy keresni kell egy olyan műszaki paramétert, 

költségjellemzőt, vetítési alapot, amely szoros kapcsolatban van a költségek/kiadások alakulásával, így ezek 

segítségével a valódiság elvének leginkább megfelelne, az adott költséghely igénybevétel arányában 

hozzárendelhetők a költséghelyen felmerült költségek/kiadások a költségviselőkre/feladatokra. 

A pótlékoló kalkuláció részletes szabályai 

Ennél a módszernél a legfontosabb feladat a megfelelő vetítési alap kiválasztása, mivel ennek segítségével kell a 

köl t s égh el yek en f el mer ü lő  köl t s égek et / k iadá s oka t  a z egy es  t evékenys ég ekr e f elos z ta ni.  

Vetítési alap: általában természetes mértékegységben meghatározott mérőszám, amellyel a közvetett (általános) 

költség/kiadás alakulása a legjellemzőbb módon összefügg, amely egy adott költségtényező alakulását döntően 

befolyásolja. 

Pótlékkulcs: Felosztandó költség  =  P 

Vetítési alap összesen 

Az egyes tevékenységekre, témákra jutó felosztott általános költséget úgy kapjuk meg, hogy vetítési alapok 

részösszegeit beszorozzuk a pótlékkulccsal. 

Javasolt vetítési alapok 

Karbantartó részlegnél: munkaórákra gyűjtött kiadások 

Mosodánál: mosott ruha kg 

Konyhánál: étkezést igénybevevők létszáma vagy főzött adagszám 

Kazánház: szolgáltatott hőmennyiség vagy fűtött m3 



Kertészet: gondozott m2 

Laboratóriumoknál: vizsgálatok száma, munkaóra 

Könyvtáraknál: kutatók átlaglétszáma 

Restauráló műhelyeknél: munkaórák száma 

Dokumentációs táraknál: kutatói létszám vagy munkaóra 

Szakágazatok közvetett kiadásainál: természetes mutatószámot nehéz találni, ezért itt célszerűbb az egyes 

igénybevevő szakfeladatokon, témákon elszámolt valamelyik jellemző közvetlen kiadása arányában. Itt célszerű a 

közvetlenül elszámolt személyi juttatási kiadásokat alkalmazni. Ennek a költséghelynek a jelentősége az új 

szakfeladatrend alkalmazásával megnő. A gyakorlatban nagyon sok esetben előfordul, hogy 1-1 személy több 

feladatban is részt vesz és nem mindig lehetséges minden kiadást a felmerüléshez azonnal közvetlenül a 

költségviselőre elszámolni. Pl. több feladathoz igénybe vett szakmai szolgáltatás, beruházások. 

Épületek fenntartási kiadásainál: a leggyakrabban alkalmazott vetítési alap az egyes szakfeladatok által az adott 

épületből igénybe vett hasznos és nem hasznos m2. 

A hasznos és nem hasznos m2 közötti egyensúly kialakítása a felosztásnál nagyon fontos feladat.  

Központi irányítás kiadásainál. itt a leggyakrabban alkalmazott számítás, hogy vetítési alapként a 

szakfeladatokra elszámolt összes közvetlen és a központi irányítás felosztásáig átvezetett közvetett kiadások 

együttes összegét alkalmazzák. 

Az egyes feladatok költségeinek/kiadásainak megállapításánál alapvető követelménynek kell lennie, hogy 

törekedni kell arra, hogy a közvetlen kiadások körét növelni kell. 

A feladatoknál, az egyes pályázatoknál fontos, hogy a pályázati kiíráshoz igazodó feladatokhoz megfelelő 

mélységű előkalkuláció (költségterv) készüljön és ennek alapján lehet a nyertes pályázatok elszámolását, 

utókalkulációját elkészíteni. Az előzőekben leírt pótlékoló kalkulációt azonban a pályázatok jelentős részénél nem 

lehet teljes körűen alkalmazni, mivel a pályázati kiírásokban a közvetett kiadások, közvetlen kiadásokra vetített 

elszámolható mértékét rögzítik. Így a pontos utókalkuláció ezeknél a pályázatoknál csak azt tudja kimutatni, hogy 

a pályázatokra milyen összegű ún. rezsikiadás nem számolható el. Ezeket a „veszteségeket” más feladatokra kell 

terhelni. 

Az első feladat az egyes feladatokhoz tartozó rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás és a kapcsolódó 

járulékok meghatározása. A nem rendszeres személyi juttatásoknál azokat az ellátásokat, melyeket az Ámr. 12. § 

(4) bekezdéséhez illeszkedően a PM Tájékoztató külön alaptevékenységet támogató szakfeladatként határoz meg 

külön kell választani. pl. segélyek, lakásépítési támogatás. 

A külső személyi juttatások szerződésenként, egyedileg egy-egy feladathoz általában hozzárendelhető. Ha egy 

szerződés több feladathoz is illeszkedik, akkor vagy a szakmai teljesítmény arányában megosztható a feladatok 

között, vagy a szakágazatok általános kiadásai között kell kimutatni és felosztással kerülhet az egyes feladatokra, 

témákra. 

A készletbeszerzési és szolgáltatási kiadások feladatokra történő megosztásánál a külső személyi juttatásoknál 

leírtak szerint kell eljárni. A közvetett kiadások felosztását a pótlékoló kalkuláció módszerével célszerű 

végrehajtani. Itt nem a költségfelosztás okozza a legnagyobb problémát, hanem a leginkább megfelelő vetítési 

alap kiválasztása. Itt még az egyes ágazati szinteken sem lehet egységes eljárási rendet meghatározni, mivel az 

egyes kiszolgáló egységeknél, szakmai költséghelyeknél nagyon eltérő igénybevételi mutatók lehetségesek. 

Pl. nem lehet a laboratóriumban a felosztás alapja minden esetben a vizsgálatok száma, mivel az egyes 

vizsgálatoknak más-más a költségkihatása. Vannak egyszerűbb vizsgálatok, amelyek 1-2 nap alatt elvégezhetőek, 

de vannak több hetes vizsgálati idők. Itt a laboratóriumi munka jellegének megfelelően lehet vagy a ráfordított 

munkaórát választani, vagy a vizsgálatokat típus szerint súlyozni. 

Szintén hasonló probléma jelentkezhet a restauráló műhelyeknél, ahol vannak kevesebb idővel és anyagi 

ráfordítással elvégezhető feladtok, de vannak komolyabb ráfordítást igénylő feladatok. Itt ismerni kell a vetítési 

alap kiválasztásánál a restauráló műhelyben elvégzésre kerülő feladatokat. 

Általános problémaként jelentkezik az energia kiadások megosztása, mivel itt nem állnak rendelkezésre 

feladatonként külön mérőórák, így itt is valamilyen vetítési alapot kell választani. Általános gyakorlat a m2 alapján 

történő megosztás. 



Az egyes ágazatokban azonban nem lehet csak kizárólag a m2 figyelembe venni, hanem az egyes feladatokhoz 

tartozóan a nagy energia fogyasztó gépekkel berendezésekkel is kell számolni. 

Ez döntően a kutatási, egészségügyi ágazatokra jellemző (pl. atomreaktor, CT gépek).  

Más az energia igénye egy olyan feladatnak, témának, ahol a feladatellátás nem igényel műszer igénybevételt, és 

más a jelentős műszeren alapuló témák esetében. 

A vetítési alap kiválasztásának fontosságát az is alátámasztja, hogy ezek a mutatószámok éven belül nem 

változtathatóak meg. 

 normatív kalkuláció, 

A normatív kalkuláció lényege a termelésben, hogy egy termék norma szerinti önköltségét a gyártás előtt 

meghatározzák és a normától való eltéréseket a gyártás körben utalványozzák. 

A norma szerinti közvetlen önköltség az egy egységnyi termék, szolgáltatás előállításához szükséges, a termékhez, 

szolgáltatáshoz rendelt, az előállításhoz műszakilag szükséges, normák alapján meghatározott költség. A norma 

szerinti közvetlen önköltség a megfelelő, aktualizált norma meglétét feltételezi. A norma mennyiségi elemekből 

(db, kg, idő) és értékegységből (anyagár, bér) tevődik össze, így a pontossága alapvetően e két tényező reális 

meghatározásától függ. 

A költségvetési területen a norma az államháztartásban használatos mérőszám egy-egységére jutó kiadás. Ilyen 

lehet: élelmezési norma, anyagnorma, létszámnorma. 

 vegyes kalkuláció. 

Az előző módszerek egyes elemeinek együttes alkalmazása. 

 tevékenységenként a kalkulációs sémát és a kalkulációs költségtényezőket és azok tartalmát. Ezen belül: 

 meg kell határozni a közvetlen önköltség költségtényezőinek részletes tartalmát, az egyes tényezők további 

bontási lehetőségét, 

 közvetlenül elszámolható személyi juttatások és járulékai, 

 közvetlen anyagköltség, 

 igénybe vett szolgáltatások költsége, 

 értékcsökkenés–közvetlen költsége, 

 saját termelésű félkész termék felhasználás, 

 gyártási különöltség, 

 egyéb közvetlen költségek. 

 meg kell határozni a termékre, tevékenységre megfelelő mutatók, jellemzők segítségével felosztható, egyéb 

közvetlen költségek költségtényezőhöz tartozó tételek esetében a költségek felosztási módját, vetítési alapokat, 

 általános költségek meghatározása a teljes önköltség megállapítására, 

A kalkulációs séma a kalkulációs költség/kiadás tényezőnkénti csoportosítását és a kiszámításra kerülő önköltség-

kategóriák felsorolását jelenti. 

 

A szolgáltatási tevékenységre alkalmazható javasolt kalkulációs séma a következő: 

1. Közvetlen személyi juttatások és járulékaik 

2. Közvetlen anyagköltség/kiadás 

3. Igénybe vett, közvetlenül elszámolható szolgáltatások költsége/kiadása 

4. Terv szerinti értékcsökkenés közvetlen költsége 

5. Saját termelésű termékek felhasználása 

6. Egyéb közvetlen költség/kiadás  

7. Közvetlen önköltség (1+….+6) 

8. Felosztott általános kiadások (központi irányadás nélkül)  

9. Szűkített önköltség (7+8) 

10. Felosztott központi irányítási költség  

11. Teljes önköltség (9+10) 

 



A közvetlenül elszámolható költségek/kiadások tartalmát, valamint a közvetett kiadások felosztási szabályait a 

pótlékoló kalkuláció leírása, míg a közvetett kiadások tartalmi leírását a költségvetési szervek minta számlarendje 

tartalmazza. 

3. Az önköltségszámítás dokumentálásának rendje 

A költségvetési szervek könyveiket a módosított teljesítésszemléletű kettős könyvvitel rendszerében vezetik. Ez azt 

jelenti, hogy mind az 5. számlaosztályban, amelynek tagolása megfelel a közgazdasági osztályozási rendnek, mint a 7. 

számlaosztályban, amelynek tagolása megfelel a funkcionális osztályozási rendnek (szakfeladatrendnek), kiadásokat 

számolnak el. A sajátos könyvviteli rendszerből következik, hogy a költségelszámolással kapcsolatos nyilvántartások 

nem egyeztethetők a vonatkozó főkönyvi számlák adataival, illetve a költségelszámolás a főkönyvi könyveléssel nem 

képez zárt rendszert. A költségvetési szerv további sajátossága, hogy túlnyomó többségük nem rendelkezik raktárral, 

így raktárgazdálkodást (készletgazdálkodást) nem folytat. 

Az automatikus ellenőrzési, egyeztetési lehetőségek (zárt rendszere) hiányában is a költségvetési szervnek olyan 

nyilvántartási, elszámolási, bizonylatolási rendszert kell kialakítania, amely biztosítja az adatok valódiságát, 

megbízhatóságát, továbbá áttekinthető és ellenőrizhető. Az előzőekben foglaltaknak olyan nyilvántartási rendszer felel 

meg, amely valamennyi gazdasági esemény adatait egyidejűleg tartalmazza kalkulációs egységenként, és idősorosan 

(vagy az egyedi nyilvántartási lapokra feljegyzett adatokat idősorosan is érdemes rögzíteni). 

Annak érdekében, hogy az önköltségszámítás teljes körűsége biztosítható legyen, a belső szabályozásban rögzíteni kell a 

költségek gyűjtésének rendjét. Pl. Meg kell határozni a személyi juttatásoknál az önköltségszámításhoz melyik 

munkakörben dolgozó munkatársak szolgáltatják a szükséges információkat. 

Az önköltségszámítás bizonylati rendjének szabályozásával az Szt. 166–169. § vonatkozó előírásából, valamint az 

Áhsz. 51. §–ban foglaltakból kell kiindulni. A rendelkezések értelmében 

 minden olyan gazdasági eseményről, amely hatással van az önköltség összegének, vagy költségtartalma 

összetételének változására, bizonylatot kell kiállítani; 

 a költségek nyilvántartásába adatot csak bizonylat alapján szabad bejegyezni; 

 a költségelszámolás bizonylatait a gazdasági esemény megtörténtének időpontjában kell kiállítani; 

 a bizonylatnak meg kell felelni a bizonylattal szemben támasztott tartalmi és alaki követelményeknek; 

 kiemelt tartalmi követelményként kell figyelembe venni, hogy minden bizonylatot utalványozni, ellenjegyezni, 

érvényesíteni és ellenőrizni kell. Ennek megtörténtét aláírással kell dokumentálni. 

Szabályzatban kell rendelkezni a bizonylatok tárolási, őrzési rendjéről, őrzési idejéről és helyéről.  

 

A költségvetési szerv legfontosabb alapbizonylatai a költségelszámoláshoz kapcsolódóan: 

 kinevezési okirat, megbízási szerződés, munkavégzést elrendelő intézkedések, munkautalványok, bérjegyzék, 

különféle személyi juttatások kifizetési jegyzékei, munkaadói járulékok számítását igazoló dokumentumok, 

 anyagigénylési bizonylat, anyagutalványok, raktári kivételezési bizonylat, 

 számla (másolat), 

 személyi jövedelemadó és általános forgalmi adó kiszámítását igazoló dokumentumok, 

 értékcsökkenés kiszámítását igazoló dokumentumok, 

 állományba vételre (készletre vételre) vonatkozó bizonylatok. 

4. Az önköltségszámítás készítésének időpontja 

A szabályzatban rögzíteni kell, hogy a költségvetési szerv milyen időpontban készít önköltségszámítást. Ezek az 

időpontok lehetnek: 

Előkalkuláció 

Előkalkuláció az a műszaki–gazdasági tevékenység, amellyel a tevékenység, a termelés, a szolgáltatás nyújtásának 

megkezdése előtt meghatározzák valamely termék (szolgáltatás) előállítása során felhasználható élő– és holtmunka 

mennyiségét és ebből a tervezett vagy tényleges értékadatokkal kiszámítják az előállítandó termék (szolgáltatás) 

önköltségét. Az elkészített előkalkuláció előre tájékoztatja a döntéshozókat a felhasználandó erőforrások értékéről, az 



alkalmazandó technológia költségvonzatairól, a gazdasági döntés várható költségkihatásairól, gazdaságosságáról és 

jövedelmezőségéről. Az előkalkuláció adatainak ismeretében még változtatni lehet az alternatív erőforrásokon, 

beavatkozhatnak a különböző gyártási eljárásokban, dönthetnek a termelés beindítása (szolgáltatás nyújtása) vagy 

elvetése mellett. Az előkalkuláció számításának alapja műszaki norma (sorozat– és tömeggyártás esetén) vagy 

összehasonlító adat (egyedi gyártás esetén arányosítás egy hasonló termékhez) lehet. Az előkalkuláció elvégezhető 

részletes, tételes számításokkal (műveletenként meghatározva a gyártási költségek norma szerinti nagyságát és a 

felosztásuk módját), illetve összevontan, ún. különbözeti kalkulációval (hasonló vagy rokontermék meglévő 

kalkulációjához viszonyítva a szerkezeti eltéréseket). 

Előkalkulációt célszerű a termékértékesítési és szolgáltatásnyújtási szerződések megkötése előtt elkészíteni, mert a 

várható önköltség ismeretében alakítható ki a termék vagy a végzett szolgáltatás ára. A költségvetési szerveknek 

minden évben elemi költségvetést kell készíteniük. Az elemi költségvetés képezi alapját a tárgyév gazdálkodási 

feladatainak végrehajtásának. Az elemi költségvetésben mind a várható bevételeket, mind a várható kiadásokat 

részletesen (bevételi és kiadási jogcímenként) meg kell tervezni. Ahhoz, hogy a költségvetés megalapozott legyen, 

kívánatos, hogy a szervezet a tervezési munkák megkezdése előtt elkészítse a tervezett termékértékesítési és 

szolgáltatásnyújtási tevékenységek előkalkulációját. az elemi költségvetés kiadásainak, illetve bevételeinek 

meghatározásánál az értékesítési tevékenység költségei (önköltsége) és bevételei megalapozottan csak úgy 

tervezhetők, ha a tevékenységekről a kalkulált költségadatok rendelkezésre állnak. Az előzőek alapján a költségvetés 

készítési szempontokat figyelembe véve célszerű, ha az előkalkulációt a szerződések megkötése előtt elkészítik. A 

költségvetési szempontok mellett az előkalkuláció szerződéskötés előtti elkészítése azért is fontos, mert csak a várható 

önköltség ismeretében alakítható ki a termék vagy szolgáltatás ára. Ha a szervezet termék–, vagy szolgáltatás 

értékesítési tevékenységét hatékonyan és eredményesen akarja folytatni, akkor ehhez tudnia kell az előállítási 

költségeket. 

Közbenső kalkuláció 

A termelési folyamat bejezése előtt, a kalkulációs időszak közben ellenőrzési és beavatkozási célból készített 

önköltségszámítás. Általában a hosszabb átfutási idejű, több termelési vertikumban, munkafázisban résztvevő 

termékek önköltségének meghatározására és a szükséges beavatkozó intézkedések meghozatalának alátámasztására 

szolgáló számítás. Közbenső kalkuláció az a tevékenység, amellyel a gyártás (a tevékenység) folyamat közben – 

időszakonként vagy a gyártás egy–egy fázisában – meghatározzák a termék (a szolgáltatás) önköltségét. 

Utókalkuláció 

Utókalkuláció az a műszaki–gazdasági tevékenység, amellyel a termelés (a tevékenység) befejezése után (a 

mérlegfordulónapi készletérték meghatározása során) megállapítják a termék (a tevékenység) tényleges (közvetlen) 

önköltségét. Az utókalkuláció az elmúlt időszak könyvvitelében a tevékenység gyűjtött költségei/kiadásai és a 

tevékenység mennyisége alapján a termék, szolgáltatás elmúlt időszakra vonatkozó tényleges önköltségét 

számszerűsíti. Az utókalkuláció szerinti közvetlen önköltségen történő értékelés utókalkuláció készítését teszi 

szükségessé, melynél a termék előállítás, szolgáltatás befejezése után, illetve az év végén az elszámolásokban gyűjtött 

költségek alapján számítják ki a termék, szolgáltatás tényleges közvetlen önköltségét. 

Az adott tevékenységre készített elő–, és utókalkuláció közötti összhangot biztosítani kell. Az összhangot a kétfajta 

kalkuláció azonos szerkezetben és azonos közvetlen–költség tartalommal való elkészítésével lehet biztosítani. 

Az utókalkuláció készítésének időpontját befolyásolja 

az év végén raktáron lévő saját előállítású készletek értékelésnek időpontja, 

az alkalmazott kalkuláció fajtája (egyedi, sorozat, időszak), 

a költségvetési szerv felső vezetésének információs igénye. 

III. Zárórendelkezések, hatálybalépés, aláírás 

 

 



„C” A SZÁMVITELI POLITIKÁHOZ TARTOZÓ 

SZABÁLYZATOK 

Eszközök és források értékelési szabályzata 

Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata 

Pénzkezelési szabályzat 

Önköltségszámítási szabályzat 

1. Eszközök és források értékelési szabályzata 

A költségvetési szerveknek az Áhsz. 8. § (4) bekezdés b) pontja alapján értékelési szabályzatot kell készíteniük. A 

következő rész egy olyan minta szabályzatot tartalmaz, amely minden olyan értékelési feladatot, szabályt tartalmaz, 

amelyek a központi költségvetési szerveknél előfordulhatnak. Az értékelési szabályzat minta szerkezete nem 

kötelező, de az Szt–hez és az Áhsz–hez kapcsolódó értékelési feladatok, szabályok rögzítése és betartása kötelező. 

I. Általános rész 

1. Az értékelési szabályzat célja 

Az eszközök és kötelezettségek értékelésére vonatkozó döntéseket, valamint azok gyakorlati végrehajtását szolgáló 

értékelési módokat és eljárásokat az értékelési szabályzatban kell összefoglalni. Ennek megfelelően az értékelési 

szabályzat főbb céljai a következők: 

 meghatározásra kerüljenek azok az értékelési elvek, módszerek, amelyekkel a költségvetési szerv rögzíti az eszközei 

és a forrásai értékét; 

 egyértelműen rögzítésre kerüljenek – az adott költségvetési szerv sajátosságainak figyelembevételével – azon 

eszközei és kötelezettségei értékelési gyakorlata, amelyek esetében az Szt. és az Áhsz. felhatalmazása alapján a 

költségvetési szerv számviteli–politikai döntésén alapul az értékelés; 

 az értékelési módszereknek minden érintett gazdasági szakember számára az adott költségvetési szerven belül 

egyértelműnek kell lennie; 

 tájékoztatás nyújtása a belső, illetve a külső ellenőrzés számára a költségvetési szerv könyvvezetési és elemi 

költségvetési beszámoló készítési kötelezettsége során követett értékelési gyakorlatról. 

2. Az értékelési szabályzattal szembeni követelmények 

Az értékelési szabályzat elkészítése során kötelező figyelembe venni: 

 a teljesség,  

 a következetesség, 

 a lényegesség, 

 és a világosság 

 számviteli alapelvekben foglaltakat. 

3. Az értékelési szabályzat elkészítéséért, tartalmáért, megváltoztatásáért felelős személyek kijelölése 

Az értékelési szabályzat elkészítéséért, tartalmáért, megváltoztatásáért, aktualizálásáért a költségvetési szerv vezetője a 

felelős. A szabályzatot a költségvetési szerv vezetőjének kell minden esetben jóváhagynia. 

Módosításra akkor van szükség, illetve lehetőség, ha a törvényi, illetve az államháztartási számviteli kormányrendeleti 

előírások megváltoznak, vagy a korábbi szabályzathoz képest olyan lényegi változás következik be, amely a 

változtatást szükségessé teszi. Az Szt. 14. § (9) bekezdése alapján a változtatások hatályba lépését követő 90 napon 

belül kell végrehajtani. 

 

 



4. Az értékelési szabályzathoz kapcsolódó fogalmak 

 Értékelés: az eszközök és a források 

 könyvviteli nyilvántartásba vételhez alkalmazott értékének és 

 az éves elemi költségvetési beszámoló könyvviteli mérlegbe kerülő értékének meghatározását jelenti. 

 Minősítés: döntés az adott eszköz, befektetett eszközök, illetve forgóeszközök, azon belül az egyes eszközcsoportok 

közé való besorolásáról, valamint a kötelezettségeknek a hosszú– vagy rövid lejáratúvá való elkülönítéséről.  

(A jelen értékelési szabályzat minta a minősítési szempontokat nem tartalmazza, mivel az a számviteli politika 

része. Az eszközök minősítésének szabályait a költségvetési szervek minta számlarendje tartalmazza.) 

 Felújítás: az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló 

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

megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, az előállított 

termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a 

jövőben gazdasági előnyök származnak. Felújítás és korszerűsítés is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a 

tárgyi eszköz egyes része az eredetitől eltér, megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, 

teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli.  

A tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi 

eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a 

rendeltetésszerű használatot veszélyezteti.  

Nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egyidőben való elvégzése, függetlenül a kiadások 

nagyságától. 

 Karbantartás: a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló 

javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de 

rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű 

használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi. 

 Bekerülési érték: az a ráfordítás, amely az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe 

helyezésig a raktárba történt beszállításig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható. A bekerülési érték 

tehát az engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételárat, a szállítási és rakodási, alapozási, szerelési, 

üzembe helyezési, a beszerzéssel kapcsolatos közvetítői kiadásokat, a bizományi díjat, a beszerzéshez kapcsolódó 

adókat (a beszerzéskor fizetett fogyasztási adót, jövedéki adót) és a vámterhet (vámot, vámpótlékot, vámkezelési 

díjat) foglalja magában. 

 Vételár: a belföldi szállítónak a megrendelés szerinti termék szállításáért, illetve a szolgáltatás nyújtásáért 

számlázott és a szerv által elfogadott és kiegyenlített forintérték. 

II. Az eszközök és források értékelési módjának és eljárásainak részletes szabályai 

1. Eszközök és források évközi és év végi értékelésének elvei, eljárásai, módszerei 

1.1 Bekerülési érték meghatározása 

Ez egyes mérlegtételek értékelésének egyik legfontosabb kiindulási pontja az eszközök bekerülési (beszerzési és 

előállítási) értékének meghatározása, melyet elsődlegesen az Szt. szabályoz, az Áhsz. a költségvetési szervekre 

vonatkozó sajátos előírásokat tartalmazza. 

 

A bekerülési érték összetevői vásárolt eszköz esetében a következők: 

 engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételár, 

 az eszköz beszerzésével, üzembe helyezésével, raktárba történt beszállításával kapcsolatban felmerült szállítási és 

rakodási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési, közvetítői tevékenység ellenértéke, ha ezek az adott eszközhöz 

egyedileg hozzárendelhetőek, 

 bizományi díj,   

 a beszerzéshez kapcsolódó adók, vámterhek, 

 vagyonszerzési illeték, 



 a tárgyi adómentes tevékenységhez beszerzett eszközök előzetesen felszámított, le nem vonható általános forgalmi 

adója (ideértve a fordított áfa elszámolás könyvekben elszámolt áfa összegét is), 

 jogszabályon alapuló hatósági igazgatási, szolgáltatási díj, 

 egyéb hatósági igazgatási, szolgáltatási eljárási díj (környezetvédelmi termékdíj, szakértői díj), 

 vásárolt vételi opció díja, 

 a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó – az eszköz üzembe helyezéséig terjedő időszakra elszámolt – biztosítási 

díj, 

 a tárgyi eszköz beszerzésével egy időben vagy annak üzembe helyezéséig beszerzett tartozékok, tartalék alkatrészek 

beszerzési értéke, függetlenül attól, hogy az a tárgyi eszköz számlázott értékében vagy külön számlában jelenik 

meg, 

 a tárgyi eszközöknél a bekerülési érték részét képezi az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga helyreállítását 

szolgáló felújítási munka ellenértékét, 

 az eszköz használati értékét növelő munkafolyamatok, illetve a megmunkálás ellenértékét jelentő bérmunkadíj, 

 az ingatlan értékébe szerződés alapján, korábban a bérleti jog megvásárlása címén fizetett, bérleti jogként 

kimutatott, még le nem írt összeget, 

 a beruházás tervezési, előkészítési, lebonyolítási, valamint az új technológia elsajátítás díjai, közvetlen költségei, 

 a beruházáshoz, a vagyoni értékű joghoz közvetlenül kapcsolódó – devizaszámlán meglévő devizakészlettel nem 

fedezett – devizakötelezettségeknek az eszköz üzembe helyezéséig terjedő időszakra elszámolt árfolyam–

különbözete. 

A bekerülési érték részét képező tételeket a gazdasági esemény megtörténte után, a pénzügyi rendezéskor kell 

számításba venni a számlázott, a kivetett összegnek megfelelő fizetett összegben. Amennyiben az üzembe helyezés, a 

raktárba történő beszállítás megtörtént, de számla, a megfelelő bizonylat nem érkezett meg, a fizetendő összeget az 

illetékes adóhatóság nem állapította meg, és ezért a pénzügyi rendezés sem teljesülhetett, akkor az adott eszköz értékét 

a rendelkezésre álló dokumentumok alapján kell meghatározni és a negyedév végén állományba venni. Az így 

meghatározott érték és a későbbiekben ténylegesen fizetett összeg közötti különbözettel a bekerülési értéket 

módosítani kell. 

A bekerülési összetevői saját előállítású eszközök és nyújtott szolgáltatások esetében a következők: 

Az eszköz előállítási értékének részét képezik azok a költségek, amelyek 

 az eszköz (termék) előállítása, üzembe helyezése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, eredeti 

állagának helyreállítása során közvetlenül felmerültek, 

 az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak, 

 az eszközre (termékre) megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók. 

A költségvetési szerv azoknak az elvégzett, nyújtott szolgáltatásoknak a bekerülési értékét állapítja meg, melyet nem 

alapító okirata szerinti tevékenységének végzése során valósít meg, hanem egyedi szerződéskötés alapján teljesít 

szerződéses partnere részére, de a teljesített szolgáltatás leszámlázása a partner felé a tárgynegyedév végéig (tárgyhó 

végéig) nem történik meg (pl. eseti terembérlet). 

Az elvégzett, a nyújtott, a teljesített szolgáltatás bekerülési (előállítási) értékének részét képezik azok a költségek, 

amelyek 

 a szolgáltatás végzése, nyújtása, teljesítése során közvetlenül felmerültek, 

 az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak, 

 a szolgáltatásra megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók. 

A befejezetlen, ki nem számlázott szolgáltatás előállítási költségét befejezetlen termelésként kell a könyvekben 

tárgynegyedév végén nyilvántartásba venni, majd a negyedéves mérlegjelentés elkészítését követően kivezetni. 

Az eszköz előállítása során felmerült költségként kell figyelembe venni: 

 a közvetlen anyagköltséget, 

 a közvetlen személyi juttatási költséget, 

 a közvetlen személyi juttatási költségek járulékait, 

 az egyéb közvetlen költséget (szállítási és rakodási költség, közvetlen gépköltség). 



Az előállítási költségek közé tartoznak azok az adott eszközzel közvetlen kapcsolatba hozható, az előállításhoz 

kapcsolódó általános költségek arányos összegei is, amelyek az adott termékre megfelelő mutatók, jellemzők 

segítségével elszámolhatók. 

Ilyenek: 

 gépköltségek, 

 kamatköltségek, 

 egyéb kisegítő részlegek (üzemek) általános költségei. 

Az előállítási költségek között kell elszámolni (és így az előállítási érték részét képezi) 

 az idegen vállalkozó által megvalósított beruházáshoz a beruházó költségvetési szerv által biztosított (az idegen 

vállalkozó felé nem számlázott) vásárolt anyag bekerülési (beszerzési) értékét, 

 a saját előállítású termék, nyújtott szolgáltatás közvetlen önköltségét a vásárolt anyag, a saját előállítású 

termék tényleges beépítésekor, a szolgáltatásnyújtással egyidejűleg. 

Az egyes eszközök, a nyújtott szolgáltatások előállítási költségét dokumentálni, bizonylatolni kell. Az előállítási 

költségek dokumentálásáért, bizonylatolásáért a költségvetési szerv esetében a felelős személyt a szabályzatban és az 

egyedi munkaköri leírásokban meg kell nevezni. 

A bekerülési érték részét képezi még mind idegen, mind saját kivitelezésnél a következő eset: 

 építési telek és a rajta lévő épület, építmény egyidejű beszerzése esetén, amennyiben az épületet, építményt nem 

veszik rendeltetésszerűen használatba, akkor ezek beszerzési, bontási költségeit, továbbá a vásárolt teleknek 

építkezésre alkalmassá tétele érdekében végzett munkák költségeit, ráfordításait a telek értékét növelő beszerzési 

költségként kell elszámolni a telek bontás utáni (üres telek) piaci értékének megfelelő összegig, az ezt meghaladó 

költségeket, ráfordításokat a megvalósuló beruházás (épület) bekerülési értékeként kell figyelembe venni. 

 egy adott beruházás miatt lebontott és újraépített épület, építmény bontásának költségeit az adott beruházás 

bekerülési értékébe be kell számítani. 

Importbeszerzés bekerülési értékének meghatározása 

Importbeszerzés előforduló esetei: 

 amennyiben az importbeszerzés ellenértékének kiegyenlítése számla alapján forintban történik, akkor a számla 

szerinti – levonható általános forgalmi adót nem tartalmazó – forintérték az importtermék, illetve az  

importszolgáltatás értéke, 

 amennyiben az importbeszerzés ellenértékének kiegyenlítése számla alapján devizában, valutában történik, akkor a 

számla szerinti – levonható általános forgalmi adót nem tartalmazó – devizának, valutának, az importbeszerzéskor, az 

importszolgáltatás igénybevételekor (teljesítéskor) érvényes árfolyamon átszámított forintértéke az importtermék, illetve 

az importszolgáltatás értéke, 

 amennyiben az importbeszerzés, importszolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése exportáruval, exportszolgáltatással 

történik, az importbeszerzés, az importszolgáltatás forintértékét az importbeszerzés, importszolgáltatás, illetve az 

exportértékesítés, az exportszolgáltatás szerződés szerinti devizaértékének az első teljesítés napjára vonatkozó 

árfolyamon átszámított forintértéken kell meghatározni.  

Importbeszerzésként kell elszámolni az eszközöknek a külkereskedelmi áruforgalomban külföldről történő beszerzését 

(termékimport), továbbá azt a belföldön, illetve külföldön igénybe vett, külföldiek által nyújtott szolgáltatásokat, 

függetlenül attól, hogy az ellenérték devizában, valutában, exportáruval, exportszolgáltatással, vagy forintban egyenlítik 

ki.  

Az importbeszerzés elszámolása szempontjából külföld a Magyar Köztársaság államhatárán kívüli terület. 

A köz– és magánvámraktárból történő beszerzés a vámjogszabályokban rögzített feltételek szerint minősül 

importbeszerzésnek.  

Nem minősül importbeszerzésnek  

 az exportértékesítéshez kapcsolódóan a magyar határállomás és a külföldi rendeltetési hely közötti útszakaszra jutó 

– egyébként szolgáltatásimportnak tekintendő – devizában, valutában vagy forintban számlázott, fizetett szállítási és 

rakodási–raktározási díj, valamint  

 a vámszabad– és a tranzitterületen levő vállalkozótól történő közvetlen beszerzés. 



Egyes eszközökhöz, illetve gazdasági eseményekhez kapcsolódó bekerülési érték meghatározás: 

 gazdasági társaságban levő tulajdonosi részesedés bekerülési értéke (Itt feltétel, hogy az adott költségvetési szerv 

rendelkezzen a vagyontörvény szerinti tulajdonosi jog gyakorlásához szükséges engedéllyel, vagy külön törvény, 

mely lehetővé tette számára a „saját tulajdon” keletkezését egyben a gazdasági társaságban való részvételt is 

lehetővé tesz.), 

 a vásárláshoz a részvényekért, üzletrészekért, vagyoni betétekért fizetett ellenérték, vételár, 

 a gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés bekerülési (beszerzési) értéke alapításkor, 

tőkeemeléskor a létesítő okiratban, annak módosításában, illetve a közgyűlési, az alapítói, a taggyűlési 

határozatban a jegyzett tőke fedezeteként, valamint a jegyzési, a kibocsátási érték és a névérték különbözeteként, a 

jegyzett tőkén felüli tőke fedezeteként meghatározott vagyoni hozzájárulás együttes értéke a ténylegesen befizetett 

pénzbetétnek és a rendelkezésre bocsátott nem pénzbeli betétnek megfelelő összegben, 

 a gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés névértéke fejében a jegyzett tőke leszállításakor 

(ideértve a tőkeleszállítással egyidejűleg végrehajtott, a leszállított jegyzett tőkével arányos jegyzett tőkén felüli saját 

tőke kivonást is) átvett eszköz bekerülési (beszerzési) értéke a gazdasági társaság által közölt, illetve számlázott érték, 

a gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a vagyonfelosztási javaslat szerinti érték, 

 gazdasági társaság átalakulása esetén a megszűnt gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentős 

befektetés ellenében kapott részesedés bekerülési (beszerzési) értéke a megszűnt részesedésre jutó – a megszűnt 

gazdasági társaság végleges vagyonmérlege szerinti – saját tőke összege. 

 Egyéb gazdasági események: 

 követelés fejében átvett eszköz bekerülési (beszerzési) értéke az eszköz megállapodás, csereszerződés, 

vagyonfelosztási javaslat szerinti (számlázott, bizonylatolt) értéke, 

 csere útján beszerzett eszköz bekerülési (beszerzési) értéke az eszköz csereszerződés szerinti értéke, a cserébe 

adott eszköz eladási ára, 

 a térítés nélkül (a visszaadási kötelezettség nélkül) átvett eszköz bekerülési (beszerzési) értéke az átvétel 

időpontjában ismert piaci (forgalmi) érték, 

 a költségvetési szerv alapítása, átszervezése esetén az alapító, az irányító, felügyeleti szerv (ideértve központi 

költségvetési szervek esetében a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanácsot is) döntése alapján véglegesen átadott eszköz 

bekerülési értékének – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – az alapító okirat, illetve annak módosítása mellékletét 

képező átadás/átvételi jegyzőkönyvben szereplő érték minősül. Az átadó szervezetnél kimutatott bruttó (illetve 

bekerülési) érték alkalmazása esetén az átadásig elszámolt halmozott értékcsökkenést (illetve értékvesztett) is 

nyilvántartásba kell venni, 

 költségvetési szerv alapítása, átszervezése esetén az alapító, az irányító, felügyeleti szerv (ideértve a központi 

költségvetési szervek esetében a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanácsot is) döntése alapján vagyonkezelésbe vett 

eszköz bekerülési értékének – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a vagyonkezelési szerződésben (illetve 

annak mellékletét képező átadás/átvételi jegyzőkönyvben) szereplő érték minősül. Az átadó szervezetnél 

kimutatott bruttó (illetve bekerülési) érték alkalmazása esetén az átadásig elszámolt halmozott értékcsökkenést 

(illetve értékvesztést) is nyilvántartásba kell venni. 

 az ajándékként, hagyatékként kapott eszköz, továbbá a többletként fellelt (a nem adminisztrációs hibából 

származó többlet–) eszköz bekerülési (beszerzési) értéke az eszköznek az állományba vétel időpontjában ismert 

piaci értéke,  

 a saját kiskereskedelmi egységbe kiszállított, illetve felhasznált saját előállítású termék forgalmi értéke után 

fizetendő adó, járulék, termékdíj összege is a termék bekerülési (beszerzési) értékének (előállítási költségének) 

részét képezi. 

1.2 Nyilvántartási értékkel kapcsolatos szabályok 

A költségvetési szervnek egyes eszközcsoportoknál lehetősége van egyedi, illetve csoportos nyilvántartás vezetésére, 

valamint a nyilvántartások vezetésénél alkalmazott bekerülési érték meghatározására. Ezek lehetnek 

 tényleges beszerzési érték, 

 átlagos (súlyozott) beszerzési érték, 

 FIFO módszer szerinti bekerülési érték, 



 elszámoló ár, 

 eladási ár. 

Az egyes nyilvántartási értékeket egy gazdasági éven belül nem lehet megváltoztatni. Az alkalmazott nyilvántartási 

eljárást és a hozzákapcsolódó nyilvántartási értéket mindig év elején lehet megváltoztatni. A változtatást és ennek 

számszerű kihatásait a kiegészítő melléklet szöveges részében be kell mutatni. 

1.3 Értékcsökkenés elszámolásának szabályai 

1.3.1 Terv szerinti (lineáris) értékcsökkenés 

Az immateriális javak és tárgyi eszközök üzembe helyezését követően értékcsökkenést kell elszámolni. Az 

értékcsökkenés az adott eszköz fizikai és erkölcsi elavultságát jellemző mutató. 

Az értékcsökkenést negyedévenként, – az éves szintű leírási kulcsok alapján, a tényleges használatnak megfelelően, 

időarányosan negyedévre számított összegben – kell elszámolni. 

Az értékcsökkenést a bekerülési (beszerzési vagy előállítási) érték alapján számítva a következők szerint kell 

megállapítani: 

 alapítás–átszervezés, illetve kísérleti fejlesztés aktivált értéke  20 % 

 vagyoni értékű jogok 16 % 

 szellemi termékek 33 % 

 épületek és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2 % 

 építmények és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 3 % 

 ültetvények 10 % 

 gépek, berendezések és felszerelések, kivéve számítástechnikai eszközöket 

és ügyvitel-technikai eszközöket 14,5 % 

 számítástechnikai és ügyvitel-technikai eszközök 33 % 

 járművek 20 % 

 veszélyes hulladék tárolására igénybe vett földterület, telek 2 % 

 bányaművelésre igénybe vett földterület 5 % 

 

Az épületekhez, építményekhez nem tartozó vagyoni értékű jogok értékcsökkenésének elszámolása a vagyoni értékű 

jogok leírási kulcsa alapján történik. 

A tenyészállatok értékcsökkenését a költségvetési szervek saját hatáskörben állapítják meg, figyelembe véve a 

tenyészidőt, tartási időt stb. 

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolásakor 2003. január 1-jétől a költségvetési szerv 

döntése alapján alkalmazható az ún. lassított leírás. Ez azt jelenti, ha az immateriális jószág vagy a tárgyi eszköz a 

költségvetési szerv tevékenységét várhatóan hosszabb ideig szolgálja, mint a Áhsz–ben az egyes immateriális javakra, tárgyi 

eszköz-típusokra kötelezően előírt leírási kulcsok alapján számított használati idő, akkor a költségvetési szerv az általa 

megállapított (megbecsült) használati idő figyelembevételével alacsonyabb lineáris leírási kulcsot is megállapíthat. A lassított 

leírási kulcsok választási és alkalmazási szabályait a költségvetési szervnek a számviteli politikájában rögzítenie kell. 

Az immateriális javaknál ahol a szerződés eltérő időtartamot jelöl meg, mint a kötelezően előírt kulcsok alapján 

számított használati idő, ott a várható használati idő tekintetében a szerződés szerinti időtartamot és az ennek 

megfelelő leírási kulcsot kell alapul venni. Az így megállapított leírási kulcs lehet magasabb vagy alacsonyabb mint a 

Áhsz–ben meghatározott leírási kulcsok. 

Nem számolható el értékcsökkenés: 

 földterület, telek, erdő értéke után, 

 üzembe nem helyezett beruházásoknál, 

 teljesen, 0-áig leírt eszközöknél, 

 képzőművészeti alkotásoknál, régészeti leleteknél, 

 állami készleteknél, tartalékoknál. 



Nem szabad elszámolni értékcsökkenést az olyan eszközöknél, amelyek értékükből a használat során nem veszítenek, 

illetve amelyek értéke – különleges helyzetből, egyedi mivoltból adódóan – évről évre nő. Ezeknek az eszközöknek a 

körét a számviteli politikában rögzíteni kell. Ide tartoznak a műemléki védettségű épületek is. Ezeknél az eszközöknél 

a költségvetési szerveknek döntési lehetőségük van, hogy számolnak–e el az épületek után terv szerinti 

értékcsökkenést vagy sem. 

Értékcsökkenést a használatba lévő immateriális javak, tárgyi eszközök után addig kell elszámolni, amíg azokat 

rendeltetésüknek megfelelően használják. 

1.3.2 Terven felüli értékcsökkenés elszámolásának szabályai 

A terven felüli értékcsökkenést az Szt. 53. § (1)–(2), az Áhsz. 5. § 7. a) alpontja és az Áhsz. 30. § (10), (12) 

bekezdései szabályozzák.  

Ennek lényege, hogy terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális javaknál és a tárgyi eszközöknél elszámolni a 

következő esetekben: 

 az immateriális javak, tárgyi eszközök (ide értve a beruházásokat,  kivéve az előleget) esetében ha a könyvszerinti 

érték tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszközök piaci értéke, 

 a szellemi termék, a tárgyi eszköz (ide nem értve a beruházásra adott előlegeket) a költségvetési szerv 

tevékenysége változása miatt feleslegessé vált, megrongálódott, megsemmisült, hiány keletkezett és így 

rendeltetésének megfelelően már nem használható, illetve használhatatlan. Ezekben az esetekben az elszámolást év 

közben kell végrehajtani. 

 a vagyoni értékű jog a szerződés módosítása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető. 

Az adott eszköz könyvszerinti értékét olyan mértékben kell módosítani, hogy azok a könyvviteli mérlegkészítéskor 

érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljenek a könyvviteli mérlegben. 

Ha ez az eszköz nem használható rendeltetésszerűen, akkor a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után ki kell 

vezetni az állományból. 

A terven felüli értékcsökkenés elszámolási kategóriában két nagyon fontos fogalom szerepel, melynek értelmezése a 

következő: 

 a „tartós” elnevezés egy évet meghaladó időtartama, vagyis két értékelési könyvviteli mérleg–fordulónapot jelent. 

 Ebből a meghatározásból egyértelmű, hogy a tárgyévben beszerzett eszközök esetében a terven felüli 

értékcsökkenés elszámolása nem lehetséges. 

 a „jelentős összeg” a költségvetési szerv számviteli politikájában meghatározott és rögzített érték. Ennek felső 

határát a Áhsz. 5. § 7. a) alpontja tartalmazza. 

Minden esetben jelentős összegűnek kell tekinteni a különbözetet ha az érintett eszközcsoportok Szt. 53. § (1) 

bekezdés a) pontja szerinti terven felüli értékcsökkenése meghaladja a 30. § (2)–(6) bekezdése alapján meghatározott 

éves terv szerinti értékcsökkenést vagy a 100 E Ft–ot. 

