Számlarend 2. sz. melléklete
Számlaszám Megnevezés
1 számlaosztály: Befektetett eszközök
11
Immateriális javak
112
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
1121
Kísérleti fejlesztés aktivált állományi értéke
113
Vagyoni értékű jogok
1131
Vagyoni értékű jogok aktivált értéke
11311
Vagyoni értékű jogok aktivált állományi értéke
11312
Használatba még nem vett vagyoni értékű jogok
1132
Vagyonkezelésbe vett kincstári tulajdonú vagyoni értékű jogok aktivált állományi értéke
1133
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tulajdonú vagyoni értékű jogok aktivált állományi értéke
114
Szellemi termékek
1141
Szellemi termékek aktivált értéke
11411
Szellemi termékek aktivált állományi értéke
11412
Használatba még nem vett vagyoni értékű jogok
1142
Vagyonkezelésbe vett kincstári tulajdonú vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése
1143
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tulajdonú szellemi termékek aktivált állományi értéke
115
Üzleti vagy cégérték
118
Immateriális javak terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
1181
Alapítás-átszervezés terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
1182
Kísérleti fejlesztés terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
1183
Vagyon értékű jogok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
1184
Szellemi termékek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
1185
Üzleti vagy cégérték terven felüli értékcsökkenése annak visszaírása
119
Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése
1191
Alapítás-átszervezés terv szerinti értékcsökkenése
1192
Kísérleti fejlesztés terv szerinti értékcsökkenése
1193
Vagyonértékű jogok terv szerinti értékcsökkenése
11931
Vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése
11932
Vagyonkezelésbe vett kincstári tulajdonú vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése
11933
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tulajdonú vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése
1194
Szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése
11941
Szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése
11942
Vagyonkezelésbe vett kincstári tulajdonú szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése
11943
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tulajdonú szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése
1195
Üzleti vagy cégérték terv szerinti értékcsökkenése
12-16 Tárgyi eszközök
12
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
121
Földterület
1211
Termőföldek állományának értéke
1212
Vagyonkezelésbe vett kincstári tulajdonú termőföld állományának értéke
1213
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tulajdonú termőföld állományának értéke
122
Telek, telkesítés
1221
Telek, telkesítés állományi értéke
1222
Vagyonkezelésbe vett kincstári tulajdonú telek, telkesítés állományi értéke
1223
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tulajdonú telek, telkesítés állományi értéke
123
Épületek, épületrészek tulajdoni hányadok
1231
Épületek, épületrészek, tulajdonhányadok
12311
Épületek, épületrészek, tulajdonhányadok aktivált állományi értéke
12312
12313
1232
12321
12322

Vagyonkezelésbe vett kincstári tulajdonú épületek, épületrészek, tulajdonhányadok aktivált állományi értéke
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tulajdonú épületek, épületrészek, tulajdonhányadok aktivált állományi
értéke
Műemlék védelem alatt álló épületek
Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek aktivált állományi értéke
Vagyonkezelésbe vett kincstári tulajdonú értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek aktivált
állományi értéke
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125
1251
1252

Megnevezés
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tulajdonú értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek
aktivált állományi értéke
Egyéb építmények
Építmények
Építmények aktivált állományának értéke
Vagyonkezelésbe vett kincstári tulajdonú építmények aktivált állományi értéke
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tulajdonú építmények aktivált állományi értéke
Műemléki védettségű építmények
Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű építmények aktivált állományi értéke
Vagyonkezelésbe vett kincstári tulajdonú értékét nem csökkentő, műemléki védettségű építmények aktivált
állományi értéke
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tulajdonú értékét nem csökkentő, műemléki védettségű építmények
aktivált állományi értéke
Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek
Üzemkörön kívüli ingatlanok (lakó-, ill. jóléti ingatlanok)
Vagyonkezelésbe vett kincstári tulajdonú üzemkörön kívüli ingatlanok (lakó-, ill. jóléti ingatlanok)

1253

Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tulajdonú üzemkörön kívüli ingatlanok (lakó-, ill. jóléti ingatlanok)

126
1261

12941
129411
129412

Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományi értéke
Vagyonkezelésbe vett kincstári tulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományi
értéke
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált
állományának értéke
Ingatlanok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Épületek, épületrészek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Műemlékvédelem alatt álló épületek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Építmények terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Műemléki védettségű építmények terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Üzemkörön kívüli ing.ép.terven felüli écs és annak visszaírása
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli écs és annak visszaírása
Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése
Épületek, épületrészek terv szerinti écs
Épületek, épületrészek, tulajdonhányadok terv szerinti értékcsökkenése
Vagyonkezelésbe vett kincstári tulajdonú épületek, épületrészek, tulajdonhányadok terv szerinti
értékcsökkenése
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tulajdonú épületek, épületrészek, tulajdonhányadok terv szerinti
értékcsökkenése
Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek terv szerinti értékcsökkenése
Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek terv szerinti értékcsökkenése
Vagyonkezelésbe vett kincstári tulajdonú értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek terv szerinti
értékcsökkenése
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tulajdonú értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek terv
szerinti értékcsökkenése
Építmények terv szerinti écs
Építmények terv szerinti értékcsökkenése
Vagyonkezelésbe vett kincstári tulajdonú építmények terv szerinti értékcsökkenése

129413

Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tulajdonú építmények terv szerinti terv szerinti értékcsökkenése

12942
129421

Műemléki védettségű építmények terv szerinti értékcsökkenése
Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű építmények terv szerinti értékcsökkenése
Vagyonkezelésbe vett kincstári tulajdonú értékét nem csökkentő, műemléki védettségű építmények terv
szerinti értékcsökkenése
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tulajdonú értékét nem csökkentő, műemléki védettségű építmények
terv szerinti értékcsökkenése
Üzemkörön kívüli ingatlanok terv szerinti écs.
Üzemkörön kívüli ingatlanok (lakó-, ill. jóléti ingatlanok) terv szerinti értékcsökkenése

12323
124
1241
12411
12412
12413
1242
12421
12422
12423

1262
1263
128
12831
12832
12841
12842
1285
1286
129
12931
129311
129312
129313
12932
129321
129322
129323

129422
129423
1295
12951
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13112

Megnevezés
Vagyonkezelésbe vett kincstári tulajdonú üzemkörön kívüli ingatlanok (lakó-, ill. jóléti ingatlanok) terv szerinti
értékcsökkenése
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tulajdonú üzemkörön kívüli ingatlanok (lakó-, ill. jóléti ingatlanok) terv
szerinti értékcsökkenése
Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti écs.
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése
Vagyonkezelésbe vett kincstári tulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti
értékcsökkenése
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti
értékcsökkenése
Műszaki berendezések, gépek, járművek
Gépek, -berendezések, szerszámok, gyártóeszközök
Szakmai tevékenységet szolgáló gépek, berendezések, felszerelések
Szakmai tevékenységet szolgáló gépek, berendezések, felszerelések aktivált állományi értéke
Szakmai tevékenységet szolgáló gépek, berendezések, felszerelések aktivált állományi értéke
Vagyonkezelésbe vett kincstári tulajdonú szakmai tevékenységet szolgáló gépek, berendezések, felszerelések
aktivált állományi értéke
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tulajdonú szakmai tevékenységet szolgáló gépek, berendezések,
felszerelések aktivált állományi értéke
Szakmai tevékenységet szolgáló kisértékű gépek, berendezések, felszerelések

131121

Szakmai tevékenységet szolgáló kisértékű gépek, berendezések, felszerelések aktivált állományi értéke

12952
12953
1296
12961
12962
12963
13
131
1311
13111
131111
131112
131113

1312
13121
131211

Vagyonkezelésbe vett kincstári tulajdonú szakmai tevékenységet szolgáló kisértékű gépek, berendezések,
felszerelések aktivált állományi értéke
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tulajdonú szakmai tevékenységet szolgáló kisértékű gépek,
berendezések, felszerelések aktivált állományi értéke
Informatikai gép. berendezés, felszerelés
Informatikai gép. berendezés, felszerelés aktivált állományi értéke
Informatikai gép. berendezés, felszerelés aktivált állományi értéke

131212

Vagyonkezelésbe vett kincstári tulajdonú informatikai gép. berendezés, felszerelés aktivált állományi értéke

131122
131123

131213
13122
131221
131222
131223
132
1321
1322
1323
138
13811
1381111
1381112
1381113
138112
1381121

Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tulajdonú informatikai gép. berendezés, felszerelés aktivált állományi
értéke
Kisértékű informatikai gép. berendezés, felszerelés aktivált állományi értéke
Kisértékű informatikai gép. berendezés, felszerelés aktivált állományi értéke
Vagyonkezelésbe vett kincstári tulajdonú kisértékű informatikai gép. berendezés, felszerelés aktivált
állományi értéke
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tulajdonú kisértékű informatikai gép. berendezés, felszerelés aktivált
állományi értéke
Szakmai tevékenységet szolgáló járművek
Szakmai tevékenységet szolgáló járművek
Vagyonkezelésbe vett kincstári tulajdonú szakmai tevékenységet szolgáló járművek
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tulajdonú szakmai tevékenységet szolgáló járművek
Műszaki berendezések, gépek, járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Szakmai tevékenységet szolgáló gépek, berendezések, felszerelések terven felüli értékcsökkenése és annak
visszaírása
Szakmai tevékenységet szolgáló gépek, berendezések, felszerelések terven felüli értékcsökkenése és annak
visszaírása
Vagyonkezelésbe vett kincstári tulajdonú szakmai tevékenységet szolgáló gépek, berendezések, felszerelések
terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tulajdonú szakmai tevékenységet szolgáló gépek, berendezések,
felszerelések terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Szakmai tevékenységet szolgáló kisértékű gépek, berendezések, felszerelések terven felüli értékcsökkenése és
annak visszaírása
Szakmai tevékenységet szolgáló kisértékű gépek, berendezések, felszerelések terven felüli értékcsökkenése és
annak visszaírása