A terven felüli értékcsökkenést év végén a piaci értékelés alapján az egyes eszközöknél egyedileg kell elvégezni. A 

piaci érték meghatározásánál az utánpótlási értéket kell elsődlegesen megállapítani. 

A költségvetési szervek részére ehhez használható, közgazdaságilag elfogadott értékelési módszer, törvényi előírása 

nincs. 

Az utánpótlási érték meghatározásához használható segédanyagok: 

 statisztikai indexek; 

 előrejelzési számítások; 

 összehasonlító (árképzési) módszerek; 

 katalógusok, jövőre vonatkozó árajánlatok; 

 központosított közbeszerzési „listaárak”. 

A piaci érték meghatározásánál általában abból lehet kiindulni, hogy egy adott eszközt az értékelés időpontjában, az 

adott feltételek mellett mennyiért lehet beszerezni. (Ez mindig új értéket jelent!) 



Ha az adott eszközt már nem lehet beszerezni, hanem ennél jobbat, korszerűbbet, akkor a piaci árat az összehasonlító 

árak módszerével kell megállapítani. 

Az egyedi eszközöknél a piaci értéket a költségvetési szervnek becsléssel, saját hatáskörében kialakított módszerrel 

kell meghatároznia. 

A két mérleg fordulónapra megállapított utánpótlási vagy piaci értéket elkülönítetten az adott eszköz analitikus 

nyilvántartása mellett fel kell jegyezni. 

A terven felüli értékcsökkenés elszámolásánál szükséges további tudnivalók: 

 a 0–ra leírt eszközöknél nem lehet terven felüli értékcsökkenést elszámolni; 

 a térítésmentesen átvett, ajándékba, hagyatékként kapott eszközök esetében a terven felüli értékcsökkenés 

elszámolását az állományba vételi szabályok miatt nem kell alkalmazni.  

(Ezekben az esetekben az állományba vétel a piaci értéken történt.) 

 a terven felüli értékcsökkenés visszaírását kizárólag azok a költségvetési szervek alkalmazhatják, amelyek már a 

korábbi évben/években elszámoltak terven felüli értékcsökkenést. Az Áhsz. 30. § (10) bekezdése alapján 2004. évtől 

kezdődően a költségvetési szerveknek választási lehetőségük van „Amennyiben az államháztartás szervezete 

számviteli politikájában úgy dönt, hogy az immateriális javakat és tárgyi eszközöket a 30. §. (2)–(6) bekezdésében 

előírt leírási kulcsok alapján számított teljes időtartam alatt használni fogja, akkor mindaddig amíg e döntését meg 

nem változtatja, ezen eszközök tekintetében a terven felüli értékcsökkenés elszámolásánál az Szt. 53. § (1) 

bekezdésének a) pontjában foglaltakat az eszközök év végi értékelése során nem kell alkalmazni.”  

Azok a költségvetési szervek, amelyek a lassított leírást alkalmazzák, illetve a tenyészállatoknál és a vagyonértékű 

jogoknál az előbbi választási lehetőséggel nem lehet élni. 

 

1.4 Értékvesztés és visszaírása 

Az értékvesztés elszámolását és annak visszaírását a költségvetési év mérlegfordulónapjára vonatkozó értékelés 

keretében kell végrehajtani. 

1.4.1 Értékvesztés elszámolása a befektetett eszközöknél 

Az értékvesztés elszámolási kategóriát a befektetett eszközökön belül a következő eszközcsoportoknál kötelező az év 

végi piaci értékelés alapján alkalmazni: 

 egyéb tartós követeléseknél; 

 tartós részesedéseknél; 

 egyéb tartósan adott kölcsönöknél; 

 immateriális javakra és tárgyi eszközökre adott előlegeknél. 

Az tartós részesedéseknél az értékvesztést a következők szerint kell megállapítani: 

 a gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetésnél – függetlenül attól, hogy az a 

forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel – értékvesztést kell elszámolni, a befektetés 

könyv szerinti értéke és piaci értéke közötti – veszteségjellegű – különbözet összegében, ha ez a különbözet 

tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. 

 a befektetés piaci értéke meghatározásakor figyelembe kell venni: 

 a gazdasági társaság tartós piaci megítélését, a piaci megítélés tendenciáját, a befektetés (felhalmozott) osztalékkal 

csökkentett tőzsdei, tőzsdén kívüli árfolyamát, annak tartós tendenciáját, 

 a megszűnő gazdasági társaságnál a várhatóan megtérülő összeget, 

 a gazdasági társaság saját tőkéjétől a befektetésre jutó részt, a külföldi pénzértékre szóló befektetés esetén az Szt. 

60. § szerinti, az üzleti év mérlegforduló napjára vonatkozó választott devizaárfolyamon átszámított forint értéken.  

 amennyiben a befektetésnek az előzőek figyelembevételével meghatározott, mérlegkészítéskori piaci értéke 

jelentősen és tartósan magasabb, mint a befektetés könyv szerinti értéke, a különbözettel a korábban elszámolt 

értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Az értékvesztés visszaírásával a befektetés könyv szerinti értéke nem 

haladhatja meg az eredeti beszerzési értéket. 



Az értékelésénél értékvesztés visszaírást elszámolni kizárólag azoknál az eszközöknél lehet ahol a korábbi 

évben/években értékvesztés elszámolására sor került! 

A jelentős összegű eltérés számviteli politikában történő meghatározásánál figyelembe kell venni az Áhsz. 5. § 7.b) 

alpontjában foglaltakat. 

Minden esetben jelentős összegűnek kell tekinteni a különbözetet, ha a tulajdoni részesedést jelentő befektetéseknél, 

valamint a hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapíroknál – függetlenül attól, hogy azok a 

forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepelnek –, továbbá a készleteknél az értékvesztés 

összege meghaladja a bekerülési érték (a nyilvántartásba vételi érték) 20%–át vagy a 100 000 forintot. 

1.4.2 Értékvesztés elszámolása a készleteknél 

Az Szt. előírásai szerint a vásárolt készleteket bekerülési értéken, csökkentve az elszámolt értékvesztéssel, növelve a 

visszaírt értékvesztéssel kell értékelni. A saját termelésű készleteket a könyvviteli mérlegben alapvetően előállítási 

költségen, azaz utókalkuláció vagy norma szerinti közvetlen önköltségen kell értékelni. A közvetlen önköltségen való 

értékelés megfelelő önköltségszámítási rendszert feltételez. 

A vásárolt készleteknél (anyag, áru) bekerülési érték az Szt. 47–50. §–aiban szereplő tételek, vagy a beszerzési értékek 

alapján számított átlagos (súlyozott) beszerzési ár, vagy a FIFO módszer szerint meghatározott bekerülési érték. 

A vásárolt készleteknél az Szt. 56. §–a alapján a meghatározott feltételek fennállása esetén, piaci értékelés alapján 

kötelező értékvesztést elszámolnia. 

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

magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értéke, akkor azt a könyvviteli mérlegben a tényleges piaci 

értéken, ha pedig a saját termelésű készlet (befejezetlen termelés, félkész és késztermék, állat) bekerülési (előállítási), 

illetve könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert és várható eladási ára, 

akkor azt a könyvviteli mérlegben a még várhatóan felmerülő költségekkel csökkentett, várható támogatásokkal növelt 

eladási áron számított értéken kell kimutatni, a készlet értékét a különbözetnek értékvesztéskénti elszámolásával kell 

csökkenteni. 

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

termelésű készlet bekerülési (előállítási) értékét csökkentetten kell a könyvviteli mérlegben szerepeltetni, ha a készlet 

a vonatkozó előírásoknak (szabvány, szállítási feltétel, szakmai előírás stb.), illetve eredeti rendeltetésének nem felel 

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

csökkentését – a különbözetnek értékvesztéskénti elszámolásával – ez esetben addig a mértékig kell elvégezni, hogy a 

készlet a használhatóságnak (az értékesíthetőségnek) megfelelő, mérlegkészítéskor, illetve a minősítés elvégzésekor 

érvényes (ismert) piaci értéken (legalább haszonanyagáron, illetve hulladékértéken) szerepeljen a könyvviteli 

mérlegben. 

Az értékvesztés a fajlagosan kis értékű készleteknél a költségvetési szerv által kialakított készletcsoportok könyv 

szerinti értékének arányában is meghatározható. 

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

korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Az értékvesztés visszaírásával a készlet könyv szerinti 

értéke nem haladhatja meg az eredeti bekerülési értéket. 

A készletek értékvesztésének visszaírását a mérlegtételek értékelésénél abban az esetben szabad alkalmazni, ha azt a 

korábbi évben/években már számoltak el értékvesztést! 

A jelentős összeg megállapításánál az 1.4.1 pontban foglaltakat kell figyelembe venni. 

1.4.3 Értékvesztés a követeléseknél 

A követeléseknél értékvesztést kell elszámolni abban az esetben, ha a mérlegfordulónapon fennálló és a 

mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél a követelés könyv szerinti értéke és a követelés 

várhatóan megtérülő összege közötti – veszteségjellegű – különbözet mutatkozik, és ez a különbözet tartósnak 

mutatkozik és jelentős összegű. 



A követelések értékvesztésénél a „tartósság” kritériuma sajátosan értelmezendő, mivel a forgóeszközök között 

kimutatott követeléseknél nem az egy évet kell alapul venni, hanem a mérlegkészítésig megismert információk, ill. a 

megismert információkból valószínűsíthető, várható tendenciák alapján kell tartósnak minősíteni a követelések 

értékvesztését. 

A jelentős összeget a költségvetési szerv a számviteli politikájában kell rögzítenie, melynek megállapításánál 

figyelembe kell venni az Áhsz. 5. § 7/c. pontjában foglaltakat. Az értékvesztés elszámolása nem minősül követelés 

elengedésnek. 

Minden esetben jelentős összegűnek kell tekinteni a különbözetet, ha a követeléseknél (ideértve a vevőkkel, 

adósokkal, a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az előlegként adott 

összegeket) az értékvesztés összege meghaladja a bekerülési érték (a nyilvántartásba vételi érték) 20%–át vagy a kis 

értékű követelés összegét. 

A követeléseket lehet egyedileg és csoportosan is értékelni. Ennek részletes szabályait a 2.6. pont tartalmazza. 

 

1.5 Értékhelyesbítés és visszaírása 

Az értékhelyesbítést az Áhsz. 34. § (13)–(14) bekezdései szabályozza. Ennek lényege, hogy amennyiben a 

költségvetési szerv tevékenységét tartósan szolgáló 

 vagyoni értékű jogok, 

 szellemi termékek, 

 tárgyi eszközök (kivéve a beruházásokat és a beruházásra adott előlegeket), 

 tulajdoni részesedést jelentő befektetések 

 piaci értéke jelentősen meghaladja az adott eszköznek a visszaírás utáni könyvszerinti értékét, a piaci érték és a 

könyvszerinti érték közötti különbözetet a könyvviteli mérlegben az eszközök között értékhelyesbítésként, a saját 

tőkén belül értékelési tartalékként kell kimutatni. 

Ennek megfelelően a számviteli politikában meg kell határozni a tartósság (általában az évet meghaladó) fogalmat és a 

jelentős összeg mértékét. A jelentős összeg meghatározására a költségvetési szerveknél nincs általánosan kialakult 

gyakorlat. 

Az értékhelyesbítés alkalmazása esetén az Áhsz. 46. § (4) bekezdése szerint könyvvizsgálót kell megbízni a piaci 

értékelés felülvizsgálatával. 

Az értékhelyesbítés elszámolási módszere választható. 

Ha a költségvetési szerv él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével, akkor azt következetesen – évenként – 

alkalmaznia kell. 

1.6. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése 

A külföldi pénzértékre szóló követelés, ideértve a valutapénztárat és a devizaszámlákat befektetett pénzügyi 

eszközök, értékpapírok, aktív pénzügyi elszámolás, illetve kötelezettségeket (ideértve a passzív pénzügyi 

elszámolásokat is) a mérlegfordulónapján érvényes, az Szt. 60. §–a szerint devizaárfolyamon átszámított 

forintértékét meg kell állapítani. Ha az így megállapított forint érték és az értékelés előtti könyv szerinti értéke 

közötti különbözet jelentős összegű, akkor a deviza árfolyam változást el kell számolni. Minden esetben jelentős 

összegűnek kell tekinteni az eltérést, ha a külföldi pénzértékre szóló követelés, ideértve a valutatpénztárat és a 

devizaszámlákat befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír, aktív pénzügyi elszámolás, illetve kötelezettség 

(ideértve a passzív pénzügyi elszámolásokat is)mérlegfordulónapi értékelésekor a költségvetési év 

mérlegfordulónapjára vonatkozó – az Szt. 60. §–a szerinti – devizaárfolyamon átszámított forintértéke és az 

értékelés előtti könyv szerinti értéke közötti különbözetek összege meghaladja az értékelés előtti könyv szerinti 

érték 20%–át vagy a 100.000 forintot. 

A költségvetési szerveknél a szigorúbb felső korlát lesz várhatóan a 100 E Ft, mivel a külföldi pénzértékre szóló 

eszközök és kötelezettségek könyv szerinti értékei alapján számított 20%–a várhatóan meghaladja a 100 E Ft–ot, így 

az év végi értékelés ezeknél a tételeknél nem kerülhető el. 



Az év végi értékelés munkamenete a következő lesz: 

– a külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek könyv szerinti értékének megállapítása; 

– a fordulónapi érték meghatározása valamennyi külföldi pénzértékre szóló tételnél [előlegek, kölcsönök, 

részesedések, követelések, valuta, deviza, aktív pénzügyi elszámolás, kötelezettség(ideértve a passzív pénzügyi 

elszámolásokat is)] külön–külön a választott mérlegfordulónapi árfolyamok; 

– az árfolyam–különbözetek megállapítása valamennyi külföldi pénzértékre szóló tételre külön–külön (ez 

gyakorlatilag az előző két feladat különbsége); 

– ezek az összegek az összevont árfolyam–különbözet nagyságának meghatározása, majd minősítése; 

– amennyiben a költségvetési szerv számviteli politikájában meghatározottak szerint jelentős összegű az év végi 

összevont nem realizált árfolyam–különbözet, ezt a főkönyvi könyvelésben is rögzíteni kell az Áhsz. 33. §–ának 

(2) bekezdés a)–b) pontjai szerint egyenként minden külföldi pénzértékre szóló tételnél.  

A valuta– és devizaszámlák esetében az árfolyam–különbözeteket – jellegüknek megfelelően bevételként vagy 

kiadásként kell elszámolni. Az így keletkezett előirányzat–maradványt elkülönítetten kell a 424. számlán belül 

kimutatni, ez a maradvány az Ámr. vonatkozó előírása alapján kizárólag árfolyam–különbözetre vehető igénybe. 

 

Ha a nyilvántartásban lévő külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek könyv szerinti értéke és a 

fordulónapi árfolyamon számított értéke közötti különbözetek összege a számviteli politikában meghatározott jelentős 

összeget nem éri el, akkor nem kell módosítani a külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek könyv 

szerinti értékét. 

 

A devizás értékelések során elvégzett számítások az év végi értékelés dokumentációját képezik. 

 

2. A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközök értékelése 

2.1 Immateriális javak értékelése 

Az immateriális javak értékelésénél a szabályzatnak általában a következőket kell tartalmaznia: 

 rögzíteni kell az immateriális javak beszerzésének módját; 

 rögzíteni kell az immateriális javak bekerülési értéknek tartalmát; 

 meg kell határozni az állományból történő kivezetés feltételeit; 

 rögzíteni kell az év közbeni és az év végi értékelés eljárásait, módszereit; 

 rögzíteni kell a döntések előkészítéséért, azok végrehajtásáért felelős munkakörök, személyek megnevezését, a 

felelősségi viszonyokat. 

Az egyes eszközcsoportoknál a következő konkrét szabályozási feladatok lehetnek: 

Alapítás átszervezés aktivált értékénél: 

 rögzíteni kell, hogy a költségvetési szerv az alapítás–átszervezés értékét (ez kizárólag a minőségbiztosítás lehet) 

aktiválja–e – számviteli politika döntésnek megfelelően – és milyen feltételek mellett; 

 az alapítás–átszervezés aktivált értékének szabályozásának figyelembe kell venni, hogy értéke nem tartalmazhat 

beruházásnak, felújításnak minősülő költségeket; 

 rögzíteni kell, hogy az alapítás–átszervezés aktivált értékénél terven felüli értékcsökkenés nem lehet elszámolni; 

 rögzíteni kell az év végi értékelés végrehajtásának módját. 

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke: 

 rögzíteni kell, hogy a költségvetési szerv a kísérleti fejlesztés értékét aktiválja–e és milyen feltételek mellett. Az 

értékelési szabályzatban kell meghatározni – az Szt. és az Áhsz. előírásai figyelembevételével – az adott 

költségvetési szerv érvényesen a kísérleti fejlesztéshez tartozó költségek tartalmát, gyűjtési és elszámolási módját, 

nyilvántartását, év végi értékelését; 

 kísérleti fejlesztés aktivált értékének szabályozásánál figyelembe kell venni, hogy értéke nem tartalmazhatja az 

alap– és az alkalmazott kutatás, a kísérleti fejlesztés közvetett és általános költségeit; 

 rögzíteni kell, hogy a kísérleti fejlesztés aktivált értékénél a terven felüli értékcsökkenés elszámolási szabályait. 

 

 



Vagyoni értékű jogok és szellemi termékek értékelése: 

 meg kell határozni a vagyoni értékű jogok, a szellemi termékek beszerzési értékének, illetve a szellemi termékek 

közvetlen önköltségének tartalmát, az azt alátámasztó bizonylatok, számlák, szerződések, nyilvántartások rendjét;  

 a vagyoni értékű jogok között kell kimutatni a szellemi termékek felhasználási jogát (így a szoftverek is 

idesorolandók, ha nem tulajdoni jogot, hanem korlátozott felhasználói jogot szerzett a költségvetési szerv); 

 a vagyoni értékű jogok beszerzési értéke általában a megállapodás vagy a szerződés alapján kapott számla (pl. 

telefonhálózat használati jogáért fizetett összegek), a számlázott összegeken felül a bekerülési értékben általában 

más tételek nem kerülnek; 

 a szellemi termékek között a költségvetési szervnél leggyakoribbak a szoftverek, de 2005–től a szellemi termékek 

közé csak akkor kerülhet a vásárolt szoftver, ha tulajdonjogot szerzett a költségvetési szerv. A vásárolt szoftvereknél 

a számlázott érték, míg a saját előállítású szellemi termékeknél a közvetlen önköltség a bekerülési érték. Növelik a 

szoftverek nyilvántartási értékét a szoftver funkciójának jelentős bővülésével, átalakításával kapcsolatos kiadások, de 

program aktualizálásával kapcsolatosan felmerülő programkövetési kiadások nem aktiválhatók; 

 dönteni kell a vagyoni értékű jogok, a szellemi termékek értékcsökkenésének elszámolásáról, annak kezdetéről, 

befejezéséről a hasznos élettartamról; 

 dönteni kell, hogy a kis értékű (100 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti) vagyoni értékű jog, szellemi termék bekerülési 

értékét a használatba vételkor egyösszegben leírja a költségvetési szerv vagy sem; 

 rögzíteni kell, ha az immateriális javak terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása során eltér a kötelező leírási 

kulcsok alkalmazásától: 

 ha a várható használati idő figyelembevételével kisebb mértékben állapítja meg az értékcsökkenést, ekkor 

meghatározandó a bevont eszközök köre, illetve a várható használati idő megállapítására vonatkozó szabályok, 

az így meghatározott lineáris leírási kulcs; 

 azoknál az immateriális javaknál, ahol a szerződés eltérő időtartamot jelöl meg – mint a kötelezően előírt leírási 

kulcsok alapján számított használati idő –, ott a szerződés szerinti időtartam alapján is meghatározható az 

immateriális javaknál a leírási kulcs és a terv szerinti értékcsökkenés; meghatározandó az immateriális javak 

köre, illetve a várható használati idő alapján megállapított lineáris leírási kulcs; 

 rögzíteni kell, él-e a költségvetési szerv a vagyoni értékű jogoknál, illetve a szellemi termékeknél a piaci értéken 

történő értékeléssel. Erre vonatkozó döntés esetén meg kell határozni a piaci érték megállapításának módját, az erre 

vonatkozó információk hitelességének biztosítását, az értékhelyesbítés összegének változását, a jelentős a piaci érték 

változásának figyelemmel kísérésének módját; 

 rögzíteni kell, hogy a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek terven felüli értékcsökkenése meghatározásának 

módját (piaci érték), a tartós és a jelentős összegű eltérést tartalmát, az eszköz használhatóságának megítélése 

szempontjait, valamint, hogy a költségvetési szerv él–e a piaci értékelés miatti terven felüli értékcsökkenés 

meghatározása során az Áhsz. által biztosított mentesítési lehetősséggel; 

 célszerű rögzíteni az immateriális javak állományból történő kivezetésének (pl. értékesítés, térítés nélküli átadás) 

eseteit, elszámolásuk, bizonylatolásuk rendjét; 

 rögzíteni kell a döntések előkészítéséért, azok végrehajtásáért felelős munkaköröket 

 ki jogosult dönteni, milyen értékhatár felett, mely immateriális javaknál a beszerzésről, annak módjáról; 

 ki jogosult dönteni a jelentős összegű eltérés nagyságáról. 

 

Immateriális javakra adott előlegek értékelése: 

rögzíteni kell, hogy az immateriális javakra adott előlegeknél az értékvesztés, illetve erre vonatkozóan a visszaírás 

megállapításának módját, dokumentálásának szabályait 

külföldi pénzértékre szóló előlegek értékelési szabályait. (1.6. pontban foglaltak szerint) 

 

 

 

 



2.2 Tárgyi eszközök értékelése 

Tárgyi eszközök értékelésénél a szabályzatban rögzíteni kell, hogy 

 be kell mutatni a tárgyi eszközök beszerzési értékébe tartozó általános és sajátos tételek meghatározását, az adott 

tárgyi eszközhöz hozzákapcsolható tételek számítási módját; 

 rögzíteni kell a döntések előkészítéséért, azok a végrehajtásért felelős munkaköröket: 

 ki jogosult dönteni, milyen értékhatár felett, mely tárgyi eszközöknél, esetleg tárgyi eszköz csoportoknál a 

beszerzésről, annak módjáról; 

 ki jogosult dönteni a jelentős összegű eltérés nagyságáról. 

Az értékelési szabályzatban a tárgyi eszközök bekerülési értékének meghatározását konkrétan az egyes elemekre 

lebontva kell rögzíteni. 

A tárgyi eszközökre vonatkozó konkrét szabályoknak tartalmaznia kell még 

 az értékcsökkenés elszámolási szabályait, 

 az értékvesztés elszámolási szabályait, 

 az értékhelyesbítés választása esetén annak szabályait. 

 

2.3 Befektetett pénzügyi eszközök értékelése 

2.3.1 Tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékelése 

Az értékelési szabályzatban 

 rögzíteni kell a tartós tulajdoni részesedések beszerzési értékének megállapítását vásárlás, cégvásárlás, térítés 

nélküli átvétel, alapítás, tőkeemelés esetén; 

 a tulajdoni részesedést jelentő befektetéseknél, a csoportos nyilvántartás esetén, a bekerülési érték meghatározható a 

beszerzési értékek alapján számított átlagos (súlyozott) beszerzési ár, vagy a FIFO módszer szerint is; 

 meg kell határozni a költségvetési szervnél, hogy alkalmazza–e a csoportos nyilvántartás lehetőségét, mely 

befektetéseknél, csoportos nyilvántartás alkalmazása esetén pedig azt, hogy az átlagos (súlyozott) beszerzési árat, 

vagy a FIFO módszert alkalmazza; 

 rögzíteni kell, hogyan történik a költségvetési szervnél a külföldi pénzérték ellenében megszerzett részesedések 

értékelése (költségvetési szerv által választott devizaárfolyamon); 

 rögzíteni kell, hogy élne–e a piaci értéken való értékeléssel a részesedéseknél, tulajdoni részesedést jelentő 

befektetéseknél. Meg kell határozni, hogyan, milyen piaci információk (tőzsdei árfolyam) alapján kell a piaci értéket 

megállapítani, hogyan lehet ezen információk megbízhatóságát dokumentálni, az információk folyamatos 

rendelkezésére állását biztosítani. Meg kell határozni, mikor minősíti az értékhelyesbítés összegét jelentősnek a 

költségvetési szerv. Ki kell jelölni a piaci érték módszerének alkalmazására kijelölt személyt, munkakört, esetleg 

szervezeti egységet; 

 rögzíteni kell a tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, az értékvesztés visszaírása 

meghatározásának szabályait. Meg kell határozni a befektetés piaci értékének meghatározásánál figyelembeveendő 

tételeket, azok információs forrását, bizonylatait. El kell végezni a piaci érték tartós és jelentősen alacsonyabb vagy 

magasabb összegének minősítését. Meg kell határozni az értékvesztés és az értékvesztés visszaírásának 

nyilvántartási rendjét. 

2.3.2 Tartósan adott kölcsön, egyéb hosszú lejáratú követelések értékelése 

A tartósan adott kölcsönöket a tényleges kihelyezés összegében kell nyilvántartásba venni. 

A hosszú lejáratú követeléseket az elismert kamat nélküli értéken kell nyilvántartásba venni. Az adósminősítése 

alapján a költségvetési év december 31–én fennálló és az elemi költségvetési beszámoló készítés időpontjáig 

pénzügyileg nem rendezett tartósan adott kölcsönök (követelések) esetében értékvesztést el kell számolni a 

mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján, ha a könyv szerinti érték és a várhatóan 

megtérülő összeg közötti különbözet veszteségjellegű, és ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. 

Azt, hogy a megállapított különbözetnél milyen összeget tekint a költségvetési szerv jelentős összegű különbözetnek, 

a számviteli politikájában kell meghatároznia. 



Minden esetben jelentős összegű az a követelés, ha az értékvesztés összege a bekerülési érték 20%–át, vagy a 100 000 

Ft–ot meghaladja. Ez felső határ, a költségvetési szerv a számviteli politikájában ennél kisebb eltérést is jelentős 

összegűnek minősíthet. 

Az értékvesztés megállapítás részletes szabályait a 2.6 pont tartalmazza. 

Amennyiben a végrehajtott minősítés alapján a követelés várhatóan megtérülő összege jelentősen meghaladja a 

követelés könyv szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkentjük. A 

visszaírt értékvesztés összege nem haladhatja meg az elszámolt értékvesztés összegét. 

A könyvviteli mérlegben csak az éven túli követelés összege szerepelhet. Az adott kölcsönök következő évi törlesztő 

részletét az egyéb rövidlejáratú követelések között kell a könyvviteli mérlegben szerepeltetni. A főkönyvi számlákon 

átkönyvelni nem kell, emiatt a főkönyvi kivonat és a könyvviteli mérleg eltérhet. Az eltérést a könyvviteli mérleget 

alátámasztó leltárban kell levezetni. 

2.4 Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett  

      eszközök 

A központi költségvetési szervnek a helyi önkormányzattól az Ötv. 80/A–80/B. §–a alapján vagyonkezelésbe vett 

eszközt a vagyonkezelési szerződésben szereplő értéken kell nyilvántartásba venni. 

A könyvviteli mérlegben az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve 

vagyonkezelésbe vett eszközöket bekerülési értéken, illetve ezen bekerülési értéknek az elszámolt terv szerinti és 

terven felüli értékcsökkenési leírással csökkentett, a terven felüli értékcsökkenési leírás visszaírt összegével növelt 

könyv szerinti értéken kell kimutatni 

A terven felüli értékcsökkenésének meghatározásához és annak visszaírásához biztosítani kell az adatok 

összegyűjtését, az információk feldolgozását, valamint a terven felüli értékcsökkenési leírás és annak visszaírására 

vonatkozó javaslat elkészítését.  

2.5 Készletek értékelése 

A könyvviteli mérlegben a leltározás alapján megállapított, és az értékelési szabályok figyelembevételével értékelt 

raktáron levő új készletet kell felvenni. 

A készleteket az analitikus nyilvántartásokban féleségenként egyedileg kell nyilvántartani és értékelni. Csoportos 

nyilvántartás csak azoknál a készletfajtáknál alkalmazható, ahol az adott készletfajta tárolása során szükségszerű 

keveredés fordulhat elő. 

A csoportos nyilvántartás rendező elvei: 

 a készletek azonos felhasználási célt szolgáljanak, 

 egymással helyettesíthetők legyenek, 

 beszerzési egységáraik csak kismértékben térjenek el. 

 

Az elemi költségvetési beszámoló elkészítése előtt a készleteket mérlegelni kell abból a szempontból, hogy az adott 

készletfajta beszerzése tárgyi adómentes tevékenység érdekében történt–e vagy sem. Amennyiben az adott készlet 

tárgyi adómentes tevékenységet szolgál, a könyvviteli mérlegben a készlet értékét áfával növelten kell szerepeltetni.  

A mennyiségben és értékben vezetett analitikus nyilvántartásban történő könyvelés során a levonható általános 

forgalmi adót figyelmen kívül kell hagyni. Amennyiben áfával növelt áron kell az adott készletcsoportot értékelni, az 

analitikus nyilvántartásban szereplő készletfajtákat áfa kulcsok szerint kell csoportosítani, és a kulcsonként 

csoportosított készletértékhez külön bizonylaton az adott kulccsal számított áfa értéket hozzá kell adni.  

Alapítás–átszervezés miatt, feladattal együtt történő készletet az átadó költségvetési szerv által közölt könyv szerinti 

értéken kell állományba venni. 

A többletként fellelt készletet az ugyanolyan termék nyilvántartásban szereplő átlagárával egyezően, ennek hiányában 

forgalmi (piaci) értéken kell felvenni az analitikus nyilvántartásba és a könyvviteli mérlegben szerepeltetni. 



Az elemi költségvetési beszámoló elkészítése előtti leltározás során a készleteket meg kell vizsgálni abból a 

szempontból, hogy: 

 csökkent értékűek–e, vagyis a vonatkozó előírásoknak nem felel meg, felhasználása kétségessé válik vagy eredeti 

rendeltetésének már nem felel meg (pl. megrongálódott), 

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

értéke.  

Tartós az eltérés, ha az előző elemi költségvetési beszámoló készítéskor is fennállt, jelentős, ha összege meghaladja a 

bekerülési érték 20%–át, vagy a 100 000 Ft–ot. 

A felsorolt esetekben az adott készletfajta könyvviteli mérlegben szereplő értékét csökkenteni kell az értékvesztés 

elszámolásával. 

Az értékvesztés mértéke: 

 első esetben a készlet értékének csökkentését addig a mértékig kell elvégezni, hogy a készlet a használhatósági 

foknak megfelelő, mérlegkészítéskor, illetve a minősítés elvégzésekor érvényes (ismert) piaci értéken (legalább 

haszonanyag áron, illetve hulladékértéken) szerepeljen a könyvviteli mérlegben, 

 második esetben a készlet értékének csökkentését addig a mértékig végezzük el, hogy a készlet a elemi költségvetési 

beszámoló készítés időpontjában ismert piaci értéken szerepeljen a könyvviteli mérlegben. 

2.6 Követelések értékelése 

A követeléseket – függetlenül attól, hogy az a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel – 

az elfogadott, az elismert összegben a tőkeváltozással szemben kell nyilvántartásba venni.  

Követelések között kell kimutatni: 

 azokat a szerződésekből jogszerűen eredő, pénzértékben kifejezett (és kiszámlázott) általános forgalmi adót is 

tartalmazó – a fordított adózás kivételével – fizetési igényeket, amelyek az költségvetési szerv által már teljesített és 

az igénybe vevő által elfogadott, elismert termékértékesítéséhez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódnak (vevők); 

 az adósokkal szembeni követeléseket, melyek a költségvetési szervek alaptevékenysége keretében a külön 

jogszabályokban meghatározott és a költségvetési szerv által előírt, még be nem folyt összegek; 

 a rövid lejáratú kölcsönöket, visszterhesen átadott pénzeszközöket; 

 az előzőekben nem nevesített egyéb követeléseket, így: 

 a munkavállalókkal szemben előírt különféle követeléseket, 

 a költségvetéssel szembeni követeléseket, 

 a követelés fejében átvett más követeléseket (ideértve a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainál a 

járulékkövetelés fejében átvett követeléseket is), 

 a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, a tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítéséből származó 

követeléseket, 

 a tartósan adott kölcsönből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részleteket, 

 az egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részleteket,  

 a nemzetközi támogatási programok miatti követeléseket, 

 a támogatási programelőlegeket, 

 előfinanszírozás miatti követeléseket, 

 a szabálytalan kifizetés miatti követeléseket (ideértve a jogalap nélkül felvett támogatások, ellátások miatti 

követeléseket is), 

 garancia- és kezességvállalásból származó követeléseket, 

 a különféle egyéb követeléseket. 

 

A vevő által történő elismerés dokumentumai: 

 az eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzatban meghatározott fordulónapra vonatkozóan 

kiküldött, és a vevők által elfogadott egyeztető levél (a vevők által elfogadottnak minősül a követelés, ha az 

egyeztető levélre a megadott határidőn belül nem érkezik válasz, vagy elfogadó válasz érkezik), az adós által el nem 

ismert követelést a zárlati tételek elszámolása során át kell vezetni a „0” számlaosztályba, 

 a könyvviteli mérleg fordulónapját követő, de a elemi költségvetési beszámoló elkészítését megelőző pénzügyi 

teljesítés a vevő részéről. 

 



Elismert a jogszabályon alapuló követelés amennyiben jogszabály, határozat biztosítja az elismertséget, még akkor is, 

ha az adós vitatja azt. 

Az új kiadási és bevételi struktúra következtében a költségvetési szerv csak azokat a közhatalmi bevételeket 

mutathatja ki, melyeknek a címzettje. Azon részeit, melyet tovább kell adnia csak átfutó bevételként jeleníthető meg. 

Ennek ellenére a pénzügyileg nem teljesített közhatalmi bevételekkel kapcsolatos követelések teljes összegét a 

beszedő szerv köteles könyvviteli mérlegében kimutatni (függetlenül attól, hogy az a pénzügyi teljesítést követően 

megosztásra kerül). Kivéve, ha a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 

sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet 8. számú melléklete alapján analitikus nyilvántartó helyként 

csak adatszolgáltatásra kötelezett a költségvetési szerv. 

Az eredetileg elismert, de az utólag vitatott követelést a könyvekből ki kell vezetni. A vitatott követeléseket csak a 0 

számlaosztályban lehet kimutatni, a könyvviteli mérlegben értékkel nem szerepelhet. 

Az adósok és vevők tartozását, azok megfizetését folyamatosan figyelemmel kell kísérni, mert a lejárt fizetési 

határidejű követelések behajtására a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. 

Az adósok, vevők minősítése során vizsgálni kell a vevő, adós jövedelmi helyzetét, fizetőképességét, likviditási 

gondjainak tartósságát, továbbá azt, hogy a vonatkozó szerződés alapján garancia érvényesítésére van–e mód és esély, 

csődeljárást, felszámolási eljárást indítottak–e vele szemben, ha igen, a követelés milyen mértékű kielégítésére lehet 

számítani. 

Az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések értékelési elveinek meghatározása során az adósokat 

minősíteni kell: 

folyamatosan működő adósok, 

folyamatos működésükben korlátozott adósok (pl. felszámolás alatt lévő, csődeljárás alá vont, végelszámolás alatt 

lévő, jogutód nélkül véglegesen megszűnt stb.). 

A folyamatosan működő adósokkal szembeni adóköveteléseket lejáratuk szerint tovább kell csoportosítani: 

 90 napos, 

 91–180 napos, 

 181–360 napos, 

 360 napon túli. 

Ezen időszakok követeléseinek változása alapján kell azt a százalékos értékvesztést megállapítani, amit egy negyedév 

vonatkozásában a költségvetési szerv el kíván számolni. A tárgynegyedévben elszámolt értékvesztésével egyidőben a 

korábban elszámolt értékvesztést ki kell vezetni. 

Behajthatatlan követelés az a követelés, 

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

részben fedezi, a nem fedezett rész tekintetében, 

 amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett 

eszköz nem nyújt fedezetet, 

 a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott kis összegű követelések tekintetében, amelyet eredményesen 

nem lehet érvényesíteni, amelynél a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan 

behajtható összegével (a végrehajtás veszteséget eredményez, vagy növeli a veszteséget), illetve amelynél az adós 

nem lelhető fel, mert a megadott címen nem található és a felkutatása „igazoltan” nem járt eredménnyel,  

 amelyet a bíróság előtt érvényesíteni nem lehet, 

 amely a hatályos jogszabályok alapján elévült. 

 

A behajthatatlanság tényét és mértékét bizonyítani kell, melynek alapján a költségvetési szerv eredménytelen 

felszólítás után behajthatatlanná nyilvánítja a követelést, figyelemmel az érvényes felügyeleti szervi előírásokra. A 

behajthatatlan követelés leírása nem minősül követelés elengedésének.  



Amennyiben a költségvetési szerv a követelést behajthatatlanná nyilvánította, azt a könyvviteli mérlegben nem lehet 

kimutatni, azt hitelezési veszteségként a saját tőkével szemben le kell írni, kivéve a munkabérelőleg és az 

elszámolásra adott előleg értékvesztését, amit végleges kiadásként kell elszámolni. 

Az egyedileg értékelt követelések esetében értékvesztést kell elszámolni az adós, a vevő minősítése alapján a 

költségvetési év december 31–én fennálló és a elemi költségvetési beszámoló készítés időpontjáig pénzügyileg nem 

rendezett követeléseknél a elemi költségvetési beszámoló készítéskor rendelkezésre álló információk alapján, ha 

vélelmezhető a meg nem térülés. Az értékvesztést a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan 

megtérülő összege közötti veszteségjellegű különbözet összegében kell elszámolni, ha ez a különbözet tartósnak 

mutatkozik és jelentős összegű. 

A tartósnak mutatkozó eltérést a követelések esetében sajátosan kell értelmezni. A tartós eltérést csak befektetett 

pénzügyi eszközöknél lévő követeléseknél lehet a legalább egy éves időszakra egyértelműen alkalmazni. A 

forgóeszközök között kimutatott követelésekre az egy évnél hosszabb időszak nem jellemző. Az értékvesztés 

elszámolása során azonban nem csak a lejárt fizetésű határidejű tételeket kell számításba venni, így a tartósság kritériuma 

ebben az esetben azt kell, hogy jelentse, hogy a mérlegkészítésig megismert tendencia az adott partnernél „adósnál”, 

aminek alapján az értékvesztés indokoltnak látszik meghatározni. Az Szt. szerint a tartósság követelménye nem 

feltétlenül az elmúlt időszakra értendő, hanem a tendencia figyelembevételével fogjuk azt tartósnak minősíteni és nem a 

forgóeszközök között lévő követelés tartósságát, hanem partnerek, az „adósok” fizetési hajlandóságának tartós 

tendenciáját kell érteni. 

Ez az állandó partnerek esetében egyértelműen értelmezhető, de ha olyan partnerről van szó, amellyel eddig a 

költségvetési szervnek nem volt kapcsolata, akkor saját tapasztalataira kevésbé tud támaszkodni, hanem ilyen 

információkat kívülről kell begyűjtenie (pl. fizetési zavarok, csőd-eljárás, felszámolási eljárás stb.) és felhasználnia. 

A jelentős összegű minősítés adósonként és vevőnként a számviteli politikában a követelés összegének arányában 

meghatározott értéket jelent. 

Minden esetben jelentős összegű a különbözet, ha meghaladja az adott követelés értékének 20%–át vagy a 100 000 

Ft–ot. 

A vevőnként, az adósonként kisösszegű követelések könyvvitelben elkülönített csoportjára, a vevők, az adósok 

együttes minősítése alapján – ide nem értve az Áhsz. 31/A. § (1) bekezdése szerinti egyszerűsített értékelési eljárás 

körébe vont kisösszegű követeléseket – az értékvesztés összege ezen követelések nyilvántartásba vételi értékének 

százalékában is meghatározható, egy összegben elszámolható, elkülönítetten kimutatható. Ez esetben a következő évi 

mérlegfordulónapi értékeléskor a vevőnként, adósonként kisösszegű követelések – hasonló módon megállapított – 

értékvesztésének összegét össze kell vetni az előző évi, ilyen jogcímen elszámolt értékvesztés összegével és a csoport 

szintjén mutatkozó különbözetet – előjelének megfelelően – a korábban elszámolt értékvesztést növelő 

értékvesztésként, illetve a korábban elszámolt értékvesztés visszaírásaként kell elszámolni. 

 

Ha a költségvetési szerv a kisösszegű követeléseknél a százalékos értékelési lehetőséget nem választotta a számviteli 

politikájában, akkor ezeket a követeléseket, függetlenül a követelés összegétől egyedileg kell értékelni. 

A devizás követelések értékelési szabályai. 

A költségvetési szervnek a külföldi pénzértékre szóló követelése forintértékét a teljesítés (bekerülés) napján érvényes 

az Szt. 60. §-a alapján a számviteli politikában választott árfolyamon köteles nyilvántartásba venni a tőkeváltozással 

szemben. 

A valutapénztárban lévő valuta, a devizaszámlán lévő deviza, külföldi pénzértékre szóló követelés, befektetett 

pénzügyi eszközök, értékpapírok, aktív pénzügyi elszámolás, illetve kötelezettségeket (ideértve a passzív pénzügyi 

elszámolásokat is) a mérlegfordulónapján érvényes, az Szt. 60. §–a szerint devizaárfolyamon átszámított forintértékét 

meg kell állapítani. Ha az így megállapított forint érték és az értékelés előtti könyv szerinti értéke közötti különbözet 

jelentős összegű, akkor a deviza árfolyam változást el kell számolni. Minden esetben jelentős összegűnek kell 

tekinteni az eltérést, ha a külföldi pénzértékre szóló követelés, befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír, illetve 



kötelezettség mérlegfordulónapi értékelésekor a költségvetési év mérlegfordulónapjára vonatkozó – az Szt. 60. §–a 

szerinti – devizaárfolyamon átszámított forintértéke és az értékelés előtti könyv szerinti értéke közötti különbözetek 

összege meghaladja az értékelés előtti könyv szerinti érték 20%–át vagy a 100 000 forintot. 

A költségvetési szerveknél a szigorúbb felső korlát lesz várhatóan a 100 000 Ft, mivel a külföldi pénzértékre szóló 

eszközök és kötelezettségek könyv szerinti értékei alapján számított 20%–a várhatóan meghaladja a 100 000 Ft–ot, 

így az év végi értékelés ezeknél a tételeknél nem kerülhető el. 

Az év végi értékelés munkamenete a következő: 

 a külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek könyv szerinti értékének megállapítása; 

 a fordulónapi érték meghatározása valamennyi külföldi pénzértékre szóló tételnél (előlegek, kölcsönök, 

részesedések, követelések, valuta, deviza, aktív pénzügyi elszámolás, kötelezettség) külön–külön a választott 

mérlegfordulónapi árfolyamon; 

 az árfolyam – különbözetek megállapítása valamennyi külföldi pénzértékre szóló tételre külön–külön (ez 

gyakorlatilag az előző két feladat különbsége); 

 ezek összegeként az összevont árfolyam–különbözet nagyságának meghatározása, majd minősítése; 

 amennyiben a költségvetési szerv számviteli politikájában meghatározottak szerint jelentős összegű az év végi 

összevont nem realizált árfolyam–különbözet, ezt a főkönyvi könyvelésben is rögzíteni kell az Áhsz. 33 §–ának (2) 

bekezdés a)–c) pontjai szerint egyenként minden külföldi pénzértékre szóló tételnél. 

A valuta– és devizaszámlák esetében az árfolyam–különbözeteket – jellegüknek megfelelően – bevételként vagy 

kiadásként kell elszámolni. az így keletkezett előirányzat–maradványt elkülönítetten kell a 4212. számlán belül 

kimutatni, ez a maradvány az Ámr. vonatkozó előírása alapján kizárólag árfolyam–különbözetre vehető igénybe. 

Ha a nyilvántartásban lévő külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek könyv szerinti értéke és a 

fordulónapi árfolyamon számított értéke közötti különbözetek összege a számviteli politikában nem határozott jelentős 

összeget nem éri el, akkor nem kell módosítani a külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek könyv 

szerinti értékét. 

Az értékelésnél figyelemmel kell lenni az Szt. 60. § (10) bekezdésében foglaltakra, mely szerint ha a devizaszámlát 

vezető hitelintézet egy napon belül többször módosítja az árfolyamot, akkor a költségvetési szernek az értékelésnél az 

adott nap utolsó árfolyamát kell alkalmazni. 