3. oldal, összesen: 26

Számlarend 2. sz. melléklete
Számlaszám
1381122
1381123
138121
1381211
1381212
1381213
138122
1381221
1381222
1381223
1382
13821
13822
13823
139
13911
1391111
1391112
1391113
1391121
1391122
1391123
13912
1391211
1391212
1391213
1391221
1391222
1391223
1392
13921
13922
13923
14
141
1411
14111

Megnevezés
Vagyonkezelésbe vett kincstári tulajdonú szakmai tevékenységet szolgáló kisértékű gépek, berendezések,
felszerelések terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tulajdonú szakmai tevékenységet szolgáló kisértékű gépek,
berendezések, felszerelések terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Informatikai gép. berendezés, felszerelés terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Informatikai gép. berendezés, felszerelés terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Vagyonkezelésbe vett kincstári tulajdonú informatikai gép. berendezés, felszerelés terven felüli
értékcsökkenése és annak visszaírása
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tulajdonú informatikai gép. berendezés, felszerelés terven felüli
értékcsökkenése és annak visszaírása
Kisértékű informatikai gép. berendezés, felszerelés terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Kisértékű informatikai gép. berendezés, felszerelés terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Vagyonkezelésbe vett kincstári tulajdonú kisértékű informatikai gép. berendezés, felszerelés terven felüli
értékcsökkenése és annak visszaírása
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tulajdonú kisértékű informatikai gép. berendezés, felszerelés terven
felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Szakmai tevékenységet szolgáló járművek terven felüli écs és annak visszaírása
Szakmai tevékenységet szolgáló járművek terven felüli écs és annak visszaírása
Vagyonkezelésbe vett kincstári tulajdonú szakmai tevékenységet szolgáló járművek terven felüli écs és annak
visszaírása
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tulajdonú szakmai tevékenységet szolgáló járművek terven felüli écs és
annak visszaírása
Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése
Szakmai tevékenységet szolgáló gépek, berendezések, felszerelések terv szerinti értékcsökkenése
Szakmai tevékenységet szolgáló gépek, berendezések, felszerelések terv szerinti értékcsökkenése
Vagyonkezelésbe vett kincstári tulajdonú szakmai tevékenységet szolgáló gépek, berendezések, felszerelések
terv szerinti értékcsökkenése
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tulajdonú szakmai tevékenységet szolgáló gépek, berendezések,
felszerelések terv szerinti értékcsökkenése
Szakmai tevékenységet szolgáló kisértékű gépek, berendezések, felszerelések terv szerinti értékcsökkenése
Vagyonkezelésbe vett kincstári tulajdonú szakmai tevékenységet szolgálókisértékű gépek, berendezések,
felszerelések terv szerinti értékcsökkenése
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tulajdonú szakmai tevékenységet szolgáló kisértékű gépek,
berendezések, felszerelések terv szerinti értékcsökkenése
Informatikai gép. berendezés, felszerelés terv szerinti értékcsökkenése
Informatikai gép. berendezés, felszerelés terv szerinti értékcsökkenése
Vagyonkezelésbe vett kincstári tulajdonú informatikai gép. berendezés, felszerelés terv szerinti
értékcsökkenése
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tulajdonú informatikai gép. berendezés, felszerelés terv szerinti
értékcsökkenése
Kisértékű informatikai gép. berendezés, felszerelés terv szerinti értékcsökkenése
Vagyonkezelésbe vett kincstári tulajdonú kisértékű informatikai gép. berendezés, felszerelés terv szerinti
értékcsökkenése
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tulajdonú kisértékű informatikai gép. berendezés, felszerelés terv
szerinti értékcsökkenése
Szakmai tevékenységet szolgáló járművek terv szerinti értékcsökkenése
Szakmai tevékenységet szolgáló járművek terv szerinti értékcsökkenése
Vagyonkezelésbe vett kincstári tulajdonú szakmai tevékenységet szolgáló járművek terv szerinti
értékcsökkenése
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tulajdonú szakmai tevékenységet szolgáló járművek terv szerinti
értékcsökkenése
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések
Általános működést segítő gépek, berendezések, felszerelések
Általános működést segítő egyéb gépek, berendezések, felszerelések aktivált állományi értéke
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1412

Megnevezés
Vagyonkezelésbe vett kincstári tulajdonú általános működést segítő egyéb gépek, berendezések,
felszerelések aktivált állományi értéke
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tulajdonú általános működést segítő egyéb gépek, berendezések,
felszerelések aktivált állományi értéke
Általános működést segítő kisértékű gépek, berendezések, felszerelések

14121

Általános működést segítő kisértékű egyéb gépek, berendezések, felszerelések aktivált állományi értéke

14112
14113

142
1421

Vagyonkezelésbe vett kincstári tulajdonú általános működést segítő kisértékű egyéb gépek, berendezések,
felszerelések aktivált állományi értéke
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tulajdonú általános működést segítő kisértékű egyéb gépek,
berendezések, felszerelések aktivált állományi értéke
Általános működést segítő járművek
Általános működést segítő járművek aktivált állományi értéke

1422

Vagyonkezelésbe vett kincstári tulajdonú általános működést segítő járművek aktivált állományi értéke