2.7 Forgóeszközök között kimutatott forgatási célú értékpapír értékelése  

A szabályzatban rögzíteni kell 

 a hatályos jogszabályok alapján rendelkezhet–e a költségvetési szerv forgatási célú értékpapírokkal; 

 a forgatási célú értékpapírok minősítésének szempontjait a számvitel politikai döntésnek megfelelően; 

 a forgatási célú értékpapírok állományba vételkori bekerülési értékének meghatározását, figyelembe véve a 

csoportos nyilvántartás lehetőségét is; 

 a forgatási célú értékpapír bekerülési (beszerzési) értéke nem tartalmazhatja a (vételár részét képező, továbbá a 

kibocsátási okiratban, csereszerződésben, a vagyonfelosztási javaslatban meghatározott piaci, forgalmi, beszámítási 

érték részét képező (felhalmozott) kamat összegét. A kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (beszerzéskor 

fizetett) összegét kamatbevételt csökkentő tételként kell kimutatni. 

 a térítés nélkül átvett, az ajándékként, hagyatékként kapott, a többletként fellelt forgatási célú értékpapírok, 

részvények, üzletrészek állományba vételkori piaci (forgalmi) értékének a meghatározását, ennek a dokumentumait 

(ideértve az átadónál kimutatott nyilvántartás szerinti értéket is); 

 a diszkont értékpapíroknál hogyan történi a bekerülési érték meghatározása elsődleges, illetve másodlagos 

forgalomban beszerzett diszkont értékpapírok esetén, továbbá a névérték és a bekerülési érték különbözetének 

meghatározása, nyilvántartása, elszámolása; 

 a költségvetési szervnek arra vonatkozó döntését, hogy a beszerzéshez kapcsolódó bizományi díjat, vásárolt vételi 

opció díját a bekerülési érték részeként számolja–e el vagy nem; 

 a forgatási célú értékpapírok között lévő hosszú lejáratú értékpapírok értékvesztésének, az értékvesztés 

visszaírásának szabályait; 

hogyan történik a költségvetési szervnél a külföldi pénzértékre szóló forgatási célú értékpapírok értékelése. 



2.8 Pénzeszközök értékelése 

A könyvviteli mérlegben az előirányzat–felhasználási keret számlán lévő forint összegben, a Kincstár értesítő alapján 

kell szerepeltetni. 

A házipénztár könyvviteli mérlegben szereplő értéke a főkönyvi könyvelésben a házipénztár főkönyvi számlán lévő, a napi 

vagy az időszaki pénztárjelentéssel és a december 31–i tényleges pénzkészlettel egyező forint összeg. 

A könyvviteli mérlegben a valutapénztárban lévő valutakészletet, a devizaszámlán lévő devizáta költségvetési év mérleg 

fordulónapjára vonatkozó – az Szt. 60. §–a szerinti – devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell kimutatni, 

amennyiben a mérleg fordulónapi értékelésből adódó különbözetnek a külföldi pénzértékre szóló eszközökre, 

kötelezettségekre gyakorolt hatása a költségvetési szerv számviteli politikájában meghatározottak szerint jelentős összegű. 

A valutapénztárban lévő valutakészletnek, a devizaszámlán lévő devizának a költségvetési év mérleg fordulónapjára 

vonatkozó – az előzőekben meghatározott – értékelése előtti könyv szerinti értéke és az értékeléskori forintértéke 

közötti különbözetet, amennyiben az összevontan jelentős összegű: 

 a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza árfolyamveszteségét az egyéb folyó kiadások 

között, az árfolyamnyereségét az intézményi működési bevételek között kell elszámolni, 

 az idegen pénzeszközökhöz kapcsolódó valutakészlet, devizaszámlán lévő deviza árfolyamveszteségét, illetve 

árfolyamnyereségét a költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolásokkal szemben kell elszámolni 

 a szabályozásban célszerű kitérni a pénzkezelési szabályzattal és a leltározási szabályzattal való kapcsolatára; 

 a forintban meglévő pénzeszközöket nem kell értékelni, a ténylegesen kimutatott, – hitelintézeti, kincstári 

értesítéssel megegyezően – meglévő összeget kell pénzeszközként kimutatni; 

 a könyvviteli mérlegben a pénztári készpénzkészlet a házipénztár a mérleg fordulónapi pénztárjelentésben, illetve a 

készpénzleltárban szereplő összeggel megegyezően kell kimutatni; 

 meg kell határozni, hogy a költségvetési szerv hány különböző ország valutájával, devizájával rendelkezhet, ezeket, 

illetve ezek forintértékét hol különíti el, csak az analitikus nyilvántartásban, illetve a főkönyvi nyilvántartásban is; 

 rögzíteni kell a valuta–, illetve devizakészletek bekerülési értékének meghatározásánál a költségvetési szer által 

választott devizaárfolyamot, a külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelési szabályainak 

értelemszerű felhasználásával. A szabályozásnál figyelemmel kell lenni, hogy a forintért vásárolt deviza, valuta 

esetén a fizetett összeg a bekerülési érték, azaz a ténylegesen fizetett forint összeg alapján kell a nyilvántartásba 

vételi árfolyamot meghatározni; 

 rögzíteni kell, hogy a valuta, a deviza csökkenésének elszámolása az Szt. előírásai adta választási lehetőségek közül 

a valuta, a deviza beszerzéskori árfolyamon, átlagos beszerzési árfolyamon, illetve a FIFO módszer szerinti 

árfolyamon számított forintértéken történi–e. A választott módszert számítással indokolt alátámasztani, 

meghatározva munkaigényét, a választott módszerrel keletkező árfolyam különbözetek nagyságát; 

 rögzíteni kell, hogy a valuta–, illetve devizakészlet mérleg fordulónapra vonatkozó – külföldi pénzértékre szóló 

eszközök és kötelezettségek mérleg fordulónapi a költségvetési szerv által választott devizaárfolyamon történő – 

értékeléséből adódó különbözet összege mikor jelentős összegű. 

 

2.9 Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 

A szabályzatban  

 rögzíteni kell a költségvetési szervnél jelentkező tételek jogcímeit, azok dokumentálásának módját; 

 rögzíteni kell az aktív pénzügyi elszámolások rendezésének érdekében a költségvetési szervnél alkalmazott 

egyeztetési eljárás menetét, határidőit, felelőseit (nem számolhatók el olyan tételek, amelyeknek 

következményeként a tartalékok nagysága a könyvviteli mérlegben nem a valóságnak megfelelő mértékét mutatja); 

 az aktív pénzügyi elszámolásokat a könyvviteli mérlegben könyv szerinti értéken kell szerepeltetni 

 rögzíteni kell, hogy a behajthatatlan, valamint leltárral alá nem támasztható aktív pénzügyi elszámolásokat el kell 

számolni végleges költségvetési kiadásként. 

A devizában lévő aktív pénzügyi elszámolásokat a követeléseknél a 2.6. pont tartalmazza. 

 



3. A könyvviteli mérlegben szereplő források értékelése 

3.1 Saját tőke értékelése 

Tartós tőke 

A tartós tőke az alapításkori tartós tőke összegével egyenlő. Értéke csak átszervezés miatti jelentős feladatkör módosulás 

esetén változhat (összevonás, beolvasztás, kiválás, megosztás, szétválás). 

Tőkeváltozás 

A tőkeváltozást a nyilvántartás szerint könyvszerinti értéken kell a könyvviteli mérlegben beállítani.  

A saját tőke növekedhet: 

 a folyó évi költségvetés, a költségvetési előirányzat–maradvány, a vállalkozási tevékenység maradványa terhére 

teljesített, befektetett eszközök állományát növelő – ideértve a bérbevett eszközökön végzett beruházások és 

felújítások miatti értéknövekedést is – kiadásokból, 

 központi beruházásból, 

 a készletek, a követelések és a kötelezettségek állományának változásából, 

 a saját kivitelezésű beruházás, felújítás miatt, 

 az elszámolt értékvesztés visszaírásából, 

 az immateriális javaknál és a tárgyi eszközöknél elszámolt terven felüli értékcsökkenés visszaírása miatt, 

 a piaci értékelés alapján meghatározott értékhelyesbítés összegével, illetve annak növekedése miatt, 

 az ajándékként, az adományként, a hagyatékként kapott, a többletként fellelt, a követelés fejében átvett eszközök 

nyilvántartásba vételéből. 

A tőke növekedéseként kell kimutatni az előző bekezdésben foglaltakon kívül a költségvetési feladatok ellátása 

érdekében térítésmentesen átvett eszközök és térítésmentes (társadalmi) munkával létrehozott javak tartós forrását, 

valamint a költségvetési szerv által vállalt kötelezettségek leírását (törlését). 

A saját tőke csökkenhet: 

 a befektetett eszközök értékcsökkenése, értékvesztése, selejtezése, más gazdálkodó szerv részére történő 

térítésmentes átadása, 

 a készletek felhasználása, selejtezése, gazdálkodó szerv részére történő térítésmentes átadása, kötelezettségek 

állományváltozása, 

 a befektetett eszközök és készletek értékesítése, 

 a költségvetési szerv másokkal szemben támasztott követelésének állományváltozása, továbbá leírása (törlése), a 

követelés jogcímére vonatkozó külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével, 

 az immateriális javaknál és tárgyi eszközöknél elszámolt terven felüli értékcsökkenés miatt, 

 a piaci értékelés alapján meghatározott értékhelyesbítés összegének csökkenése miatt, 

 a készletek, követelések értékvesztése miatt, 

a leltárhiány, a kötelezettség fejében átadott eszközök kivezetése miatt. 

 

Értékelési tartalék 

A szabályzatban rögzíteni kell az értékelési tartalék meghatározásának, elszámolásának, nyilvántartásának rendjét, az Szt., 

illetve az Áhsz. által lehetővé tett eszközöknél elszámolt értékhelyesbítéshez igazodva. 

3.2 Tartalékok értékelése 

A tartalékok értékelésével összefüggésben a szabályzatban rögzíteni kell az alap–, kiegészítő, kisegítő, illetve a 

vállalkozási tevékenység tartalékainak meghatározási, elszámolási és nyilvántartási rendjét. A tartalékokat a 

könyvviteli mérlegben könyv szerinti értéken kell kimutatni. 

3.3 Kötelezettségek értékelése 

 

 



A szabályzatban a kötelezettségek értékelésével  

 rögzíteni kell a hosszú– és rövid lejáratú kötelezettségekkel kapcsolatban jogcímenként a kötelezettségek a költségvetési 

szerv általi elismerése igazolásának, a kötelezettség ellenértéke meghatározásának módját, a bejövő számlák fogadásának, 

nyilvántartásának rendjét, a költségvetési szerv által el nem ismert teljesítés rendezésének szabályait, felelőseit; 

 rögzíteni kell a külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek (ideértve a passzív pénzügyi elszámolásokat is) 

értékelésénél a költségvetési szerv által választott devizaárfolyamot, a külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek év 

végi értékelésének szabályait.  

 Minden esetben jelentős összegűnek kell tekinteni, ha a külföldi pénzértékre  szóló kötelezettség (ideértve a passzív 

pénzügyi elszámolásokat is)mérlegfordulónapi értékelésekor a költségvetési év mérlegfordulónapjára vonatkozó – 

az Szt. 60. §–a szerinti devizaárfolyamon átszámított forintértéke és az értékelés előtti könyv szerinti értéke közötti 

különbözet meghaladja az értékelés előtti könyv szerinti érték 20%–át vagy a 100.000 forintot. 

 rögzíteni kell a kötelezettségvállalások meghatározásának, nyilvántartásának rendjét, összhangban a „0” 

számlaosztályban az ehhez kapcsolódó nyilvántartásokkal; 

 rögzíteni kell a sajátosan értékelendő kötelezettségek értékelésének rendjét  devizában kapott előlegek, 

kötelezettségek, ha a kötelezettség visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél); 

 meg kell határozni a nem számlázott szállítások negyedévente történő megállapításának rendjét, bizonylatait, 

elszámolását, illetve a mérlegjelentés elkészítését követően kivezetését. 

 

Passzív pénzügyi elszámolások értékelésénél 

 rögzíteni kell, hogy a költségvetési szervnél ezen a jogcímen milyen tételek keletkezhetnek és ezek 

dokumentálásának módját; 

 rögzíteni kell a passzív pénzügyi elszámolások rendezésének érdekében a költségvetési szervnél alkalmazott 

egyeztetési eljárás menetét, határidőit, felelőseit; 

 devizában lévő passzív pénzügyi elszámolások értékelési szabályait a követeléseknél a 2.6. pont tartalmazza. 

 az önellenőrzéssel feltárt, leltárral alá nem támasztható, nem beazonosítható passzív pénzügyi elszámolásokon 

jelentkező többletet az egyéb sajátos bevételek közé kell átvezetni, ezek a tételek passzív pénzügyi elszámolások 

között nem mutathatóak ki. 

III. Az értékelési eljárásokat, módszereket alátámasztó bizonylatok köre 

Az értékelési szabályzatban a költségvetési szervnek az egyes mérlegtételek értékelésénél alkalmazott bizonylatok 

felsorolását, ezek kitöltési szabályait, a bizonylatok útját szabályoznia kell. Az egyes bizonylatoknak legalább a 

következő adatokat tartalmaznia kell 

 eszköz vagy forrás csoport pontos megnevezését, főkönyvi számlaszámát, 

 az értékelés módszerének megnevezését, 

 az értékadatokat; 

 a könyvekben való rögzítéshez szükséges döntéseket; 

 az értékelés dátumát; 

 a bizonylat elkészítőjének nevét; 

 az engedélyező aláírását. 

 

IV. Zárórendelkezések, hatálybalépés időpontja, dátum, aláírás 

2. Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata 

A költségvetési szerveknek az Áhsz. 8. § (4) bekezdés a) pontja alapján el kell készíteniük az eszközök és források 

leltározási és leltárkészítési szabályzatát. 

A következő rész egy olyan Minta szabályzatot tartalmaz, amely minden leltározási és leltárkészítési szabályt 

tartalmaz, amelyek a központi költségvetési szerveknél előfordulhatnak. A leltározási és leltárkészítési szabályzat 

minta szerkezete nem kötelező, de a szabályzatba foglalt előírásoknak meg kell felelniük, mind az Szt–ben, mind az 

Áhsz–ben található, a leltározásra vonatkozó követelményeknek. 



I. Általános rész 

1. A leltározási és leltárkészítési szabályzat (továbbiakban: szabályzat) célja. 

A szabályzat célja az éves elemi költségvetési beszámoló részét képező könyvviteli mérleg tételeit alátámasztó leltárak 

készítésére és a leltárban szereplő eszközök, kötelezettségek leltározására, értékelésére vonatkozó, az adott költségvetési 

szervre érvényes szabályok írásba foglalása, evvel elősegítve, hogy az elemi költségvetési beszámoló a költségvetési szerv 

vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetétől a valós képet mutassa. 

2. A szabályzat elkészítéséért, illetve aktualizálásáért felelős személy meghatározása 

A szabályzat elkészítéséért, tartalmáért, megváltoztatásáért, aktualizálásáért a költségvetési szerv vezetője a felelős. 

A számviteli politika keretében elkészített szabályzatot a költségvetési szerv vezetőjének kell jóváhagynia. A 

szabályzat módosítására akkor van szükség, illetve lehetőség, ha azt az Szt., illetve az Áhsz. előírások 

megváltoztatása, vagy ha a szabályzat elfogadásakor fennálló körülményekben olyan lényeges változás következik be, 

amely a változtatást szükségessé teszi. 

3. Leltározással kapcsolatos fogalmi meghatározások 

Leltározás: olyan tevékenység, amellyel a költségvetési szerv a tulajdonában, a kezelésében vagy tartós használatába 

adott eszközöket, valamint azok forrásait számbaveszi, megállapítja azoknak a valóságban meglévő állományát. A 

leltározási tevékenység tehát kiterjed a költségvetési szerv birtokában lévő idegen eszközökre is. 

Leltár: olyan tételes kimutatás, amely a költségvetési szerv eszközeinek és forrásainak a valóságban is meglévő 

állományát egy meghatározott időpontra vonatkozóan mennyiségben és értékben is tartalmazza. 

Kiegészítő leltár: a leltározás alapján készített kimutatás, azokat az eszközöket és forrásokat tartalmazza, amelyek a 

könyvviteli mérlegben nem szerepelnek. A kiegészítő leltárba kell foglalni a leltározás eredményeként megállapított 

munkahelyen használatba lévő és csak mennyiségben nyilvántartott kis értékű tárgyi eszközök, kis értékű szellemi 

termékek és kis értékű vagyoni értékű jogok állományát. 

Leltározási utasítás: a költségvetési szerv vezetője által a leltározási ütemtervben megjelölt konkrét eszköz vagy 

forráscsoport leltározási feladatait előíró intézkedés. 

Leltározási ütemterv: a költségvetési szerv gazdasági vezetője által minden évben az összes eszköz és forráscsoport 

leltározási feladataira kiadott feladatterv, amely tartalmazza a leltári körzeteket, leltárfelelősök, ellenőrzök személy 

szerinti kijelölését. A leltározási ütemtervet a költségvetési szerv vezetője hagyja jóvá. 

Leltározás módszere: 

 Mennyiségi felvételnél 

 felvételkor a nyilvántartással való összehasonlítással állapítják meg a tényleges mennyiséget; 

 felvételkor a mennyiségi nyilvántartásoktól függetlenül állapítják meg, a nyilvántartásokkal utólag hasonlítják 

össze; 

 Egyeztetés esetén 

 egyeztető levéllel, 

 személyes egyeztetéssel, 

 Speciális egyeztetésnél a bizonylatok adatait kell összehasonlítani a nyilvántartás adataival. 

 

Leltári körzet: az Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott szervezeti egységek, valamint elhelyezési 

körülmények figyelembe vételével kialakított helyiségek csoportja. 

Leltárfelelős: leltári körzetenként kijelölt dolgozó, akinek feladata az eszközmozgások bizonylatainak kezelése, 

közreműködés a leltározás előkészítésében, lebonyolításában, a leltári eltérések rendezésében, a felesleges eszközök 

feltárásában, a használatból kivont eszközök elkülönítésében, a leltározási szabályzatban meghatározott feladatok 

végrehajtásában. 



Leltárkülönbözet: a leltározás eredményeként megállapított mennyiség és a nyilvántartásokban szereplő mennyiség 

közötti eltérés. A leltárkülönbözet lehet hiány vagy többlet. 

Leltári eltérések kompenzálása: a leltári hiány és a többlet összeszámítása. Leltári hiányt és leltári többletet csak 

raktárban kezelt készleteknél és kis értékű tárgyi eszközöknél szabad kompenzálni. A kompenzálás csak akkor 

hajtható végre, ha a hiány és a többlet azonos cikkcsoportba tartozó, hasonló értékén és rendeltetésű, valamint 

egymással helyettesíthető eszközöknél keletkezett. 

Káló: természetes mennyiségi csökkenés és a kezeléssel együtt járó veszteség mértékén belüli hiány. 

4. A leltározásra vonatkozó jogszabályi előírások 

Az Szt. 69. §–ának (1) bekezdése alapján a könyvek  év végi zárásához, az elemi költségvetési beszámoló 

elkészítéséhez, a könyvviteli mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és e törvény előírásai 

szerint megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a költségvetési szervnek a könyvviteli mérleg 

fordulónapján meglévő eszközeit és forrásait mennyiségben és értékben. 

Az Áhsz. 37. §–ának (1) bekezdése szerint a költségvetési évről, december 31–ei fordulónappal készített könyvviteli 

mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – minden évben 

leltározni kell, amely alapján kell a költségvetési szervnek a leltárát elkészítenie. A költségvetési szerv minden évben 

köteles az elemi költségvetési beszámolója könyvviteli mérlegének minden sorát leltárral alátámasztani, még akkor is, ha 

alkalmazza az Áhsz. 37. §–ának (7) bekezdését. 

Az Áhsz 37. § (3) bekezdése meghatározza azokat az eszköz és forráscsoportokat, amelyeket mennyiségi felvétellel és 

azokat, amelyeket egyeztetéssel kell leltározni. 

Mennyiségi felvétellel kell leltározni: 

– tárgyi eszközök (kivétel a beruházási előleg), 

– készletek, 

– pénzeszközök, 

– üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök. 

Egyeztetéssel kell leltározni: 

– immateriális javak, 

– beruházási előlegek, 

– követelések (kölcsönök is), 

– befektetett pénzügyi eszközök, 

– értékpapírok, 

– egyéb aktív pénzügyi elszámolások, 

– források. 

Az Áhsz. 37. § (4) bekezdése szerint a költségvetési szerv az üzemeltetést, kezelést végző szerv által december 31-ei 

fordulónap vonatkozó évenkénti leltározása alapján elkészített, hitelesített és a megállapodásban meghatározott 

időpontig megküldött leltárral köteles alátámasztani a december 31-ei fordulónapra elkészített könyvviteli mérlegét. 

A könyvviteli mérlegben értékkel nem szereplő, használt és használatban levő készleteket, kis értékű immateriális 

javakat, tárgyi eszközöket a költségvetési szerv saját döntése alapján az ebben a szabályzatban meghatározott módon 

leltározza. (Áhsz. 37. § (6) bekezdés) 

Az Áhsz. 37. §–ának (7) bekezdése kimondja, hogy amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és 

ellenőrzött, valamint a költségvetési szerv az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról 

folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a fizikai leltározási tevékenységet 

elegendő kétévenként végrehajtani a központi költségvetési szerveknek az irányító (felügyeleti) szerv egyetértésével. 

Kötelező a leltározást végrehajtani, amennyiben a költségvetési szervnek az Áhsz. 13/A. §–a szerint (átszervezés 

miatti) elemi költségvetési beszámoló készítési kötelezettsége keletkezett. 

Ha a költségvetési szerv alkalmazza az Áhsz. 37. §–ának (7) bekezdését, a szabályzatban rögzítenie kell, hogy a 

fizikai leltározási tevékenység kétévenkénti végrehajtását, mely eszközcsoportokra vezeti be. A költségvetési szervnek 



nem kell minden olyan eszközre alkalmaznia az évenkénti mentesítést, amelyre a fizikai leltározás a kötelező, hanem 

kiválasztható egy–egy nagyobb tételszámú eszközcsoport pl. gépek. Rögzíteni kell azt, is, hogy a két év alatt melyik 

eszközt, melyik évben fogja leltározni. 

II. A leltározás részletes szabályai 

1. A leltározás személyi feltételei: 

 meg kell határozni a szabályzatban a leltározás felelőseinek, közreműködőinek kiválasztási szempontjait, feladatait, 

illetve felelősségüket; 

 leltározási utasításban kijelölt, leltározásban résztvevő személyeket megbízó levéllel kell ellátni; 

 leltározás felelősei, illetve közreműködői a költségvetési szerv vezetője, gazdasági vezetője, leltározás főfelelőse, 

leltárfelelősök, leltározási egységek(körzetek) leltárfelelősei, leltározók (leltárfelvételért felelősök), leltárellenőrök; 

 költségvetési szerv vezetőjének feladatai a leltározáshoz kapcsolódóan: 

 felelős a leltározási és leltárkészítési szabályzat elkészítéséért, módosításáért; 

 évente elkészítteti a leltározási ütemtervet és kijelöli a leltározás főfelelősét; 

 leltározás megkezdése előtt kiadja a leltárutasítást; 

 leltárhiány esetén dönt a hiány megtérítéséről; 

 leltárértékelést követően utasítás ad a leltározás során tapasztalt hiányosságok jövőbeni megszüntetéséhez 

szükséges intézkedések megtételére; 

 költségvetési szerv üzemeltetési (műszaki) vezetőjének feladatai: 

 leltározás lebonyolításához szükséges tárgyi, technikai feltételek és műszaki képzettségű dolgozók eredményes 

közreműködésének biztosítása; 

 megadott szempontok szerint a leltárkörzetek kijelölése és azok leltározásra való előkészítése; 

 költségvetési szerv gazdasági vezetőjének feladatai: 

 mint a leltározás főfelelőse felel a leltározással kapcsolatos előkészítő és lebonyolító tevékenységek 

megszervezéséért; 

 leltározási feladatok – előkészítő folyamatok, leltározás, értékelés – felmérése; 

 éves leltározási ütemterv elkészítése, ennek során a leltározandó körzetek leltárfelelőseinek, leltári ellenőrök 

személy szerinti kijelölése; 

 leltározási munkák megkezdése előtt leltárértekezlet megszervezése, levezetése; 

 leltározási munka folyamatában a leltározó bizottság és leltári ellenőrök részére szakmai tájékoztatás nyújtása, a 

munkák ellenőrzése; 

 leltározási szabályzatban, leltározási ütemtervben foglaltak betartásának ellenőrzése; 

 leltár felelősének feladatai, felelőssége: 

 gazdasági vezető útmutatásai alapján felelős a leltározás gyakorlati lebonyolításáért; 

 leltározással kapcsolatos irányítói, ellenőrzési jogköre a költségvetési szerv egészére kiterjed; 

 gondoskodik a leltározási szabályzatban és az éves leltározási ütemtervben foglalt elvégzendő feladatok 

előkészítéséről; 

 meghatározza a leltározás menetét; 

 megszervezi az érintett szervezeti egységek vezetőinek bevonásával a leltározás előtti selejtezési munkákat, 

leltározás végrehajtását és ellenőrzését; 

 felméri a leltározás munkaidő szükségletét, biztosítja a leltározó munkaerő–kapacitást; 

 biztosítja valamennyi leltározási egység számára a leltározáshoz szükséges technikai eszközöket, leltári 

nyomtatványokat; 

 szakmailag irányítja a leltárak értékelését; 

 ellenőrzi a kiadott feladatok végrehajtását; 

 leltározási egységek (körzetek) leltárfelelősei felelőssége, feladataik: 

 leltárfelelős útmutatásai alapján és irányításával felelősek a leltározási szabályzatban és éves leltározási 

ütemtervben foglaltak végrehajtásáért a leltározási egységük (körzetük) tekintetében; 

 leltározási egységük (körzetük) tekintetében elvégzik a leltárfelelős feladatait; 

 leltározók feladatai: 



 általában csoportba beosztva a leltári csoportvezetők irányításával elvégzik a leltározandó eszközök azonosítását; 

 ellenőrzik a leltározandó eszközök teljes körűségét; 

 elvégzik a leltározás során, illetve annak befejezése után felmerülő minden, a leltározással összefüggő 

adminisztrációs munkát; 

 leltárellenőrök feladatai: 

 költségvetési szerv gazdasági vezetője vagy az által kinevezett leltárfelelős utasítása, illetve irányítása alapján a 

leltározás ellenőrzése; 

 leltározási előfeltételek biztosításának ellenőrzése; 

 mennyiségi felvételek helyességének és szakszerűségének ellenőrzése; 

 leltározandó, de mennyiségi felvételt nem igénylő eszközök és források felvételének vizsgálata; 

 leltározandó, de mennyiségi felvételt nem igénylő eszközök és források felvételének vizsgálata; 

 leltározással összefüggő valamennyi számítás és értékelés helyességének vizsgálata; 

 ellenőrzés során tapasztalt rendellenességeket a leltárfelelősnek jelentik; 

 ellenőrzésük tényét az ellenőrzött bizonylatokon, összesítőkön aláírásukkal igazolják. 

2. A leltározás előkészítésének feladatai 

A leltározás megkezdése előtt: 

 fel kell mérni, és meg kell határozni a konkrét feladatokat, 

 időben gondoskodni kell, hogy a szükséges létszám és munkaeszközök rendelkezésre álljanak, 

 a leltározás megkezdése előtt a leltározásban résztvevőket oktatásban kell részesíteni, amelyről jegyzőkönyvet kell 

felvenni; 

 leltározási egységek (körzetek) kijelölése, kijelölés szempontjait; 

 szervezeti felépítést, hatáskört, felelősséget figyelembe véve; 

 területi elhelyezkedést, szétszórtságot figyelembe véve a rendező elv lehet területi vagy tevékenységi körök 

szerinti; 

 eszközök, források leltározására való előkészítése módjának meghatározása (különösen a tárgyi eszközök, készletek 

tekintetében): 

 tárolási, raktározási rend biztosítása; 

 eszközök fajta, méret, minőség szerinti csoportosítása, tárolása; 

 számviteli nyilvántartáshoz igazodó elkülönítések végrehajtása (új, használt, használhatatlan, csökkent értékű, 

idegen, máshol tárolt, nullára leírt, érték nélküli stb. eszközök). 

 leltározók, leltárellenőrök felkészítése, a leltározáshoz szükséges segéderő biztosítása és felkészítése 

(leltárértekezlet szabályozása); 

 leltározáshoz szükséges technikai eszközök (mérőeszköz, súlytáblázatok, leltározás megtörténtét jelölő eszközök) 

biztosítása; 

 mennyiségi nyilvántartások (raktári, munkahelyi) előkészítése; 

 leltározás előtt le kell bonyolítani a selejtezéseket, gondoskodni kell a selejtezett eszközök elszállításáról, 

megsemmisítéséről és a nyilvántartásokból való kivezetésükről; 

 intézkedni kell, hogy leltárfelvétel idején az eszközmozgások a lehetőségekhez képest szüneteljenek, illetve csak 

indokolt esetben történjenek, 

 leltározási ütemtervet kell készíteni.  

A leltározási ütemtervnek tartalmaznia kell: 

 a leltározás előkészítésével, a leltárfelvétellel és értékelésével kapcsolatos összes munkafolyamat megkezdésének és 

befejezésének tervezett idejét, 

 a leltározásba bevont eszközök és források körét, 

 a munkafolyamatok elvégzéséért felelős személyek megnevezését, 

 leltározási helyszínek megjelölését, leltározási helyszínenként a leltározás időpontjának és az adott helyszínen 

leltározó bizottság megnevezését. 

A leltározási ütemtervet a gazdasági vezető állítja össze, és a költségvetési szerv vezetője hagyja jóvá. A leltározási 

ütemtervben foglaltakat csak a költségvetési szerv vezetőjének egyeztetésével lehet módosítani. 



 

3. A leltározás bizonylati rendjének szabályozása 

 leltározás bizonylatainak meghatározása: 

 leltárfelvételi ívek, jegyek; 

 leltárnyitó, leltárfolyamatossági, leltárzáró jegyzőkönyvek; 

 felelősségvállalási nyilatkozatok; 

 leltározás bizonylati beszerzésének módja: 

 vásárolt bizonylatok; 

 saját készítésű, előállítású bizonylatok; 

 leltározás bizonylataival szembeni követelmény: 

 meg kell felelniük a bizonylatokkal szembeni alaki, tartalmi követelményeknek; 

 szigorú számadás alá kell vonni őket; 

 bizonylatok kellékei: 

 bizonylatszám, megnevezés; 

 leltárfelvétel helye, időpontja; 

 leltározott eszközök pontos neve (cikkszám, azonosító) mennyiségi egysége, mennyisége; 

 utalás az eszköz számviteli sajátosságaira (felesleges, máshol tárolt, stb.); 

 aláírások (leltározó, ellenőr, készletező, raktáros); 

 példányszám. 

A leltározás folyamán felhasznált bizonylatok szigorú számadási kötelezettség alá vont bizonylatoknak minősülnek, 

ezért beszerzésükkor a sorszámozás folyamatosságát ellenőrizni kell. Az esetleges eltérést jegyzőkönyvben kell 

rögzíteni. A leltározás megkezdése előtt a nyomtatványokról a leltározás vezetője gondoskodik. A nyomtatványokat 

kötelező elzárva tartani és gondoskodni kell a szigorú számadású nyilvántartás vezetéséről is. 

A leltározási bizonylatokat leltározási körzetenként, átvételi elismervény ellenében kell átadni a leltározásban 

résztvevők számára. A rontott vagy üresen maradt nyomtatványokkal is el kell számolni, melyeket a nyilvántartásban 

„rontott”, vagy „üres” megjelöléssel kell ellátni. 

A leltározás során használt nyomtatványok, dokumentumok: 

 megbízólevél, 

 leltárnyitó jegyzőkönyv, 

 leltárfelvételi jegyek, 

 leltárfelvételi ívek, 

 a felelős elszámoló nyilatkozata, 

 leltárzáró jegyzőkönyv. 

A leltározás során alkalmazható szabvány nyomtatványok: 

 B. 14–20/a.r.sz. Készletek leltári íve 

 B. 14–21/a.r.sz. Leltárfelvételi ív és összesítő készletek felvételére 

 B. 14–10/a.r.sz. Leltárfelvételi jegy ingatlanok (épületek, építmények, telkek) felvételére 

 B.sz.ny. 14–14/a.r.sz. Leltárfelvételi ív tartalék motorok felvételéhez 

 B. 14–13/a.r.sz. Tárgyi eszköz leltárfelvételi ív gépek, berendezések felvételére 

 B. 14–15/a.r.sz. Tárgyi eszköz leltárfelvételi ív és összesítő gépekhez, berendezésekhez 

 B. 14–16/a.r.sz. Kimutatás a tárgyi eszközök hiányáról vagy többletéről 

A leltározás lezárását követően a leltárhoz kapcsolódó valamennyi bizonylatot irattározni kell, és azokat legalább 8 

évig meg kell őrizni. 

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet előírásai részletesen – és 

kötelező jelleggel – szabályozzák a közszférára vonatkozó belső ellenőrzési feladatokat, azok megoldásának 

módszertanát, valamint lebonyolításának menetét és lehetőségeit. A rendelet előírásainak alapján a belső ellenőrzés 

keretében kell többek között vizsgálni a rendelkezésére álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és 

gyarapítását, valamint az elszámolások, elemi költségvetési beszámolók megbízhatóságát. Mivel a elemi költségvetési 



beszámoló megbízhatóságának alapját a leltár képezi, ezért célszerű annak, valamint a leltározás dokumentumainak 

vizsgálatát minden évben a költségvetési szerv éves belső ellenőrzési munkatervébe beépíteni. 

4. A leltározás módjának meghatározása 

 rögzíteni kell, hogy alkalmazza–e a költségvetési szerv a kétévenkénti leltározást azoknál az eszköz csoportoknál, 

ahol a fizikai leltározás kötelező. Ha nem alkalmazza az Áhsz. 37. § (7) bekezdését további módosításokat nem kell 

végrehajtani a szabályzatban; 

 ha alkalmazza a költségvetési szerv az Áhsz. 37. § (7) bekezdését, rögzíteni kell, hogy a fizikai leltározási 

tevékenység kétévenkénti végrehajtását, mely eszköz csoportra vezeti be; 

 rögzíteni kell, hogy a két év alatt, melyik eszközt, mikor fogja leltározni; 

 továbbra is kötelező a könyvviteli mérleg minden sorát minden évben leltárral alátámasztani; 

 szabályozni kell a fizikai leltározási tevékenység elvégzését követően az analitikus nyilvántartásokkal való 

egyeztetés rendjét, a leltári eltérések kezelését, dokumentálását, felelőseit, a nyilvántartások módosításának rendjét a 

leltári eltérésekkel; 

 rögzíteni kell azoknál az eszközöknél, ahol a fizikai leltározása a szabályozás hatályba lépését követően csak 

kétévenként lesz, az adott mérlegsort alátámasztó köztes évi (amikor nem lesz leltározás) leltár kialakításának 

rendjét. 

A leltározás történhet: 

 mennyiségi felvétellel, vagy  

 egyeztetéssel. 

Mennyiségi felvétel: az eszközök darabszám, súly, tömeg szerinti meghatározása megszámlálással, illetve méréssel. 

A mennyiségi felvétel módszerei: 

 Nyilvántartásoktól független felvétel: 

Az összes leltározandó eszközféleség megszámlálása, megmérése, majd az azonosító adataival együtt történő 

felvezetése a leltári alapbizonylatokra. 

 Nyilvántartásokon alapuló leltározás: 

Az analitikus nyilvántartásban rögzített mennyiségek összehasonlítása, egyeztetése a fellelhető mennyiségekkel 

(rovancsolás). 

A leltárkülönbözetek megállapítása céljából a mennyiségi felvétel adatait utólag össze kell hasonlítani az analitikus 

nyilvántartások adataival. 

A könyvviteli mérlegben értékben nem szereplő használt, és használatban lévő kis értékű eszközöket a tulajdon 

védelme és az elszámoltatás lehetőségének biztosítása érdekében minden esetben mennyiségi felvétellel kell 

leltározni. 

Egyeztetés: a főkönyvi számlák egyeztetését jelenti az analitikus nyilvántartásokkal, illetve a főkönyvi könyvelés 

okmányaival. 

Az egyeztetés módszerei: 

 Belső egyeztetés 

A költségvetési szervnél már rendelkezésre álló, a másik fél által korábban megküldött szerződések, 

megállapodások, számlák, átadást–átvételt igazoló okmányok, pénzforgalmi i kivonatok, értesítések, piaci értéket 

igazoló dokumentumok alapján történő egyeztetés. 

 Egyeztető levél 

A követelések és a kötelezettségek leltározására szolgál. Az egyeztetés írásos formája a követelés–állománnyal 

rendelkező fél kezdeményezésére. 

 Személyes egyeztetés 

Jelentős összegű követelés illetve kötelezettség állomány esetén alkalmazandó, a tételek összevetését jelenti a 

szállítóval illetve a vevővel, jegyzőkönyv készítése mellett. 



 Speciális egyeztetések 

 saját tőke, 

 tartalékok, 

 aktív és passzív pénzügyi elszámolások leltározása esetén. 

5. A leltározás tényleges lebonyolítási folyamata 

A leltározás lebonyolítása során az előírt leltározási módszernek megfelelően: 

 az eszközök területi elhelyezkedésének sorrendjében célszerű leltározni, 

 meg kell állapítani az adott eszköz leltározási mennyiségét, 

 a leltári bizonylatokon rögzíteni kell a leltározott eszközök azonosítási adatait, mennyiségi egységét, mennyiségét, 

 ellenőrizni kell, hogy valamennyi eszköz leltározásra került–e, a leltározott eszközöket meg kell jelölni a kétszeres 

számbavétel elkerülése végett, 

 a leltárbizonylatokat alá kell írni, főkönyvi számlánként csoportosítani kell, 

 a leltárfelvételi ívek alapján el kell készíteni a leltárösszesítőt, 

 a leltárösszesítőt össze kell olvasni a már ellenőrzött leltárbizonylatokkal, 

 a leltárt ki kell értékelni, 

 a leltárfelvétel időpontjától számított ……. napon belül meg kell állapítani a könyvszerinti értékkel szemben talált 

hiányt vagy többletet, és a megállapított eltérések okairól jegyzőkönyvet kell felvenni, a leltározás befejezéseként – 

……….. munkanapon belül – fel kell venni a leltárzáró jegyzőkönyvet. 

A leltárösszesítőt a leltározók, a leltárellenőr, és az anyagilag felelős személyek írják alá. 

A leltározás befejezéseként felvett „Leltárzáró jegyzőkönyv”–nek tartalmaznia kell: 

 a leltározott helyszín megnevezését, 

 a leltározás megkezdésének és befejezésének keltét, 

 a leltározók, leltárellenőrök, leltárfelelősök nevét, 

 a bizonylatok sorszám szerinti felhasználását, 

 a leltárért anyagilag felelős személy nyilatkozatát, hogy a leltár megfelel a valóságnak,  

 az abban szereplő adatokért felelősséget vállal, 

 a leltározással szembeni esetleges kifogásokat, 

 leltári eltéréseket. 

6. A leltárfelvétel anyagának feldolgozása 

A leltárfelvétel anyagának feldolgozásával kapcsolatban a szabályzatnak tartalmaznia kell: 

 leltárfelvétel bizonylati adatainak beállítása a leltárba; 

 leltárértékelés szabályainak meghatározása; 

 leltározás (leltár) és a könyvvitel adatainak egyeztetése, eltérések megállapítása, eltérések tisztázása, eltérések 

okainak meghatározása (adminisztratív hiányosság, leltárhiány, leltártöbblet); 

 kompenzálás szabályainak meghatározása; 

 leltárhiány minősítése szabályainak meghatározása (normán belüli hiány, normán felüli hiány, felelősség a normán 

felüli hiányért); 

 kártérítési felelősséggel járó leltárhiány meghatározásának szabálya; 

 leltáreltérések (adminisztratív hiányosság, leltárhiány, leltártöbblet) könyvviteli elszámolása. 

 

7. A leltározás ellenőrzési szabályainak meghatározása 

A leltározás ellenőrzési szabályait a szabályzatban a következő szempontok szerint lehetne meghatározni: 

 leltározás ellenőrzésének megszervezésért felelős személy (leltározásért felelős vezető) megnevezése; 

 leltározás előkészítésének ellenőrzése, feladatai rögzítése, a leltárellenőrzés megtörténtének dokumentálási 

szabályai: 

 leltározásban résztvevők felkészítése; 

 leltározásra váró készletek megmérhető, megszámlálható állapotban vannak–e; 



 leltárbizonylatok rendelkezésre állása; 

 leltározás végrehajtása során elvégzendő ellenőrzési feladatok meghatározása: 

 leltározási ütemterv betartása; 

 szúrópróbaszerűen a leltárfelvétel helyességét (alkalmazott felvételi módszerek szabályszerűsége, megnevezés és 

azonosító adatok helyessége, hiánytalanságát, mennyiségi adatok pontosságát, leltározott készletek megfelelő 

jelölése); 

 leltárbizonylatok szabályszerű kezelése és kiállítása; 

 leltározás feldolgozása, értékelése során végzendő ellenőrzési feladatok meghatározása: 

 leltáreltérések megállapításának helyességét, esetleges kompenzálások szabályszerűsége; 

 hiányok, többletek, leltárértékelési különbözetek okainak megfelelő kivizsgálása; 

 hiányért felelőségre vont személyekkel megtérítetni javasolt összeg meghatározásának helyessége; 

 végleges hiányok, többletek könyvviteli elszámolásának megtörténte és helyessége. 

8. A leltározási utasítás szabályai 

A leltározási utasítás rögzíti mindazokat a feladatokat, amelyek a tárgyév leltárának összeállításánál el kell végezni, 

valamint a feladatok végrehajtásáért felelősök nevét. 

A leltározási utasításnak legalább a következőket kell tartalmaznia: 

 leltározási egységek felsorolását; 

 leltárfelelősök és leltározók neveit leltározási egységenként; 

 leltár ellenőrzésre jogosultak nevét (ellenőrzésre jogosult, illetve kötelezett: költségvetési szerv vezetője, 

gazdasági vezetője, leltárfelelőse, belső ellenőr); 

 leltározás ütemtervét (naptári napokra, időpontokra leosztva, rögzítve a kezdés és a befejezés időpontját, 

valamennyi feladat tekintetében). 

III. Leltárkészítés részletes szabályai 

1. A leltárral szemben támasztott alaki és formai követelmények 

A leltárnak lehetővé kell tennie: 

 a könyvviteli mérleg valódiságának biztosítását, 

 az éves elemi költségvetési beszámoló tételeinek alátámasztását, 

 a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások pontosságának, egyezőségének ellenőrzését, 

 a bizonylati fegyelem megszilárdításának elősegítését, 

 a leltári eltérések kimutatását, a leltárnak megfelelően a nyilvántartások tényleges vagyoni helyzetének megfelelő 

rendezését, 

 a költségvetési szerv vagyonának védelmét, 

 az anyagi felelősök elszámoltatását. 

 

A leltárral szembeni követelmények: 

 teljesség, 

 tételesség, 

 ellenőrizhetőség. 

A tételesség követelménye alapján a leltárnak tartalmaznia kell, a költségvetési szerv könyvviteli mérlegében 

kimutatandó minden eszközt és forrást tételesen, hogy abból a megfelelő csoportosításokkal, összevonásokkal 

összeállítható és alátámasztható legyen a könyvviteli mérleg. A tételességhez és a teljességhez közvetlenül 

kapcsolódó számviteli alapelvek a valódiság, a világosság és az egyedi értékelés elve. 

A valódiság elve alapján a könyvekben rögzített, az elemi költségvetési beszámolóban felvett tételek a valóságban is 

megtalálhatók, bizonyíthatók, kívülállók által is megállapíthatók legyenek. A valódiság elvének érvényesüléséhez 

alapvető feltételek, hogy 

 az Szt. előírásai szerint készüljön az elemi költségvetési beszámolót alátámasztó leltár; 



 a leltárban az eszközöket és a kötelezettségeket az Szt. és az Áhsz–ben írt értékelési elvek, módszerek alapján 

értékeljék; 

 a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások a leltárral egyező összevont adatokat kell hogy tartalmazzon. 

A világosság elve a leltárra vonatkozóan azt jelenti, hogy a leltárnak az elemi költségvetési beszámolóhoz hasonlóan 

érthetőnek, áttekinthetőnek kell lennie (leltározási helyenkénti, fajta, típus, méret, minőség szerinti részletezés). 

Továbbá az egy helyen tárolt és összecserélhető tételeket sem szabad összevonni, csak ha arra vonatkozóan van az 

Szt–vel, illetve az Áhsz–rel összhangban lévő belső szabályozás. 

Nem szabad összevonni az ugyanazon adósnak vagy hitelezőnek több számlából adódó, azonos jellegű tartozásait 

vagy követelései, hanem azokat tételesen, bruttó módon kell a leltárban kimutatni. 

Az egyedi értékelés elvéből következik, hogy az eszközöket és a kötelezettségeket a könyvvezetés és az elemi 

költségvetési beszámoló–készítés során egyedileg kell rögzíteni és értékelni. A mérlegtételek értékelésének általános 

szabályai között a számviteli törvény azt is rögzíti, hogy az eszközöket és a kötelezettségeket leltározással, 

egyeztetéssel ellenőrizni és – a számviteli előírások szabályozott esetek kivételével – egyedenként értékelni kell. A 

leltárkészítésnek szoros kapcsolata van az eszközök és a források értékelésével, hiszen a leltárnak az eszközök és a 

források mennyisége, fajtája mellett tartalmaznia kell az egységárat és (össz)értéket is az Szt–ben előírt módon. 

2. A leltárkészítés főbb feltételeinek meghatározása 

Az ellenőrizhetőség követelményének, akkor felel meg a leltár, ha érvényesülnek a következő főbb feltételek: 

 azt az évet, hónapot, napot, amely napra vonatkozóan készítették (éves elemi költségvetési beszámolót alátámasztó 

leltárnál ez a nap a könyvviteli mérleg fordulónapja); 

 a költségvetési szervnek megnevezését, a leltározási helyet (körzetet), a leltározás megkezdésének és befejezésének 

időpontját; 

 a benne szereplő eszközök és források tételeinek pontos megnevezését és az egyértelmű azonosításukhoz szükséges 

adatokat (megnevezés, méret, minőség, cikkszám, nyilvántartási szám stb.); 

3. Leltárkülönbözetek rendezése 

A Leltárjegyzőkönyvben megállapított különbözetek okát ki kell vizsgálni, és rendezni kell. 

A kivizsgálást követően jegyzőkönyvet kell felvenni, amiben rögzíteni kell: 

 a leltárkülönbözet mennyiségét és értékét, 

 a különbözetet előidéző okokat, 

 a felelősség megállapítását, 

 a felelős személyek nyilatkozatát. 

A leltározás vezetője a jegyzőkönyv alapján kezdeményezi a felelősségre vonást, illetve a kártérítés megállapítását a 

költségvetési szerv vezetője felé. 

 

A leltárhiányért felelős dolgozó abban az esetben felel a megállapított hiányért, amennyiben: 

 a kijelölt munkaterületen a vagyontárgyakat leltár szerinti kezelésre átvette, és az átvételt aláírásával igazolta, 

 a hiány keletkezésének okát nem lehet megállapítani, de a két leltározás közötti időszak legalább felében és az 

időszak végén is a munkahelyen dolgozott. 

A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési 

felelősséggel tartozik, figyelembe véve az irányadó munkajogi törvényeket. 

A kár bekövetkeztét, mértékét, és a munkavállaló vétségét, valamint az okozati összefüggést a munkáltatónak kell 

bizonyítani. 

A munkavállalót teljes anyagi felelősség csak akkor terheli, ha az eszközt elismervény, illetve jegyzék alapján vette át. 

A pénztárost, pénzkezelőt, értékkezelőt feltétel nélkül felelősség terheli az általa kezelt értékek tekintetében. 

Nem terheli felelősség a munkavállalót, ha be tudja bizonyítani, hogy a munkáltató a vagyonvédelem feltételeit nem 

biztosította. 



A leltáreltéréseket legkésőbb a „megállapított eltérések okairól szóló jegyzőkönyv” elkészülte után ……….. 

munkanappal rendezni kell. A leltáreltéréseket (hiány, többlet) a megfelelő eszközszámlán – a Tőkeváltozások 

főkönyvi számla megfelelő alszámlájával szemben – fel kell venni, vagy ki kell vezetni a nyilvántartásokból. 

IV. Záró rendelkezések, hatálybalépés, dátum, jóváhagyás 

3. Pénzkezelési szabályzat 

A költségvetési szerveknek a Pénzkezelési szabályzatuk összeállításánál az Szt. 14. § (8) bekezdésében 

foglalt, a szabályozás tartalmi ismérveit tartalmazó előírásait változtatás nélkül alkalmazniuk kell.  

Mindezek alapján a Pénzkezelési szabályzatban kötelező rögzíteni a következőket: 

– a pénzforgalom (készpénzben, illetve pénzforgalmi számlán történő) lebonyolításának rendjéről,  

– a pénzkezelés személyi és tárgyi feltételeiről, 

– felelősségi szabályairól, 

– a készpénzben és a pénzforgalmi számlán tartott pénzeszközök közötti forgalomról, 

– a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeiről és eljárási rendjéről, 

– a napi készpénz záró állomány maximális mértékéről, 

– a készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárásról, 

– az ellenőrzés gyakoriságáról, 

– a pénzszállítás feltételeiről, 

– a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjéről, 

– a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályokról. 

Az Szt. 2009. január 1–jétől meghatározta a napi záró pénzkészlet maximális mértékét, melynek 

megállapításánál a költségvetési szerveknek az Áhsz. 8. § (22) bekezdésének eltérő szabályozását kell 

követniük. 

I. Általános rész 

1. A pénzkezelési szabályzat elkészítésének célja 

A szabályzat a költségvetési szerv pénzeszközeinek (számlapénz, előirányzat–felhasználási keret, készpénz, csekkek, 

elektronikus pénzeszközök) kezelésére vonatkozó szabályokat, előírásokat és módszereket foglalja magában. 

A szabályzat elkészítésének célja, hogy az Szt. előírásainak eleget téve, a költségvetési szerv sajátosságaihoz, 

adottságaihoz, körülményeihez igazodva – szabályok, előírások, módszerek meghatározása, amellyel a pénzkezelés a 

költségvetési szervnél megfelelően szervezett és ellenőrizhető legyen. 

 

2. A pénzkezelési szabályzattal szembeni követelmények 

A szabályzatnak a következő követelményeknek kell megfelelnie: 

 tartalmaznia kell az Szt. 14. § (8) bekezdésében rögzített minimális tartalmi elemeket; 

 figyelembe kell venni és rögzíteni kell a pénzforgalommal kapcsolatos speciális jogszabályi előírásokat, továbbá a 

gyakorlat során kialakult írott és íratlan szabályokat; 

 figyelembe kell venni a költségvetési szerv adottságait, sajátosságait; 

 figyelembe kell venni a külső információs igényeke, követelményeket; 

 meg kell felelni a jogszabályi, illetve a gyakorlat során kialakuló vagyonvédelmi követelményeknek. 

3. A Pénzkezelési Szabályzat elkészítéséért, tartalmáért, megváltoztatásáért felelős személyek kijelölése 

A Pénzkezelési Szabályzat elkészítéséért, tartalmáért, megváltoztatásáért, aktualizálásáért a költségvetési szerv 

vezetője a felelős. 

A Pénzkezelési Szabályzatot a költségvetési szerv vezetőjének kell jóváhagynia. 



Módosításra akkor van szükség, illetve lehetőség, ha azt az Szt. és az Áhsz. előírásai vagy, ha a szabályzat 

elfogadásakor fennálló körülményekben olyan lényeges változás következik be, amely a változtatást szükségessé teszi. 

4. A Pénzkezelési Szabályzat kialakításánál figyelembe veendő jogszabályok 

 a számvitelről szóló törvény 2000. évi C. törvény; 

 az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 

24.) Korm. rendelet; 

 a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről szóló 227/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet;  

 a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet; 

 a kincstári számlavezetés és finanszírozás, a feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzaton felhasználása, 

valamint egyes államháztartási adatszolgáltatások rendjéről szóló 46/2009. (XII. 30.) PM rendelet; 

 a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény; 

 az elektronikus számláról szóló 20/2004. (IV. 21.) PM rendelet; 

 az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény; 

 az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet; 

 a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény, 

 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény. 

 

II. A pénzkezelés részletes szabályai 

1. A pénzforgalom lebonyolítás rendje 

1.1 A költségvetési szerv pénzeszközeinek köre 

A költségvetési szerv az Alapító Okiratában, illetve a Szervezeti Működési Szabályzatában részletezett feladatai 

ellátásához szükséges pénzforgalmat  

 Kincstárral, 

 egyéb pénzforgalmi számlákon, valamint  

 kincstári kártyával, 

 csekken, 

 elektronikus pénzeszközzel, 

 készpénzben 

bonyolíthatja le. 

A költségvetési szerv pénzforgalmának lebonyolítása a Magyar Államkincstár közreműködésével, a kincstári egységes 

számlán keresztül történik. 

A kincstári körön belül az egyes szervezetek kifizetéseit a Kincstár átvezetéssel, a kincstári körön kívül a kiadásokat 

és bevételeket pénzforgalmilag teljesíti.  

A kincstári kormányrendelet Ámr. vonatkozó rendelkezései értelmében egy központi költségvetési szerv a következő 

keretszámlákkal és egyéb pénzforgalmi számlákkal rendelkezhet: 

 előirányzat–felhasználási keretszámla, 

 köztartozás zárolt fedezeti számla, 

 fedezetbiztosítási számla, 

 célelszámolási forintszámla, 

 központi beruházások előirányzat–felhasználási keretszámla, 

 feladatfinanszírozási előirányzat–felhasználási keretszámla, 

 kincstári kártyafedezeti számla, 

 devizaszámla, 

 költségvetésen kívüli pénzeszközök kezelésére letéti számla, 

 európai uniós forrásokból finanszírozott programok lebonyolítására szolgáló pénzforgalmi lebonyolítási számla, 

 európai uniós programok célelszámolási forintszámla, 



 NATO Biztonsági Beruházási program lebonyolítási számla, 

 céltartalék számla, 

 EMGA, illetve EMVA pénzforgalmi megelőlegezési számla, 

 cukorilleték pénzforgalmi megelőlegezési számla, 

 felsőoktatási intézmények részére saját bevételek célelszámolási számla, 

 MVH nemzeti agrárkár–enyhítési lebonyolítási számla, 

 ORFK objektív felelősségen alapuló közigazgatási bírság bevétel célelszámolási számla, 

 PSZÁF felügyeleti bírság célelszámolási számla, 

 EGT Norvég Alap célelszámolási forintszámla, 

 MTA kutatóhálózat saját bevételek célelszámolási számla, 

 központosított bevételek beszedési célelszámolási számla, 

 európai agrár- és vidékfejlesztési támogatási programok közösségi forrás számla, 

 fedezetkezelői számla. 

 

Ezeket a számlákat a költségvetési szerv számára a Magyar Államkincstár vezeti. 

 

Ezen kívül 

 a központi költségvetési szerv a dolgozói lakásépítésének munkáltatói támogatásával kapcsolatos pénzforgalom 

lebonyolítására hitelintézetnél Lakásépítési– és vásárlás munkáltatói támogatása elnevezésű számlát vezethet, 

 az Áht. 18/C. § (10) bekezdésében meghatározott esetekben devizaszámlát – belföldön működő hitelintézetnél, 

külföldön működő szervezeti egysége részére, pedig annak székhelyén nyithatott, 2009. július 1–jétől kezdődően 

ezeket a devizaszámlákat a MÁK vezeti, kivételt valuta ellátási problémák miatt a MÁK elnöke engedélyezhet. 

A Pénzkezelési Szabályzatban minden számlával kapcsolatban a következő adatok rögzítése szükséges: 

 számla elnevezése, 

 számla száma, 

 számlavezető neve, címe, esetleg telefonszáma. 

A keretszámlák és pénzforgalmi számlák megnyitásával kapcsolatos főbb operatív feladatok: 

 A számlák törzsadataiban történő változások átvezetését az irányító (felügyeleti) szerv útján kell kezdeményezni a 

Kincstárnál; 

 Letéti számla nyitása esetén csatolni kell a Pénzügyminisztérium engedélyét;. 

 A számlák feletti rendelkezési joggal felruházott személyeket, azok aláírásait, valamint a használandó 

bélyegzőlenyomatot a költségvetési szerv vezetője aláírás–bejelentő nyomtatványon köteles bejelenteni a 

Kincstárhoz. Minden számlához külön aláírás–bejelentőt kell benyújtani;. 

 A számlák feletti rendelkezési jogot mindig két jogosult együttesen gyakorolja a megbízások aláírásával, illetve a 

bejelentett bélyegző lenyomatának használatával;.  

 A bejelentett aláírások a számla megszűnéséig vagy az aláírás–bejelentés visszavonásáig érvényesek. Amennyiben a 

rendelkezésre jogosultak személyében változás következik be az új aláírás–bejelentésre az intézkedést 

haladéktalanul meg kell tenni;. 

 A számlák feletti rendelkezés jogát aláírás helyett elektronikus kódolás – ún. chipek – alkalmazásával is 

gyakorolhatják. Ebben az esetben fizetési megbízások kettős aláírói a költségvetési szerv vezetője által 

meghatározott személyek lehetnek, akik nevei a személyes beazonosítás céljára – a Kincstár és a költségvetési szerv 

közötti megállapodás szerint – bejelentésre kerültek;. 

 Amennyiben a pénzforgalmi számlák rendelkezési jogosultságra kijelölt személyekben valamely ok miatt változás 

következik be, a számlavezető a Kincstárhoz, pénzintézethez, új aláírás–bejelentő címpéldányt kell benyújtani;. 

 Az aláírók személyének kijelölése, az új aláírások megszerzése és az aláírói címpéldány eljuttatása a számlavezető 

Kincstárhoz, illetve hitelintézethez a gazdasági vezető feladatát képezi;. 

 Az aláírási címpéldányt, illetve annak módosításait az irányító (felügyeleti) szerven keresztül kell az illetékes 

kincstári fiókhoz eljuttatni. 

 



1.2 A költségvetési szerv által alkalmazható fizetési módok 

Általánosan ismert fizetési módok 

 pénzforgalmi számlák közötti fizetések, 

 átutalás, 

 egyszerű átutalás, 

 csoportos átutalás, 

 rendszeres átutalás, 

 kártyával kezdeményezett átutalás, 

 hatósági átutalás és átutalási végzés, 

 beszedés, 

 felhatalmazó levélen alapuló beszedés, 

 váltóbeszedés, 

 csekkbeszedés, 

 csoportos beszedés, 

 határidős beszedés 

 okmányos beszedés, 

 okmányos meghitelezés (akkreditív) 

 készpénz–helyettesítő fizetési eszköz 

 kártya, 

 elektronikus pénzeszköz, 

 csekk, 

 készpénzfizetés teljesíthető: 

 a pénzeszköz közvetlen átadásával, 

 a jogosult pénzforgalmi számlájára készpénzben teljesített befizetéssel: 

 hitelintézet pénztáránál, 

 bankjegykiadó automatánál, 

 postai készpénz–átutalási megbízással, 

 POS terminálon, 

 a jogosult részére pénzforgalmi számláról történő kifizetéssel: 

 hitelintézet pénztáránál, 

 bankjegykiadó automatánál, 

 készpénzfelvételi utalvánnyal, 

 kifizetési utalvánnyal történő kiutalással postai úton, 

 POS terminálon, 

 csekkel, 

 pénzforgalmi betétkönyv útján 

 készpénzátutalással, 

 belföldi postautalvánnyal. 

 

A Kincstárban alkalmazható fizetési módok 

 átutalás 

 egyszerű átutalás, 

 csoportos átutalás, 

 hatósági átutalás és átutalási végzés 

 beszedési megbízás, 

 felhatalmazó levélen alapuló beszedés, 

 határidős, 

 készpénz–helyettesítő fizetési eszköz: kincstári kártya, 

 készpénzfizetés, 



 készpénz befizetése pénztárban számlára, 

 postai készpénz átutalási megbízással teljesített befizetés elszámolása számlára, 

 készpénz kifizetése pénztárban számláról, 

 megbízás teljesítése postai kifizetési utalvánnyal számláról. 

 

2. A pénzkezelés személyi és tárgyi feltételei, felelősségi szabályok 

2.1 Készpénzkezelés 

A Pénzkezelési Szabályzatban a készpénzkezeléssel kapcsolatban a következőket kell szabályozni: 

 a házipénztár (a pénzkezelő hely) létesítésének szabályait. Ezen belül: 

 házipénztár: a költségvetési szerv feladatai ellátásához, valamint működtetéséhez szükséges készpénz (forint és 

valuta) megőrzésére, forgalmának lebonyolítására kijelölt helyiség, helyiségrész, amelyben a készpénz és az 

egyéb értékek elhelyezéséhez és őrzéséhez kellő biztonságot nyújtó berendezések vannak. (pl. páncélszekrény, 

riasztók) 

 pénzkezelő hely: az állandó és/vagy eseti ellátmányt kezelő helyek, a csak befizetést vagy csak kifizetést kezelő 

helyek pénzforgalmának lebonyolítása. 

 pénztárak típusai: 

 nagy értékű, 

 jelentős értékű, 

 kis értékű 

 pénzforgalmat lebonyolító pénztárak kijelölése. 

 a házipénztárak biztonsági szabályait: 

 tárgyi feltételek meghatározása 

 páncélszekrény, 

 biztonsági zár, 

 riasztóberendezések, 

 biztonsági kamerák 

 használatát; 

 pénztári kulcsok kezelésénél: 

 a pénz tárolására szolgáló helyiség, páncélszekrény kulcsának első példányát a pénztáros kezeli, így szabályozni 

kell a pénztáros bármely ok miatti távolmaradása esetén követendő eljárási rendet; 

 a ki kell jelölni a pénztári kulcsok másod, illetve harmad példányát őrző személyeket; 

 a kulcsok használatának, őrzésének szabályait; 

 a kulcsok nyilvántartási szabályait; 

 a kulcsok elvesztése esetén az eljárási rendet; 

 a házipénztár rendszeres és eseti őrzési feladatait. 

 ki kell alakítani a pénztárak működésének belső szabályozását. Ez a következőkre terjed ki: 

 ki– és befizetések jogcímei (részletesen a 4. pontban); 

 pénzellátás módját (részletesen a 3. pontban); 

 a napi záró készpénzállomány nagyságát (részletesen az 5. pontban); 

 pénztárban tartható, készpénzen kívüli egyéb értékek típusait (tárgyi– és készpénz letétek, értékpapírok, érkezési 

utalványok, közlekedési jegyek, bérletek stb.) 

 a pénztárban tartható idegenpénz kezelésének rendjét: 

 idegen szervezet pénz elhelyezését, tárolását engedélyező személyek meghatározása. (pl. költségvetési szerv 

vezetője, gazdasági vezetője) 

 ki kell mondani, hogy az előző engedélyen kívüli idegenek (szervezet, személy) pénzét, értékét a pénztárban 

még ideiglenesen sem lehet tárolni; 

 az engedéllyel tartott idegen pénz és értékek elkülönítésének rendje, szabályai; 

 az idegen pénzeszközről, értékről vezetett nyilvántartási rend. 



 pénztár és a pénzforgalmi számla közötti forgalma (részletesen 3. pont) 

 a készpénzkezelés személyi feltételeinek szabályozásáról a következőket kell figyelembe venni: 

 

A költségvetési szerv készpénzkezelését, a házipénztár zavartalan és biztonságos működését az alábbi 

feladatkörök ellátásával megbízott személyek útján a gazdasági vezető köteles biztosítani: 

 pénztáros, 

 pénztáros helyettesek, 

 pénztárellenőr, 

 pénztárellenőr helyettes, 

 érvényesítők (számfejtők), 

 utalványozók, 

 ellenjegyzők. 

Az egyes munkakörök kialakításánál az összeférhetetlenségi szabályokat is meg kell határozni: 

 egy munkanapon nem lehet azonos személy az utalványozó és az ellenjegyző, érvényesítő (számfejtő) és a 

pénztárellenőr. 

 az érvényesítő és a pénztárellenőr nem lehet ugyanaz a személy. 

 a felsorolt munkakörökre kijelölt személyek részére a megbízást írásban kell kiadni. Ezt a megbízást a gazdasági 

szervezet vezetőjének kell kiadni. 

 a megbízás egy példányát a feladattal megbízott személy részére kell átadni, egy példányát pedig a gazdasági 

szervezetnél kell megőrizni. 

 nem szabad megbízni a pénztárost a pénzforgalmi számla feletti rendelkezési jogosultsággal, pénztárellenőri 

feladatokkal, utalványozási joggal, pénztár– és pénzforgalmi számla–forgalom könyvelésével, a pénztárban tárolt 

idegen pénzek és értékek feletti rendelkezési joggal. 

Az egyes pénztári munkakörökre vonatkozó főbb szabályok: 

Pénztáros 

A házipénztárt a pénztáros önállóan, teljes anyagi, büntetőjogi és fokozott fegyelmi felelősség mellett, elszámolási 

kötelezettséggel kezeli. 

A pénztárosnak, a pénztárkezeléssel megbízott személynek a feladatokat  

teljes munkaidőben vagy 

egyéb munkakörhöz kapcsoltan 

kell ellátnia. 

A pénztárosi munkakört – az idevonatkozó rendelet értelmében – csak e feladatok ellátására alkalmas, erkölcsi 

bizonyítvánnyal, büntetlen előéletet igazoló személy tölthet be. 

A pénztáros munkakörének elfogadásakor (kinevezésekor, megbízásakor) 3 példányban készített írásbeli nyilatkozatot 

kell adnia, melyben elismeri, hogy a pénztárt elszámolási kötelezettséggel, teljes anyagi, büntetőjogi és fegyelmi 

felelősséggel kezeli (1. példányt a gazdasági vezetőnek kell megőrizni, 2. példányt a pénztárosnak, a 3. példány e 

szabályzat mellékletét képezi). 

A pénztáros a rábízott készpénzt nappal is zárva tartott, biztonsági zárral ellátott páncélszekrényben köteles tartani 

A szigorú számadású nyomtatványokat fajtánként elkülönítve kell tárolni. 

A pénztáros a rábízott készpénzt és értékeket (kártyákat, szigorú számadású nyomtatványokat) fajtánként elkülönítve 

– kizárólag erre a célra használt – nappal is zárva tartott, biztonsági zárral ellátott páncélszekrényben köteles tartani. 

A páncélszekrény kulcsát a pénztáros kezeli. Tilos a páncélszekrény eredeti vagy másolati kulcsát olyan helyen 

hagyni, ahol azt illetéktelen személy megtalálhatja. 

 

 

 



A készpénz őrzéséről az alábbiak szerint kell a pénztárosnak gondoskodnia: 

 ha a pénztáros munkahelyét akár csak rövid időre is elhagyja, köteles a páncélszekrényt bezárni, az elkülönített 

helyiségrész ajtaját lezárni, 

 a házipénztárban levő készpénz és egyéb értékek megóvása érdekében gondoskodni kell a házipénztár tűz– és 

betörés elleni védelméről. 

A pénztárkulcs elvesztését, eltörését, a zárak elromlását a pénztáros azonnal köteles jelenteni a felettesének a 

szükséges intézkedések megtétele végett. 

A pénztárosnak akadályoztatása esetén köteles a nála lévő pénztárkulcsokat zárt borítékban, a ragasztás helyén aláírva, 

a gazdasági vezetőnek kell eljuttatnia. 

A pénztár kezelését a pénztáros–helyettes veszi át. Pénz átvételére és kifizetések teljesítésére csak a pénztáros vagy 

az őt helyettesítő személy jogosult. 

A pénztáros fő feladata 

 a készpénzszükséglet felmérése és a készpénz igénylése, 

 a pénztárban tartott készpénz és a rábízott anyagi értékek kezelése, őrzése, 

 a befizetett készpénz átvétele, 

 az alapbizonylatok alaki és tartalmi (szakmai) felülvizsgálata, 

 az utalványozott teljesítések kifizetése, 

 a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok kiállítása, 

 nyilvántartások, elszámolások vezetése, 

 szigorú számadású nyomtatványok kezelése. 

A pénztáros köteles gondoskodni a várható kifizetéseknek megfelelő mennyiségű és címletű készpénz biztosításáról.  

A pénztárban elhelyezett pénzvizsgáló berendezésen köteles ellenőrizni a befizetett papírpénz valódiságát. 

A pénztáros csak valódi és forgalomban lévő pénzt (bankjegy, érme) fogadhat el a befizetőktől és kifizetést is csak 

ilyen pénzben teljesíthet. Nem fogadható el hiányos, rongálódott, megcsonkult bankjegy, kivéve, ha az még teljes 

értékben beváltható. Nem fogadható el olyan bankjegy, illetve érme, amelynél nyilvánvalóan megállapítható, hogy 

nem a forgalomban, természetes kopás következtében, hanem más ok miatt (pl.: szándékos rongálás) vesztett 

állagából, vagy sérült meg. 

Ha a pénztáros a neki átadott pénzek között hamis, vagy hamisnak látszó bankjegyet, illetve érmét talál, azt a befizetés 

céljára nem fogadhatja el. A hamis, vagy a hamisnak tűnő bankjegyet (érmét) vissza kell tartania és az eredetéről a 

befizetőt jegyzőkönyv felvétele mellett meg kell hallgatnia. A jegyzőkönyv felvételénél a pénztárellenőrnek is jelen 

kell lennie. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell, hogy a befizető a hamis, vagy hamisnak tűnő bankjegyet (érmét) kitől és 

mikor kapta. 

Rögzíteni kell a hamis pénzzel rendelkező ügyfél nevét, lakcímét, személyi igazolvány számát. A jegyzőkönyvet alá 

kell íratni az ügyféllel. Az aláírás esetleges megtagadását is rögzíteni kell a jegyzőkönyvben. A hamis, vagy hamisnak 

tűnő bankjegyről (érméről) elismervényt kell adni a befizető részére. Az elismervényen fel kell tűntetni a bankjegy 

sorozat– és sorszámát. A hamis, vagy hamisnak látszó pénzt és az átvételről készült jegyzőkönyvet további 

intézkedésre a gazdasági vezetőnek kell átadni, illetőleg a Magyar Nemzeti Banknak meg kell küldeni. 

A készpénzen kívül a pénztáros kezeli 

 a készpénzfelvételi utalványt, 

 a pénztárjelentést,  

 a bevételi– és kiadási pénztárbizonylatokat. 

 őrzi a pénztárban elhelyezett értékeket, kincstári kártyákat és PIN borítékokat, 

 gondoskodik a kártyák és PIN borítékok átadásáról, 

 nyilvántartja a szigorú számadású nyomtatványokat. 

A pénztáros egyéb feladatokat csak a gazdasági vezető előzetes írásbeli megbízása alapján végezhet. Nem láthat el 

azonban a pénztárosi munkakörrel összeférhetetlen teendőket. 



Pénztáros helyettes 

A pénztáros helyettese a házipénztár kezelését akkor veszi át, amikor a pénztáros valamely oknál fogva munkakörét 

nem tudja ellátni. A pénztáros helyettes megbízásának feltételei azonosak a pénztároséval. 

A helyettesítés időszakában feladata és felelőssége megegyezik a pénztárosra előírtakkal. 

A pénztár átadásnál jelen kell lennie: 

 az átadónak (pénztárosnak, vagy akadályoztatása esetén a közvetlen vezetőjének), 

 az átvevő pénztáros helyettesnek, 

 a pénztárellenőrnek, 

 a gazdasági vezetőnek, abban az esetben, ha pénztáros nem lehet jelen. 

A pénztár átadás–átvétel előtt a nyilvántartásokat szabályszerűen le kell zárni, pénztárzárlatot kell készíteni. 

A pénzen kívül a kulcsokat, bizonylatokat, nyilvántartásokat is át kell adni a helyettesnek, aki köteles meggyőződni az 

elszámolások helyességéről, az átvett értékek meglétéről. 

A pénztárosi munkakör átadás–átvételéről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet az átadásnál jelenlévők kötelesek 

aláírni. A jegyzőkönyvek év elejétől folyamatosan számozottak. 

A jegyzőkönyvekről és a kulcsok átadásáról folyamatos nyilvántartást kell vezetni.  

Azonos módon kell eljárni abban az esetben is, ha a pénztáros valamilyen ok miatt nem jelenik meg munkahelyén. A 

pénztáros helyett ekkor a gazdasági vezető által kijelölt személy írja alá a jegyzőkönyvet. 

Pénztárellenőr 

A pénztárellenőr feladata: 

 a pénztári bizonylatok előzetes (kifizetés előtti) ellenőrzése, valamint  

 a pénztárjelentés helyességének és a kimutatott pénzkészlet meglétének utólagos ellenőrzése, 

 a szigorú számadás alá vont nyomtatványok meglétének és a vezetett nyilvántartások rendszeres (utólagos) 

ellenőrzése. 

A kiállított pénztári bizonylatokat alakilag (helyes bizonylat, szükséges adatokat kitöltötték–e) és tartalmilag a 

pénztárellenőr köteles ellenőrizni. Meg kell győződnie arról, hogy a pénztárbizonylathoz mellékelték–e az 

alapbizonylatokat, és – az arra jogosult által – megtörtént–e az érvényesítés, utalványozás és ellenjegyzés. A bizonylatok 

és mellékletek szám szerint fellelhetők–e, azok darabszámát rögzítették–e. 

A pénztárjelentést utólag a napi vagy időszaki pénztárjelentés zárásakor érdemben és tételesen kell ellenőrizni. Ennek 

során meg kell győződni arról, hogy a pénztárjelentésbe bevezetett tételekhez kapcsolódó pénztári bizonylatok és 

alapbizonylatok meg vannak–e. Ellenőrizni kell továbbá a kimutatott pénzkészlet helyességét és meglétét, a záró 

egyenleggel való egyezőségét.  

A pénztárellenőr kézjegyével köteles ellátni az ellenőrzött okmányokat, a bevételi és kiadási pénztárbizonylatokat, 

azok mellékleteit és a pénztárjelentéseket. 

A pénztárban kezelt egyéb értékek, szigorú számadású nyomtatványok meglétét …… (heti, havi, negyedéves)  

rendszerséggel köteles ellenőrizni, egyeztetni. 

Amennyiben a pénztárellenőr a házipénztár kezelésénél mulasztást, szabálytanságot, vagy a pénzkezelésre vonatkozó 

rendelkezésekkel ellentétes eljárást tapasztal, erről jegyzőkönyvet kell felvennie, és azt a pénztárossal, illetve a 

szabálytalanságot előidéző dolgozóval alá kell íratni. A jegyzőkönyvet az intézkedésre jogosultnak kell átadni. 

 

Teljesítés igazolás 

A kiadás teljesítésének elrendelése előtt okmányok (szerződés, megrendelés, megállapodás) alapján ellenőrizni, 

szakmailag igazolni kell azok jogosultságát.  

A szakmai teljesítés igazolására a költségvetési szerv hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában megjelölt 

szakmai részlegek, osztályok vezetői jogosultak, távollétükben az általuk kijelölt helyettesek.  



Érvényesítő (számfejtő) feladata 

A szakmai teljesítés igazolás alapján az érvényesítő a gazdasági eseményt igazoló okmányokat, elszámolásokat alaki, 

tartalmi és számszaki szempontból köteles ellenőrizni, majd az ellenőrzés megtörténte után az Utalványrendeletet 

kiállítani. 

Az érvényesítés során meg kell vizsgálni az alapbizonylatokat abból a szempontból, hogy az előírásoknak megfelelnek–e 

(pl. az arra illetékes szervezet vagy személy állította–e ki, a számítások helyesek–e, stb.). 

Amennyiben a kifizetés alapját képező bizonylat anyag– vagy eszközvásárlásra, illetve szolgáltatás nyújtás 

igénybevételére vonatkozik, úgy az arra kijelölt – a teljesítés igazolásául – záradékolásra jogosult személy záradékától 

nem lehet eltekinteni. 

Az érvényesítő egy napon nem végezhet pénztárosi, pénztárellenőri vagy utalványozói feladatot. 

Érvényesítést csak a munkaköri leírásban foglaltak alapján, az Ámr. előírásai szerinti szakképesítésű dolgozó 

végezhet.  

Utalványozó feladata 

Az utalványozásra jogosultak körét a költségvetési szerv vezetője határozza meg és írásban adja ki részükre a 

megbízást. 

Utalványozók azok a személyek, akik felhatalmazás alapján a kiadások kifizetését, a bevételek beszedését vagy 

elszámolását elrendelhetik. 

Utalványozásra jogosult:  

………………………….. vezetője 

………………………….. vezetője 

………………………….. vezetője 

akadályoztatása, távolléte esetén az ügyrendben és a munkaköri leírásokban foglaltak alapján arra 

felhatalmazott személyek. 

Az utalványozásra jogosult személy az utalványozáskor köteles megvizsgálni, hogy: 

a bizonylat tartalmazza–e a szükséges adatokat, számszakilag helyes–e, 

a bizonylatot az arra jogosult állította–e ki, a kiállítás jogos–e, 

csatolva vannak–e a szükséges mellékletek, 

a bizonylatban szereplő kifizetést utasítás, egyéb jogszabály nem tiltja, illetve nem ütközik büntetőjogi rendelkezésbe.  

Utalványozó nem lehet pénztáros, pénztárellenőr és érvényesítő sem. 

Utalványozni csak az érvényesített okmányra rávezetett vagy külön írásbeli rendelkezéssel lehet. 

A pénztári kifizetések utalványozására jogosultak névjegyzékét a pénztárhelyiségben is ki kell függeszteni. 

Ellenjegyző feladata 

Az ellenjegyzésre jogosítottak körét a költségvetési szerv vezetője határozza meg, a feladatukat részletesen a 

munkaköri leírás rögzíti. 

Az ellenjegyző feladata, hogy biztosítsa a jogszabályi előírások és a belső utasítások maradéktalan betartását. 

Az ellenjegyzésre jogosult személy köteles megvizsgálni az utalványrendelet szabályszerűségét, egyezőségét, 

valamint hogy  

 a bizonylat tartalmazza–e a szükséges adatokat, számszakilag helyes–e, 

 a bizonylatot az arra jogosult személy állította–e ki,  

 csatolva vannak–e a szükséges mellékletek, 

 a bizonylatban szereplő kifizetést utasítás, egyéb jogszabály nem tiltja, illetve nem ütközik büntetőjogi 

rendelkezésbe, 

 a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll–e, 

 a vonatkozó jogszabályokat, belső utasításokat betartották–e. 



Amennyiben az ellenjegyző az utalványozással nem ért egyet, a bizonylatot a következő záradékkal kell ellátni: „Az 

ellenjegyzés utasításra történt.” Az utasításra történt ellenjegyzésről 8 napon belül értesíteni kell a felügyeleti szervet. 

Az utalványozó és az ellenjegyző – ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan – azonos személy nem lehet. 

Ellenjegyzési feladattal csak az Ámr. előírásainak megfelelő végzettségű személyt lehet megbízni. 

Vezetői ellenőrzés 

A költségvetési szerv vezetője általa megbízott személy meghatározott időszakonként (pl. havonta, negyedévenként) 

köteles a házipénztár rendjét szúrópróbaszerűen ellenőrizni. Az ellenőrzés megtörténtét a napi pénztárjelentésen 

aláírásával kell igazolnia, rögzítve azt, hogy az ellenőrzés az alábbi témák közül mire terjedt ki.  

A vezetői ellenőrzésnek ki kell terjednie 

 a pénztárállománynak, és egyéb értékeknek a nyilvántartással való egyezőségére, 

 a pénz– és értékkezelésre,  

 a bizonylatok szabályszerűségére, valamint  

 a pénz őrzésének biztonságára. 

A házipénztárban megtartott pénzkészlet ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni. 

2.2 Pénzforgalmi számlaforgalom (előirányzat–felhasználási keret) szabályozása 

A Pénzkezelési Szabályzatban a pénzforgalmi számlaforgalom (előirányzat felhasználási keret) előírásai között: 

 meg kell határozni a keretszámlák, elkülönített számlák, idegen pénzeszköz számlák nyitásának, megszüntetésének 

rendjét; 

 intézmények alapítása, átszervezése során, 

 év közi feladatváltozásoknál követendő eljárási rendet; 

 rögzíteni kell a pénzforgalmi számla szerződésből adódó jogokat és kötelezettségeket; 

 szabályozni kell a számlaforgalom lebonyolításához a hitelintézet, a Kincstár által rendszeresített nyomtatványok 

használatát, illetve a nyomtatványokon az azonosításhoz szükséges adatok feltüntetését; 

 az átutalás rendjének kialakítása 

 időtényező, 

 kettős fedezetvizsgálathoz való igazodás, 

 Kincstárba bejelentett kötelezettségvállalási szabályok 

figyelembe vételével; 

 rögzíteni kell a KTK–k használati rendjét; 

 meg kell határozni a pénzforgalmi számlák keretszámlák feletti rendelkezési jogosultság rendjét: 

 a rendelkezési jogosultsággal megbízott személyek kijelölése és bejelentése; 

 a pénzforgalomban használt bélyegzők bejelentése; 

 aláírási címpéldányok használata; 

 a rendelkezési jogosultság megszüntetésével kapcsolatos előírások; 

 a bélyegzők használatból történő kivonásával kapcsolatos előírások meghatározása. 

 szabályozni kell a számlaforgalom lebonyolítását. Ezen belül: 

 pénzellátási terv elkészítésének eljárási rendjét, figyelemmel az Ámr. kincstári pénzellátásra vonatkozó 

szabályaira; 

 befizetések jóváírásának rendjét; 

 kiadások, kifizetések lebonyolítási rendjét: 

 átutalási megbízással történő kifizetések; 

 közvetlen elektronikus GIRO rendszeren keresztül történő kifizetések; 

 készpénz átutalási utalvánnyal történő kifizetések; 

 inkasszós kifizetések; 

 egyéb módon történő kifizetések meghatározása; 

 szabályozni kell a Kincstár által működtetett kincstári kártyák használatának eljárási rendjét; 

 egyéb kártyák (pl. üzemanyag kártyák) használatának rendjét; 



 szabályozni kell az elektronikus fizetési eszközök használatát, 

 

 rögzíteni kell az utalványozásra, ellenjegyzésre, érvényesítésre jogosultak körének és feladatának meghatározását; 

 meg kell határozni a fedezethiány miatti nem teljesített megbízásokkal kapcsolatos eljárási rendet; 

 ki kell alakítani a késedelmes fizetés miatt bekövetkező kamatfizetési kötelezettséggel kapcsolatos eljárási rendet; 

 rögzíteni kell az összeférhetetlenségi szabályokat; 

 meg kell határozni a keretszámlákon fennálló számlakövetelésekről távolról hozzáférést biztosító fizetési eszköz 

használatának szabályozását (GIRO), felelős személyeit, ellenőrzését; 

 rögzíteni kell a deviza számlakelezésének, nyilvántartásának rendjét; 

 bizonylatolási rendet. 

 

Abban az esetben, ha költségvetési szervhez költségvetési (fő) felügyelő került kijelölésre, akkor a költségvetési 

(fő) felügyelő megbízó levelében meghatározott összeghatár feletti kifizetések a kincstárnok felülvizsgálata és a 

kifizetés engedélyezése után történhet meg a pénzügyi teljesítés. 

Ha a költségvetési szerv. Ezt az Ámr. 163. §-a alapján a költségvetési (fő) felügyelő i kijelölés érintheti, akkor a 

pénzkezelési szabályzatban az ehhez kapcsolódó eljárási rendet szabályoznia kell. 

3. A készpénzben és a pénzforgalmi számlán tartott pénzeszközök közötti forgalom 

A házipénztári kifizetések lebonyolításához szükséges készpénz felvétele a szigorú számadásúnak minősített készpénz 

felvételi utalvánnyal történik. Az utalványt a terhelendő számla felett rendelkezésre jogosultaknak kell aláírni. 

A készpénz felvételi utalványt aláírás után át kell adni annak a személynek, akit megbíztak a pénz szállításával a 

hitelintézet és a költségvetési szerv között. Az utalvány átvételét a szigorú számadású nyomtatvány nyilvántartásában 

aláírásával kell igazolnia az átvevőnek.  

A házipénztári befizetéseket a központi költségvetési szerv a kincstári rendelet vonatkozó előírása alapján nem 

használhatja fel közvetlenül kiadásai finanszírozására, azt naponta készpénzben be kell fizetni az előirányzat–

felhasználási keretszámlára. A napi befizetéstől el lehet tekinteni, amíg a házipénztárba befizetett összeg nem éri el az 

100 000 forintot, és a költségvetési szerv a pénzkezelési szabályzatában ennek az összegnek a házipénztárban való 

tartását engedélyezte. 

A bevétel befizetése abban az esetben sem teljesíthető készpénzkímélő módon – a befizetési és a készpénzfelvételi 

bizonylatok egyidejű benyújtásával –, ha egyidejűleg a befizetett összegnek megfelelő összegű készpénzfelvételre 

kerül sor. 

A költségvetési szervnek – a bevételek befizetése mellett – még az egyes kiadásokhoz a Kincstárból felvett készpénz 

adott napi fel nem használt részét is be kell fizetnie a keretszámlára, amivel a pénzkezelési szabályzatban rögzített 

napi záró készpénz–állomány összegét túllépné. 

4. Készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímei és eljárási rendje 

A Pénzkezelési szabályzatban a készpénzkezelés eljárási rendjével kapcsolatban a következőket kell rögzíteni, 

szabályozni. 

Ki kell alakítani: 

 pénztári rendet; 

 pénztár nyitvatartási rendjét; 

 hiányos, rongálódott bankjegy nem fogadható el. 

 pénz átvételének, kifizetésének szabályait; 

 gondoskodni kell az utalványozásra jogosult személyek névsorának, aláírásának hozzáférhetőségéről, esetleges 

kifüggesztéséről; 

 bérjellegű kifizetéseknél alkalmazott szabályokat, házipénztárból az alábbi bérjellegű kifizetésekre kerülhet sor: 

 megbízási díj; 



 fizetési előleg; 

 elszámolásra kiadott összegek kezelését, illetve elszámolásra kiadott összegek fajtáit: 

 kiküldetési költségre; 

 beszerzésre; 

 reprezentációra; 

 üzemanyag vásárlásra; 

 postaköltségre; 

 rögzíteni kell az elszámolásra kiadott összegek nagyságát, az elszámolás rendjét (legalább jogcímek szerinti), 

határidejét; 

 rögzíteni kell az elszámolásra kiadott összegek nyilvántartására vonatkozó előírásokat; 

 határidőn túli kintlevőségek esetén követendő eljárás szabályait; 

  megszűnt, illetve hamis pénzzel kapcsolatos feladatokat; 

 pénztáros csak valódi és forgalomban lévő pénzeket (bankjegyeket és érméket) fogadhat el a befizetőtől, és 

kifizetést is csak ilyen pénznemben teljesíthet; 

 pénzvizsgáló berendezés használatát; 

 nem fogadható el olyan érme, amelyről nyilvánvalóan megállapítható, hogy nem forgalomban természetes kopás 

következtében, hanem más ok miatt (pl. szándékos rongálás miatt vesztett súlyából, vagy sérült meg); 

 hamis vagy hamisnak látszó bankjegyet, illetve érmét a pénztáros köteles visszatartani, és a befizetőt 

jegyzőkönyven meghallgatni, a személyi adatokon túl arra vonatkozóan, hogy hol, kitől és mikor kapta a 

hamisítványt; 

 jegyzőkönyv aláírásának esetleges megtagadását is rögzíteni kell a jegyzőkönyvben; 

 átvett pénzről a befizetőnek elismervényt kell adni, amelyen – bankjegy esetén – fel kell tüntetni annak sorozat és 

sorszámát; 

 jegyzőkönyvet a pénzzel együtt át kell adni a választott hitelintézethez (Kincstár fiókhoz); 

 készpénz és értékek tárolásának rendjét; 

 pénztáros a házipénztárban lévő készpénzt címletenként elkülönítetten köteles nyilvántartani; 

 meg kell határozni egyszerre mennyi okmánybélyeg kerülhet bevételezésre; 

 kincstárikártyák és PIN borítékok átvételének és őrzésének rendjét; 

 igényelt kártyákat és bank által elkészített kártyákat a készpénz felvételére jogosult személyek hivatalos 

meghatalmazással vehetik át; 

 pénztáros az átvett kincstári kártyákról köteles nyilvántartást vezetni (kártyaszám, lejárat, kártyabirtokos neve, 

átadás/visszavétel dátuma, aláírások); 

 értékpapírok nyilvántartásának rendjét; 

 pénztáros a pénztári készpénzkészlet mellett köteles gondoskodni az értékpapírok pénztárban történő elhelyezését 

követően azok nyilvántartásáról, tárolásáról; 

 értékpapírokat megnevezésükkel, sorozat és sorszámukkal, névértéken kell nyilvántartani; 

 

 letétek nyilvántartásának rendjét; 

 pénztárban a tárgy– és készpénzletétek elhelyezésének engedélyezését rögzíteni kell; 

 letétet zárt borítékban elkülönítetten kell kezelni; 

 letét készpénzösszegét a pénztárban tárolható készpénz szempontjából nem kell figyelembe venni; 

 elkülönített nyilvántartást kell vezetni legalább a következő adatokkal: 

 letét átvételének időpontját; 

 letevő nevét és címét; 

 letét jogcímét; 

 letét összegét; 

 kiadás időpontját; 

 átvevő nevét és címét; 

 átvevő aláírását. 

 az 1 és 2 forintos érmék bevonása miatti eljárási rendet szintén szabályozni kell. 



 

A készpénzkiadások jogcímeinél az előzőeken túlmenően figyelembe kell még venni a kincstári rendelet 31. §-ában 

foglaltakat. Eszerint készpénz igényelhető: 

 egyes személyi juttatások és az azokkal együtt fizetendő társadalombiztosítási ellátások nettó összegének 

kifizetésére; 

 készlet– és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre; 

 az irányító (felügyeleti) szerv szabályozása szerint egyéb tárgyi eszköz beszerzésekre, 

 kiküldetési kiadásokra, 

 reprezentációs kiadásokra, 

 kisösszegű szolgáltatási kiadásokra, 

 társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetésére. 

5. A napi készpénz záróállományának maximális mértéke 

A pénzkezelési szabályzatban rögzíteni kell a napi záró készpénzállomány maximális mértékét, melyet úgy kell 

meghatározni, hogy a készpénz napi záróállományának naptári hónaponként számított napi átlaga – kivéve, ha 

jogszabály eltérően rendelkezik – nem haladhatja meg az adott költségvetési év módosított költségvetési előirányzata 

főösszegének 1,2%–át, illetve ha az 1,2% nem éri el az 500 ezer forintot, akkor az 500 ezer forintot. Egy költségvetési 

szerven belüli több pénztárat és pénzkezelő hely napi záróállományát össze kell számítani. A napi készpénz 

záróállományába a letéti záró készpénz készletet nem kell beleszámítani.  