1423

Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tulajdonú általános működést segítő járművek aktivált állományi értéke

143

1452
14521
14522
14523

Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések
Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések (ügyviteltechnika, kommunikációs eszközök) aktivált
állományi értéke
Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések (ügyviteltechnika, kommunikációs eszközök) aktivált
állományi értéke
Vagyonkezelésbe vett kincstári tulajdonú irodai, igazgatási berendezések és felszerelések (ügyviteltechnika,
kommunikációs eszközök) aktivált állományi értéke
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tulajdonú irodai, igazgatási berendezések és felszerelések
(ügyviteltechnika, kommunikációs eszközök) aktivált állományi értéke
Kisértékű irodai, igazgatási berendezések és felszerelések (ügyviteltechnika, kommunikációs eszközök) aktivált
állományi értéke
Kisértékű irodai, igazgatási berendezések és felszerelések (ügyviteltechnika, kommunikációs eszközök) aktivált
állományi értéke
Vagyonkezelésbe vett kincstári tulajdonú kisértékű irodai, igazgatási berendezések és felszerelések
(ügyviteltechnika, kommunikációs eszközök) aktivált állományának értéke
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tulajdonú kisértékű irodai, igazgatási berendezések és felszerelések
(ügyviteltechnika, kommunikációs eszközök) aktivált állományi értéke
Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek
Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések aktivált állományi értéke (üzemkörön kívüli ingatlanokhoz
kapcsolódó eszközök)
Vagyonkezelésbe vett kincstári tulajdonú üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések aktivált állományi
értéke (üzemkörön kívüli ingatlanokhoz kapcsolódó eszközök)
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tulajdonú üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések aktivált
állományi értéke (üzemkörön kívüli ingatlanokhoz kapcsolódó eszközök)
Kulturális javak, képzőművészeti alkotások
Értéküket nem csökkentő kulturális javak, képzőművészeti alkotások aktivált állományi értéke
Értéküket nem csökkentő kulturális javak, képzőművészeti alkotások aktivált állományi értéke
Vagyonkezelésbe vett kincstári tulajdonú értéküket nem csökkentő kulturális javak, képzőművészeti
alkotások aktivált állományi értéke
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tulajdonú értéküket nem csökkentő kulturális javak, képzőművészeti
aktivált állományi értéke
Kulturális javak aktivált állományi értéke
Kulturális javak aktivált állományi értéke
Vagyonkezelésbe vett kincstári tulajdonú kulturális javak aktivált állományi értéke
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tulajdonú kulturális javak aktivált állományi értéke

148

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

14122
14123

1431
14311
14312
14313
1432
14321
14322
14323
144
1441
1442
1443
145
1451
14511
14512
14513

1481
14811

Általános működést segítő egyéb gépek, berendezések, felszerelések terven felüli értékcsökkenése és annak
visszaírása
Általános működést segítő egyéb gépek, berendezések, felszerelések terven felüli értékcsökkenése és annak
visszaírása

5. oldal, összesen: 26

Számlarend 2. sz. melléklete
Számlaszám
14812
14813
1482
14821
14822
14823
1483
14831
14832
14833
1484
14841
14842

Megnevezés
Vagyonkezelésbe vett kincstári tulajdonú általános működést segítő egyéb gépek, berendezések,
felszerelések terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tulajdonú általános működést segítő egyéb gépek, berendezések,
felszerelések terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Általános működést segítő járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Általános működést segítő járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Vagyonkezelésbe vett kincstári tulajdonú általános működést segítő járművek terven felüli értékcsökkenése
és annak visszaírása
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tulajdonú általános működést segítő járművek terven felüli
értékcsökkenése és annak visszaírása
Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések (ügyviteltechnika, kommunikációs eszközök) terven felüli
értékcsökkenése
Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések (ügyviteltechnika, kommunikációs eszközök) terven felüli
értékcsökkenése
Vagyonkezelésbe vett kincstári tulajdonú irodai, igazgatási berendezések és felszerelések (ügyviteltechnika,
kommunikációs eszközök) terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tulajdonú irodai, igazgatási berendezések és felszerelések
(ügyviteltechnika, kommunikációs eszközök) terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása (üzemkörön
kívüli ingatlanokhoz kapcsolódó eszközök)
Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések (üzemkörön kívüli ingatlanokhoz kapcsolódó eszközök) terven
felüli értékcsökkenése
Vagyonkezelésbe vett kincstári tulajdonú üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések (üzemkörön kívüli
ingatlanokhoz kapcsolódó eszközök) terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

14843

Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tulajdonú üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések (üzemkörön
kívüli ingatlanokhoz kapcsolódó eszközök) terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

1485

Kulturális javak terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

14851

Értéküket nem csökkentő kulturális javak, képzőművészeti alkotások terven felüli értékcsökkenése

14852
148521

Értéküket nem csökkentő kulturális javak, képzőművészeti alkotások terven felüli értékcsökkenése és annak
visszaírása
Vagyonkezelésbe vett kincstári tulajdonú értéküket nem csökkentő kulturális javak, képzőművészeti
alkotások terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tulajdonú értéküket nem csökkentő kulturális javak, képzőművészeti
alkotások terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Kulturális javak terven felüli értékcsökkenése
Kulturális javak terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