A napi átlag kiszámításánál minden naptári napot figyelembe kell venni, függetlenül attól, hogy a költségvetési szerv 

mely napokon működtette a házi pénztárát. 

Azoknál a költségvetési szerveknél, ahol a napi záró készpénzkészlet összege az egyes napokon jelentősen eltér 

egymástól és az engedélyezett határ közelében van, esetleg azt egyes napokon át is lépi, akkor külön szabályozni kell 

a maximális mérték figyelését és a szükséges intézkedések megtételére fel kell hatalmazni a gazdasági szervezet 

valamelyik munkatársát. 

6. A készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárás, az ellenőrzés gyakorisága 

A készpénzállomány ellenőrzését elsődlegesen a pénztárellenőrnek kell a pénzkezelési szabályzatban rögzített 

gyakorisággal elvégeznie. Ennek részletes feladatait a 2.1 pont a pénztárellenőr feladatkörének leírásánál tartalmazza. 

A pénztárellenőrzés gyakorisága a készpénzforgalom nagyságától függően lehet: 

 napi, 

 heti, 

 havi. 

A készpénzállományt a vezetői ellenőrzés keretében esetenként ellenőrizheti a gazdasági szervezet vezetője vagy 

az általa írásban megbízott személy. 

A költségvetési szerv vezetője a belső ellenőrzés keretében szintén ellenőriztetheti a készpénzállományt. 

7. A pénzszállítás feltételei 

A készpénz szállítása a számlavezető bank/kincstári fióktól a jelen szabályzat alapján, a pénzfelvételre felhatalmazott 

személy, illetve személyek kötelessége. 

A készpénz szállítása, 

minden esetben csak korszerű, jelzést adó pénzszállító táskában történhet, 

a szállított pénzösszeg nagyságától függően 

 50 000 Ft alatt 1 fő pénzszállító, 

 50 000 Ft és 200 000 Ft között 1 fő pénzszállító és 1 fő kísérő, 

 200 000 Ft és 500 000 Ft között 1 fő pénzszállító és 2 fő kísérő,  

 500 000 Ft és 2 000 000 Ft között 1 fő pénzszállító és 2 fő kísérő, gépkocsi, 

 2 000 000 Ft felett 1 fő pénzszállító és 2 fő kísérő, közülük 1 fő fegyveresen, gépkocsi 

szükséges. 



A pénz szállításával megbízott dolgozóknak a készpénzt a legrövidebb úton és időn belül kell a pénztárba szállítani és 

ott elhelyezni. A pénzszállítókat szállítás közben más feladattal megbízni nem szabad, de nem is vállalhatnak olyan 

feladatot, amely gátolná őket e feladat biztonságos végrehajtásában. 

A pénz szállításával megbízott dolgozók felelősek a felvett pénzösszegért. A szállítóknak a pénzkötegeket felbontani tilos, 

annak zárásait, plombáit érintetlenül hagyva kell a pénztárosnak átadniuk. A pénzszállítók felelőssége addig tart, míg a 

pénztáros az átvett pénzt megszámolja és bevételezi a házipénztárba. 

A fenti szabályokat a valuta szállításánál is alkalmazni kell. 

8. A pénzkezelés bizonylati rendje 

A kincstári keretszámláról készpénzt felvenni – csak bejelentett személy aláírásával ellátott – készpénzfelvételi 

utalvány használatával szabad. 

A készpénzfelvételi utalvány szigorú számadású nyomtatvány, felhasználásáról utalványonként (nem tömbönként) a 

pénztárellenőr naprakész nyilvántartást vezet. 

A pénztárosnak az utalványrendelet alapján a pénztári befizetésekről bevételi pénztárbizonylatot, a kifizetésekről 

kiadási pénztárbizonylatot kell kiállítani. 

A bizonylatokat szigorú számadási kötelezettség alá vont nyomtatványként kell nyilvántartani és kezelni. 

A pénztári forgalom bizonylattömbjeit (bevételi–, kiadási bizonylat, napi időszaki pénztárjelentés, stb.) használatba 

vétel előtt a borítólap belső oldalán hitelesíteni kell. 

Minden pénztári bizonylatot (annak összes példányát) a költségvetési szerv  nevével ellátott fejbélyegzővel kell 

ellátni. 

A bizonylatok felhasználásának ellenőrzése érdekében csak folyamatos sorszámmal ellátott bizonylattömböket szabad 

felhasználásra kiadni. A pénztáros a be– és kifizetések időrendi sorrendjében minden év január 1–jétől kezdődő 

sorszámmal is köteles a bizonylatokat ellátni. Ezt a számot szerepelteti a pénztári tétel sorszámaként a napi vagy az 

időszaki pénztárjelentésen. 

A bevételi és kiadási pénztárbizonylatokhoz minden esetben csatolni kell a vonatkozó alapokmányokat. 

Pénztári kifizetés csak szabályosan kiállított utalványrendelet alapján történhet, mely a pénztári kifizetés 

alapokmányát jelenti. 

Pénztári alapokmány lehet: 

 a számla, 

 a készpénzfizetési számla, 

 kiadási bizonylat, 

 a ki–, vagy befizetéseket elrendelő utalványrendelet a hozzá csatolt bizonylatokkal, 

 belföldi kiküldetési rendelvény. 

A pénztárbizonylatokat számítógéppel, kézzel vagy írógéppel kell kiállítani. A kiállított bizonylatokat csak a 

számviteli törvényben leírtak alapján szabad javítani. A rontott pénztárbizonylatot áthúzással és „Rontott” szöveg 

rávezetésével érvényteleníteni kell és helyette új bizonylatot kell kiállítani. A rontott bizonylatot (annak valamennyi 

példányát a bizonylattömbben, a tőpéldányokkal együtt) meg kell őrizni, a pénztárjelentésen fel kell tüntetni.  

A pénztári bevételek bizonylatolása 

A házipénztári befizetésekről – a vonatkozó alapokmányokkal egyezően – „Bevételi pénztárbizonylat”–ot (pl. SZ.ny. 

318–101) kell kiállítani. 

A bevételezendő összeget a bizonylat fejrészében számmal és betűvel kell feltüntetni. A táblázatos rész soraiban a 

bevételezendő összeget készpénzforgalmi jogcím, KTK szám, megnevezés szerint részletezni kell. Az így részletezett 

összegeket össze kell adni és az összeadás eredményét a nyomtatvány „összesen” rovatában is fel kell tüntetni. Az 

összesen rovatban szereplő összegnek minden esetben meg kell egyeznie a fejrészben számmal és betűvel feltüntetett 

összeggel. A pénztárbizonylat táblázatos részének üres sorait áthúzással érvényteleníteni kell. 



A bevételi pénztárbizonylatot a befizetett és a bizonylaton bevételezett összeg azonosságának igazolása céljából a 

befizetővel alá kell íratni.  

A bizonylatot kiállító pénztáros és a bizonylati adatokat ellenőrző a bevételi pénztárbizonylatot köteles aláírni.  

Nem kell külön utalványozni a termékértékesítésből, szolgáltatásból – számla, egyszerűsített számla, számlát helyettesítő 

okirat, készpénzátutalás alapján – befolyó, valamint a közigazgatási hatósági határozaton alapuló bevétel beszedését, 

továbbá a pénzügyi szolgáltatások kiadásait és bevételeit [Ámr. 78. § (4)]. 

A bevételi pénztárbizonylatot átírással, három példányban kell kiállítani. 

Az első példány a könyvelés bizonylata. E példányhoz kell csatolni a pénztári alapokmányokat (a csatolt okmányok 

darabszámát a bizonylat „Melléklet” rovatában kell feltüntetni), majd a bizonylatokat a vonatkozó pénztárjelentéssel 

együtt kell könyvelésre átadni. 

A befizető személyét aláírásával igazolja. Saját dolgozó olvasható aláírásával, idegen un. külsős személynek 

igazolvány számát is fel kel tüntetnie. 

A második „Nyugta” példányt a befizetés teljesítését igazoló elismervényként a befizetőnek kell átadni. Abban az 

esetben, ha a befizető részére – bármely ok miatt – nem került átadásra a „Nyugta” példány, azt érvényteleníteni kell 

és a bizonylattömbben kell megőrizni. 

A harmadik, a tőpéldány a tömbben marad és azt a pénztáros őrzi meg.  

A pénztári kifizetések bizonylatolása 

A pénztárosnak minden pénztári kifizetésről – a vonatkozó okmánnyal egyezően –„Kiadási pénztárbizonylat”–ot 

(SZ.ny. 318–101) kell kiállítani.  

A pénztáros kifizetést csak szabályszerűen kiállított, érvényesített és a jogosult személy utalványozásával ellátott 

kiadási pénztárbizonylat alapján teljesíthet. Az érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés a pénztárbizonylathoz tűzött 

alapokmányon is történhet. 

A pénztáros utalvány nélkül, vagy a pénz átvételét ideiglenes jelleggel elismerő nyugta (bon) alapján kifizetést nem 

teljesíthet. 

A pénztárosnak kifizetéskor meg kell állapítania, hogy a pénzért jelentkező személy jogosult–e a pénz felvételére. Ha 

a pénz felvételére jogosult nem személyesen jelenik meg a pénztárban, megbízottja részére az összeg csak 

szabályszerűen kiállított meghatalmazás ellenében fizethető ki. A meghatalmazást a kiadási pénztárbizonylathoz kell 

csatolni. 

Megbízott részére történő rendszeres kifizetéseknél, az esetenkénti meghatalmazás helyett, visszavonásig érvényes 

meghatalmazás is adható. Ezekről a meghatalmazásokról a pénztáros külön nyilvántartást köteles vezetni és a kiadási 

bizonylat szöveg rovatában – mivel a meghatalmazás ez esetben nem csatolható – hivatkozni kell a nyilvántartási 

számra. 

Egy kiadási pénztárbizonylaton általában csak egy személy vehet át pénzt. Egy bizonylattal több személy részére csak 

akkor lehet pénzt kifizetni, ha valamennyi érdekelt ugyanazon a napon veszi fel járandóságát. A pénzfelvétel igazolása 

ebben az esetben az átvevők aláírásával az alapokmányon történik. 

A pénz átvevőjének személyazonosságát személyi igazolvánnyal kell igazolnia. A pénz átvételét az átvevőnek (nem 

személyes megjelenés esetén a meghatalmazottnak) a kiadási pénztárbizonylaton aláírásával kell elismernie. 

Ha az átvevő nem a költségvetési szerv dolgozója, a kiadási pénztárbizonylaton (pénztári alapokmányon) az átvevő 

személyi igazolvány számát is fel kell tüntetni. 

A kifizetés megtörténtekor a kiadási pénztárbizonylatot a pénztárosnak is (kifizető) alá kell írnia. Az utalványozó, 

ellenőrző és könyvelő ugyancsak köteles feladata végrehajtásának igazolásául a kiadási pénztárbizonylatot aláírni. 

A kiadási pénztárbizonylatot átírással, két példányban kell kiállítani. Az első példány a könyvelés bizonylata. E 

példányhoz kell csatolni a pénztári alapokmányokat (a csatolt okmányok darabszámát a bizonylat „Melléklet” 



rovatában fel kell tüntetni), majd a bizonylatokat a lyukasztással vagy bélyegzővel érvénytelenített alapbizonylatokkal 

és a vonatkozó pénztárjelentéssel együtt kell könyvelésre átadni. 

A második példány, a tőpéldány a tömbben marad és azt igazolásul a pénztáros őrzi meg. 

Pénztárjelentés 

A pénzforgalmat a pénztárosnak minden pénztári be– és kifizetést – a teljesítését megelőzően, vagy azt követően 

azonnal – a felmerülés sorrendjében kell feljegyeznie a napi (pl. SZ.ny. 13–24.) vagy az „Időszaki pénztárjelentés”–be 

(pl. SZ.ny. 13–20.).  

A használatba vett nyugtatömböket a gazdasági vezető megbízottjának hitelesíteni kell. 

A pénztári nyilvántartásban az elszámolt kiadási és bevételi tételek bizonylatain az elszámolás tényét sorszámmal kell 

ellátni (folyamatosan január 1–jétől). 

A pénztáros naponta vagy a gazdasági szervezet vezetője által meghatározott naptári naponként köteles pénztárzárlatot 

készíteni. 

Pénztárzárlatkor a pénztárosnak 

 meg kell állapítania a pénztárban lévő készpénzállományt címletenkénti részletezésben, 

 a pénztárjelentés alapján meg kell állapítania a bevételek és kiadások végösszegét, majd az előző időszaki 

készpénzmaradvány figyelembevételével a pénztári nyilvántartás szerinti egyenleget, 

 a pénztárjelentésben megállapított egyenleget egyeztetni kell a valóságos készpénzmaradvánnyal, 

 az egyeztetés megtörténtét aláírásával igazolnia kell a pénztárjelentésen.  

 

A pénztárellenőr az ellenőrzés elvégzését köteles aláírásával igazolni. Az egyeztetés során mutatkozó esetleges 

eltérések okait még a megállapítás napján ki kell deríteni, illetve ha ez nem vezetne eredményre, az eltérést rendezni 

kell. Az eltérésről és annak rendezéséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amit a pénztárellenőrnek és a gazdasági 

vezetőnek is alá kell írnia. A jegyzőkönyv szerinti többletet a pénztárba be kell vételezni, a hiányt a pénztárosnak be 

kell fizetni. 

A pénzkezelő helyek által használt bizonylatok 

Az állandó és/vagy eseti ellátmányt kezelő, kizárólag kiadást teljesítő pénzkezelő helyeknek az ellátmány igénylésére 

a Sz.ny.13–134. sz. Készpénzigénylés elszámolásra – két példányos – bizonytatot  kell alkalmazni. 

Ennek első példánya az ellátmányt kifizető házipénztár kiadási pénztárbizonylatához csatolandó (alapbizonylatként). 

A tömbben maradó szelvény alapján az ellátmányt kezelő személy a kapott ellátmány összegét felvezeti a szervezettől 

igényelt és átvett Időszaki pénztárjelentés bevételi rovatába. 

Az ellátmány a költségvetési szerv jóváhagyott költségvetésében megtervezett apróbb dologi kiadásokra 

(beszerzésekre) használható fel. 

A felhasználás, beszerzés bizonylata 

 készpénzfizetési számla vagy 

 kiküldetési rendelvény lehet, stb., 

 melyeket a beszerzések sorrendjében fel kell vezetni az időszaki pénztárjelentésre. 

Az ellátmányról havonta, minden hónap végén el kell számolni. 

Ekkor a pénztárjelentést le kell zárni, meg kell állapítani a maradványt. 

Az önállóan működő költségvetési szerv esetében a gazdasági feladatait ellátó önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szervnek kell meghatároznia, hogy az önállóan működő költségvetési szervre a számviteli politikáját 

kiterjeszti-e, vagy az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság függvényében önálló számviteli politikát 

alakítanak ki, és külön szabályzatokat készítenek. 

A Pénzkezelési szabályzatnál is az előzőeknek megfelelően kell bizonylatok utalványozási rendjét meghatározni. 



Amennyiben az ellátmányt kezelőnek nincsenek gazdálkodási jogosítványai, az utalványozást is a költségvetési szerv 

kijelölt dolgozója végzi. 

A bizonylatokat az időszaki pénztárjelentésből kitépett első példánnyal együtt kell átadni a költségvetési szerv házi–

pénztárosának. A szervezet házipénztára a kiadott előleget a szükséges bizonylatok kiállítása után bruttó módon 

bevételezi, az alapbizonylatok csatolása után elszámolja a kiadásokat, és igénylés alapján folyósítja az újabb 

ellátmányt. 

Kizárólag pénzbefizetést kezelő helyek 

Kizárólag pénzbefizetést kezelő helynek kell tekinteni a térítési díjak beszedését végző szervezetet (személyt). A 

térítési díjak átvételéről nyugtát vagy számlát kell adni a befizetőnek. 

Amennyiben a beszedett díjösszeg eléri a …….. Ft–ot, a befizetési időszak lezárásával a beszedett térítési díjakat be 

kell fizetni a szervezet pénztárába. 

A nyugta vagy számla tőpéldánya és a szervezet házipénztárosa által kiállított pénztár bevételezési bizonylat 

másodpéldánya bizonyítja az elszámolás megtörténtét. 

Illetmények 

A közalkalmazottak és köztisztviselők jogállásáról szóló törvények szerint a költségvetési szerv alkalmazottait megillető 

illetmények kifizetését a dolgozó által választott pénzintézetnél nyitott pénzforgalmi számlára történő – GIRO 

rendszerben – átutalással, ennek hiányában postai úton történő átutalással kell teljesíteni. 

Fentiek miatt bérkifizetésre pénztárból nem kerül sor. Kivételt képeznek az eseti kifizetések (pl. megbízási díj). Eseti 

jellege miatt külön szabályozást nem igényel, kifizetése a pénztári kifizetések bizonylatolása szerint történik. 

Letétek kezelése 

A letét nem képezi a költségvetési szerv vagyonát, azt csak átmenetileg kezelik a házipénztárban.  

Két fajtája van: 

 készpénzletét, 

 tárgyletét. 

A készpénzletéteket a költségvetési szerv készpénzétől elkülönítetten kell kezelni. A letétre vonatkozó előírások 

megegyeznek a házipénztári készpénzkezelés előírásaival, de ezeket pénztári nyilvántartásban is elkülönítetten kell 

kezelni. (Külön, csak erre a célra használt bevételi és kiadási pénztárbizonylat és időszaki pénztárjelentés szükséges.) 

A készpénz és a tárgyi letétekről – a pénztárjelentésen és a bizonylatokon kívül – letétesenként külön–külön nyilvántartást kell 

vezetni. A letétek nyilvántartására vonatkozó lapokat a nyilvántartási szám sorrendjében, dossziéba kell lefűzni. 

A tárgyletétek – letétes részére – pénztárból történő kiadásakor kiállított kiadási bizonylat egy példányát a tárgyletétek 

elkülönített nyilvántartásának mellékleteként meg kell őrizni. 

A tárgyletéteket kiadásukig lepecsételt borítékban, vagy csomagban kell kezelni, amelyen a letevő nevét, címét és 

aláírását, a letét tartalmát, a letétekről vezetett nyilvántartás sorszámát kell feltüntetni.  

A letétek elhelyezését és a boríték, vagy csomag lezárását a pénztáros és a pénztárellenőr együttesen végzik el és 

annak szabályos voltát a borítékon, vagy csomagon aláírásukkal igazolják. 

A letétek kiadását a pénztáros csak az utalványozási joggal felruházott személy írásbeli intézkedése alapján végezheti. 

Az írásbeli intézkedést a letét kiadása előtt ellenjegyezni is kell. 

Szigorú számadás alá vont nyomtatványok 

A számviteli törvényben foglalt előírások szerint a költségvetési szervek szigorú számadású nyomtatványként kell 

kezelnie 

 a készpénzkezeléshez kapcsolódó nyomtatványokat, továbbá 

 minden olyan nyomtatványt, amelyért a nyomtatvány értékét meghaladó, vagy a nyomtatványon szereplő 

névértéknek megfelelő ellenértéket kell fizetni, vagy 

 az olyan nyomtatványt, amelynek az illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat alkalmat. 

 

 



Ennek megfelelően költségvetési szervnél szigorú számadású nyomtatványként kell kezelni– 

 időszaki pénztárjelentést, 

 bevételi pénztárbizonylatot, 

 kiadási pénztárbizonylatot, 

 készpénzfelvételi utalványt, 

 valuta be– és kifizetési bizonylatot, 

 belföldi kiküldetési rendelvényt, 

 készpénzfelvételi utalványt, 

 étkezési jegyeket, 

 helyi közlekedési bérletet, 

 készletmozgási bizonylatokat (anyag bevételezési, kiadási bizonylat), valamint 

 tárgyi eszköz mozgási bizonylatokat is stb. 

Az előzőekben felsorolt szigorú számadású nyomtatványokról nyilvántartást kell vezetni „A szigorú számadású 

nyomtatványok nyilvántartó lap”–ja kartonon. 

9. A pénzforgalommal kapcsolatos egyéb nyilvántartási szabályok 

9.1 Valuta elszámolás 

Valuták kezelése 

A valuták kezelése és nyilvántartása a költségvetési szerv házipénztárában történik. 

A költségvetési szerv a külföldi kiküldetéshez szükséges valutaellátmányt. Kincstártól, hitelintézettől vásárolja. 

Az átvételre felhatalmazott a beszállítja a házipénztárba a valutát és átadja a pénztárosnak, a kiadott címletjegyzékkel 

együtt. A valutát a pénztáros a külföldi kiküldetések ügyintézője által készített lista alapján névre szólóan szétosztja, 

majd átadja az érintett személy részére. 

A valutabeszállítás szabályai megegyeznek a pénzszállítás szabályaival. 

Valutakezelés bizonylatai 

A pénztáros a „Deviza (valuta) bevételi pénztárbizonylat” elnevezésű nyomtatványt állít ki az átvett valutáról és a 

bizonylat 1 példányának átadásával igazolja az átvételt. A bevételi pénztárbizonylaton az átvett valuta 

valutanemenként van feltüntetve. Ennek alapján vételezi be a pénztáros a „Deviza (valuta) pénztárjelentés” elnevezésű 

nyomtatványon vezetett pénztárkönyvbe. A pénztárkönyv vezetése valutanemenként történik.  

Az érintett személy részére történő valuta kiadásáról a pénztáros „Deviza (valuta) kiadási pénztárbizonylat” 

elnevezésű nyomtatványt állít ki, amelyet az átvevő aláír. A valutát a kiutazó személy személyesen vagy 

meghatalmazottja veheti át. Ha a kiutazó más személyt hatalmaz meg az átvételre, erre szabályos meghatalmazást kell 

adni. A valuta kiadását a kiadási pénztárbizonylat alapján a pénztáros bevezeti a valutanemként vezetett „Deviza 

(valuta) pénztárjelentés” elnevezésű pénztárkönyvbe. 

Külső személy valutát csak az erre rendszeresített személyi adatokat tartalmazó nyomtatvány kitöltése ellenében vehet 

át. 

A valutaellátmánnyal a kiküldött a kiküldetés befejezését követő ….. (pl. 5. legfeljebb 30) munkanapig köteles 

elszámolni. Az elszámolásra az alábbi bizonylatokat kell alkalmazni: 

 „Házipénztári kiadási utalvány” a külföldi kiküldetésnél felmerült, az előleget meghaladó valuta–forintra átszámított 

többletköltségeinek fedezetére szóló kifizetési utalvány, 

 „Házipénztári kiadási utalvány” a külföldi kiküldetés – dologi forintos – költségeinek fedezetére szóló kifizetési 

utalvány, 

 „Forint visszafizetés a házipénztárba” a hivatalos utazási keret terhére kiadott valuta (deviza) előlegből a kiküldetés 

során fel nem használt összeg forintban történő visszafizetése, 

 „Valuta visszafizetés a házipénztárba” a hivatalos valutakeret terhére kiadott valuta (deviza) előlegből a kiküldetés 

során fel nem használt összeg visszafizetése valutában. 



A külföldi kiküldetésekről elszámolt valutát vissza kell fizetni a „Deviza számlára”. A visszafizetést 10 

naponként kell megtenni. Az elszámolás valutanemenként történik a Bank által rendszeresített „Befizetés 

vállalkozói devizaszámlára” nyomtatvány felhasználásával. A visszafizetett valuta az „…….…… deviza 

számlára” került jóváírásra. 

Valutapénztár ellátmánykerete 

A házipénztárban váltópénz céljára a következő valuta ellátmánykeret tartható a: 

USA dollárban: ……. $, 

Euróban: ……. EUR. 

Valutapénztár zárlata 

A valutapénztár zárása valutanemenként történik. A pénztáros a valuta mennyiségétől függetlenül ….. (pl. 10) 

naponként köteles pénztárzárlatot készíteni, melybe a hétvége és az ünnepnap is beletartozik.  

A záráskor a pénztárosnak: 

 meg kell állapítani a valutapénztárban lévő készpénz állományt valutánként, címletenkénti részletezésben, 

 a pénztárjelentés alapján meg kell állapítania a bevételek és kiadások végösszegét, majd az előző időszaki 

készpénzmaradvány figyelembevételével a pénztári nyilvántartás szerinti egyenleget, 

 a pénztárjelentésben megállapított egyenleget egyeztetni kell a valóságos készpénzmaradvánnyal, 

 az egyeztetés megtörténtét a pénztáros aláírásával igazolja a pénztárjelentésen. 

Az egyeztetés során mutatkozó esetleges eltérés okait még a megállapítás napján ki kell deríteni, amennyiben ez nem 

vezetne eredményre az eltérést rendezni kell. Az eltérés rendezéséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amit a 

pénztárellenőrnek és a gazdasági vezetőnek is alá kell írni. A jegyzőkönyv szerinti hiányt a pénztárosnak be kell 

fizetni, a többletet be kell vételezni. 

A pénztárellenőr az ellenőrzés elvégzését szintén aláírásával igazolja. 

Amennyiben a pénztárzárás után a házipénztárban tartható ellátmánykeretet meghaladó valuta van a pénztárban, a 

többletet be kell fizetni az „………… Deviza számlá”–jára. 

Valuták nyilvántartása 

A valutapénztár állományát és annak változásait valutában és forintra átszámított értéken kell kimutatni a költségvetési 

szerv Számlarendjében – a vonatokozó jogszabályi előírásoknak megfelelően – meghatározottak szerint. A nyilvántartás és 

a könyvvezetés a költségvetési szerv főkönyvi könyvelésének feladata. 

Külföldi ellátmány felvételéről és az elszámolásról – külföldi kiküldetések elszámolója – névszerinti analitikus 

nyilvántartást vezet, melyben legalább következőket kell rögzíteni  

 a kiutazó nevét, 

 a kiutazás célját, 

 a kiutazás helyét, 

 időpontot, 

 napok számát, 

 napidíj összegét, 

 dologi kiadás összegét, 

 felvett ellátmány összegét, 

 az ellátmány elszámolásának határidejét,  

 az elszámolás időpontját, 

 az elszámolt összeget. 

9.2 Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása 

Pénzt elszámolásra kiadni – kihelyezett (ellátmánnyal gazdálkodó) pénztárakon kívül – csak az alábbi célokra lehet: 

 beszerzésre (vásárlásra), 

 kiküldetési kiadásokra, 



 kisebb összegű (reprezentáció, postaköltség stb.), 

 üzemanyag vásárlásra. 

A költségvetési szerv tevékenységével összefüggésben a tevékenységét szolgáló eszköz megszerzése, szolgáltatás 

igénybevétele miatt adott előleget, elszámolásra kiadott összeget csak 30 napot meg nem haladó időtartamra adhat ki.  

Elszámolásra pénzt kiadni csak személyre szólóan, az e célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével és az erre 

jogosult személyek utalványozása alapján szabad. A pénztáros az elszámolásra kiadott összegekről nyilvántartást 

köteles vezetni. 

Az elszámolásra kiadott összeg a rendszeres – és jelen szabályzatban rögzített – esetektől eltekintve, nem haladhatja 

meg a cél eléréséhez szükséges mértéket.  

Az elszámolásra kiadott előlegek, illetve az ellátmányt kezelő pénztárak ellátmány felvételéhez a bizonylatot kell 

kiállítani. Az előleget, ellátmányt csak az erre jogosultak utalványozása, ellenjegyzése alapján szabad kifizetni. A 

nyomtatványon fel kell tüntetni az összeg felvételére jogosult nevét, a felvétel jogcímét és az elszámolás határidejét. 

A könyvből kitépett első példányra fel kell jegyezni az igényelt összeg kifizetését tanúsító pénztárbizonylat számát, 

majd annak mellékletéként, mint alapbizonylatot kell megőrizni. 

Ha az igénylést nem teljesítik, a nyomtatvány első példányát vissza kell küldeni az igénylő szervezeti egységhez és a 

tömbben maradt tőpéldányhoz tűzve „Rontott”–ként kell megőrizni. 

A felvett útielőleggel a kiküldetés befejeztével, de legkésőbb a kiküldetési rendelvényen megjelölt határidőig el kell 

számolni, mely időpont maximum 30 nappal haladhatja meg a kiküldetés befejezési időpontját. 

Ha a kiküldetés nem valósul meg, az összeget haladéktalanul vissza kell fizetni. 

Ha az elszámolásra kötelezett az előírt határidőre a felvett összeggel nem számol el, akkor azt a pénztáros köteles a 

gazdasági vezető részére jelenteni. Amennyiben a gazdasági vezető felszólítása is eredménytelen, akkor a 

költségvetési szerv vezetőjének kell jelentést tenni. 

Üzemanyag vásárlásra egyénileg vehető fel készpénz előleg. Az egyénileg igényelhető üzemanyag előleg 

nyomtatványon fel kell tüntetni a gépjárművezető nevét, a gépkocsi rendszámát, a várható kilométer–teljesítményt és 

az elszámolás határidejét. 

Ha a gépjármű(vek) teljesítménye hónapról hónapra változik, az üzemanyag előleg nyomtatványon fel kell tüntetni a 

várható teljesítményt, és a felvehető előleg összegét ennek figyelembe vételével kell megállapítani. 

Ugyanazon személy részére újabb előleget csak akkor lehet folyósítani, ha a korábban felvett előleggel már elszámolt. 

Ettől eltérni csak rendkívül indokolt esetben lehet. 

A felhasznált előlegek házipénztárba történő befizetése utalványrendelettel történik (ettől eltérő a belföldi kiküldetés 

elszámolása). A nyomtatványt, mint bevételi pénztárbizonylat alapbizonylatát az érvényesítő (számfejtő), az ellenőr 

(ellenjegyző), az utalványozó és a könyvelés során a könyvelő írja alá. 

A költségvetési szervnél előleg és/vagy ellátmány felvételére az alábbiak jogosultak a megjelölt jogcímen és 

összegben: 

 

Név Előlegfolyósítás Maximális  

   jogcíme összeg     

    

III. Zárórendelkezések, hatálybalépés, aláírás 

 

 

 



4. Önköltségszámítási szabályzat 

I. Általános rész 

1. Az önköltségszámítási szabályzat célja 

 a költségvetési szerv alap, kiegészítő, kisegítő- és vállalkozási tevékenysége során előállított saját előállítású 

termékek, szolgáltatások közvetlen önköltségen való értékelése, 

 értékesített saját előállítású termékek, teljesített szolgáltatások közvetlen önköltségének meghatározása, 

 saját előállítású eszköz bekerülési (előállítási) értékének megállapítása, 

 saját kivitelezésű beruházás és felújítás teljesítményértékének megállapítása, 

 megalapozza a költségvetési szerv külső és belső ellenőrzését. 

2. Az önköltségszámítási szabályzattal szembeni követelmények 

az adatok kellő időben rendelkezésre álljanak, 

megbízhatóak és könnyen áttekinthetőek legyenek, 

biztosítsa a könyvvitel számára a megfelelő adatbázist, 

adattartalma és információ áramlása szabályozott legyen. 

Ezeket a követelményeket a kalkulációs alapelvek gyakorlatban történő megvalósításával lehet biztosítani. A 

kalkulációs alapelvek a következők: 

– költségokozat elve: minden kalkulációs egységre csak annyi költséget szabad elszámolni, amennyi az 

előállításával kapcsolatosan ténylegesen felmerült és azzal ok-okozati összefüggésben van. 

– költségviselő-képesség elve: az egyes termékek önköltségébe ezen elv érvényesítésekor a közvetett költségek egy 

része nem mennyiség- vagy értékorientáltan kerül átterhelésre, hanem költséghaszon számítás függvényében az 

egyikre több, a másikra kevesebb jut. 

– költségvalódiság elve: minden költséget csak egyszer szabad elszámolni. Az utalványozási és a gazdálkodási 

fegyelem, valamint az esetleges törvényi előírások betartása, annak ellenőrzése fontos követelménye a pontos, 

megbízható önköltségszámításnak. 

– költségteljesség elve: a költségszámításnak a szervezet egészére és a könyvviteli mérleg elkészítését megelőzően 

ismertté vált költségeket érintő gazdasági eseményekre ki kell terjednie. Valamennyi költséget figyelembe kell 

venni lehetőleg integrált adatfeldolgozás segítségével, egyszeri adatfelvitellel, kiszűrve a halmozódást. 

– következetesség elve: az önköltségszámítás módszere, a kalkuláció formai és tartalmi felépítése egy-egy 

időszakon belül állandó legyen, és időszakok között is csak indokolt esetben szabad azt megváltoztatni, különben 

nem biztosítható az összehasonlíthatóság. 

– költségek időbeli elhatárolásának elve: ezt a költségvetési szervek nem alkalmazhatják. 

– közvetlen költségként való elszámolás előtérbe helyezése: minden költséget – ha lehetséges – közvetlen 

költségként kell elszámolni, mert ez biztosítja legjobban az önköltség kiszámítása során a tényleges terhelések 

elvének érvényesülését. 

3. Az önköltségszámítási szabályzat elkészítéséért, tartalmáért, megváltoztatásáért felelős személy  

    kijelölése 

Az önköltségszámítási szabályzat elkészítéséért, tartalmáért, megváltoztatásáért, aktualitásáért a költségvetési szerv 

vezetője a felelős. 

Az önköltségszámítási szabályzatot a költségvetési szerv vezetőjének kell jóváhagynia. 

A módosításra akkor van szükség, illetve lehetőség, ha azt az Szt., illetve az Áhsz. előírásainak megváltozása, vagy ha 

a szabályzat elfogadásakor fennálló körülményekben olyan lényeges változás következik be, amely a változtatást 

szükségessé teszi. 

A szabályzatban rögzítettek, a következetesség számviteli alapelvet figyelembe véve csak nagyon indokolt esetben, de 

akkor is az év első napjától változtatható meg. 

 



4. Az önköltségszámítási szabályzat jogszabályi alapjai 

4.1 Önköltségszámítási szabályzatkészítésére vonatkozó jogszabályi előírások 

 a költségvetési szervek önköltség-számítási szabályzat készítési kötelezettségét az Áhsz. 8. § (15) bekezdése 

határozza meg. Ennek megfelelően a költségvetési szervnek a kiegészítő, kisegítő, vállalkozási tevékenysége 

keretében saját előállítású terméket értékesít vagy szolgáltatást nyújt, a saját előállítású terméket , a végzett 

szolgáltatás közvetlen önköltségét – a kivételek figyelembe vételével – az önköltség számítás rendjére vonatkozó 

belső szabályzat szerint köteles megállapítani.  

A felsőoktatási törvény szerinti állami felsőoktatási intézmény önköltség-számítási rendjére vonatkozó belső 

szabályzatának rendelkeznie kell az államilag támogatott képzés, a költségtérítéses képzés, a gyógyító–megelőző 

ellátás, illetve az egyéb tevékenységek költségeinek az elkülönítéséről. 

 amennyiben jogszabály előírása, illetve irányító (alapító) szerv döntése alapján a költségvetési szerv 

tevékenységének ellátásához szükséges üzemeltetési, fenntartási feladatokat más költségvetési szerv végzi 

térítésmentesen, akkor az üzemeltetési, fenntartási feladatokat ellátó költségvetési szerv köteles évente adatot 

szolgáltatni az üzemeltetési, fenntartási ráfordításokról, a költségvetési szerv által ellátott tevékenység (ide értve a 

költségvetési szerv által végzett termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást is), különös tekintettel az Áht. 10. § (2) 

bekezdésében szereplő közteher bevételek önköltségszámításának megállapításához. Az üzemeltetési, fenntartási 

feladatokat ellátó költségvetési szerv az adatszolgáltatást legkésőbb az éves elemi költségvetési beszámoló 

mérlegfordulónapját követő 30 napon belül köteles teljesíteni. 

 a közteher bevételek beszedésére kötelezett költségvetési szerv a közteherbevételek önköltségszámításának 

megállapításához szükséges adatokra vonatkozó igényét az üzemeltetési, fenntartási feladatokat ellátó költségvetési 

szervvel az adatszolgáltatással érintett költségvetési évet megelőző év december 31–éig köteles közölni. 

Törvényi előírások 

– az Áht. 87. §-ában meghatározásra került a költségvetési szerv fogalma, melynek az egyik eleme, hogy ezek a 

szervezetek közérdekből alaptevékenységként, haszonszerzési cél nélkül közfeladatokat látnak el. Itt a haszonszerzési 

cél nélküli érték meghatározás csak az önköltségszámítás módszereivel lehetséges; 

– az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint a költségvetési szerveknek a gazdálkodásuk és működésük során meg kell 

felelniük a gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontoknak, melyek mérése szintén önköltség-

számítási módszerekkel lehetséges; 

Az Ámr. előírásai a következők: 

– a költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége keretében végzett szolgáltatás, termék-előállítás értékesítéséből 

származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelő összes kiadást. A kiadásokba mind a három 

tevékenységnél bele kell számítani a tevékenységhez használt eszközök terv szerinti értékcsökkenését; 

– a költségvetési szervek tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség 

követelményeit is érvényesíteni; 

– a költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybe 

vevő számára a költségvetési szerv köteles térítés előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült 

közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével; 

– ha a költségvetési szerv meghatározott feladat ellátására bevételhez jut vagy támogatásban részesül, az ezzel 

összefüggésben ténylegesen felmerült költségeket úgy kell megosztani, hogy az a felmerült közvetlen költségek 

mellett fedezetet nyújtson az intézményüzemeltetési, fenntartási költségek arányos részére is, kivéve az uniós 

támogatással megvalósuló programok esetében. A megosztás nem veszélyeztetheti a vállalt kötelezettségek 

teljesítését. 

– támogatásból nem finanszírozható a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett 

alaptevékenység. A költségvetési szerv e tevékenységéből származó bevételeinek fedeznie kell a végzett 

tevékenységgel összefüggő valamennyi közvetlen kiadást és az ahhoz hozzárendelhető közvetett kiadásokat. 

– az előzőekhez kapcsolódó térítések megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni,  

 

 



 

4.2 Az Önköltségszámítási szabályzat készítése alól mentesítettek köre: 

 amennyiben a költségvetési szerv saját konyhát üzemeltet, és ellátottak, alkalmazottak (idegenek) részére teljesít 

étkeztetést, ezen tevékenység esetében nem kell önköltségszámítási szabályzatot készíteni, ha az étkeztetésre 

normákat állapítottak meg és a nyersanyag felhasználáshoz anyagkiszabást készít; rendszeresen végzett élelmezési 

tevékenység értékesítése (alkalmazottak, idegenek részére) esetében az önköltség megállapításához a normák 

mellett figyelembe kell venni a tevékenységet terhelő általános kiadásokat is; 

 amennyiben a költségvetési szerv humán egészségügyi ellátás körébe tartozó szolgáltatását a társadalombiztosítás 

finanszírozza és ugyanezen szolgáltatásokat rendszeresen nem csak a társadalombiztosítás finanszírozása mellett 

végzi, az önköltség számítására nem kötelező szabályozást készítenie. Az egyes szolgáltatások önköltségek a 

társadalombiztosítás által finanszírozott összeggel egyezően is figyelembe vehető. 

 mentesülhet az államháztartás szervezete a saját kivitelezésben végzett beruházási tevékenység, illetve előállított 

saját előállítású eszközök bekerülési értékének meghatározása esetén is az önköltségszámítás készítése alól, ha 

külön jogszabály erre felhatalmazást ad az államháztartási szervezet sajátosságai miatt. 

5. Az önköltségszámításhoz kapcsolódó fogalmak 

Kiadás: pénzügyi fogalomként történő értelmezésben pénzeszköz igénybevételét, készpénz vagy számlapénz 

(előirányzat–felhasználási keretszámla, költségvetési elszámolási számla) felhasználást, vagyis pénzkiadást jelent. 

Ráfordítás: a költségnél tartalmilag bővebb fogalom. A szervezet működéséhez kapcsolódó erőforrás felhasználása 

[egy adott időszaki tevékenység (értékesítés, szolgáltatásnyújtó képesség) bekerülési értéke]. A ráfordítások körébe 

olyan felhasználások is tartoznak, amelyek nem képezik a tevékenység költségét. A ráfordítások így tartalmazzák 

azokat az erőforrás–felhasználásokat is, amelyek a költségvetési szerv működése során merülnek fel, függetlenül a 

tevékenység végzésétől. Természetesen a ráfordítás is pénzben kifejezhető érték. pl. a ráfordítások körébe tartozó 

felhasználás, – amely nem tartozik a költségek körébe – tárgyi eszközök vásárlása, a működéshez igénybe vett hitel 

kamata. 

A ráfordítás lehet: 

 egyidejűleg költség is (anyag–, bérjellegű felhasználás stb.), 

 átmenetileg nem költség (eszközvásárlás, később az értékcsökkenés elszámolásakor válik költséggé), 

 nem a költség, mivel a tevékenység eredményének terhére közvetlenül kerül elszámolásra (nem jelenik költségek 

között, adó jellegű befizetések). 

Általában megállapítható, hogy a költség teljesítményhez, a ráfordítás a hozamhoz kapcsolódó fogalom. 

Költség: a tevékenység érdekében történő erőforrás–felhasználás pénzben kifejezett értéke. 

A költség fogalmi meghatározásából következik 

 a költség mindig egy meghatározott tevékenység elvégzése, vagy feladat ellátása érdekében merül fel. A 

tevékenység lehet termék előállítás, vagy szolgáltatás teljesítése. Költségvetési területen a szolgáltatási tevékenység 

fordul elő gyakrabban. Pl. egészségügyi szolgáltatás, oktatás; 

 csak olyan erőforrás felhasználása minősül költségnek, amely pénzben kifejezhető. Pénzértékben kifejezhető a 

tevékenység elvégzéséhez felhasznált munkateljesítmény (személyi jutatatások költsége), eszközfelhasználás 

(anyagköltség, energiaköltség). 

Önköltség: a tevékenység mennyiségi egészére jutó felhasználás pénzben kifejezett értéke. 

Kalkuláció: olyan műszaki–gazdasági tevékenység, gazdasági számítás, amely valamely tevékenység végzésének, 

termék vagy szolgáltatás tervezett vagy tényleges erőforrásigényét számba veszi, összegzi, esetenként méri annak 

eredményességét. 

Önköltségszámítás: a termékegység, a szolgáltatás egység önköltségének kiszámítását jelenti előzetesen, a termelés 

folyamatában, illetve annak befejezése után utólagosan. 



 

II. Részletes szabályok 

1. Az önköltségszámítás tárgya 

Az önköltségszámítás tárgya az a termék, szolgáltatás vagy teljesítmény, amelynek önköltségét meg kívánják 

határozni. Az önköltségszámítás egysége általában az önköltségszámítás tárgyának természetes mértékegysége vagy 

teljesítményegysége. A szabályzatban ki kell jelölni az adott tevékenységre vonatkozó kalkulációs egységet (db, kg, 

m, munkaóra stb.). 

2. Az önköltségszámítási kalkuláció 

Az önköltségszámítási kalkulációval kapcsolatban a költségvetési szervnek a szabályzatban a következőket kell 

rögzítenie: 

 kalkuláció fajtáit: 

 egyedi (beruházás, kutatási tevékenység, szolgáltatás, bérbeadás stb.), az egyedi kalkuláció tárgya egyedi termék 

megrendelés, saját vállalkozásban végzett beruházás lehet. Az egyedi kalkuláció esetében a költségviselő 

elszámolás és az önköltségszámítás tárgya megegyezik, az analitikus nyilvántartások a könyvelés vagy az 

utókalkuláció keretében nagyíthatóak és vezethetők. 

 sorozatkalkuláció: Ebben az esetben az önköltségszámítás tárgyát egy-egy sorozatba tartozó termékek 

összessége képezi. A sorozat nagyságát tekintve lehet kis-, közép- és nagysorozat. Sorozatgyártás esetén az egyes 

sorozatok költségeit célszerű egymástól elhatárolni, a termékek gyártással kapcsolatos közvetlen költségeit 

sorozatként gyűjteni és a sorozatba tartozó termékek önköltségét kiszámítatni. A sorozatkalkuláció akkor zárható 

le, ha a sorozat minden termékén elvégezték az utolsó munkaműveletet is a terméket mind mennyiségileg, mind 

minőségileg átvették. 

 időszaki kalkuláció: Egy időszak alatt törvényesen gyártott azonos termékek előállításával, azonos jellegű 

szolgáltatások végzésével kell ezt a kalkulációs módszert alkalmazni.. 

 az alkalmazott önköltség-számítási módszert, 

 osztókalkuláció: 

 egyszerű osztókalkuláció, 

A tevékenység kapcsán felmerült költséget nem kell megbontani közvetlen és közvetett költségekre. Az összköltséget el 

kell osztani az előállított termék mennyiségével. Ez a módszer általában ott alkalmazható, ahol csak egy fajta vagy csak 

rokonterméket gyártanak nagy mennyiségben, vagy csak egyféle tevékenységet (szolgáltatást) végeznek. Két fajtája ismert 

ennek az utókalkulációs módszernek az egyszerű és az egyenértékszámos osztókalkuláció. A termelési tevékenységnél 

még alkalmazhatják a fázisonkénti osztókalkulációt. A költségvetési szervek ezt a módszert a tevékenységük jellege miatt 

általában nem alkalmazhatják. 

 pótlékoló kalkuláció 

A pótlékoló kalkuláció többféle, heterogén termék vagy szolgáltatás végzésénél lehet, illetve ajánlott ennek a 

módszernek az alkalmazása. A költségvetési szervek többségére jellemző a heterogén szolgáltatási tevékenység. 

Ezekben az esetekben a közvetett kiadások egyszerű felosztása az egyes feladatokra pontatlan eredményre 

vezethet. A lényege ennek a kalkulációs módszernek, hogy keresni kell egy olyan műszaki paramétert, 

költségjellemzőt, vetítési alapot, amely szoros kapcsolatban van a költségek/kiadások alakulásával, így ezek 

segítségével a valódiság elvének leginkább megfelelne, az adott költséghely igénybevétel arányában 

hozzárendelhetők a költséghelyen felmerült költségek/kiadások a költségviselőkre/feladatokra. 

A pótlékoló kalkuláció részletes szabályai 

Ennél a módszernél a legfontosabb feladat a megfelelő vetítési alap kiválasztása, mivel ennek segítségével kell a 

költséghelyeken felmerülő költségeket/kiadásokat az egyes tevékenységekre felosztani. 

Vetítési alap: általában természetes mértékegységben meghatározott mérőszám, amellyel a közvetett (általános) 

költség/kiadás alakulása a legjellemzőbb módon összefügg, amely egy adott költségtényező alakulását döntően 

befolyásolja. 

Pótlékkulcs: Felosztandó költség = P 

 



Vetítési alap összesen 

Az egyes tevékenységekre, témákra jutó felosztott általános költséget úgy kapjuk meg, hogy vetítési alapok 

részösszegeit beszorozzuk a pótlékkulccsal. 

Javasolt vetítési alapok 

Karbantartó részlegnél: munkaórákra gyűjtött kiadások 

Mosodánál: mosott ruha kg 

Konyhánál: étkezést igénybevevők létszáma vagy főzött adagszám 

Kazánház: szolgáltatott hőmennyiség vagy fűtött m3 

Kertészet: gondozott m2 

Laboratóriumoknál: vizsgálatok száma, munkaóra 

Könyvtáraknál: kutatók átlaglétszáma 

Restauráló műhelyeknél: munkaórák száma 

Dokumentációs táraknál: kutatói létszám vagy munkaóra 

Szakágazatok közvetett kiadásainál: természetes mutatószámot nehéz találni, ezért itt célszerűbb az egyes 

igénybevevő szakfeladatokon, témákon elszámolt valamelyik jellemző közvetlen kiadása arányában. Itt célszerű a 

közvetlenül elszámolt személyi juttatási kiadásokat alkalmazni. Ennek a költséghelynek a jelentősége az új 

szakfeladatrend alkalmazásával megnő. A gyakorlatban nagyon sok esetben előfordul, hogy 1-1 személy több 

feladatban is részt vesz és nem mindig lehetséges minden kiadást a felmerüléshez azonnal közvetlenül a 

költségviselőre elszámolni. Pl. több feladathoz igénybe vett szakmai szolgáltatás, beruházások. 

Épületek fenntartási kiadásainál: a leggyakrabban alkalmazott vetítési alap az egyes szakfeladatok által az adott 

épületből igénybe vett hasznos és nem hasznos m2. 

A hasznos és nem hasznos m2 közötti egyensúly kialakítása a felosztásnál nagyon fontos feladat. 

Központi irányítás kiadásainál. itt a leggyakrabban alkalmazott számítás, hogy vetítési alapként a 

szakfeladatokra elszámolt összes közvetlen és a központi irányítás felosztásáig átvezetett közvetett kiadások 

együttes összegét alkalmazzák. 

Az egyes feladatok költségeinek/kiadásainak megállapításánál alapvető követelménynek kell lennie, hogy 

törekedni kell arra, hogy a közvetlen kiadások körét növelni kell. 

A feladatoknál, az egyes pályázatoknál fontos, hogy a pályázati kiíráshoz igazodó feladatokhoz megfelelő mélységű 

előkalkuláció (költségterv) készüljön és ennek alapján lehet a nyertes pályázatok elszámolását, utókalkulációját 

elkészíteni. Az előzőekben leírt pótlékoló kalkulációt azonban a pályázatok jelentős részénél nem lehet teljes körűen 

alkalmazni, mivel a pályázati kiírásokban a közvetett kiadások, közvetlen kiadásokra vetített elszámolható mértékét 

rögzítik. Így a pontos utókalkuláció ezeknél a pályázatoknál csak azt tudja kimutatni, hogy a pályázatokra milyen 

összegű ún. rezsikiadás nem számolható el. Ezeket a „veszteségeket” más feladatokra kell terhelni. 

Az első feladat az egyes feladatokhoz tartozó rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás és a kapcsolódó 

járulékok meghatározása. A nem rendszeres személyi juttatásoknál azokat az ellátásokat, melyeket az Ámr. 12. § 

(4) bekezdéséhez illeszkedően a PM Tájékoztató külön alaptevékenységet támogató szakfeladatként határoz meg 

külön kell választani. pl. segélyek, lakásépítési támogatás. 

A külső személyi juttatások szerződésenként, egyedileg egy-egy feladathoz általában hozzárendelhető. Ha egy 

szerződés több feladathoz is illeszkedik, akkor vagy a szakmai teljesítmény arányában megosztható a feladatok között, 

vagy a szakágazatok általános kiadásai között kell kimutatni és felosztással kerülhet az egyes feladatokra, témákra. 

A készletbeszerzési és szolgáltatási kiadások feladatokra történő megosztásánál a külső személyi juttatásoknál 

leírtak szerint kell eljárni. A közvetett kiadások felosztását a pótlékoló kalkuláció módszerével célszerű 

végrehajtani. Itt nem a költségfelosztás okozza a legnagyobb problémát, hanem a leginkább megfelelő vetítési 

alap kiválasztása. Itt még az egyes ágazati szinteken sem lehet egységes eljárási rendet meghatározni, mivel az 

egyes kiszolgáló egységeknél, szakmai költséghelyeknél nagyon eltérő igénybevételi mutatók lehetségesek. 

Pl. nem lehet a laboratóriumban a felosztás alapja minden esetben a vizsgálatok száma, mivel az egyes 

vizsgálatoknak más-más a költségkihatása. Vannak egyszerűbb vizsgálatok, amelyek 1-2 nap alatt elvégezhetőek, 

de vannak több hetes vizsgálati idők. Itt a laboratóriumi munka jellegének megfelelően lehet vagy a ráfordított 

munkaórát választani, vagy a vizsgálatokat típus szerint súlyozni. 



Szintén hasonló probléma jelentkezhet a restauráló műhelyeknél, ahol vannak kevesebb idővel és anyagi 

ráfordítással elvégezhető feladtok, de vannak komolyabb ráfordítást igénylő feladatok. Itt ismerni kell a vetítési 

alap kiválasztásánál a restauráló műhelyben elvégzésre kerülő feladatokat. 

Általános problémaként jelentkezik az energia kiadások megosztása, mivel itt nem állnak rendelkezésre 

feladatonként külön mérőórák, így itt is valamilyen vetítési alapot kell választani. Általános gyakorlat a m2 alapján 

történő megosztás. 

Az egyes ágazatokban azonban nem lehet csak kizárólag a m2 figyelembe venni, hanem az egyes feladatokhoz 

tartozóan a nagy energia fogyasztó gépekkel berendezésekkel is kell számolni. 

Ez döntően a kutatási, egészségügyi ágazatokra jellemző (pl. atomreaktor, CT gépek).  

Más az energia igénye egy olyan feladatnak, témának, ahol a feladatellátás nem igényel műszer igénybevételt, és 

más a jelentős műszeren alapuló témák esetében. 

A vetítési alap kiválasztásának fontosságát az is alátámasztja, hogy ezek a mutatószámok éven belül nem 

változtathatóak meg. 

 normatív kalkuláció, 

A normatív kalkuláció lényege a termelésben, hogy egy termék norma szerinti önköltségét a gyártás előtt 

meghatározzák és a normától való eltéréseket a gyártás körben utalványozzák. 

A norma szerinti közvetlen önköltség az egy egységnyi termék, szolgáltatás előállításához szükséges, a termékhez, 

szolgáltatáshoz rendelt, az előállításhoz műszakilag szükséges, normák alapján meghatározott költség. A norma 

szerinti közvetlen önköltség a megfelelő, aktualizált norma meglétét feltételezi. A norma mennyiségi elemekből 

(db, kg, idő) és értékegységből (anyagár, bér) tevődik össze, így a pontossága alapvetően e két tényező reális 

meghatározásától függ. 

A költségvetési területen a norma az államháztartásban használatos mérőszám egy-egységére jutó kiadás. Ilyen 

lehet: élelmezési norma, anyagnorma, létszámnorma. 

 vegyes kalkuláció. 

Az előző módszerek egyes elemeinek együttes alkalmazása. 

– tevékenységenként a kalkulációs sémát és a kalkulációs költségtényezőket és azok tartalmát. Ezen belül: 

= meg kell határozni a közvetlen önköltség költségtényezőinek részletes tartalmát, az egyes tényezők további 

bontási lehetőségét, 

• közvetlenül elszámolható személyi juttatások és járulékai, 

• közvetlen anyagköltség, 

• igénybe vett szolgáltatások költsége, 

• értékcsökkenés–közvetlen költsége, 

• saját termelésű félkész termék felhasználás, 

• gyártási különöltség, 

• egyéb közvetlen költségek. 

= meg kell határozni a termékre, tevékenységre megfelelő mutatók, jellemzők segítségével felosztható, egyéb 

közvetlen költségek költség tényezőhöz tartozó tételek esetében a költségek felosztási módját, vetítési alapokat, 

= általános költségek meghatározása a teljes önköltség megállapítására, 

A kalkulációs séma a kalkulációs költség/kiadás tényezőnkénti csoportosítását és a kiszámításra kerülő önköltség-

kategóriák felsorolását jelenti. 

A szolgáltatási tevékenységre alkalmazható javasolt kalkulációs séma a következő: 

1. Közvetlen személyi juttatások és járulékaik 

2. Közvetlen anyagköltség/kiadás 

3. Igénybe vett, közvetlenül elszámolható szolgáltatások költsége/kiadása 

4. Terv szerinti értékcsökkenés közvetlen költsége 

5. Saját termelésű termékek felhasználása 

6. Egyéb közvetlen költség/kiadás  

7. Közvetlen önköltség (1+….+6) 

8. Felosztott általános kiadások (központi irányadás nélkül)  

9. Szűkített önköltség (7+8) 

10. Felosztott központi irányítási költség  

11. Teljes önköltség (9+10) 

 



A közvetlenül elszámolható költségek/kiadások tartalmát, valamint a közvetett kiadások felosztási szabályait a 

pótlékoló kalkuláció leírása, míg a közvetett kiadások tartalmi leírását a költségvetési szervek minta számlarendje 

tartalmazza. 

3. Az önköltségszámítás dokumentálásának rendje 

A költségvetési szervek könyveiket a módosított teljesítésszemléletű kettős könyvvitel rendszerében vezetik. Ez azt 

jelenti, hogy mind az 5. számlaosztályban, amelynek tagolása megfelel a közgazdasági osztályozási rendnek, mint a 7. 

számlaosztályban, amelynek tagolása megfelel a funkcionális osztályozási rendnek (szakfeladatrendnek), kiadásokat 

számolnak el. A sajátos könyvviteli rendszerből következik, hogy a költségelszámolással kapcsolatos nyilvántartások 

nem egyeztethetők a vonatkozó főkönyvi számlák adataival, illetve a költségelszámolás a főkönyvi könyveléssel nem 

képez zárt rendszert. A költségvetési szerv további sajátossága, hogy túlnyomó többségük nem rendelkezik raktárral, 

így raktárgazdálkodást (készletgazdálkodást) nem folytat. 

Az automatikus ellenőrzési, egyeztetési lehetőségek (zárt rendszere) hiányában is a költségvetési szervnek olyan 

nyilvántartási, elszámolási, bizonylatolási rendszert kell kialakítania, amely biztosítja az adatok valódiságát, 

megbízhatóságát, továbbá áttekinthető és ellenőrizhető. Az előzőekben foglaltaknak olyan nyilvántartási rendszer felel 

meg, amely valamennyi gazdasági esemény adatait egyidejűleg tartalmazza kalkulációs egységenként, és idősorosan 

(vagy az egyedi nyilvántartási lapokra feljegyzett adatokat idősorosan is érdemes rögzíteni). 

Annak érdekében, hogy az önköltségszámítás teljes körűsége biztosítható legyen, a belső szabályozásban rögzíteni kell a 

költségek gyűjtésének rendjét. Pl. Meg kell határozni a személyi juttatásoknál az önköltségszámításhoz melyik 

munkakörben dolgozó munkatársak szolgáltatják a szükséges információkat. 

Az önköltségszámítás bizonylati rendjének szabályozásával az Szt. 166–169. § vonatkozó előírásából, valamint az 

Áhsz. 51. §–ban foglaltakból kell kiindulni. A rendelkezések értelmében 

 minden olyan gazdasági eseményről, amely hatással van az önköltség összegének, vagy költségtartalma 

összetételének változására, bizonylatot kell kiállítani; 

 a költségek nyilvántartásába adatot csak bizonylat alapján szabad bejegyezni; 

 a költségelszámolás bizonylatait a gazdasági esemény megtörténtének időpontjában kell kiállítani; 

 a bizonylatnak meg kell felelni a bizonylattal szemben támasztott tartalmi és alaki követelményeknek; 

 kiemelt tartalmi követelményként kell figyelembe venni, hogy minden bizonylatot utalványozni, ellenjegyezni, 

érvényesíteni és ellenőrizni kell. Ennek megtörténtét aláírással kell dokumentálni. 

Szabályzatban kell rendelkezni a bizonylatok tárolási, őrzési rendjéről, őrzési idejéről és helyéről.  

A költségvetési szerv legfontosabb alapbizonylatai a költségelszámoláshoz kapcsolódóan: 

 kinevezési okirat, megbízási szerződés, munkavégzést elrendelő intézkedések, munkautalványok, bérjegyzék, 

különféle személyi juttatások kifizetési jegyzékei, munkaadói járulékok számítását igazoló dokumentumok, 

 anyagigénylési bizonylat, anyagutalványok, raktári kivételezési bizonylat, 

 számla (másolat), 

 személyi jövedelemadó és általános forgalmi adó kiszámítását igazoló dokumentumok, 

 értékcsökkenés kiszámítását igazoló dokumentumok, 

 állományba vételre (készletre vételre) vonatkozó bizonylatok. 

4. Az önköltségszámítás készítésének időpontja 

A szabályzatban rögzíteni kell, hogy a költségvetési szerv milyen időpontban készít önköltségszámítást. Ezek az 

időpontok lehetnek: 

 

Előkalkuláció 

Előkalkuláció az a műszaki–gazdasági tevékenység, amellyel a tevékenység, a termelés, a szolgáltatás nyújtásának 

megkezdése előtt meghatározzák valamely termék (szolgáltatás) előállítása során felhasználható élő– és holtmunka 

mennyiségét és ebből a tervezett vagy tényleges értékadatokkal kiszámítják az előállítandó termék (szolgáltatás) önköltségét. 

Az elkészített előkalkuláció előre tájékoztatja a döntéshozókat a felhasználandó erőforrások értékéről, az alkalmazandó 



technológia költségvonzatairól, a gazdasági döntés várható költségkihatásairól, gazdaságosságáról és jövedelmezőségéről. Az 

előkalkuláció adatainak ismeretében még változtatni lehet az alternatív erőforrásokon, beavatkozhatnak a különböző gyártási 

eljárásokban, dönthetnek a termelés beindítása (szolgáltatás nyújtása) vagy elvetése mellett. Az előkalkuláció számításának 

alapja műszaki norma (sorozat– és tömeggyártás esetén) vagy összehasonlító adat (egyedi gyártás esetén arányosítás egy 

hasonló termékhez) lehet. Az előkalkuláció elvégezhető részletes, tételes számításokkal (műveletenként meghatározva a 

gyártási költségek norma szerinti nagyságát és a felosztásuk módját), illetve összevontan, ún. különbözeti kalkulációval 

(hasonló vagy rokontermék meglévő kalkulációjához viszonyítva a szerkezeti eltéréseket). 

Előkalkulációt célszerű a termékértékesítési és szolgáltatásnyújtási szerződések megkötése előtt elkészíteni, mert a 

várható önköltség ismeretében alakítható ki a termék vagy a végzett szolgáltatás ára. A költségvetési szerveknek minden 

évben elemi költségvetést kell készíteniük. Az elemi költségvetés képezi alapját a tárgyév gazdálkodási feladatainak 

végrehajtásának. Az elemi költségvetésben mind a várható bevételeket, mind a várható kiadásokat részletesen (bevételi 

és kiadási jogcímenként) meg kell tervezni. Ahhoz, hogy a költségvetés megalapozott legyen, kívánatos, hogy a 

szervezet a tervezési munkák megkezdése előtt elkészítse a tervezett termékértékesítési és szolgáltatásnyújtási 

tevékenységek előkalkulációját. az elemi költségvetés kiadásainak, illetve bevételeinek meghatározásánál az értékesítési 

tevékenység költségei (önköltsége) és bevételei megalapozottan csak úgy tervezhetők, ha a tevékenységekről a kalkulált 

költségadatok rendelkezésre állnak. Az előzőek alapján a költségvetés készítési szempontokat figyelembe véve célszerű, 

ha az előkalkulációt a szerződések megkötése előtt elkészítik. A költségvetési szempontok mellett az előkalkuláció 

szerződéskötés előtti elkészítése azért is fontos, mert csak a várható önköltség ismeretében alakítható ki a termék vagy 

szolgáltatás ára. Ha a szervezet termék–, vagy szolgáltatás értékesítési tevékenységét hatékonyan és eredményesen akarja 

folytatni, akkor ehhez tudnia kell az előállítási költségeket. 

Közbenső kalkuláció 

A termelési folyamat bejezése előtt, a kalkulációs időszak közben ellenőrzési és beavatkozási célból készített 

önköltségszámítás. Általában a hosszabb átfutási idejű, több termelési vertikumban, munkafázisban résztvevő 

termékek önköltségének meghatározására és a szükséges beavatkozó intézkedések meghozatalának alátámasztására 

szolgáló számítás. Közbenső kalkuláció az a tevékenység, amellyel a gyártás (a tevékenység) folyamat közben – 

időszakonként vagy a gyártás egy–egy fázisában – meghatározzák a termék (a szolgáltatás) önköltségét. 

Utókalkuláció 

Utókalkuláció az a műszaki–gazdasági tevékenység, amellyel a termelés (a tevékenység) befejezése után (a 

mérlegfordulónapi készletérték meghatározása során) megállapítják a termék (a tevékenység) tényleges (közvetlen) 

önköltségét. Az utókalkuláció az elmúlt időszak könyveiben a tevékenység gyűjtött költségei/kiadásai és a 

tevékenység mennyisége alapján a termék, szolgáltatás elmúlt időszakra vonatkozó tényleges önköltségét 

számszerűsíti. Az utókalkuláció szerinti közvetlen önköltségen történő értékelés utókalkuláció készítését teszi 

szükségessé, melynél a termék előállítás, szolgáltatás befejezése után, illetve az év végén az elszámolásokban gyűjtött 

költségek alapján számítják ki a termék, szolgáltatás tényleges közvetlen önköltségét. 

Az adott tevékenységre készített elő–, és utókalkuláció közötti összhangot biztosítani kell. Az összhangot a kétfajta 

kalkuláció azonos szerkezetben és azonos közvetlen–költség tartalommal való elkészítésével lehet biztosítani. 

Az utókalkuláció készítésének időpontját befolyásolja 

 az év végén raktáron lévő saját előállítású készletek értékelésnek időpontja, 

 az alkalmazott kalkuláció fajtája (egyedi, sorozat, időszak), 

 a költségvetési szerv felső vezetésének információs igénye. 

III. Zárórendelkezések, hatálybalépés, aláírás 

 

 

 



KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 

MAGYARÁZATOKKAL 

I. A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA 

I. 1. A szabályzat célja 

Jelen közbeszerzési szabályzat (továbbiakban: szabályzat) célja, hogy rögzítse a ________________ (polgármesteri 

hivatal, költségvetési szerv, intézmény, továbbiakban: Ajánlatkérő) közbeszerzési eljárásai előkészítésének, 

lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, 

illetőleg szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, ezen belül különösen az 

eljárás során hozott döntésekért felelős személy(eke)t, illetőleg testületeket. 

 

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. §-a írja elő az un. „közbeszerzési 

szabályzat” elkészítését az ajánlatkérői körbe tartozó szervezeteknek. Amennyiben az ajánlatkérő ilyen általános 

szabályzattal nem rendelkezik, vagy az nem megfelelő az adott beszerzéshez, úgy minden egyes közbeszerzési eljárás 

előkészítése előtt meg kell határozni az előzőkben foglaltakat. 

A szabályzat jelen kiadásában szerepeltetjük a 2010. szeptember 15-én hatályba lépett változásokat, valamint 

hivatkozunk a 2010. október 30-án hatályba lépett „hirdetmény-rendeletre” is. 

 

I. 2. A szabályzat hatálya 

A Szabályzat személyi hatálya kiterjed az Ajánlatkérő szervezeti egységeire, továbbá az intézménnyel közalkalmazotti 

jogviszonyban álló személyekre, valamint az eljárásba bevont, egyéb személyekre és szervezetekre. 

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Ajánlatkérő által kezdeményezett 

a) a Kbt. szerinti egyszerű közbeszerzési eljárás mindenkori értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű 

beszerzésekkel összefüggő feladatellátás rendjére; 

b) a Kbt. szerinti mindenkori közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű beszerzésekkel összefüggő 

feladatellátás rendjére;  

c) a Kbt. felhatalmazása alapján kiadott külön jogszabályokban meghatározott beszerzésekkel összefüggő 

feladatellátás rendjére; továbbá 

d) a fentiek körébe nem tartozó azon beszerzésekre, melyekre az Ajánlatkérő a közbeszerzés szabályait önkéntesen 

alkalmazza. 

 

A törvény 2. §-ának megfogalmazása szerint a Kbt. szabályai szerint kell eljárni azon eljárásokban, amelyeket az 

ajánlatkérőként meghatározott szervezetek visszterhes szerződés megkötése céljából kötelesek lefolytatni, megadott 

tárgyú és értékű beszerzések megvalósítása érdekében. 

Ugyanezen paragrafus (4) bekezdése szerint a közbeszerzés szabályait – önkéntesen – olyan ajánlatkérőkre vagy 

beszerzésekre is lehet alkalmazni, melyek egyébként nem tartoznak a Kbt. hatálya alá. Ekkor viszont a törvény minden 

rendelkezését be kell tartani. 

 

 

 



II. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, ÉRTÉKE, ÉRTÉKHATÁROK 

II. 1. A közbeszerzések tárgyai 

A közbeszerzés tárgya lehet árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás megrendelése, 

szolgáltatási koncesszió. 

Ha a kötendő szerződés több különböző típusú, egymással szükségszerűen összefüggő tárgyat tartalmaz, akkor a 

szerződést a meghatározó értékű tárgy szerint kell minősíteni. 

 

Tehát pl. egy 10 M Ft értékű szolgáltatás, és egy hozzá kapcsolódó (vele szükségszerűen összefüggő) 

4 M Ft értékű építés egyszerre történő, összefüggő megrendelése esetén nem lehet az építési beruházásra vonatkozó 

magasabb értékhatárt (15 M Ft) figyelembe venni, hanem – a szolgáltatás döntő súlya miatt – a szolgáltatásokra 

vonatkozó 8 M Ft-os értékhatár elérése okán le kell folytatni az egyszerű közbeszerzési eljárást.  

 

II. 1. 1. Árubeszerzés 

Az olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy 

használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak – vételi joggal vagy anélkül történő – megszerzése az 

ajánlatkérő részéről. Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és üzembe helyezést is. 

A nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések vonatkozásában árubeszerzésnek minősül – az előzőeken túl – az 

ingatlan tulajdonjogának vagy használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak – vételi joggal vagy anélkül 

történő – megszerzése is az ajánlatkérő részéről. Ha ezekben az esetekben a közbeszerzés értéke eléri vagy meghaladja a 

közösségi értékhatárt, akkor is a nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzésekre vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni.  

 

Az árubeszerzés fogalmát a Kbt. először a 24. §-ban – a közösségi értékhatárokat elérő általános eljárásoknál – 

határozza meg, melyre az egyéb részeknél [pl. 167. §, 242. § (2) bek.] csak visszahivatkozik, illetve az ettől való 

eltéréseket emeli ki. 2010. szeptember 15-től már a nemzeti eljárásrendben sem tárgya a közbeszerzésnek az ingatlan 

tulajdonjogának vagy használati jogának megszerzése, mivel a módosítás hatályon kívül helyezte a Kbt. 242. § (2) 

bekezdését. 

 

II. 1. 2. Építési beruházás 

Az olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya a következő valamelyik munka megrendelése (és átvétele) az 

ajánlatkérő részéről: 

 A Kbt. 1. számú mellékletében felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezése vagy kivitelezése 

és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt; 

 Építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt; 

 Az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen eszközzel, illetőleg módon 

történő kivitelezése. 

 

Közösségi értékhatár alatti építési beruházás, építési koncesszió esetében, ha a közbeszerzés értéke eléri vagy 

meghaladja a közösségi értékhatárok felét, az ajánlatkérőnek az egyszerű közbeszerzési eljárás helyett a IV. fejezet 

(közösségi értékhatárt elérő közbeszerzés) szerint kell eljárnia, azzal az eltéréssel, hogy az eljárás során a 

hirdetmények megküldésére és közzétételére a 246–248. § rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 



Az építési beruházás fogalmát – az árubeszerzéshez hasonlóan – teljeskörűen a 25. §-ban találjuk, melyekre csak 

utalnak a további eljárások. 

 

Külön bekezdés fejti ki, hogy mi számít építési beruházásnak azon beszerzőknél, melyek azért kerülnek az ajánlatkérői 

körbe, mert a közösségi értékhatárt elérő ilyen beruházásukat egy vagy több – klasszikus ajánlatkérői körbe tartozó – 

szervezet többségi részben közvetlenül támogatja. Az ó esetükben építési beruházásnak minősül a Kbt. 1. számú 

melléklet szerinti mélyépítési tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munkák, valamint kórház-, sport-, szórakozási és 

szabadidő-létesítmény, oktatási vagy közigazgatási célokra használt épület építési munkái. 

A 2010. szeptember 15-én hatályba lépett módosítással megszűnt azon szabály, mely a közösségi értékhatár felét elérő 

építési beruházásokat „felemelte” a közösségi eljárásrendbe [miután a 21. § (3) bekezdése hatályon kívül került]. 

II. 1. 3. Építési koncesszió 

Az olyan építési beruházás, amely alapján az ajánlatkérő ellenszolgáltatása az építmény hasznosítási jogának 

meghatározott időre történő átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt. 

 

Az építési koncesszió fogalma a 26. §-ban található. 

Az építési koncesszió nem képezi a közbeszerzés tárgyát a különös eljárást lefolytató szervezetek esetében [V. fejezet, 

167. § (1) bek.]. 

 

II. 1. 4. Szolgáltatás megrendelése 

Az szolgáltatás megrendelése – árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő – olyan visszterhes szerződés, 

amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az ajánlatkérő részéről. 

 

A meghatározás a 27. §-ban szerepel, a kivételeket a 29.§ (2) bekezdése tartalmazza. 

 

II. 1. 5. Szolgáltatási koncesszió 

A szolgáltatási koncesszió olyan szolgáltatás-megrendelés, amely alapján az ajánlatkérő ellenszolgáltatása a 

szolgáltatás nyújtásával összefüggő hasznosítási jog meghatározott időre történő átengedése vagy e jog átengedése 

pénzbeli ellenszolgáltatással együtt. A szolgáltatási koncesszió csak a nemzeti értékhatárokat elérő értékű 

közbeszerzések vonatkozásában tárgya a közbeszerzésnek. 

 

A szolgáltatási koncesszió csak a nemzeti értékhatárokat elérő, de a közösségi értékhatárok alatti beszerzéseknél 

tárgya a közbeszerzésnek [242. § (1), (4)], A közösségi értékhatárokat elérő értékű beszerzésekre vonatkozó szabályok 

sem az általános, sem a különös eljárást folytató szervezetek esetében nem szabályozzák a szolgáltatási koncessziót. 

Abban az esetben azonban, amikor a szolgáltatási koncesszió értéke eléri, vagy meghaladja a közösségi értékhatárt, a 

nemzeti értékhatárokat elérő értékű beszerzésekre vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.  

 

II. 2. Kivételek a közbeszerzés tárgyában 

II.2.1. A közösségi értékhatár feletti beszerzések esetében a kivételek kizárólag a Kbt. 29. § (1) és (2) bekezdésében 

találhatók meg. Az adott beszerzés kivételi körbe tartozását _________________________ köteles megvizsgálni, és 

fennállása esetén a döntéshozónak felterjeszteni. A különös eljárást lefolytató ajánlatkérőkre vonatkozó kivételi 

szabályok a Kbt. 168–175. §-aiban találhatóak. 



II.2.2. A nemzeti értékhatár feletti beszerzések esetében a kivételek kizárólag a Kbt. 29. és 243. §-ában találhatók 

meg. Az adott beszerzés kivételi körbe tartozását _________________________ köteles megvizsgálni, és fennállása 

esetén a döntéshozónak felterjeszteni. 

 

A kivételek a törvény 29., a 243., illetve a 168–175. paragrafusaiban találhatók meg. 

A 2010. szeptember 15-i módosítás a nemzeti eljárásrendbe több régi és új kivételi kört emelt be a 243. paragrafusba. 

Így a Kbt. 4. számú mellékletéből ismét több szolgáltatásra nem kell lefolytatni az „egyszerű” eljárást [243. § c) 

pont], valamint az élelmiszer-alapanyagokból is több belekerült a kivételi körbe [243. § g) pont]. 

 

II. 3. A közbeszerzés becsült értékének meghatározása 

A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, – illetőleg kínált – általános 

forgalmi adó nélkül számított legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatást kell érteni (a továbbiakban becsült érték). 

A teljes ellenszolgáltatásba beleértendő a vételi jog átengedésének értéke is. 

A közbeszerzés megkezdésén a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény feladásának időpontját, a hirdetmény 

nélküli tárgyalásos eljárás esetében pedig az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a törvényben 

meghatározott egyes esetekben a tárgyalás megkezdésének időpontját kell érteni. 

A becsült értékbe beleszámít az ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részére fizetendő díj, kifizetés, jutalék is. 

A keretmegállapodás, illetve a dinamikus beszerzési rendszer becsült értéke a megállapodás, illetve a rendszer alapján 

az adott időszakban kötendő szerződések becsült legmagasabb összértéke. 

A Kbt. előírásainak megkerülése céljából tilos a közbeszerzést részekre bontani. 

 

A közbeszerzés értékének meghatározásának módját a közösségi értékhatárt elérő eljárásokra vonatkozóan a 35–40. 

§-ok tartalmazzák, melyekre a többi eljárásfajta leírásában a jogszabály visszahivatkozik. A közbeszerzés értékét 

továbbra is becsléssel kell megállapítani. A becsült érték meghatározásának speciális szabályai a következő pontban 

találhatók. 

A törvény megkerülésének megakadályozása céljából továbbra is tilos a beszerzéseket külön részekre bontani pl. 

azért, hogy így az egyes megrendelések összege az értékhatárok alatt maradjon. Ez ellen szól a II.5. pontban 

bemutatott egybeszámítási kötelezettség is. 

A törvény 35. § (3) bekezdése utal arra, hogy amennyiben az ajánlatkérő még a szerződéskötés előtt (akár az eljárás 

során) bármely jellegű kifizetést teljesít az ajánlatkérők (részvételre jelentkezők) számára, akkor az is beleszámít a 

becsült értékbe; függetlenül attól, hogy azt díjnak, jutaléknak, stb. hívja. 

 

II. 4. Becsült érték meghatározásának speciális szabályai 

a) Az árubeszerzés vagy a szolgáltatás becsült értéke a rendszeresen, illetőleg az időszakonként visszatérően kötött 

szerződés esetében: 

az előző költségvetési év vagy tizenkét hónap során kötött azonos vagy hasonló tárgyú szerződés, illetőleg 

szerződések szerinti ellenszolgáltatás, módosítva a következő tizenkét hónap alatt várható mennyiségi és 

értékbeli változással, vagy 

az első teljesítést követő, a következő tizenkét hónap alatti vagy a tizenkét hónapnál hosszabb időre kötött 

szerződés, illetőleg szerződések időtartama alatti ellenszolgáltatás. 

b) Az árubeszerzés vagy a szolgáltatás becsült értéke olyan szerződés esetében, amely vételi jogot is tartalmaz, a 

vételárral együtt számított legmagasabb ellenszolgáltatás. 



c) Ha a szerződés árubeszerzést és szolgáltatás-megrendelést is magában foglal, a becsült érték megállapításakor az 

árubeszerzés és a szolgáltatás becsült értékét egybe kell számítani. Úgyszintén be kell számítani adott esetben az 

árubeszerzés becsült értékébe a beállítás és üzembe helyezés becsült értékét is. 

d) Az árubeszerzés becsült értéke olyan szerződés esetében, amelynek tárgya dolog használatára, illetőleg 

hasznosítására vonatkozó jognak a megszerzése: 

 határozott időre, egy évre vagy annál rövidebb időre kötött szerződés esetén a szerződés időtartama alatti 

ellenszolgáltatás; az egy évnél hosszabb időre kötött szerződés esetén pedig a szerződés időtartama alatti 

ellenszolgáltatás, beleértve a becsült maradványértéket is; 

 határozatlan időre kötött szerződés esetén, vagy ha a szerződés időtartama kétséges, a havi ellenszolgáltatás 

negyvennyolcszorosa. 

e) A szolgáltatás becsült értéke olyan szerződés esetében, amely nem tartalmazza a teljes díjat: 

 határozott időre, négy évre vagy annál rövidebb időre kötött szerződés esetén a szerződés időtartama alatti 

ellenszolgáltatás; 

 határozatlan időre kötött szerződés vagy négy évnél hosszabb időre kötött szerződés esetén a havi ellenszolgáltatás 

negyvennyolcszorosa. 

f) A szolgáltatás becsült értékének megállapításakor az alábbi beszerzési tárgyak esetén kizárólag a következőket kell 

figyelembe venni 

biztosítási szerződés esetében a fizetendő biztosítási díjat és egyéb ellenszolgáltatásokat; 

banki és egyéb pénzügyi szolgáltatás esetében a díjat, jutalékot, kamatot és egyéb ellenszolgáltatásokat; 

a tervezést is magában foglaló szolgáltatás esetében a fizetendő díjat vagy jutalékot és egyéb ellenszolgáltatásokat. 

g) Az építési beruházás becsült értéke megállapításakor a több év alatt megvalósuló építési beruházás esetében a teljes 

beruházásért járó ellenszolgáltatást kell számítani. 

h) Ha az építési beruházás több részből áll, illetőleg több szerződés alapján kerül teljesítésre, mindegyik rész becsült 

értékét egybe kell számítani. 

i) Az építési beruházás becsült értékébe be kell számítani a megvalósításához szükséges, az ajánlatkérő által 

rendelkezésre bocsátott áruk, illetőleg szolgáltatások becsült értékét is. 

j) Az építési beruházás megvalósításához nem szükséges árubeszerzés, illetőleg szolgáltatás becsült értékét az építési 

beruházás becsült értékébe nem lehet beszámítani azzal a céllal, hogy ilyen módon megkerüljék e törvény 

alkalmazását ezen árubeszerzésre, illetőleg szolgáltatás megrendelésére. 

k) Ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor, akkor a pályázónak fizetendő díj, 

jutalék, egyéb ellenszolgáltatás is beleszámít a becsült értékbe. 

 

Ezen szabályok a törvény 36–39 §-aiban találhatóak meg. 

A 38. § (2) bekezdésének módosítása révén egyértelművé vált a szabályzat fenti f) pontjában szereplő szolgáltatások 

becsült értékének meghatározása. Bár az „egyéb ellenszolgáltatások” fordulat szélesíti a becsült érték fogalmát, de a 

törvény indoklása erősíti azt az álláspontot, hogy maga a hitel vagy tőke összege (banki szolgáltatás esetén), vagy a 

káresemény bekövetkeztekor a biztosító által teljesítendő biztosítási összeg (biztosítás esetén) nem számít bele a 

becsült értékbe. 

Tervpályázat esetén a becsült érték meghatározásához a 38/A. § ad speciális szabályokat, összhangban a 35. § (3) 

bekezdésével. 

 

 

 



II. 5. Egybeszámítási kötelezettség 

A becsült érték kiszámítása során mindazon közbeszerzés tárgyának értékét egybe kell számítani, amelyek 

 beszerzésére egy költségvetési évben kerül sor, és  

 amelyek beszerzési tárgya és rendeltetése azonos, vagy felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg. 

Ettől eltérően az egy építménnyel kapcsolatos építési beruházás értékét nem kell más építménnyel kapcsolatos építési 

beruházás becsült értékével egybeszámítani, kivéve az „általános javítási munkákat”, melyeket – a fenti feltételek 

fennállása esetén – akkor is egybe kell számítani, ha több építménnyel kapcsolatosak (általános javítási munka = olyan 

építési beruházás, amelynek célja építmény felújítása, korszerűsítése, karbantartása vagy javítása). 

Közösségi eljárásrendben az egybeszámított érték 20%-a kivonható az egybeszámítási szabály alkalmazása alól, ha 

azok értéke nem éri el a 40. § (6) bekezdésében szereplő összeget. 

 

Az egybeszámítási kötelezettséget a Kbt. 40. § (2) bekezdése mondja ki, amelyben megfogalmazott két feltételnek 

együttesen kell teljesülnie (2010. szeptember 15-én hatályon kívül került a harmadik feltétel, mely az egy 

ajánlattevővel köthető szerződés lehetőségére utalt). 

 

Az első kitétel meglehetősen egyértelmű, melynek alkalmazását segíti a 35. § (2) bekezdésének kiegészítése, ami 

kimondja, hogy az „egy költségvetési év” vizsgálatakor a (köz)beszerzés megkezdésének időpontját kell figyelembe 

venni. A tizenkét hónapos időszak (a költségvetési év helyett) továbbra is csak az időszakonként visszatérően kötött 

(árubeszerzésre vagy szolgáltatás-megrendelésre irányuló) szerződések esetén vizsgálandó [37. § (1) bekezdés]. 

Azonban az ajánlatkérők helyzetét általában a második feltétel megítélése nehezíti, hiszen ezt – konkrét törvényi vagy 

hatósági segítség hiányában – továbbra is szubjektív szempontok alapján, mindig az adott beszerzés részleteit 

figyelembe véve kell megítélni. Ilyenkor javasolt a kialakult jogalkalmazói gyakorlatot követni, az óvatosság elvének 

betartása mellett. 

2010. szeptember 15-én két új elem került az egybeszámítás szabályrendszerébe: egyrészt az építményekkel 

kapcsolatos építési beruházások becsült értékét építményenként külön-külön kell vizsgálni, kivéve az általános javítási 

munkákat (melynek meghatározása a 4. § 1/A. pontjába került bele). 

Másrészt a közösségi eljárásrendben alkalmazandó szabály szerint az egybeszámított érték 20 %-a kivonható az 

egybeszámítási szabály alól, ha annak egyedi értéke szolgáltatás és árubeszerzés esetén a kb. 21 M Ft-ot, építési 

beruházás esetén a kb. 263 M Ft-ot nem haladja meg. 

Amennyiben az egyes egybeszámított beszerzések ezen szabály miatt kerülnek valamely eljárás hatálya alá, akkor az 

ajánlatkérő döntése alapján lehetséges az egyes beszerzésekre ezt az eljárást külön-külön lefolytatni, azaz nem 

szükséges az egybeszámított beszerzéseket egybe meghirdetni. 

 

II. 6. Közbeszerzési értékhatárok 

A közbeszerzési értékhatárokat az 1. számú melléklet tartalmazza. 

Az értékhatár folyamatos figyelemmel kiséréséért és a változásoknak a szabályzat mellékletében történő átvezetéséért 

_________________________ felelős. 

 

A közösségi értékhatárokat az Európai Unió határozza meg, mely az előírásoknak megfelelően a Kbt-ben is euro-ban 

kerülnek meghatározásra (30–32. §). A megadott értékek forintra történő átváltása nem az ajánlatkérő feladata, 

hanem azt szintén az Unió teszi közzé a Hivatalos Lapjának (Official Journal) „C” sorozatában, valamint 

tájékoztatásul a Közbeszerzési Értesítőben is megjelenik. Az 1. számú mellékletben szereplő összegek a 1177/2009/EK 

bizottsági rendelettel módosított euro értékeket, valamint a 2009/C292/01 számú bizottsági közlemény által közzétett 

(és egyben a Közbeszerzési Értesítő 2010. évi 17. számában megjelent) forint összegeket tartalmazzák. 

A nemzeti értékhatárokat mindig az éves költségvetési törvény állapítja meg. Az 1. számú mellékletben szereplő 

összegek a 2010. évre vonatkozó értékhatárok, melyek a 2009. évi CXXX. törvény 87. §-ában lettek kihirdetve. 



Az értékhatárokat szervezeti szinten kell értelmezni. Ha a költségvetési szerv központból és tőle földrajzilag teljesen 

elkülönült szervezeti egységből áll, akkor is egy költségvetési szervként kell kezelni. 

 

III. ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV 

III. 1. Közbeszerzési terv elkészítése és módosítása 

Az Ajánlatkérő adott évre tervezett közbeszerzéseiről _________________________ (jegyző, gazdasági igazgató, 

pénzügyi osztályvezető) az adott költségvetési év április 15. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles 

készíteni az elfogadott éves intézményi pénzügyi terv/költségvetési előirányzat figyelembevételével, és a szervezeti 

egységek előzetes igénybejelentése alapján.A közbeszerzési terv jóváhagyását _________________________ végzi. 

A tervben nem szereplő közbeszerzésekre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésekre vonatkozó 

eljárást is le lehet folytatni, ha előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel. 

Ilyenkor a tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva annak indoklását is. 

A közbeszerzési terv módosításáért, aktualizálásáért annak készítője felel. 

Az adott évre tervezett közbeszerzéseket tartalmazó terv elkészítését a Kbt. 5. §-a mondja ki. A rendelkezés minden év 

április 15-t írja elő ennek elkészítését. 

Amennyiben az év elején a terv elkészítése előtt már szükségessé válik közbeszerzési eljárás lefolytatása, akkor erre 

van lehetőség, de ekkor azt utólag a tervben szintén szerepeltetni kell. 

A közbeszerzési terv célja az ellenőrző szervek esetleges tájékoztatása, így a tervben történő szerepeltetés nem jelenti 

az eljárás lefolytatásának kötelezettségét, illetve ellenkező esetben – ha egy eredetileg nem tervezett beszerzés válik 

szükségessé – a terv módosítható, bővíthető. 

A közbeszerzési terv alkalmazandó mintáját a 2. számú melléklet tartalmazza. 

A Kbt. nem határozza meg a közbeszerzési terv kötelező tartalmát, így az ajánlatkérőre van bízva, hogy mely 

információt tart fontosnak a tervezett közbeszerzéseik leírásához. 

Tapasztalva a dokumentálás fontosságát az éves közbeszerzési tervet tartjuk azon iratnak, melyben az ajánlatkérő 

indokolhatja azon egyéb döntéseit, melyet közbeszerzési szempontból fontosnak tart. Így javasoljuk minden évben itt 

felsorolni azokat a beszerzési tárgyakat is, melyek tekintetében nem kívánnak közbeszerzési eljárást lefolytatni (pl. 

mert a becsült értéke nem éri el a közbeszerzési értékhatárokat, vagy mert kivételi körbe tartozik, vagy mert 

szabályosan kötött élő szerződés alapján történik a teljesítés). Így egyrészt elkerülhetjük, hogy 

figyelmetlenségünkkel megsértjük a Kbt. szabályait, másrészt indokainkat akár egy évek múlva lefolytatott 

ellenőrzéskor is könnyedén felidézhetjük.  Az adott évi közbeszerzési terv készítésekor javasolt elővenni az előző 

évit, és a tervezést abból kiindulva elvégezni. A szabályzat mellékleteként közölt mintától – az adott intézmény, 

költségvetési szerv sajátosságait követve – természetesen el lehet térni. 

 

III. 2. A közbeszerzési terv megőrzése és megküldése 

Az elkészült közbeszerzési tervet az érintett évet követő 5 évig meg kell őrizni. A megőrzési idő meghosszabbításáról 

_________________________ (személy vagy testület) jogosult határozni. 

A közbeszerzési terv megőrzéséért _________________________ felelős. 

A terv, és annak esetleges módosításai az intézmény honlapján is (www.__________________.hu) közzétételre 

kerülnek, az elkészítéstől vagy módosítástól számított 5 munkanapon belül. A honlapon történő közzététel érdekében 

_________________________ intézkedik a honlapot kezelő webmesternél.  

A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó terv közzétételéig kell elérhetőnek lennie.  



Amennyiben az intézmény honlapja megszűnik, vagy huzamosabb ideig nem elérhető, úgy a közbeszerzési tervet a 

Közbeszerzések Tanácsa honlapján kell közzétenni. A Közbeszerzések Tanácsa felé történő megküldés rendjét a 3. sz. 

melléklet tartalmazza, a megküldésért a _______________________ a felelős. 