148522

Vagyonkezelésbe vett kincstári tulajdonú kulturális javak terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

148511
148512
148513

148523
149
1491
14911
149111
149112
149113

Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tulajdonú kulturális javak terven felüli értékcsökkenése és annak
visszaírása
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése
Általános működést segítő egyéb gépek, berendezések, felszerelések terv szerinti értékcsökkenése
Általános működést segítő egyéb gépek, berendezések, felszerelések terv szerinti értékcsökkenése
Általános működést segítő egyéb gépek, berendezések, felszerelések terv szerinti értékcsökkenése
Vagyonkezelésbe vett kincstári tulajdonú általános működést segítő egyéb gépek, berendezések,
felszerelések terv szerinti értékcsökkenése
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tulajdonú általános működést segítő egyéb gépek, berendezések,
felszerelések terv szerinti értékcsökkenése

14912

Általános működést segítő kisértékű egyéb gépek, berendezések, felszerelések terv szerinti értékcsökkenése

149121

Általános működést segítő kisértékű egyéb gépek, berendezések, felszerelések terv szerinti értékcsökkenése

149122

Vagyonkezelésbe vett kincstári tulajdonú általános működést segítő kisértékű egyéb gépek, berendezések,
felszerelések terv szerinti értékcsökkenése

6. oldal, összesen: 26

Számlarend 2. sz. melléklete
Számlaszám

1492
14921

Megnevezés
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tulajdonú általános működést segítő kisértékű egyéb gépek,
berendezések, felszerelések terv szerinti értékcsökkenése
Általános működést segítő járművek terv szerinti értékcsökkenése
Általános működést segítő járművek terv szerinti értékcsökkenése

14922

Vagyonkezelésbe vett kincstári tulajdonú általános működést segítő járművek terv szerinti értékcsökkenése

149123

14923
1493
14931
149311
149312
149313
14932
149321
149322
149323
1494
14941
14942
14943
1495
14951
149511
149512
149513
14952
149521
149522
149523
15
151
152
153
158
159
16
161
1611
161121
161122
1611231

Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tulajdonú általános működést segítő járművek terv szerinti
értékcsökkenése
Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések (ügyviteltechnika, kommunikációs eszközök) terv szerinti
értékcsökkenése
Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések (ügyviteltechnika, kommunikációs eszközök) terv szerinti
értékcsökkenése
Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések (ügyviteltechnika, kommunikációs eszközök) terv szerinti
értékcsökkenése
Vagyonkezelésbe vett kincstári tulajdonú irodai, igazgatási berendezések és felszerelések (ügyviteltechnika,
kommunikációs eszközök) terv szerinti értékcsökkenése
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tulajdonú irodai, igazgatási berendezések és felszerelések
(ügyviteltechnika, kommunikációs eszközök) terv szerinti értékcsökkenése
Kisértékű irodai, igazgatási berendezések és felszerelések (ügyviteltechnika, kommunikációs eszközök) terv
szerinti értékcsökkenése
Kisértékű irodai, igazgatási berendezések és felszerelések (ügyviteltechnika, kommunikációs eszközök) terv
szerinti értékcsökkenése
Vagyonkezelésbe vett kincstári tulajdonú kisértékű irodai, igazgatási berendezések és felszerelések
(ügyviteltechnika, kommunikációs eszközök) terv szerinti értékcsökkenése
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tulajdonú kisértékű irodai, igazgatási berendezések és felszerelések
(ügyviteltechnika, kommunikációs eszközök) terv szerinti értékcsökkenése
Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések terv szerinti értékcsökkenése (üzemkörön kívüli ingatlanokhoz
kapcsolódó eszközök)
Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések (üzemkörön kívüli ingatlanokhoz kapcsolódó eszközök) terv
szerinti értékcsökkenése
Vagyonkezelésbe vett kincstári tulajdonú üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések (üzemkörön kívüli
ingatlanokhoz kapcsolódó eszközök) terv szerinti értékcsökkenése
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tulajdonú üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések (üzemkörön
kívüli ingatlanokhoz kapcsolódó eszközök) terv szerinti értékcsökkenése
Kulturális javak terv szerinti értékcsökkenése
Értéküket nem csökkentő kulturális javak, képzőművészeti alkotások terv szerinti értékcsökkenése
Értéküket nem csökkentő kulturális javak, képzőművészeti alkotások terv szerinti értékcsökkenése
Vagyonkezelésbe vett kincstári tulajdonú értéküket nem csökkentő kulturális javak, képzőművészeti
alkotások terv szerinti értékcsökkenése
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tulajdonú értéküket nem csökkentő kulturális javak, képzőművészeti
alkotások terv szerinti értékcsökkenése
Kulturális javak terv szerinti értékcsökkenése
Kulturális javak terv szerinti értékcsökkenése
Vagyonkezelésbe vett kincstári tulajdonú kulturális javak terv szerinti értékcsökkenése
Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tulajdonú kulturális javak terv szerinti értékcsökkenése
Tenyészállatok
Tenyészállatok
Igásállatok
Egyéb állatok
Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenése
Beruházások, felújítások
Befejezetlen beruházások
Ingatlanok folyamatban lévő beruházása
Termőföldek folyamatban lévő beruházása
Telek, telkesítés folyamatban lévő beruházása
Épületek, épületrészek, tulajdonhányadok folyamatban lévő beruházása