Az elkészült közbeszerzési tervet minimum 5 évig meg kell őrizni. A tervet, és annak módosításait – 2009. április 1-től 

– az ajánlatkérő honlapján közzé kell tenni, ennek hiányában a Közbeszerzések Tanácsa honlapján történő közzétételt 

kell kezdeményezni. A honlapon a tervet a következő terv közzétételéig kell szerepeltetni. Önkormányzatok és 

költségvetési szerveik a tervet a helyben szokásos módon (pl. önkormányzat hirdetőtábláján vagy újságjában) is 

közzétehetik. 

IV. ELŐZETES ÖSSZESÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 

1. Előzetes összesített tájékoztató (illetve különös közbeszerzési eljárást alkalmazók esetében időszakos előzetes 

tájékoztató; továbbiakban együtt: tájékoztató) készítése és közzététele nem kötelező. 

2. Tájékoztató közzétehető, ha az adott évre, illetőleg az elkövetkező legfeljebb 12 hónapra tervezett 

 összes (a kivételi körbe nem tartozó és a közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű) árubeszerzés becsült 

összértéke eléri vagy meghaladja a közösségi értékhatárt; 

 a Kbt. 3. mellékletében szereplő összes (a kivételi körbe nem tartozó és a közösségi értékhatárt elérő vagy 

meghaladó értékű) szolgáltatás-megrendelés becsült összértéke eléri vagy meghaladja a közösségi értékhatárt; 

 építési beruházás becsült értéke eléri vagy meghaladja az irányadó közösségi értékhatárt. 

3. A tájékoztatót a költségvetési év kezdetét követően, a lehető leghamarabb kell közzétenni. A tervezett építési 

beruházásról szóló tájékoztatót a megvalósításra vonatkozó döntés követően kell elkészíteni. 

4. A tájékoztató a közbeszerzés tárgyaiként külön-külön, vagy egyben is elkészíthető. 

5. A tájékoztatót hirdetmény útján kell közzétenni, az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Elkészítésénél alkalmazandó 

nyomtatvány mintáját a Bizottság 1564/2005/EK rendelete tartalmazza. 

6. A tájékoztató elkészítéséről _______________________ dönthet. A tájékoztató elkészítéséért és az értékhatárok, 

illetve az érintett nyomtatvány változásainak figyelemmel kíséréséért _______________________ felelős. 

Az elkészített tájékoztatót jóváhagyásra _______________________-nak (személy vagy szervezet) kell eljuttatni. 

Jóváhagyás után az elfogadott tájékoztatót meg kell küldeni az 5. pont szerinti közzétételre.  

A hirdetmény feladása a tájékoztatót készítő feladata. 

7. A tájékoztató – az 5. pont szerinti közzétételre történt feladást követően – az Intézmény honlapján is közzétehető. 

A honlapon történő közzétételért a tájékoztató készítője felelős. 

A Kbt. 2006. évi módosításával megszűnt a tájékoztató készítésének és közzétételének kötelezettsége. Ezzel együtt a 

tájékoztató készítésének lehetősége – a megadott értékek elérése esetén – megmaradt annak érdekében, hogy az 

ajánlatkérő élhessen az ehhez kapcsolódó határidő-rövidítésekkel. Viszont amennyiben a költségvetési szerv dönt a 

tájékoztató készítéséről, akkor csak a jogszabályok által előírt mintát használhatja, és a megadott módon kell azt 

közzétenni. 

A tájékoztató készítésére és közzétételére vonatkozó konkrét határidők megszűntek, viszont az irányelvek kimondják, 

hogy a közzétételre a költségvetési év kezdete után (illetve építési beruházás esetén a döntést követően) a lehető 

leghamarabb kell megküldeni. 

Továbbra is fennáll a honlapon történő közzététel lehetősége, mely azonban nem helyettesíti az uniós értesítőben 

történő megjelentetést. 

Fontos, hogy a tájékoztató is egy tervezet, tehát a tájékoztatóban való szerepeltetés nem vonja maga után az adott 

eljárás lefolytatásának kötelezettségét. 

 



V. ÉVES STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS 

Az egy költségvetési év alatt lefolytatott közbeszerzésekről éves statisztikai összegezést (továbbiakban: összegezés) 

kell készíteni.  

Az összegezés elkészítésénél alkalmazandó nyomtatvány mintáját a 14/2010. NFM rendelet 9. számú melléklete 

tartalmazza. 

Az összegezés elkészítéséért és az érintett nyomtatvány változásainak figyelemmel kíséréséért 

____________________ felelős. Az összegezést a tárgyévet követő év április 30. napjáig kell elkészíteni, majd 

jóváhagyásra ____________________-nak (személy vagy szervezet) megküldeni. 

Jóváhagyás után az elfogadott összegezést a tárgyévet követő év május 31. napjáig meg kell küldeni a Közbeszerzések 

Tanácsának. A megküldés az összegezést készítő feladata. 

A Kbt. 16. §-a mondja ki az éves statisztikai összegezés készítésének kötelezettségét. Az összegzés tartalma és formája 

kötött, 2010-es évtől kezdve a 14/2010. NFM rendelet – a hirdetmények és egyéb összegezések mintái mellett – 

tartalmazza.  

A törvény kimondja az elkészült összegezés beküldésének kötelezettségét, és leszögezi, hogy a határidőre (május 31-ig) be 

n em küldőket  a  Közbeszerzés ek Tanácsának elnöke szó l í t j a fel  a  30  napon belü l i  pót lásra . 

Mivel a beküldés előtt ajánlott egy ellenőrzésen/jóváhagyáson „átfuttatni” a dokumentumot, ezért érdemes az 

elkészítésre korábbi időpontot (pl. április 30-at) kiírni, hogy a kontrollra is legyen elegendő idő. 

Az összegezésben csak a ténylegesen lefolytatott közbeszerzési eljárásokról és a központosított közbeszerzési 

rendszerben beszerzett árukról/szolgáltatásokról kell számot adni. 

A rendelet 9. és 10. számú melléklete vonatkozik az általános és a különös eljárást lefolytatókra. 

 

VI. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK SZERVEZETI 

SZABÁLYAI, FELELŐSSÉGI RENDJE 

VI. 1. Általános szervezeti szabályok 

a) Intézményünk/Szervezetünk közbeszerzési tevékenységének irányításáért ____________________ (polgármester, 

költségvetési szerv/intézmény vezetője, gazdasági vezető, stb.) felelős. Ő irányítja az intézmény beszerzéseit, 

felügyeli a közbeszerzési folyamatokat, meghatározza és biztosítja az egyes beszerzések pénzügyi fedezetét, 

irányítja a beszerzésben résztvevőket, valamint ellátja az egyéb hozzá rendelt feladatokat. 

vagy  

A közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok ellátására – állandó jelleggel működő – külön önálló szervezeti egység 

kerül kialakításra. A ____________________ (szervezeti egység) szervezeten belüli elhelyezkedését a Szervezeti és 

Működési Szabályzat tartalmazza. 

Külön a közbeszerzések feladatait ellátó szervezeti egység kialakítása csak olyan intézményeknél szükséges, ahol az 

eljárások gyakorisága, és nagyságrendje ezt indokolja. Az egység létrehozásáról az intézmény vezetője, vagy vezető 

testülete határoz, megszabva a függőségi viszonyokat és a felelősségeket. 

b) Az egyes közbeszerzési eljárások során szervezetünk (mint ajánlatkérő) képviseletében eljáró, és abban az 

intézményt képviselő személy(ek) kiválasztásáról ____________________ (személy vagy testület, pl. az a) 

pontban megjelölt személy/szervezeti egység) dönt. A kijelölés, és annak elfogadása írásban történik. Az így kijelölt 

személy(ek) (továbbiakban: eljárásért felelős) feladata az intézmény/szervezet adott közbeszerzési eljárásának 

előkészítése, lebonyolítása és lezárása; úgymint: döntés az alkalmazandó eljárás-típusról, a hirdetmény, és a 



dokumentáció előkészítése vagy jóváhagyása, az előírt közzététel elvégzése, javaslat az eljárásba bevonandó 

személyekre, a bírálóbizottság munkájának figyelemmel kísérése, a végső döntés meghozatala, a szerződéskötések 

előkészítése, a teljesítések/szállítások felügyelete, az eljárás dokumentálása, a közbeszerzés lefolytatása után 

összegzések, tájékoztatók és beszámolók elkészítése, szabálytalanság észlelése esetén az a) pontban megjelölt 

személy értesítése, valamint a jelen szabályzatban előírt egyéb feladatok elvégzése.  

VI. 2. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó megbízása 

Ha a közbeszerzés tárgya, sajátossága, nagyságrendje, bonyolultsága különleges szakértelmet igényel, vagy fokozott 

felelősséggel jár, a ____________________ (személy vagy testület, pl. a VI.1.b) pontban megjelölt személy) a 

közbeszerzés lebonyolítására, illetve az abban való részvételre külső személyt/szervezetet (pl. hivatalos közbeszerzési 

tanácsadót) kérhet fel. 

A közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések, valamint versenypárbeszéd alkalmazása esetén 

hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonása kötelező. 

Külső szakértő (lebonyolító) megbízása esetén megbízás szerződés megkötése kötelező. Az intézményünk részéről az 

aláíró személy a szervezet képviseletében eljáró személy. 

2010. szeptember 15-től már nem kötelező a közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó eljárásokban, valamint a 

versenypárbeszéd alkalmazása esetén a Közbeszerzések Tanácsa által nyilvántartásba vett hivatalos közbeszerzési 

tanácsadó bevonása. Így amennyiben az ajánlatkérő külső szakértő bevonásáról határoz, akkor szintén dönthet arról, 

hogy a Közbeszerzések Tanácsa által nyilvántartásba vett (és így szakmailag képzett, felelősségbiztosítással 

rendelkező) hivatalos tanácsadót vesz igénybe, vagy azon kívüli személy /vagy szervezetet/ bíz meg egyes feladatok 

ellátásával 

A tanácsadói névjegyzékbe kerülés feltételeit a 11. § tartalmazza. 

Ide kapcsolódik a 383. § (6) bekezdésének rendelkezése is, mely kimondja, hogy a névjegyzékbe történő bejegyzés 

hatálya 3 évig tart, tehát azt ezen időközönként meg kell újítani. A bejegyzés megújításának részletes szabályai, és az 

alkalmazandó nyomtatványminták a Tanács honlapján elérhetők. 

 

VI. 3. Bírálóbizottság 

1. Szervezetünk – minden eljárás esetén – az ajánlatok elbírálására minimum _______ tagú bírálóbizottságot hoz 

létre, amely részt vesz az ajánlatok/részvételi jelentkezések bontásában, vizsgálja az ajánlatok érvényességét, 

valamint az érvényes ajánlatokról írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az intézményünk/szervezetünk 

(mint ajánlatkérő) nevében a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó személy (lásd VI.4. pontban) részére. 

2. A bírálóbizottság munkájáról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv részét képezik a tagok indokolással 

ellátott bírálati lapjai is. 

3. A bírálóbizottság tagjaira ____________________ tesz javaslatot ____________________ felé, aki dönt a 

bizottsági tagok számáról és személyéről. Külső szakértő (pl. hivatalos közbeszerzési tanácsadó) felkérése esetén 

szintén ____________________ dönt arról, hogy a tanácsadó részt vesz-e a bírálóbizottság munkájában. 

A bizottság tagjait úgy kell kijelölni, hogy legalább 1 személy rendelkezzen az adott eljárás tárgya szerinti 

szakmai, 1 személy az eljárás lebonyolításához szükséges jogi, közbeszerzési és 1 személy pénzügyi 

szakértelemmel. 

A tagoknak – a felkérés elfogadása esetén – a 2. számú mellékletnek megfelelő nyilatkozattal kell biztosítani az 

összeférhetetlenséget.  



A bizottsági tagok közül ____________________ jelöli ki annak elnökét, aki irányítja és koordinálja a 

bírálóbizottság munkáját. 

A bírálóbizottság létszáma – a Kbt. 8. § (3) bekezdése alapján – 3 főnél kevesebb nem lehet. Ennél több személyt – az 

ajánlatkérő belátása szerint  – meg lehet bízni , a bizottság működőképességének fenntartásával. 

A tagokra érvényesek az összeférhetetlenségi szabályok, melyekről az említett nyomtatványon írásban kell nyilatkozni. 

A bizottsági elnök választása szükséges lehet a bizottság képviselete, vagy egyéb feladatok (pl. jegyzőkönyvek 

továbbítása) ellátása érdekében. Az elnök kijelölésére a tagok közti szavazás is elfogadható. 

 

VI. 4. Döntéshozatal a közbeszerzési eljárásban 

Intézményünknél/Szervezetünknél az adott közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára – a Bírálóbizottság 

javaslata alapján – ____________________ [pl. a VI.1.a) vagy VI.1.b) pontban megjelölt személy] jogosult, a 

következő fejezetekben leírtak betartásával. 

 

A döntéshozatalra jogosult személy összeférhetetlenségét – illetve az erre vonatkozó nyilatkozatot – illetően az előző 

pontban leírtak – a Kbt. 10. § (5) bekezdése figyelembe vételével – az irányadók. 

A 10. § szerinti összeférhetetlenségi szabályok érintik a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára jogosult 

személy(eke)t is. Ezen paragrafus (5) bekezdése kifejezetten a döntéshozóra vonatkozik, és bizonyos speciális esetet 

mentesít az összeférhetetlenség alól, elsősorban önkormányzati ajánlatkérőnél. 

 

VII. ELJÁRÁSOK LEFOLYTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

VII. 1. Eljárások tervezése 

Az egyes közbeszerzési eljárások tervezése a ____________________ [személy vagy testület; pl. VI.1.b) pontban 

megjelölt személy] feladata. 

A közbeszerzési eljárás tervezésébe tartozik a döntés az alkalmazandó eljárás-típusról, valamint az eljárásba 

bevonandó személyek (pl. bírálóbizottság) kiválasztása. 

VII. 2. Felhívás, dokumentáció elkészítése (alkalmassági és egyéb követelmények) 

1. Az ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívás (továbbiakban együtt: felhívás) és a hozzá tartozó dokumentáció teljes körű 

összeállítása ____________________ [személy vagy testület; pl. szabályzat VI.1.b) pont szerinti személy vagy az 

általa felügyelt bírálóbizottság] feladata, azt ____________________ [személy vagy testület; pl. szabályzat VI.1.a) 

pont szerinti személy] hagyja jóvá.  

A jóváhagyó ellenőrzi, hogy a szerződés megkötéséhez szükséges engedélyek rendelkezésre állnak-e, és hogy az 

anyagi fedezet – legkésőbb a teljesítés időpontjára – rendelkezésre áll-e. Az engedélyek nélkül, illetve az anyagi 

fedezet valószínűsíthető hiányában (kivéve támogatásra irányuló igény benyújtása esetén) az eljárás megkezdése 

nem engedélyezhető. 

2. Hirdetmény útján közzéteendő felhívás esetén a hirdetményt a 14/2010. NFM rendelet megfelelő melléklete szerint 

kell elkészíteni. 

Az 5/2009. IRM rendeletet „felváltotta” a 2010. október 30-án hatályba lépett 14/2010. NFM rendelet, melynek 

mellékletei alapján kell a közzéteendő felhívásokat elkészíteni. 



 

3. A jóváhagyó a hirdetmény szövegével együtt dönt arról is, hogy szükséges-e a Kbt. 44. § (4) bekezdése, illetve a 

246. § (5) bekezdése szerinti hirdetményellenőrzést kérelmezni. Amennyiben a hirdetményellenőrzésre nem kerül 

sor, akkor a hirdetménynek a jogszabályoknak történő megfelelőségéért a jóváhagyó – illetve külső szakértő 

bevonása esetén a szakértő – vállalja a felelősséget. 

A Kbt. 2010. szeptember 15-én életbe lépett módosítása hatályon kívül helyezte a hirdetmény 6. § (2) bekezdés szerinti 

ellenjegyzését. 

Ezzel együtt megszűnt a Közbeszerzések Tanácsa által végzett automatikus hirdetményellenőrzés is. Így – egy bizonyos 

szűk kivételtől eltekintve – a hirdetmény csak akkor kerül ellenőrzésre (és a közzétételért is csak akkor kell fizetni), ha 

az ellenőrzést az ajánlatkérő a hirdetmény feladásakor ezt kifejezetten kéri. 

 

4. Amennyiben a műszaki leírás elkészítéséhez dokumentációt készítő személynek az ismerete nem elegendő, akkor 

jogosult megfelelő szakértelemmel rendelkező – intézményen belüli vagy kívüli – személyt bevonni. Az így bevont 

személyekkel kapcsolatban a 10. § szerinti kizáró okokat vizsgálni kell, és az összeférhetetlenség alóli 

mentesülésről írásban nyilatkozni kell, a 4. számú melléklet szerint. Külső szakértő felkérése esetén írásbeli 

megbízás szükséges, ahol megbízóként az intézményünk/szervezetünk közbeszerzési tevékenységének irányításáért 

felelős személy szerepel. 

5. A kizáró okok (a 60. és 62. paragrafusokban meghatározott kötelező kizáró okokon túl) és az alkalmassági feltételek, 

valamint az egyéb feltételek meghatározása a felhívást elkészítő személy/testület feladata.  

Az alkalmassági feltételeket a közbeszerzés tárgyára és becsült értékére tekintettel – a ténylegesen szükséges mértékig – 

kell előírni. Az alkalmassági feltételek mellett meg kell határozni a hozzájuk tartozó igazolási módot, mely kizárólag a 

66-67. §-ok szerint történhet, a 68-69. §-ok figyelembe vételével. Minden eljárásban legalább egy pénzügyi-

gazdasági, és egy műszaki-szakmai alkalmassági feltételt kell megadni. 

Tapasztalatok alapján külön kihangsúlyozzuk az alkalmassági feltételekre vonatkozó alapelveket, mivel egyrészt a 

Döntőbizottsági határozatok, másrészt a hibásan elkészített felhívások szerint ez az egyik sarkalatos pontja a 

közbeszerzési eljárásoknak. A követelmények jól átgondolása a megfelelő ajánlattevő kiválasztása, az arányosság 

betartása pedig a jogorvoslati eljárások elkerülése érdekében fontos. Egyben felhívjuk figyelmüket a Közbeszerzések 

Tanácsnak az alkalmassági szabályokkal kapcsolatban kiadott ajánlására, mely szintén segítség lehet a felhívás 

elkészítésében. 

 

6. Amennyiben intézményünk/szervezetünk a felhívásban ajánlati vagy teljesítési biztosíték nyújtását írta elő, úgy a 

teljesítésre megadott bankszámla száma ______________— ______________— ______________ kell legyen. 

Ugyanez a bankszámla tüntetendő fel a dokumentáció esetleges ellenértékének megfizetésére is. A biztosítékok 

kikötését, azok mértékét, valamint teljesítési biztosíték esetén az egyéb választható biztosítéki formákat a felhívást 

elkészítő személy/testület határozza meg. 

Amennyiben a nyertes ajánlattevő teljesítését biztosíték nyújtásához kötjük, akkor az ajánlattevő az ajánlati 

biztosítéknál „megszokott” formák közül választhat (pénzfizetés vagy bankgarancia vagy kezesi kötelezvény). Az 

ajánlatkérőnek mindössze annyi lehetősége van, hogy meghatározza a biztosíték mértékét, és – eltérően az ajánlati 

biztosítéktól – azokat az egyéb formákat (pl. kötbért), amit az előzőeken túl az ajánlattevő választhat. 

 

 

 

 

 



 

7. A benyújtásra kötelezett igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók. Ettől eltérő előírás nem érvényesíthető. 

A Kbt. 20. § (3) bekezdésének 2010. szeptember 15-től hatályos módosítása szerint az igazolásokat egyszerű 

másolatban is be lehet nyújtani, így az ajánlatkérőnek egyik eljárásrendben sincs lehetősége eredeti vagy hiteles 

másolati példány benyújtását előírni. 

8. Az ajánlatok formai követelményére vonatkozó előírásokat a Kbt. 70/A. §-ával összhangban kell előírni (vagy ezen 

jogszabályhelyre hivatkozni). 

A Kbt. 2010. szeptember 15-től érvényes 70/A. §-a számos előírást alkotott az ajánlatok formai elemeire (pl. kötésére, 

oldalszámozására, tartalomjegyzékre, javításra, stb.) melynél az ajánlatkérő a 70. § (1) bekezdés szerint csak 

egyszerűbb követelményeket írhat elő. 

 

VII. 3. Hirdetmény feladása, dokumentáció rendelkezésre bocsátása vagy közzététele 

1. A közbeszerzésekkel kapcsolatos hirdetményeket (kivéve ha az eljárás hirdetmény nélkül indul) a közösségi 

értékhatárokat elérő közbeszerzésekre vonatkozóan – a Közbeszerzések Tanácsán keresztül – az Európai Unió 

Hivatalos Lapjában és a hirdetmények elektronikus napilapjában, míg a nemzeti értékhatárokat elérő 

közbeszerzésekre vonatkozóan a Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapjában, a Közbeszerzési Értesítőben, 

illetőleg annak elektronikus változatában kell megjelentetni. A hirdetmények közzétételételének kérelmezése 

(feladása) a 34/2004. Kormányrendelet szerint történik, az előírt tartalommal elkészített kérelem mellékleteként. A 

kérelem elkészítése és a hirdetmény feladása az adott eljárás felelőse [szabályzat VI.1.b) pont] által, a 

közbeszerzésekért felelős (szabályzat VI.1.a) pont] jóváhagyása révén történik 

2. Amennyiben a hirdetmény ellenőrzése bármely okból szükségessé válik, akkor a közzététellel kapcsolatos 

(ellenőrzési) díj megfizetése a közzététel kérelmezésekor, az adott eljárás felelősének [szabályzat VI.1.b) pont] 

kezdeményezésére, a közbeszerzésekért felelős [szabályzat VI.1.a) pont] utalványozása/utaltatása révén történik, a 

34/2004. Kormányrendeletben meghatározott módon, és az ott feltüntetett bankszámlára. A befizetést igazoló 

hiteles bizonylat másolatát a hirdetmény mellékleteként kell megküldeni a közzététel kérelmezésekor, illetve 

elektronikus úton történő feladás esetén utólagosan (feltöltve vagy megküldve). 

3. Külön jogszabályban meghatározott elektronikus hirdetmény-feladási rendszerhez történő csatlakozás esetén a 

rendszerhez történő hozzáféréssel kizárólag a feladásra jogosult személy rendelkezhet.  

4. Közvetlen ajánlattételi felhívással induló eljárás esetén az ajánlattevők kiválasztása és a részükre történő 

megküldés (valamint annak dokumentálása) az adott eljárás felelősének [szabályzat VI.1.b) pont] feladata. 

5. Amennyiben a Kbt. alapján dokumentáció készítése kötelező, akkor az adott eljárás felelősének [szabályzat VI.1.b) 

pont] joga eldönteni – a VI.1.b) pont szerinti személlyel konzultálva –, hogy a dokumentációt térítés ellenében 

vagy ingyenesen bocsátja az ajánlattevők/részvételre jelentkezők részére, illetve hogy térítés esetén mekkora 

összegért. Ingyenes dokumentáció esetén – a Kbt. 74. § (4) bekezdésében foglalt határidő-rövidítés lehetőségének 

érdekében – az adott eljárás felelőse [szabályzat VI.1.b) pont] intézkedik az Intézmény honlapján történő 

elektronikus közzétételről (ennek elérhetőségi adatait a felhívás adott pontjában fel kell tüntetni). 

Egyéb esetben a dokumentáció átvételét az ____________________ (igazgatói irodán vagy titkárságon, stb.), 

__:__ – __:__ óra között (pénteken: __:__ –__:__ óra között) kell lehetővé tenni, az előírt összeg megfizetésének 



(átutalásának) igazolásával egyidejűleg. A dokumentációt kiváltó ajánlattevő nevét és elérhetőségét a 

dokumentáció átadására kijelölt személynek kell feljegyezni. 

 

VII. 4. Ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések érkeztetése 

1. Az ajánlatok, illetve (2 szakaszból álló eljárásoknál) a részvételi jelentkezések (továbbiakban együtt: ajánlatok) 

megküldésére az Intézmény központi címét (____________________) kell megadni (kivéve ha a bontást külső 

megbízott lebonyolító végzi). Személyes benyújtást az ____________________ (igazgatói irodán vagy 

titkárságon, stb.), __:__ – __:__ óra között kell lehetővé tenni. E pont szerinti információkat a felhívásban meg kell 

adni. 

2. Az ajánlatok csomagolásán az adott beszerzés tárgya rövid megnevezésének és a „Határidő előtt nem bontható fel” 

szövegnek a feltüntetését a felhívásban vagy a dokumentációban elő kell írni. 

3. Az ajánlatok érkeztetése során eljáró személyekre (iktatók, küldeménybontók, titkársági személyzet, stb.) 

vonatkozó előírások meghatározása, és azok megismertetése az érintettekkel az adott eljárás felelősének 

[szabályzat VI.1.b) pont] feladata. A megadott módon érkezett ajánlatokat – azok felbontása nélkül – a 

bírálóbizottság elnökének (vagy az ajánlatok felbontásával megbízott egyéb személynek) kell eljuttatni. 

 

VII. 5. Ajánlatok bontása 

1. Az ajánlatok felbontásával, minősítésével, elbírálásával kapcsolatos feladatok ellátására a VI.3. pont szerinti 

bizottságot kell létrehozni. 

Amennyiben a közbeszerzés tárgya, jellege, bonyolultsága indokolja, az ajánlatok minősítésére több bizottság is 

létrehozható. Ez esetben a bizottságok létrehozójának rendelkezni kell arról is, hogy a bizottságok tevékenységét és 

kapcsolattartást ki koordinálja és az ajánlatok felbontását mely bizottság végzi.  

2. Az ajánlatok felbontását a ____________________ bizottság végzi, a Kbt. 79–80., és a 109–110. §-ai szerint. Az 

ajánlatokat tartalmazó iratok bontását az ajánlattételi/részvételi határidő lejártának időpontjában kell megkezdeni. A 

bontás addig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül. Az ajánlatok felbontásakor 

ismertetni kell az ajánlattevők/részvételre jelentkezők nevét, címét, illetve ajánlat esetében az ajánlatnak a bírálati 

szempontok szerint értékelésre kerülő főbb adatait. 

3. Az ajánlatok bontásáról és ismertetéséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben az előző pont szerint ismertetett 

adatokat, valamint esetlegesen egyéb információkat (pl. késve érkezett ajánlat) kell feltüntetni. Ezt 5 napon belül 

kell megküldeni az összes ajánlattevőnek/jelentkezőnek.  

A bontásról készült jegyzőkönyv kiküldéséért – az adott eljárás felelősének [VI.1.b) pont szerinti személy] 

ellenőrzése mellett – a bírálóbizottság elnöke felelős. 

VII. 6. Ajánlatok elbírálása 

1. Az ajánlatok elbírálását a bírálóbizottság végzi, a Kbt. 81–92., és a 111–115. §-ai szerint. A bírálat során meg kell 

vizsgálni, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek. 



2. A bizottság köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő/részvételre 

jelentkező, akit az eljárásból ki kell zárni. 

Érvénytelennek kell minősíteni az ajánlatot, ha: 

       a) az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be; 

b) az ajánlattevő a biztosítékot nem vagy nem az előírt összegben bocsátotta rendelkezésre; 

c) az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója, vagy erőforrás-szervezete nem felel meg az összeférhetetlenségi 

követelményeknek; 

d) az ajánlattevőt, illetőleg alvállalkozóját, vagy erőforrás-szervezetét az eljárásból kizárták; 

e) az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe venni kívánt 

alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek; 

f) egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek [a 88. § (1) bek. f) pontja szerinti kivételekkel]; 

g) kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz; 

h) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony méretékű, illetőleg kirívóan aránytalan 

kötelezettségvállalást tartalmaz; 

Érvénytelennek kell minősíteni a részvételi jelentkezést, ha: 

a) a részvételi felhívásban meghatározott részvételi határidő lejárta után nyújtották be; 

b) a részvételre jelentkező ajánlatot tesz; 

c) a részvételre jelentkező, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek; 

d) a részvételre jelentkezőt, illetőleg alvállalkozóját az eljárásból kizárták; 

e) a részvételre jelentkező, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe venni 

kívánt alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek; 

f) egyéb módon nem felel meg a részvételi felhívásban, illetőleg a részvételi dokumentációban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek [a 114. § (1) bek. f) pontja szerinti kivételekkel]. 

Ki kell zárni az eljárásból azt az ajánlattevőt/részvételre jelentkezőt, aki (illetőleg alvállalkozója, erőforrás-szervezete) 

a) a kizáró okok (Kbt. 60–61. §) ellenére nyújtotta be ajánlatát, 

b) részéről a kizáró ok (Kbt. 60–62. §) az eljárás alatt következett be. 

„Egyszerű” közbeszerzési eljárásban az érvényesíteni kívánt kizáró okokat a felhívásban kell meghatározni, melyek 

igazolása a 249. § (3) bekezdése szerint az ajánlattevő (10 % feletti alvállalkozó, erőforrás-szervezet) által aláírt 

nyilatkozattal történik. 

Az igazolások főszabályaiban jelentős változás volt 2010. szeptember 15-i hatályba lépéssel. 

Egyrészt a közösségi eljárásrendben visszatért a 2009. április 1-i állapot, miszerint az ajánlattevők, valamint az általa 

bevont szervezetek már az ajánlatban kötelesek igazolni a kizáró okok alóli mentesülésüket, a Kbt. 63. §-a szerint, és 

ezt nem halaszthatják – nyertességük esetére – az eredményhirdetést követő 8 napon belüli időszakra. 

Másrészt egyértelművé vált, hogy „egyszerű” eljárásrendben a kizáró okok igazolása egyszerű nyilatkozattal történik. 

Újdonság viszont, hogy nemzeti eljárásrendben teljes mértékben az ajánlatkérő döntésén múlik, hogy előírja-e 

valamelyik kizáró ok vizsgálatát, és ha igen, akkor melyiket. 

Emellett a Kbt. általános szabályként mondja majd ki, hogy nem kérhető azon tényt bizonyító igazolást, melynek 

ellenőrzésére az ajánlatkérő közhiteles elektronikus nyilvántartásból ingyenesen jogosult. Ez – hasonlóan a 

munkaügyi bírságokhoz – a köztartozások alóli mentesség igazolására is alkalmazható, mely az APEH által vezetett 

köztartozásmentes adózói adatbázisában való szereplés esetén érvényesíthető. 



Kizárható az eljárásból az ajánlattevő/részvételre jelentkező, aki 

 számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani, illetőleg 

 ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani. 

 

A Magyar Közlöny 2007. évi július 31-i 102. számában jelent meg a 8001/2007. KüM-IRM együttes tájékoztató, mely 

felsorolja azon nemzetközi megállapodásokat (és az érintett országokat), melyek a közbeszerzések terén – a nemzeti 

elbánás biztosítása kapcsán – irányadóak. Tehát nem csak az EU-s országok ajánlattevőinek és 

áruinak/szolgáltatásainak kell biztosítani az egyenlő elbánás elvét. 

 

3. A bírálóbizottság munkájáról, azaz az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásáról, ismertetéséről, az 

érvénytelen és érvényes ajánlatokról/részvételi jelentkezésekről, a kizárt ajánlattevőkről/részvételre jelentkezőkről, 

valamint a döntési javaslatról a bizottság jegyzőkönyvet köteles készíteni. 

A jegyzőkönyvnek legalább a következőket kell tartalmaznia: 

 az ajánlat/részvételi jelentkezés felbontásának helyét, idejét, 

 az ajánlatot/részvételi jelentkezést felbontó személyek nevét, 

 az ajánlattevők/részvételre jelentkezők nevét, székhelyét (lakóhelyét), 

 az ajánlattevők/részvételre jelentkezők által kért ellenszolgáltatást, 

 az ajánlattevők/részvételre jelentkezők által vállalt és bírálatra kerülő egyéb elemeket, 

 az érvénytelennek minősített ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket, 

 az ajánlat/részvételi jelentkezés érvénytelenségének okát, 

 az eljárásból kizárt ajánlattevőket/részvételre jelentkezőket, 

 az ajánlatokra/részvételi jelentkezésekre vonatkozó egyéb különleges körülményeket, 

 az ajánlatot/részvételi jelentkezést felbontók aláírását, 

 döntési javaslatot a döntéshozó(k) számára. 

 

A Kbt. 8. § (3) bekezdése mondja ki, hogy egyrészt az eljárást lezáró döntéshez a bírálóbizottság javaslatot tesz, 

másrészt munkájáról jegyzőkönyvet készít. A kialakult gyakorlat alapján javasoljuk, hogy – ahol az Intézményi 

sajátosságok ezt lehetővé teszik – összevonva a kettőt, a bírálóbizottság a bírálati jegyzőkönyv végén tegye meg 

javaslatát az eljárást lezáró döntésre, és döntéshozó pedig akár ugyanezen dokumentumon nyilatkozhat arról, hogy a 

javaslatot elfogadja-e? 

1. Elektronikus árlejtés 

Elektronikus árlejtés alkalmazásáról a felhívást elkészítő, illetve a bírálati szempontokat meghatározó 

személy/szervezet dönthet.  

Elektronikus árlejtés alkalmazását a felhívásban előzetesen jelezni kell. Az elektronikus árlejtés során alkalmazandó 

informatikai rendszerhez történő csatlakozásról (illetve annak igénybevételéről) – az eljárás felelőse [szabályzat 

VI.1.b) pontja] véleményének kikérése után – a szabályzat VI.1.a) pont szerinti személy dönt. 

 

A Kbt.2006-os módosítása tette lehetővé az elektronikus árlejtés alkalmazását. A fogalmat a 4.§ 3/A pontja, míg az 

utalást az alkalmazhatóságra a 90. § (5) bekezdése tartalmazza. 

A módszer nem egy új eljárástípus, hanem a bírálatnak egy új szakasza. Jövőbeli népszerűségét növeli, hogy – a 

tárgyalásos és a keretmegállapodásos eljárásokon túl – az egyébként rugalmatlannak tekinthető nyílt eljárásban is 

alkalmazható. 

A 81. § (4) bekezdésre való hivatkozás jelzi, hogy az elektronikus árlejtés folyamatát csak akkor lehet megindítani, ha 

az ajánlatok teljes körű első értékelését az ajánlatkérő már elvégezte. Tehát első körben nem mellőzhető annak 

megállapítása, hogy mely ajánlatok érvényesek és érvénytelenek, illetve hogy van-e olyan ajánlattevő, aki az 

eljárásból ki kell zárni. Ezután az érvényes ajánlatokat a választott bírálati szempont (legalacsonyabb összegű 



ellenszolgáltatás; vagy összességében legelőnyösebb ajánlat módszere) alapján kell értékelni. Az elektronikus árlejtés 

csak ezek után kezdhető meg. Ennek feltétele, hogy azt az ajánlatkérő a felhívásában előzetesen jelezte. 

Az alkalmazandó részletszabályokat a 257/2007. Kormányrendelet tartalmazza. 

Az árlejtés nem csak az ár csökkentésére alkalmazható, hanem – az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati 

módszer választása esetén – az ajánlatoknak az egyéb, bírálatra kerülő és számszerűsíthető elemeinek tekintetében is 

kérhető új ajánlat. Így adott esetben például növelhető az ártartás időszaka vagy a fizetési határidő, illetve 

csökkenthető az áremelés mértéke vagy a teljesítési határidő is. 

A fogalomból adódóan az újabb árajánlatok, illetve egyéb számszerűsíthető ajánlati feltételek megtétele csak 

elektronikus úton történhet, melyet követően az ajánlati elemek (és így az ajánlatok) rangsorolása is automatikusan, 

elektronikus eszköz igénybe vételével történik. 

Minden elfogadható (azaz érvényes) ajánlatot benyújtó ajánlattevőt kell elektronikus úton egyidejűleg felhívni arra, 

hogy nyújtsanak be újabb árajánlatot és/vagy egyéb számszerűsíthető ajánlati feltételeket. A változtatható ajánlati 

feltételek (azaz ajánlati elemek) körét az ajánlatkérőnek kell meghatározni. 

Az új elemeknek az előző ajánlathoz képest a licitáláshoz szükséges minimális eltéréssel kell rendelkezniük, mely 

minimális eltérés mértékét szintén az ajánlatkérő határozza meg. 

Az ajánlatkérő köteles az elektronikus árlejtés minden szakaszában az összes ajánlattevőt megfelelő információval 

ellátni annak érdekében, hogy az ajánlattevő bármikor meggyőződhessen relatív rangsorolásáról. 

Az elektronikus árlejtés alkalmazásának lehetőségét az ajánlatkérők többsége – a kormányrendelet szigorú előírásai 

miatt – nyilván nem saját informatikai rendszer kiépítésével, hanem már meglévő rendszerhez történő csatlakozással 

teremti majd meg. 

 

VII. 7. Döntéshozatal, az eljárás lezárása, szerződéskötés 

1. Az ajánlatok elbírálása után a bírálóbizottság javaslata alapján az eljárás lezárására vonatkozó döntést a VI.4. 

pontban meghatározott személy/testület hozza meg. A döntési javaslatot a bírálóbizottságnak a bírálati 

jegyzőkönyvben kell megtenni, és a döntéshozónak azon kell elfogadni (vagy visszautasítani). Az eljárás ily 

módon megállapított eredményét . ____________________ (a polgármester, a költségvetési szerv vezetője, 

intézményvezető, az eljárás felelőse, a bírálóbizottság elnöke, vagy az eljárás lebonyolítója) hirdeti ki, az 

eredményhirdetésre az ajánlattevőket és a Kbt. 95. §-ában feltüntetett személyeket, szerveket meg kell hívni. 

Egyszerű eljárás esetén nyilvános eredményhirdetés megtartása nem kötelező, ehelyett az eljárás eredményéről 

szóló összegezést kell megküldeni az ajánlattevőknek, az ajánlatok bontásától számított 30 – építési beruházás 

esetén 60 – napon belül. 

Szükségesnek tartjuk kihangsúlyozni, hogy az eljárás eredménye nem kizárólag a bírálóbizottság munkája alapján, 

hanem a javaslatuk alapján meghozott döntéssel születik meg. 

Az általunk javasolt megoldás – azaz hogy a döntési javaslatot a döntéshozó a bírálati jegyzőkönyv végén fogadja el – 

nem a Kbt. szabályaiból, hanem a tapasztalatok alapján kialakított gyakorlatból származik, melytől – az adott 

intézményre vonatkozó egyéb előírások alapján – el lehet térni. 

2. Az ajánlatokat a legrövidebb időn belül el kell bírálni, az eljárás eredményét vagy eredménytelenségét a 

felhívásban meghatározott időpontban nyilvánosan („egyszerű” eljárás esetén írásban) ki kell hirdetni, megjelölve 

az eljárás nyertesét és, – ha arra az ajánlati felhívásban utalás volt – a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőt. Az 

eljárásból kizárt, vagy alkalmatlanná minősített ajánlattevőt/részvételre jelentkezőt az erről hozott döntést követő 5 

napon belül írásban kell tájékoztatni, megjelölve a kizárás vagy alkalmatlanná minősítés tényét, és annak indokát.  

Az e pont szerinti tájékoztatások teljesítéséért az adott eljárás felelőse [VI.1.b) pont szerinti személy] felel. 

3. A Kbt. 92. § szerinti esetekben az eljárás eredménytelenségének megállapítására az adott eljárás felelőse [VI.1.b) 

pont szerinti személy] tesz javaslatot. A 92. § c) pontja esetén gazdasági vezető előzetes írásos véleménye szükséges. 



A 2009. április 1-én életbe lépett 92/A. § szerinti eredménytelenségi okok 2010. szeptember 15-én hatályon kívül 

kerültek. 

Így már nem lehet (illetve nem kell) eredménytelenné nyilvánítani az eljárást, ha csak egyetlen ajánlat érkezett, vagy 

ha több ajánlat érkezett be, de ezekből végül csak egy minősül érvényesnek. 

 

4. Az eredményhirdetés időpontjának esetleges halasztásról és annak indokáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, 

közvetlenül, írásban tájékoztatni kell. A tájékoztatásért az adott eljárás felelőse [VI.1.b) pont szerinti személy] felel. 

5. Az ajánlatok elbírálásának befejezésekor – az adott eljárásra vonatkozó előírások szerint – írásbeli összegzést kell 

készíteni a 14/2010. NFM rendelet melléklete alapján, az ebben foglalt adatokat az eljárás eredményének vagy 

eredménytelenségének kihirdetése során ismertetni kell, és azt az eredményhirdetésen jelen lévő ajánlattevőknek át 

kell adni, a távollévőnek pedig az eredményhirdetés napján meg kell küldeni, faxon vagy e-mailen. „Egyszerű” 

eljárásban az eredmény kihirdetése az eljárás eredményét tartalmazó összegezés kiküldésével történik. 

Az összegzés elkészítéséért, valamint az ajánlattevők részére történő megküldéséért szintén az adott eljárás felelőse 

[VI.1.b) pont szerinti személy] felel. 

A 96. § (1) bekezdése alapján – közösségi eljárásrendben – az eredményhirdetéstől távol maradó ajánlattevőknek még 

aznap meg kell küldeni az összegzést faxon vagy e-mailen (vagy ezek hiányában postai úton). Ez egyben arra is 

kötelezi az ajánlatkérőt, hogy az eredményhirdetés időpontját úgy válassza meg, hogy azt követően még legyen 

lehetősége az elektronikus vagy postai megküldésre is. 

„Egyszerű” eljárásban – a 2010. szeptember 15-én életbe lépett szabályok alapján – nyilvános eredményhirdetés 

tartása nem kötelező, az ajánlatkérő az eljárás eredményéről az összegzés kiküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket. 

6. Ha az ajánlattételi eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához lett kötve és az előírt határidőre az 

ajánlatok nem kerültek elbírálásra, vagy annak kihirdetése határidőig nem történik meg, akkor a biztosíték 

mértékének megfelelő összeget, illetve pénzben teljesített biztosíték esetén annak kétszeresét 10 napon belül vissza 

kell fizetni minden érintett ajánlattevő részére. 

7. Az eljárás eredményét vagy eredménytelenségét hirdetmény útján kell közzétenni. A tájékoztatót közösségi 

eljárásrendben legkésőbb a szerződéskötéstől, „egyszerű” eljárás esetén az összegezés kiküldésétől számított 5 

munkanapon belül hirdetményben közzé kell tenni a 34/2004. Korm. rendeletben foglaltak szerint. A hirdetmények 

mintáit a Bizottság 1564/2005/EK rendelete, illetve a 14/2010. NFM rendelet tartalmazza.  

A hirdetményt a szabályzat VII.3. pontja szerint, az eljárás felelősének kell közzétenni. 

8. Az eredményes közbeszerzési eljárás alapján szerződéskötésre kerül sor, a törvény 99. §-a szerint. 

A ____________________ (polgármesteri hivatal, költségvetési szerv, intézmény, stb.) a szerződések kötésére 

vonatkozó előírások (kötelezettségvállalás, ellenjegyzés stb.) betartásával köti meg a szerződést az eljárás 

nyertesével. A szerződés aláírására ____________________ (polgármester, költségvetési szerv vagy intézmény 

vezetője) jogosult. A szerződést a dokumentációban közölt szerződéstervezet szerint kell megkötni. 

Amennyiben az eljárás nyertese visszalép – és a felhívásban ezen kitétel szerepel – akkor a következő 

legkedvezőbb ajánlatot tevővel lehet megkötni a szerződést. 

A szerződés megkötésére legkorábban az eredményhirdetéstől – illetőleg „egyszerű” eljárásban az összegezés 

kiküldésétől – számított 10. naptól kerülhet sor.  

A szerződéskötési moratóriumot a hatékony jogorvoslat biztosítása indokolja, azaz hogy a közbeszerzési eljárásoknál 

még a szerződéskötést megelőzően lehetőség legyen a teljes folyamat szabályszerűségének felülvizsgálatára és az 



esetleges jogorvoslati eljárás megindítására. Ezt segíti továbbá 2010-től az a szabály, hogy amennyiben az eljárást 

lezáró döntést követően jogorvoslati eljárás indul, úgy a szerződéskötés elhalasztása automatikus, kivéve ha a 

szerződés megkötését a Döntőbizottság kifejezetten engedélyezi. 2010. szeptember 15-től a szerződéskötési 

moratórium időszaka egységesen 10 nap. 

9. A megkötött szerződés nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül. A szerződés teljesítése és esetleges 

módosítása a Kbt. 303-306. §-ainak betartásával lehetséges. A teljesítéséről és az esetleges módosításáról 

tájékoztatót kell megjelentetni, a 14/2010. NFM. rendelet mellékletében szereplő hirdetménymintáknak 

megfelelően.  

A szerződés nyilvánosnak minősülő részét, valamint annak módosításáról vagy teljesítéséről szóló tájékoztatót az 

intézmény honlapján (www. ____________________.hu) is közzé kell tenni. Ezekről az eljárás felelőse 

intézkedik.  

A szerződés módosítására intézményünk/szervezetünk részéről az eredeti aláíró jogosult. A módosítás tényéről, és 

indokairól jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet az adott eljárás felelősének [VI.1.b) pont szerinti személy] is 

hitelesíteni kell.  

A szerződés teljesítésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos feltételekre vonatkozó előírásokra a Kbt., 

illetve egyéb kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

A vállalkozói körbetartozások mérséklése céljából megalkotott 2007. évi LXXVIII. törvény – illetve az általa 

módosított Kbt. 99. és 307. §-ok – értelmében amennyiben az ajánlatkérő rendelkezik internetes honlappal, úgy a 

szerződést és a hozzá kapcsolódó hirdetményeket azon is közzé kell tenni. Ennek hiányában az adatokat a Tanács 

honlapján kell nyilvánosságra hozni. 

 10. A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett 

összes iratot az eljárás lezárulásától, illetőleg a szerződés teljesítésétől számított _______ (minimum 5) évig meg 

kell őrizni. Ha az ügyben jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak jogerős befejezéséig, de legalább az említett 

öt évig kell megőrizni. 

 

VII. 8. Szerződés teljesítésével összefüggő feladatok 

1. A szerződés teljesítéséről és/vagy módosításáról a 14/2010. NFM. rendeletben szereplő minta szerint tájékoztatót 

kell készíteni, és azt hirdetmény útján a Közbeszerzési Értesítőben közzétenni. A hirdetményt legkésőbb a 

szerződés teljesítésétől (módosításáról) számított 15 munkanapon belül kell feladni. Az egy évnél hosszabb vagy 

határozatlan időre kötött szerződés esetében a szerződés megkötésétől számítva évenként kell a szerződés 

részteljesítéséről tájékoztatót készíteni. Az ezen pont szerinti tájékoztatók elkészítése és határidőre történő 

közzététele ____________________ feladata. 

2. Az Adózás rendjéről szóló törvény 36/A. §-a alapján a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésekben a 

havonta 200 ezer forintot meghaladó kifizetései esetére előírja az ajánlattevő részéről a 30 napnál nem régebbi 

nemleges adóigazolás bemutatását. Enélkül a fenti összeget meghaladó kifizetés nem teljesíthető. A kifizetések előtti 

ellenőrzés a ____________________ (pl. Pénzügyi Osztály) feladata. 

Az Art. 36/A. §-a – sokszori elhalasztás után – 2009. február 15-én lépett hatályba, az ezt követő kifizetésekre kell 

alkalmazni. A szabály elsősorban az ajánlattevő és alvállalkozója közti kifizetésre készült, azonban azt alkalmazni kell 

az ajánlatkérő és nyertes ajánlattevő közötti fizetésekre. 

 



VII. 9. Építési beruházások különös szabályai 

1. Építési beruházások megvalósítása érdekében lefolytatandó közbeszerzési eljárás esetén a Kbt. vonatozó 

szabályain túl a 215/2010. Kormányrendelet előírásait is be kell tartani. 

2. Építési munkák tervezés nélküli megrendelése esetén – amennyiben azok hatósági engedélykötelesek – a 

közbeszerzési eljárás jogerős és végrehajtható építési engedély birtokában kezdhető meg.  

Ez alól kivétel, ha az 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti sajátos építményfajta kivitelezéséhez az Európai Unió 

Kohéziós Alapja nyújt támogatást. Ekkor az eljárás megindítható az építési engedély iránti kérelem benyújtásával 

egyidejűleg, vagy azt követően. 

A fenti engedélyek ellenőrzése az adott eljárás felelősének kötelessége. 

3. Közbeszerzési eljárásban a Kbt.-nek és az egyéb jogszabályoknak az építési beruházásokra vonatkozó szabályait be 

kell tartani, különös tekintettel a következőkre: 

 Kivitelezésre irányuló építési beruházás esetén dokumentációt azokban az esetekben is készíteni kell, amelyekben 

egyébként a Kbt. azt nem teszi kötelezővé (pl. „egyszerű” közbeszerzési eljárásban is). A dokumentációt a 

215/2010. Kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti tartalommal kell elkészíteni. 

 Az eljárás lezárása után a nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles megfelelő felelősségbiztosítási szerződés 

kötni [Kbt. 306. § (2) bekezdés]. Erre a tényre a dokumentációban fel kell hívni a figyelmet. 

4. Építési hatósági (létesítési) engedélyhez kötött, nettó 50 millió forint kivitelezési értéket meghaladó – vagy a Kbt. 

hatálya alá tartozó, azaz 15 M Ft-ot elérő becsült értékű – építési tevékenység csak akkor kezdhető meg, ha a 

191/2009. Kormányrendelet 29. §-a szerinti bejelentési kötelezettségeket az építtető teljesítette. A bejelentést az 

első fokú építésügyi hatóságnak és az APEH-nak, a kivitelezés tervezett megkezdése előtt legalább 10 

munkanappal kell megtenni.  

A bejelentési kötelezettség teljesítését – a Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházás esetén – a közbeszerzési eljárás 

lezárását követően az eljárás felelőse [szabályzat VI.1.b) pontja] kezdeményezi. 

5. A szerződés teljesítését műszaki ellenőr útján kell ellenőrizni [Kbt. 306. § (3) bekezdés], a 191/2009. 

Kormányrendelet 16. §-a előírásainak figyelembe vételével. 

 

VIII. EGYES ELJÁRÁSOK SPECIÁLIS SZABÁLYAI 

VIII. 1. Nyílt eljárás 

1. Nyílt eljárás az ajánlatkérő elhatározása alapján szabadon választható. 

2. Az eljárás egyszakaszos, és ajánlati felhívással indul, melyet az ajánlatkérő hirdetmény útján köteles közzétenni. A 

felhívásnak tartalmaznia kell a Kbt. szerinti kötelező elemeket. Az egyes esetekben alkalmazandó 

hirdetménymintákat a Bizottság 1564/2005/EK rendelete, illetve a 14/2010. NFM rendelet tartalmazza. 

3. A nyílt eljárás egyéb szabályai a Kbt. 48–99. §-okban, illetve a különös eljárást alkalmazóknál a 188-200 

találhatók. 

VIII. 2. A két szakaszból álló eljárások különös szabályai 

1. Két szakaszból áll a meghívásos és a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás, továbbá a 

versenypárbeszéd. Az ilyen eljárás első – részvételi – szakaszában az ajánlatkérő nem kérhet, a részvételre 

jelentkező pedig nem tehet ajánlatot.  



A részvételi szakaszban az ajánlatkérő a jelentkezőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságáról, illetőleg 

alkalmatlanságáról dönt. 

2. A részvételi szakasz a részvételi felhívással indul. A részvételi felhívás tartalmát, kötelező elemeit a Kbt. 101.§-a 

határozza meg. A felhívás kötelezően alkalmazandó mintáit a 14/2010. NFM. rendelet ide vonatkozó mellékletei 

tartalmazzák. 

3. A részvételi felhívás teljeskörű összeállítása, közzétételre történő megküldése ________________ [személy, 

szervezet; pl. szabályzat VI.1.b) pont szerinti személy] feladata, azt ________________ [személy, szervezet; pl. 

szabályzat VI.1.a) pont szerinti személy] hagyja jóvá. 

4. A részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását a részvételi határidő lejártának időpontjában kell 

megkezdeni. A bontás a szabályzat VI.3. pontjában meghatározott bizottság feladata. A bontás mindaddig tart, 

amíg a határidő lejártáig benyújtott összes részvételi jelentkezés felbontásra nem kerül. A részvételi jelentkezések 

felbontásáról és ismertetéséről – a részvételre jelentkezők nevét és címét tartalmazó – jegyzőkönyvet kell készíteni, 

amelyet a bontástól számított öt napon belül meg kell küldeni az összes jelentkezőnek.  

A jegyzőkönyv elkészítéséért és az összes jelentkező részére történő megküldéséért – az adott eljárás felelősének 

[VI.1.b) pont szerinti személy] ellenőrzése mellett – a bizottság elnöke felelős. 

5. A részvételi jelentkezéseket a lehető legrövidebb időn belül kell elbírálni és azt követően a részvételi szakasz 

eredményét vagy eredménytelenségét kihirdetni. A részvételi szakasz eredményét a részvételi felhívásban meghatározott 

eredményhirdetési időpontban nyilvánosan hirdeti ki a ____________________ (a polgármester, a költségvetési szerv 

vezetője, intézményvezető, az eljárás felelőse, a bírálóbizottság elnöke, vagy az eljárás lebonyolítója). 

6. A részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor a 14/2010. NFM rendelet melléklete szerinti minta alapján 

írásbeli összegezést kell készíteni a részvételi jelentkezésről, amelyben a részvételre jelentkezők alkalmasságát, 

illetőleg alkalmatlanságát a részvételi felhívásban előírt alkalmassági szempontok alapján indokolni kell.  

Az írásbeli összegezést az eredményhirdetésen jelen lévő jelentkezőknek át kell adni, a távollévő jelentkezőknek 

pedig az eredményhirdetést követően haladéktalanul meg kell küldeni.  

Az összegezést a Közbeszerzések Tanácsának is meg kell küldeni.  

Az írásbeli összegezés elkészítéséért, a jelenlévő jelentkezők részére történő átadásáért, a távollévő jelentkezők 

részére, valamint a Közbeszerzések Tanácsának megküldéséért az adott eljárás felelőse [VI.1.b) pont szerinti 

személy] felel. 

7. Ha a részvételi szakasz eredményes, az eredményhirdetéstől számított öt munkanapon belül az alkalmasnak 

minősített jelentkezőknek az írásbeli ajánlattételi felhívást egyidejűleg meg kell küldeni. 

Az ajánlatételi felhívás és a dokumentáció elkészítéséért, valamint megküldéséért szintén az adott eljárás felelőse 

[VI.1.b) pont szerinti személy] felel. 

8. Amennyiben a műszaki leírás elkészítéséhez az ajánlattételi felhívást/dokumentációt készítő személynek az ismerete 

nem elegendő, akkor jogosult megfelelő szakértelemmel rendelkező – intézményen belüli vagy kívüli – személyt 

bevonni. Az így bevont személyekkel kapcsolatban a 10. § szerinti szempontokat vizsgálni kell, és az 

összeférhetetlenség alóli mentesülésről írásban nyilatkozni kell, a 4. számú melléklet szerint. Külső szakértő felkérése 

esetén szintén írásbeli megbízás szükséges, ahol megbízóként az intézményünk/szervezetünk közbeszerzési 

tevékenységének irányításáért felelős személy szerepel 



 

 

VIII. 3. A meghívásos eljárás szabályai 

1. A meghívásos közbeszerzési eljárástípus szabadon alkalmazható.  

A meghívásos eljárás alkalmazásáról a szabályzat VI.1.b) pontjában kijelölt személy (eljárásért felelős) jogosult 

dönteni, a közbeszerzés tárgyára való tekintettel. 

2. Amennyiben intézményünk/szervezetünk meghatározza az ajánlattevők keretszámát, akkor a keretszámnak legalább 

5 ajánlattevőt kell magában foglalnia. A keretszámnak igazodni kell a közbeszerzés tárgyához, és minden 

körülmény között biztosítania kell a valódi versenyt. Ha intézményünk/szervezetünk keretszámot határozott meg, 

akkor a keretszámot és az alkalmas jelentkezők közti rangsorolás módját már a részvételi felhívásban meg kell 

adni. 

Keretszám alkalmazásáról, és a keretszám meghatározásáról a szabályzat VI.1.b) pontjában kijelölt személy 

(eljárásért felelős) dönt. Ő felel a szükséges információknak a részvételi felhívásban történő közléséért is.  

3. A meghatározott ajánlattevői keretszámnak megfelelően kiválasztott jelentkezőket egyidejűleg, közvetlenül, írásban kell 

felhívni ajánlattételre, amennyiben ezt az alkalmasnak minősített jelentkezők száma lehetővé teszi. Amennyiben 

intézményünk/szervezetünk nem határozott meg keretszámot, az összes alkalmas jelentkezőt fel kell hívni ajánlattételre.

  

Az ajánlattételre történő felhívás elkészítéséért és az érintetteknek történő megküldéséért szintén az adott eljárásért 

felelős [szabályzat VI.1.b) pontjában kijelölt személy] felel. 

VIII. 4. A tárgyalásos eljárás szabályai 

1. Tárgyalásos eljárást csak abban az esetben lehet alkalmazni, ha azt a törvény kifejezetten megengedi.  

A tárgyalásos eljárás hirdetmény közzétételével vagy anélkül indulhat. Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás 

alkalmazásának feltételeit a Kbt. 124. § (2) bekezdése, a hirdetmény közzététele nélkül induló (hirdetmény nélküli) 

tárgyalásos eljárás alkalmazásának feltételeit a Kbt. 125. § (1)–(4) bekezdése (valamint nemzeti rezsimben lefolytatott 

eljárás esetén a 252. §-a) határozza meg. A fenti körülmények vizsgálatára, és tárgyalásos eljárás elrendelésére az 

eljárásért felelős személy [szabályzat VI.1.b) pont] jogosult, a közbeszerzésekért felelős személy [szabályzat VI.1. a) 

pont] jóváhagyása esetén. 

2. A tárgyalásos eljárásra a nyílt eljárás szabályait, illetőleg a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás 

esetében a két szakaszból álló eljárás szabályait is kell megfelelően alkalmazni. 

3. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megkezdése napján – telefaxon vagy elektronikus úton, vagy közvetlenül – 

be kell nyújtani a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz az ajánlattételi felhívást, továbbá az ajánlattételre felhívni kívánt 

szervezetek (személyek) nevéről, címéről (székhelyéről, lakhelyéről), valamint a tárgyalásos eljárás alkalmazását 

megalapozó körülményekről szóló tájékoztatást.  

A tájékoztatás elküldése az adott eljárásért felelős személy [szabályzat VI.1.b) pont] feladata. 

A tárgyalásos eljárásokra vonatkozó egyedi szabályokat a 124–135. paragrafusok tartalmazzák. 

A közösségi értékhatár alatti beszerzésekre – 2009. július 22-től egységesen – a 252. §-ban foglalt okok fennállása 

alapozza meg a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazását. 

 



VIII. 5. A versenypárbeszéd szabályai 

1. Versenypárbeszéd a Kbt. 123/A. § szerinti feltételek fennállása esetén indítható.  

A fenti körülmények vizsgálatára, és versenypárbeszéd megindítására az eljárásért felelős személy [szabályzat 

VI.1.b) pont] jogosult, a közbeszerzésekért felelős személy [szabályzat VI.1.a) pont] jóváhagyása esetén.  

2. Versenypárbeszéd alkalmazása esetén a hivatalos közbeszerzési tanácsadó esetleges megbízására a szabályzat 

VI.2. pontja az irányadó. 

3. A versenypárbeszéd során a két szakaszból álló eljárások általános szabályai a 123/A–G. paragrafusokban szereplő 

eltérésekkel alkalmazandók. Így pl. a részvételi dokumentáció helyett un. ismertető készítése kötelező. 

A versenypárbeszéd alkalmazását – az uniós irányelvekkel összhangban – a 2006. január 15-én hatályba lépett 

módosítások tették lehetővé. 

Ezen eljárásfajtát a 123/A. paragrafusban meghatározott feltételek esetén lehet választani. Így ilyen indítható abban 

az esetben, ha a közbeszerzési műszaki leírást, illetve a szerződés típusának, jogi vagy pénzügyi feltételeinek 

meghatározására a szükséges részletességgel az ajánlatkérő nem képes. 

A versenypárbeszéd választása csak az általános eljárást alkalmazóknak áll fenn, mivel a különös eljárásban ilyen 

eljárásfajtát a törvény nem ismer. 

A versenypárbeszéd lényege, hogy az ajánlatkérő tárgyalásokat folytat – a részvételi szakaszban kiválasztott 

jelentkezőkkel – annak érdekében, hogy a közbeszerzés tárgyával kapcsolatban támasztott követelményeit minél 

pontosabban meg tudja határozni. Tehát az ajánlatkérő már a beszerzési igényét is konzultáció útján határozza meg. 

Így a versenypárbeszéd olyan „tárgyalásos eljárásnak” tekinthető, melyben a konzultációra nem az ajánlattételt 

követően, hanem azt megelőzően kerül sor. 

Az egy- vagy többfordulós párbeszédet fő szabály szerint minden egyes résztvevővel külön kell lefolytatni, kivéve ha 

azok mindegyike hozzájárul az együttesen lefolytatott párbeszédhez. A törvény így biztosítja azt, hogy az egyik 

résztvevő által tett – és üzleti titoknak minősülő – megoldási javaslatot más résztvevő ne használhasson fel. Ez alól 

kivétel, ha a közléshez az érintett hozzájárul. 

A párbeszéd lezárását követően az ajánlatkérő végső ajánlattételre szólítja fel a résztvevőket. Ezt követően már 

további tárgyalásra nincs lehetőség. 

 

VIII. 6. A gyorsított eljárás szabályai 

1. Intézményünk/hivatalunk ajánlatkérőként – kizárólag a meghívásos vagy a hirdetmény közzétételével induló 

tárgyalásos eljárás keretében – gyorsított eljárást alkalmazhat, ha sürgősség miatt az ilyen eljárásokra előírt 

határidők nem lennének betarthatóak. 

Gyorsított eljárás nem alkalmazható a nemzeti értékhatár alatti (egyszerű) eljárásokban, valamint nemzeti 

értékhatárt elérő keretmegállapodásos eljárás, illetve szolgáltatási koncesszió esetén sem.  

2. A fenti körülmények vizsgálatára, és a gyorsított eljárás alkalmazásának elrendelésére az eljárásért felelős személy 

[szabályzat VI.1.b) pont] jogosult, a közbeszerzésekért felelős személy [szabályzat VI.1.a) pont] jóváhagyása 

esetén. 

3. A gyorsított eljárás szükségességét bizonyító objektív okokat az eljárást javaslónak a döntéshozó elé kell tárni. 

Ezeket az eljárást megindító hirdetményben is meg kell adni. 

4. Az eljárás egyéb szabályait a törvény 136. § tartalmazza. 

Az egyes eljárásokra adott határidőket a Kbt. 107. § (1) bekezdése, valamint a 122. §-a tartalmazza. Amennyiben ezek 

valamely okból nem tarthatóak, alkalmazható gyorsított, vagy hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás (lásd 

korábban). Amennyiben a sürgősség előre látható volt, úgy abban az esetben csak gyorsított eljárás rendelhető el. 



A 2009. évi átszabályozás során a megindítás feltételeiben két fontos változás történt: egyrészt a sürgősségi kritérium 

elől elmaradt a „rendkívüli” minősítést, mely a törvényi indoklás szerint arra utal, hogy elegendő azt bizonyítani, 

hogy az általános határidők betartása esetén az ajánlatkérő valamely közfeladatának ellátása veszélybe kerül. 

Másrészt megszűnt az a kitétel, hogy a sürgősség nem eredhet az ajánlatkérő mulasztásából. Így ezentúl nemcsak „vis 

major” okán előállt helyzetben folytatható le gyorsított eljárás. Ezzel együtt a fenti körülmények értékelése – a későbbi 

viták elkerülése érdekében- nagy körültekintést igényel, melyet érdemes ezért magasabb döntési szintre delegálni. 

Fontos, hogy a nyílt eljárásban továbbra sem alkalmazható gyorsított eljárás. Emellett hangsúlyozzuk, hogy gyorsított 

eljárásban a közbeszerzés tárgya csak olyan mennyiségben szerezhető be, amennyi a sürgősség elhárításához 

feltétlenül szükséges. 

 

VIII. 7. A Kbt 4. számú mellékletében szereplő szolgáltatásokra vonatkozó szabályok 

1. A 4. melléklet szerinti szolgáltatások esetében egyszerű eljárás (Kbt. harmadik része) alkalmazható abban az 

esetben is, ha a szolgáltatás becsült értéke a közösségi értékhatárt meghaladja (21/A. §). A fenti körülmények 

vizsgálatára, az eljárás-típus megválasztására az eljárásért felelős személy [szabályzat VI.1.b) pont] jogosult, a 

közbeszerzésekért felelős személy [szabályzat VI.1.a) pont] jóváhagyása esetén. 

2. Ha a közbeszerzés tárgya olyan összetett szolgáltatás, amely a 3. melléklet, valamint a 4. melléklet szerinti 

valamely szolgáltatást is magában foglalja, az egyszerű eljárás alkalmazható, feltéve, hogy a 4. melléklet szerinti 

szolgáltatás értéke meghaladja a 3. melléklet szerinti szolgáltatás értékét. 

Az egyszerűsített eljárás alkalmazhatósága 2009. április 1-től megszűnt. Ezt követően – a 21/A. § alapján – a 4. számú 

mellékletben szereplő szolgáltatásokra a nemzeti („egyszerű”) eljárás folytatható le, függetlenül attól, hogy a becsült 

érték a közösségi értékhatárokat eléri-e vagy sem. 

 

VIII. 8. A keretmegállapodásos eljárás szabályai 

A keretmegállapodás: meghatározott egy vagy több ajánlatkérő és egy vagy több ajánlattevő között létrejött olyan 

megállapodás, amelynek célja, hogy rögzítse egy adott időszakban közbeszerzésekre irányuló, egymással 

meghatározott módon kötendő szerződések lényeges feltételeit, különösen az ellenszolgáltatás mértékét, és ha 

lehetséges, az előirányzott mennyiséget. 

Ez az eljárás a közösségi és a nemzeti értékhatárokat elő közbeszerzések esetén alkalmazható. 

A beszerzés értékének meghatározásakor a megállapodás alapján az adott időszakban kötendő szerződéseinek becsült 

legmagasabb összértékét kell figyelembe venni. 

A keretmegállapodásos eljárás két részből áll. Az ajánlatkérő az első részben hirdetmény közzétételével induló eljárás 

(tehát akár nyílt, akár meghívásos, vagy – a feltételek fennállása esetén – tárgyalásos eljárás) keretében kiválasztja azt 

vagy azokat az ajánlattevőket, akikkel keretmegállapodást köt. A keretmegállapodás megkötését követően az eljárás 

második részében az ajánlatkérő a közbeszerzés(ek) megvalósítása érdekében a keretmegállapodásban meghatározott 

közbeszerzési tárgyra ajánlato(ka)t kér, és ez alapján köt szerződést. 

Keretmegállapodás legfeljebb 4 évre köthető. A keretmegállapodás alapján kötendő szerződés(ek) időtartama nem 

haladhatja meg a keretmegállapodás időtartamát. 

Az egyéb követendő szabályokat a Kbt. 136/A–E. §-ai (illetve különös eljárást alkalmazóknál a 232–237., és 288. §) 

tartalmazzák. 



A keretmegállapodásos eljárás szabályai – annak lényegét és alapelvét nem érintve – jelentősen változtak a 2006-ban 

hatályba lépett újítások révén. 

Alkalmazhatóságának körét szélesítette az a módosítás, amely – az uniós irányelvekkel összhangban – közösségi 

értékhatárt elérő közbeszerzések esetén is lehetővé teszi a keretmegállapodás megkötését. Emiatt a szabályozás is 

változott, hiszen – az általános eljárást alkalmazóknál – a rendelkezések átkerültek a Kbt. IV. fejezetébe, a 136/A-E. 

paragrafusokba. A nemzeti rezsimben ezekre hivatkozik vissza a törvény. 

Egyben az eljárás lefolytatásának szabályai is módosultak. Az első szakaszban a „hagyományos” (nyílt, meghívásos, 

vagy – ha a feltételek fennállnak – tárgyalásos) eljárásban kell kiválasztani a keretmegállapodásban résztvevőket. A 

második szakaszban megszűnt a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kötelezettsége, mivel ezentúl a szerződéskötés 

– a keretmegállapodásban részes felek számától, illetve az első szakasz meghatározottságától függően – írásbeli 

konzultáció vagy közvetlen ajánlattételi felhívás alapján történik. 

A keretmegállapodásba bevonandó ajánlattevők keretszámának szabályait, valamint a konzultációra szóló felhívás, 

illetve a közvetlen ajánlattételi felhívás tartalmi elemeit a törvény továbbra is részletesen meghatározza. 

A különös eljárást lefolytató ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok nem változtak, tehát pl. nekik. továbbra is 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást kell lefolytatni a keretmegállapodásos eljárás második szakaszában. 

VIII. 9. Tervpályázati eljárás szabályai 

A tervpályázat olyan sajátos, külön jogszabályban részletesen szabályozott tervezési versenyforma, amely tervezési 

feladatok előkészítésére szolgál, illetőleg pályamű alapján a tervező kiválasztásának egyik módja (Kbt. értelmező 

rendelkezései). 

A tervpályázati eljárás nyílt vagy meghívásos lehet. Nyílt tervpályázati eljárás esetében valamennyi érdekelt 

pályázatot (pályaművet) nyújthat be, míg meghívásos tervpályázati eljárás esetében a kiíró meghatározhatja a 

pályázók létszámát vagy keretszámát azzal, hogy a részvételre jelentkezők közül legfeljebb a létszámnak megfelelő 

vagy a keretszám felső határáig terjedő számú jelentkezőt hív fel pályázat benyújtására, illetőleg – ha ez külön 

szerepel a kiírásban – a kiíró által megjelölteken kívül valamennyi érdekelt jelentkezhet az eljárásban való részvételre. 

A tervpályázati eljárások egyéb szabályait a törvény 154–160., illetve a 239. §-a, és a 137/2004. Korm. rendelet 

tartalmazzák. 

A tervpályázati eljárásokra vonatkozó részletes szabályokat – a Kbt. – mellett – a 137/2004. Kormányrendelet 

tartalmazza. 

 

VIII. 10. A dinamikus beszerzési rendszer szabályai 

1. Az ajánlatkérő dinamikus beszerzési rendszert hozhat létre és működtethet, amelynek célja, hogy meghatározott 

közbeszerzések megvalósítása érdekében lefolytatandó eljárásokban a részvételre jogosultakat előre kiválassza. 

2. Dinamikus beszerzési rendszer olyan, gyakori közbeszerzések lebonyolítására szolgáló, teljes mértékben 

elektronikus folyamat, amelynek jellemzői megfelelnek az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, és 

amelynek működése határozott idejű. Érvényességi ideje alatt bármely olyan ajánlattevő kérheti a rendszerbe való 

felvételét, aki/amely megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és 

benyújtotta a dokumentációnak megfelelő előzetes (indikatív) ajánlatát. 

3. Dinamikus beszerzési rendszer legfeljebb 4 évre terjedhet ki. 

4. A dinamikus beszerzési rendszerbe történő jelentkezés feltételeit egyszerűsített hirdetményben kell közzétenni. Az 

ilyen hirdetmény elkészítésére és közzétételére a szabályzat VII.2. és VII.3. pontját kell alkalmazni. 



Ezt követően a szerződéskötés – és így a konkrét beszerzések megvalósítása – érdekében közvetlen ajánlattételi 

felhívást kell küldeni – a rendszerben az adott pillanatban résztvevő összes – ajánlattevőnek, felszólítva őket végső 

ajánlatuk megtételére. A felhívás megküldésére a szabályzat VII.3., VII.4. pontja az irányadó. 

A dinamikus beszerzési rendszer lehetőségét 2007. január 1-i hatályba lépéssel teremtette meg a törvénymódosítás, 

azonban mivel a részletes szabályokat megállapító kormányrendelet még nem született meg, így ennek alkalmazása 

jelenleg (a mintaszabályzat készítésekor, azaz 2010. novemberében) még nem lehetséges. 

A dinamikus beszerzési rendszer egy olyan keretmegállapodásos eljárásnak tekinthető, amelynek első szakasza – az 

adott rendszer fenntartásáig – sosem zárul le, tehát ahhoz az ajánlattevők bármikor csatlakozhatnak részvételi 

jelentkezésükkel. Tehát egy – a rendszerben megvalósított – beszerzés során mindazon ajánlattevők kapnak felhívást, 

amelyek addig az időpontig jelentkezésükkel bizonyították az alkalmasságukat a szerződés teljesítésre. 

 

IX. KÖZPONTOSÍTOTT KÖZBESZERZÉSEK 

A „központosított közbeszerzés” szabályait a Kbt. 17. §-a, és a 168/2004. Korm. rendelet tartalmazza. 

A központosított közbeszerzés a rendelet 1. §-ában meghatározott szervezetek által a kiemelt termékekre vonatkozó 

beszerzéseikre alkalmazandó. A kiemelt termékek felsorolása a rendelet 1. számú mellékletében szerepel. 

A rendelet hatálya alá tartozó szervezetek – illetve a rendszerhez önként csatlakozó ajánlatkérők – a kiemelt termékek 

vonatkozásában a beszerzéseiket nem önállóan, hanem a központi beszerző szervezet (Központi Szolgáltatási 

Főigazgatóság) révén valósítják meg. 

Bizonyos esetekben [rendelet 7. § (1) bek.] a fenti beszerzés is megvalósítható saját hatáskörben. Ekkor a beszerzés 

során a rendelet 7–10. §-ait kell betartani. 

Intézményünk/Szervezetünk részéről a központosított közbeszerzés során a központi beszerző szervezet felé történő 

igénybejelentések és adatszolgáltatások elvégzéséért – ____________________ utasítása alapján – 

____________________ felelős. Szintén az ő feladata az e területen alkalmazandó nyomtatványok változásainak 

nyomon követése, valamint a megrendelések teljesítésének ellenőrzése, és visszaigazolása. 

A központosított közbeszerzés egyéb szabályaiban a 168/2004. Korm. rendelet az irányadó. 

A központosított közbeszerzés egy szűk ajánlatkérői körnél, bizonyos termékcsoportok beszerzéseinél alkalmazandó. Az 

érintett kört az említett jogszabály tartalmazza. Ezek főleg a minisztériumok és hivatali szervei, az önálló költségvetési 

fejezettel rendelkezők, a társadalombiztosítási szervek. Rajtuk kívül a rendelet 4-6. §-ai szerint önként csatlakozó 

ajánlatkérők lehetnek érintettek. A központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó termékek és szolgáltatások is pontosan 

meg lettek határozva, ezek pl. a távközlési eszközök és szolgáltatások, számítástechnikai hardver és szoftver, 

irodatechnika, bútor, irodaszer és papírárú, gépjármű és üzemanyagok, repülőjegyek vagy egyes egészségügyi termékek 

Az igénybejelentések és adatszolgáltatások nyomtatványai a rendelet mellékleteiben, valamint a központosított 

közbeszerzés internetes portálján, a www.kozbeszerzes.gov.hu címen érhetők el. 

A hatály alá nem tartozó szervezetek – és önként sem csatlakozók- beszerzéseire e fejezet nem vonatkozik. 

X. A KÖZBESZERZÉSEK ELLENŐRZÉSE 

A közbeszerzési eljárások belső ellenőrzési rendszerben történő ellenőrzése ____________________ (szervezeti 

egység, vagy személy) hatáskörébe tartozik. 

Az ellenőrzés kiterjed az eljárások szabályszerűségére, az elbírálás szempontjainak kiválasztására, és azok 

érvényesítésére, valamint a szerződések megkötésére, módosítására és teljesítésére. 



Amennyiben a közbeszerzési eljárással kapcsolatban intézményünkkel/szervezetünkkel szemben jogorvoslati eljárás 

indul, arról ____________________ (a polgármesteri hivatal, költségvetési szerv) köteles ____________________ (a 

képviselő testületet, a közgyűlést, a fenntartót) haladéktalanul tájékoztatni.  A tájékoztatási kötelezettség érvényes abban 

az esetben is, ha az intézményünk indítja – ajánlatkérőként – a jogorvoslati eljárást. 

XI. HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

1. Jelen szabályzat 2010. ____________________ napján lép hatályba. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését 

követően indított közbeszerzések esetében kell alkalmazni. A jelen szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg a 

korábban érvényben volt _______________ számú szabályzat hatályát veszti. 

2. Szervezetünk közbeszerzését végző személyek és szervezetek kötelesek a vonatkozó jogszabályok és a jelen szabályzat 

előírásait áttanulmányozni, értelmezni és az azokban foglaltak szerint a tőlük elvárható gondossággal eljárni. 

3. Amennyiben az eljárás tervezésekor az eljárás felelőse úgy ítéli meg, hogy a szabályzat nem tartalmazza az adott 

eljárás lefolytatásához szükséges összes információt, akkor köteles kezdeményezni a szabályzat módosítását, vagy 

kiegészítő egyedi eljárásrend meghatározását. 

4. Jelen szabályzat elkészítésének és aktualizálásának felelőse ____________________. A szabályzat által érintettek 

– amennyiben megítélésük szerint szükségessé válik a szabályzat kiegészítése, vagy módosítása – észrevételeikkel 

a szabályzat elkészítéséért felelős személyhez fordulhatnak, akinek kötelessége a javaslatokat megvizsgálni, és a 

szükséges lépéseket megtenni. 

5. A szabályzat felelőse a fentiektől függetlenül köteles minden évben január 30-ig a szabályzatot felülvizsgálni, és 

ennek megtörténtét aláírásával az alábbiakban igazolni: 

 

Dátum Felülvizsgálat eredménye Aláírás 

   

   

   

 

 

____________________ 20__ ________________ ____ 

Jóváhagyta:                  ph. 

        ____________________ 

                                  (polgármester, költségvetési szerv vezetője, intézményvezető) 

Ellenjegyezte:         

    ____________________ 

    (intézmény fenntartó, polgármester/hivatalos közbeszerzési tanácsadó) 



 

1. számú melléklet 

 

Közbeszerzési értékhatárok 

 

 

Közbeszerzési értékhatárok 2010. január 1-től december 31-ig 

(klasszikus ajánlatkérőkre, nettó értékben) 

 

 Közösségi eljárásrend Nemzeti eljárásrend 

„Egyszerű” eljárás,  

hirdetménnyel induló 

„Egyszerű” eljárás, 

hirdetmény nélkül 

[2010. szept. 15-től, a Kbt. 

251. § (2) bek. alapján] 

Árubeszerzés 193.000 € 

(kb. 50,74 M Ft) 

 

minisztériumok: 

125.000 € 

(kb. 32,86 M Ft) 

25 M Ft 8 M Ft 

Szolgáltatás-

megrendelés 

193.000 € 

(kb. 50,74 M Ft) 

25 M Ft 8 M Ft 

Szolgáltatási  

koncesszió 

nem alkalmazandó 25 M Ft – 

Építési beruházás 4.845.000 € 

(kb. 1,274 Mrd Ft) 

80 M Ft 15 M Ft 

Építési koncesszió 4.845.000 € 

(kb. 1,274 Mrd Ft) 

100 M Ft – 

 

 

 



2. számú melléklet  

Intézmény:  

Cím:  

Képviselő: 

Készítette:  

 

 

Közbeszerzési terv a 20__ évre 

 

1. Intézményünk a 20__ évben az alábbi beszerzési tárgyak tekintetében nem kíván közbeszerzési eljárást 

lefolytatni, mivel a közbeszerzés értékének meghatározására (Kbt. 35–39. §) és az egybeszámításra (Kbt. 40. 

§) vonatkozó szabályok figyelembe vételével a közbeszerzési értékhatárokat nem éri el: 

 __ szolgáltatások 

 __ szolgáltatások 

 __ áruk 

 __ építési beruházás 

2. Intézményünk a 20…. évben az alábbi beszerzési tárgyak tekintetében nem kíván közbeszerzési eljárást 

lefolytatni, mivel a meglévő, hatályos szerződéseink – figyelembe véve a Közbeszerzések Tanácsa ajánlását – 

érvényesek, így ezek tekintetében nem szükséges új szerződés megkötése. Kijelentjük, hogy a szerződések 

feltételeiben nem történtek olyan változások, melyek – az ajánlás alapján – közbeszerzési eljárás lefolytatásának 

szükségességét vetik fel; illetve a szerződéskötés óta eltelt időben a teljesítés volumene nem növekedett olyan 

mértékben, hogy az (a Kbt. 35–39. §-ait is figyelembe véve) hirdetmény megjelentetésének kötelezettségét 

jelentené: 

 _______________ szolgáltatások 

 _______________ szolgáltatások 

3. Intézményünk a 20…. évben az alábbi beszerzési tárgyak tekintetében nem kíván közbeszerzési eljárást 

lefolytatni, mivel az a Kbt. valamely kivételi körébe tartozik (a 29. § vagy a 243. § alapján): 

 ____________________ 

 ____________________ 

4. Intézményünk a 20__ évben az alábbi beszerzési tárgyak tekintetében tervezi közbeszerzési eljárás 

lefolytatását: 

 Élelmiszer-alapanyagok1 beszerzése 

 Eljárás választott típusa: Nemzeti értékhatárokat elérő (Kbt. VI. fejezet), hirdetménnyel induló egyszerű 

közbeszerzési eljárás 

 Eljárás megkezdésének tervezett ideje: 20__ _______________ 

 Eljárással lefedett érték: kb. __ M Ft 

 Eljárás lebonyolításával megbízott személy vagy szervezet: 

 __ szolgáltatások megrendelése (határozatlan időre) 

 Eljárás választott típusa: Nemzeti értékhatárokat elérő (Kbt. VI. fejezet), hirdetmény nélkül induló 

egyszerű közbeszerzési eljárás 

 Eljárás megkezdésének tervezett ideje: 20__ _______________ 

 Eljárással lefedett érték: kb. __ M Ft 

 Eljárás lebonyolításával megbízott személy vagy szervezet: 

 

 

                                                
1 Csak példa  

 



5. Intézményünk a jelen közbeszerzési terv készítését megelőzően az alábbi beszerzési tárgyak tekintetében 

indított közbeszerzési eljárást: 

 Tisztítószerek2 beszerzése 

 Eljárás választott típusa: Nemzeti értékhatár szerinti (Kbt. 4. rész), hirdetmény nélküli egyszerű 

közbeszerzési eljárás [Kbt. 251. § (2) bek.] 

 Eljárás megkezdésének ideje: 20__ _______________ 

 Eljárással lefedett érték: kb. __ M Ft 

 Eljárás lebonyolításával megbízott személy: ____________________ 

 Eljárás állapota: folyamatban, eredményhirdetés előtt 

6. Intézményünk a Kbt. 17. §-a, valamint a 168/2004. Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése alapján a 

központosított közbeszerzési rendszerre kötelezett szervezeti körbe tartozik. Így az alábbi – a kormányrendelet 

1. számú melléklete szerinti – kiemelt termékeket a központosított közbeszerzési rendszeren keresztül 

szerezzük be a 20__ évben: 

 Mobiltelefon-előfizetések (0104020200) 

 Beszerzések várható értéke: 

 Beszerzések várható ütemezése: folyamatosan 

 Informatikai eszközök, szoftver (0201000000) 

 Beszerzések várható értéke: 

 Beszerzések várható ütemezése: évente egyszer (3. negyedévben) 

 Informatikai eszközök, hardver (0202000000) 

 Beszerzések várható értéke: 

 Beszerzések várható ütemezése: évente egyszer (3. negyedévben) 

 Papírtermékek (0502000000) 

 Beszerzések várható értéke: 

 Beszerzések várható ütemezése: havonta 

 Irodaszerek és írószerek (0504000000) 

 Beszerzések várható értéke: 

 Beszerzések várható ütemezése: havonta 

 Gépjármű üzemanyag (0702000000) 

 Beszerzések várható értéke: 

 Beszerzések várható ütemezése: folyamatosan 

 

ph. 

 

__________________________ 

Igazgató 

 

 

Kelt:    , 20__ ____________________ 
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3. sz. melléklet 

 

Nyilvánosság biztosítása  

a Közbeszerzések Tanácsa felé történő adatszolgáltatás rendje 

 

1. 2010. január 1-től az Intézmény köteles az alábbi dokumentumokat a 2–6. pont szerint a Közbeszerzések 

Tanácsa részére megküldeni, amennyiben a saját honlapon történő közzététel bármely okból nem valósítható 

meg. A közzétételi rendelet 34/A. §-ának (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban a Tanács részére csak 

azokat a dokumentumokat kell megküldeni, amelyek elektronikus formában nem állnak a Tanács 

rendelkezésére, azaz: közbeszerzési terv; a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések; az ellenszolgáltatás 

teljesítésével kapcsolatos adatok [Kbt. 305. § (5) és (6) bekezdés, ha értelmezhető]; az éves statisztikai összegzés 

[Kbt. 16. § (1) bekezdés]; a szerződés teljesítését érintő tájékoztatást. 

2. A kérelmet a kapcsolat@kozbeszerzesek-tanacsa.hu email címre kell megküldeni. Az e-mail tárgya rovatában 

fel kell tüntetni, hogy a levél a Tanács honlapján történő közzétételre irányul (például „dokumentum 

megküldése a KT honlapjára”).  

3. A feladónak az email szöveges részeként röviden hivatkoznia kell a Kbt.-nek az adott információ Tanács 

honlapján történő közzétételét előíró rendelkezésére [lásd a közzétételi rendelet 34/A. §-a (2) bekezdésének a) 

pontját]. 

4. A dokumentumo(ka)t az emailhez csatoltan, PDF formátumban kell megküldeni. 

5. Amennyiben egy adott dokumentumhoz (például szerződéshez) külön mellékletek tartoznak, azokat a „fő 

dokumentummal” együtt, egy dokumentumban szükséges megküldeni. 

6. Az adatszolgáltatás keretében közlendő adatokat a Tanács honlapján (www.kozbeszerzes.hu) elérhető excel 

táblázat kitöltésével kell megadni, mely szintén az emailhez csatolandó. Az excel táblázatban a dátum 

értékeknél csak magyar dátumformátum adható meg, a következőképpen: például 2011.04.20. (azaz 

éééé.hh.nn – valamennyi érték numerikus, ponttal elválasztva, egybeírva). Dátumként 2000.01.01. és 

2012.01.01. közötti időpont adható meg. (Az excel hibaüzenettel jelez, ha nem megfelelő a beírt érték.) A 

„Beküldött dokumentum típusa” oszlop értékei legördülő listából választhatók. Az excel-munkalap zárolt, a 

táblázat és a legördülő lista adatai nem változtathatók. 

 



4. számú melléklet 

 

Összeférhetetlenségi nyilatkozat 

 

Alulírott ____________________ (lakcím: ____________________; sz.ig.: ______________), mint az 

____________________ által közbeszerzési eljárásba bevont személy kijelentem, hogy a Kbt. 10. §-ában részletezett 

összeférhetetlenségi körülmények személyemmel kapcsolatban nem állnak fenn, azaz 

 a jelen közbeszerzési eljárás tárgyával kapcsolatos gazdasági tevékenységet végző gazdálkodó szervezettel 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem állok; 

 a jelen közbeszerzési eljárás tárgyával kapcsolatos gazdasági tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben 

tulajdoni részesedéssel nem rendelkezem, vagy abban tulajdonosi jogokat nem gyakorlok; 

 nem vagyok az a)–c) pont szerinti személy házastársa, egyeneságbeli rokona, örökbefogadott-, mostoha- és 

neveltgyermeke, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülője, testvére; élettársa; egyeneságbeli rokonának házastársa; 

jegyese, házastársának egyeneságbeli rokona vagy testvére; vagy testvérének házastársa. 

 

Jelen nyilatkozatot a(z) „________________” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban teszem. 

 

 

_____________, 20___ _______________ 

 

 

 

____________________ 

aláírás 

 



5. számú melléklet 

 

Kapcsolódó jogszabályok 

2003. évi CXXIX. 

törvény 
a közbeszerzésről 

34/2004. (III. 12.) Korm. 

rendelet 

a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésének és közzétételének részletes 

szabályairól, a hirdetmények ellenőrzésének rendjéről és díjáról, valamint a Közbeszerzési 

Értesítőben történő közzététel rendjéről és díjáról 

14/2010. (X.29.) NFM 

rendelet 
a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegzések és az éves statisztikai 

összegzések mintáiról 

215/2010. (VI. 9.) Korm. 

rendelet 
az építési beruházások közbeszerzési eljárás során készítendő dokumentációjának tartalmáról 

130/2004. (IV. 29.) Korm. 

rendelet 

a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök közbeszerzésének részletes 

és sajátos szabályairól 

137/2004. (IV. 29.) Korm. 

rendelet 
a tervpályázati eljárások részletes szabályairól 

143/2004. (IV. 29.) Korm. 

rendelet 
az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeket 

érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól 

257/2007 (X. 4.)  

Korm. rendelet 
a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályiról, 

valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról 

168/2004. (V. 25.) Korm. 

rendelet 

a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző 

szervezet feladat- és hatásköréről 

228/2004. (VII. 30.) Korm. 

rendelet 
a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, 

rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások 

megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról 

302/2006. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 
a védett foglalkoztatók részére fenntartott közbeszerzések részletes szabályairól 

29/2004. (IX. 8.)  

IM rendelet 

a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képező közbeszerzési gyakorlatra 

és annak igazolására vonatkozó szabályokról 

30/2004. (IX. 8.)  

IM-PM rendelet 
a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képező felelősségbiztosításra 

vonatkozó szabályokról 

1/2006. (I. 13.)  

PM rendelet 
a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, adózásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség 

teljesítésének eljárási szabályairól és díjazásáról 

1/2004. (I. 9.)  

FMM rendelet 

a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, a munkavállalók védelmére és 

a munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség eljárási szabályairól és díjazásáról 

2195/2002/EK rendelet a Közös Közbeszerzési Szójegyzékről 

213/2008/EK rendelet a Közös Közbeszerzési Szójegyzékről szóló 2195/2002/EK rendelet módosításáról 

1564/2005/EK rendelet a közösségi hirdetménymintákról 

8001/2007, KüM-IRM 

együttes tájékoztató 
a Magyar Köztársaságnak és az Európai Közösségnek a közbeszerzések terén fennálló 

nemzetközi kötelezettségeiről 

 A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének tájékoztatói, ajánlásai, közleményei 
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