7. oldal, összesen: 26

Számlarend 2. sz. melléklete
Számlaszám
1611232
1611241
1611242
161125
161126
1611311
1611312
1611313
161132
1611411
1611412
161142
1611431
1611432
161144
1611451
1611452
162
1621231
1621232
1621241
1621242
162125
1621311
1621312
1621313
162132
1621411
1621412
162142
1621431
1621432
162144
1621451

Megnevezés
Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű folyamatban lévő beruházása
Építmények folyamatban lévő beruházása
Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű építmények folyamatban lévő beruházása
Üzemkörön kívüli ingatlanok (lakó-, ill. jóléti ingatlanok) folyamatban lévő beruházása
Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok folyamatban lévő beruházása
Szakmai tevékenységet szolgáló gépek, berendezések, felszerelések folyamatban lévő beruházása
Informatikai gép. berendezés, felszerelés folyamatban lévő beruházása
Szakmai tevékenységet szolgáló kisértékű gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Szakmai tevékenységet segítő járművek folyamatban lévő beruházása
Általános működést segítő egyéb gépek, berendezések, felszerelések folyamatban lévő beruházása
Általános működést segítő kisértékű gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Általános működést segítő járművek folyamatban lévő beruházása
Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések (ügyviteltechnika, kommunikációs eszközök) folyamatban lévő
beruházása
Kisértékű irodai, igazgatási berendezések és felszerelések (ügyviteltechnika, kommunikációs eszközök)
beszerzése
Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések folyamatban lévő beruházása (üzemkörön kívüli ingatlanokhoz
kapcsolódó eszközök)
Értéküket nem csökkentő kulturális javak, képzőművészeti alkotások folyamatban lévő beruházása
Kulturális javak folyamatban lévő beruházása
Felújítások
Épületek, épületrészek, tulajdonhányadok folyamatban lévő felújítása
Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű folyamatban lévő felújítása
Építmények folyamatban lévő felújítása
Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű építmények folyamatban lévő felújítása
Üzemkörön kívüli ingatlanok (lakó-, ill. jóléti ingatlanok) folyamatban lévő felújítása
Szakmai tevékenységet szolgáló gépek, berendezések, felszerelések folyamatban lévő felújítása
Informatikai gép. berendezés, felszerelés folyamatban lévő felújítása
Szakmai tevékenységet szolgáló kisértékű gépek, berendezések, felszerelések felújítása
Szakmai tevékenységet segítő járművek folyamatban lévő felújítása
Általános működést segítő egyéb gépek, berendezések, felszerelések folyamatban lévő felújítása
Általános működést segítő kisértékű gépek, berendezések, felszerelések felújítása
Általános működést segítő járművek folyamatban lévő felújítása
Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések (ügyviteltechnika, kommunikációs eszközök) folyamatban lévő
felújítása
Kisértékű irodai, igazgatási berendezések és felszerelések (ügyviteltechnika, kommunikációs eszközök)
felújítása
Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések folyamatban lévő felújítása (üzemkörön kívüli ingatlanokhoz
kapcsolódó eszközök)
Értéküket nem csökkentő kulturális javak, képzőművészeti alkotások folyamatban lévő felújítása

1621452
168
16812

Kulturális javak folyamatban lévő felújítása
Beruházások terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Ingatlanok beruházásához kapcsolódó terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Általános működést segítő egyéb gépek, berendezések, felszerelések, járművek beruházásának terven felüli
16813
értékcsökkenése és annak visszaírása
Szakmai tevékenységet szolgáló gépek, berendezések, felszerelések, járművek beruházásának terven felüli
16814
értékcsökkenése és annak visszaírása
17-19 Befektetett pénzügyi eszközök
17
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések (Részesedések)
171
Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban
1711
Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban - non-profit vállalkozásokban
1712
Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban - egyéb vállalkozásokban
172
Tartók jelentős tulajdonosi részesedés
173
Egyéb tartós részesedés
178
Tartós részesedések értékelési különbözete
179
Részesedések értékvesztése és annak visszaírása
8. oldal, összesen: 26

Számlarend 2. sz. melléklete
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18
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
181
Államkötvények
182
Egyéb vállalkozások értékpapírjai
183
Tartós diszkont értékpapírok
188
Értékpapírok értékelési különbözete
189
Értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása
19
Tartósan adott kölcsönök
191
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
192
Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban
193
Tartósan adott kölcsönök egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban
194
Tartósan adott foglaló
195
Egyéb tartósan adott követelés
196
Egyéb tartósan adott kölcsönök
1961
Egyéb tartósan adott kölcsönök - Munkáltatói lakáskölcsön számla
197
Egyéb tartós bankbetétek
199
Tartósan adott kölcsönök (és bankbetétek) értékvesztése és annak visszaírása
2 számlaosztály: Készletek
21-22 Anyagok
211 - 219 Nyes- és alapanyagok
2110001
Gyógyszerek
21100011
Gyári gyógyszerbeszerzés
21100012
Tápszer beszerzés
21100013
Labordiagnosztikum beszerzés
21100014
Magisztrális alapanyag beszerzés
21100015
Kontraszt diagnosztikum beszerzés
21100016
Szerobakterológiai készítmény beszerzés
2110002
Orvosi gáz
21100021
Orvosi gáz
21100022
Egészségügyi gáz
21100023
Gyógyszertári gáz
2110003
Vér, vérkészítmények
21100031
Vér, vérkészítmények
2110004
Emberi szervezetbe kerülő szakmai anyagok
21100041
Emberi szervezetbe kerülő szakmai anyagok
2110005
Egyszer használatos szakmai anyagok
21100051
Kötszer, ragasztó, vatta beszerzés
21100052
Egyéb egyszer használatos szakmai anyag beszerzés
21100053
Egyszer használatos varróanyag beszerzés
21100054
Egyszer használatos kesztyű beszerzés
2110006
Diagnosztikák speciális anyagai
21100061
Vegyszerbeszerzés (klinikai)
21100062
Vegyszerbeszerzés (gyógyszertári)
21100063
Vegyszerbeszerzés (intézeti)
21100064
Emberi szervezetbe kerülő diagnosztikai anyag beszerzés
2110007
Egyéb szakmai területek speciális anyagai
21100071
Fotóanyag beszerzés
21100072
Fogászati speciális anyagok beszerzés
21100073
Szívsebészeti speciális anyagok beszerzés
21100074
Egyéb gyógyászati segédanyag beszerzés
21100075
Labor speciális szakmai anyagai beszerzése
2110008
Vegyszerek
21100081
Vegyszer beszerzés (oktatási)
2110009
Fertőtlenítőszerek
21100091
Fertőtlenítőszer beszerzés
21110
Egyéb szakmai diagnosztikai és terápiás anyagok
211101
Képalkotó diagnosztika speciális anyagai beszerzés
211102
Dializálási speciális anyagok beszerzés
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21112
Műszaki, karbantartási anyagok
211121
Karbantartási anyag, szerszám, alkatrész beszerzés
211122
Műszer, alkatrész
21113
Irodaszer, nyomtatvány, egyéb irodai anyag
211131
Irodaszer beszerzés
211132
Nyomtatvány beszerzés
211133
Irodaszer, papíráru beszerzés (KEF)
211134
Számítástechnikai segédanyag beszerzés
21114
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó
211141
Könyv
211142
Folyóirat
211143
Egyéb információhordozó
21115
Gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos anyagok
211151
Hajtó- és kenőanyag beszerzés
21116
Textília
211161
Munkaruha, védőruha
211162
Ellátotti textília
211163
Egyszer használatos textília
211164
Egyéb textília
21117
Egyéb üzemeltetési anyagok
211171
Takarító, tisztító és féregtelenítő szerek
21118
Egyéb anyagok
211181
Egyéb anyagok és alkatrészek
21119
Egyéb anyagok (oktatási)
221
Segédanyagok
222
Üzem- és fűtőanyagok
223
Fenntartási anyagok
224
Építési anyagok
225
Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök
226
Tárgyi eszközök közül átsorolt anyagok
227
Egyéb anyagok
228
Anyagok árkülönbözete
229
Anyagok értékvesztése és annak visszaírása
23
Befejezetlen termelés és félkész termelés
231-234 Befejezetlen termelés
231
Befejezetlen termelés
235-237 Félkész termék
235
Félkész termék
238
Félkész termékek készletérték-különbözete
239
Befejezetlen termelés és félkésztermékek értékvesztése és annak visszaírása
24
Növendék, hízó és egyéb állatok
241
Növendék állatok
242
Hízóállatok
243
Egyéb állatok
246
Bérbe vett állatok
248
Állatok készlet érték különbözete
249
Állatok értékvesztés és annak visszaírása
25
Késztermékek
251-257 Késztermékek
251
Késztermékek
258
Késztermékek készletérték különbözete
259
Késztermékek értékvesztése és annak visszaírása
26-28 Áruk
26
Kereskedelmi áruk
261
Áruk beszerzési áron
26101
Raktári áruk (gyógyszertári)
26102
Raktári áruk (gyógyszer)
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26102
Raktári áruk (egyéb)
262
Áruk elszámolóáron
263
Áruk árkülönbözete
264
Áruk eladási áron
265
Áruk árrése
266
Idegen helyen tárolt, bizonylatban átadott áruk
267
Tárgyi eszközök közüli átsorolt áruk
268
Belső (egységek, tevékenységek közötti) átadás-átvétel ütközőszámla
269
Kereskedelmi áruk értékesítése és annak visszaírása
27
Közvetített szolgáltatások
271
Közvetített szolgáltatások
279
Közvetített szolgáltatások értékvesztése és annak visszaírása
28
Betétdíjas göngyölegek
281-287 betétdíjas göngyölegek
288
Betétdíjas göngyölegek árkülönbözete
289
Betétdíjas göngyölegek értékvesztése és annak visszaírása
3 számlaosztály: Követelések, pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások
31
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)
311
Belföldi követelések (forintban)
3111
Belföldi követelések (forintban) - Általános
3112
Belföldi követelések (forintban) - NEAK
3113
Belföldi követelések (forintban) - Tandíj
312
Belföldi követelések (devizában)
313
Belföldi követelések értékvesztése és annak visszaírása
314
Külföldi követelések (forintban)
315
Külföldi követelések (devizában)
3151
Külföldi követelések (devizában) - Általános
3152
Külföldi követelések (devizában) - Tandíj
319
Külföldi követelések értékvesztése és annak visszaírása
32
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
321
Követelések fenntartói joggyakorlóval szemben
322
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
323
Követelések a közös vezetésű vállalkozással szemben
325
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke fenntartói joggyakorlóval szemben
326
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke kapcsolt vállalkozással szemeben
327
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a közösvezetésű vállalkozással szemeben
329
Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések értékvesztése és annak visszaírása
33
Követelések egyéb vállalkozásokkal szemben
331
Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
332
335
336
337
339
34
341
345
346
349
35
351
3511
3512
352
3521

Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
Jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelések értékvesztése és annak
visszaírása
Követelések és egyéb részesedési viszonyban lévővállalkozással szemben
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke az egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelések értékvesztése és visszaírása
Váltókövetelések
Váltókövetelések forintban
Forint-váltókövetelések értékvesztése és annak visszaírása
Váltókövetelések devizában
Deviza-váltókövetelések értékvesztése és annak visszaírása
Adott előlegek, kölcsönök
Immateriális javakra adott előlegek
Immateriális javakra adott előlegek forintban
Immateriális javakra adott előlegek devizában
Beruházásokra adott előlegek
Beruházásokra adott előlegek forintban
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35211
35212
35213
35214
3522
35221
35222
35223
35224
353
3531
3532
354
3541
3542
355
359
36
361
3611
3612
3613
3614
362
3621
363
3631
364
3641
3642
365
3651
3652
3653
3654
3655
3656
366
367
368
36801
36802
36803
36804
36805
36806
36807
36808
36809
36810
36811
36812
36813
369
37
371
3711

Megnevezés
Ingatlanokra és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékékű jogokra adott előlegek
Informatikai eszközökre adott előlegek
Egyéb gépre, berendezésre és felszerelésre adott előlegek
Járművekre adott előlegek
Beruházásokra adott előlegek devizában
Ingatlanokra és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékékű jogokra devizában adott előlegek
Informatikai eszközökre devizában adott előlegek
Egyéb gépre, berendezésre és felszerelésre devizában adott előlegek
Járművekre devizában adott előlegek
Készletekre adott előlegek
Készletekre adott előlegek forintban
Készletekre adott előlegek devizában
Szolgáltatásokra adott előlegek
Szolgáltatásokra adott előlegek forintban
Szolgáltatásokra adott előlegek devizában
Egyéb adott előlegek
Adott előlegek értékvesztése és visszaírása
Egyéb követelések
Munkavállalókkal szembeni követelések
Munkavállalóknak folyósított előlegek
Előírt tartozások
Munkáltatói lakáskölcsön
Egyéb elszámolások a munkavállalókkal
Költségvetési kiutalási igények
Társadalombiztosítási ellátások számla
Költségvetési kiutalási igények teljesítése
Társadalombiztosítási ellátások számla teljesítése
Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök
Rövid lejáratú kölcsönök
Tartósan adott kölcsönből átsorolt követelések
Vásárolt és kapott követelések
Vásárolt belföldi követelések
Vásárolt külföldi követelések
Követelés fejében, csere útján átvett követelések
Nem pénzbeli hozzájárulásként kapott (átvett) követelések
Térítés nélkül átvett követelések
Egyéb címen kapott követelések
Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos követelések
Határidős, opciós és swap ügyletekkel kapcsolatos követelések
Különféle egyéb követelések
Értékpapír elszámolás miatti követelés
Vevőtől kapott előleg ÁFA elszámolása miatti követelés
Import beszerzések ÁFA miatti követelés
Biztosítóintézettel szembeni követelések
Barter ügylet miatti követelés
Utólag kapott engedmény miatti követelés
Szállítói túlfizetések miatti követelések
Óvadék, kaució
Árfolyamkülönbözetek miatti követelés
Időszakos Áfa levonható
Pénzforgalmi Áfa levonható
Beazonosításra váró tételek, technikai számla
Ki nem emelt egyéb követelések
Egyéb követelések értékvesztése és annak visszaírása
Értékpapírok
Részesedések kapcsolt vállalkozásban
Részesedések kapcsolt vállalkozásban
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3712
3719
372
3721
3729
373
3731
3739
374
3741
3742
3749
375
378
379
38
381
3811
381101
381102
381103
381104
381105
381106
3812
382
3821
3829
383
384
38401
38402
38403
38404
38405
38406
38407
38408
38409

Megnevezés
Részesedések közös vezetésű vállalkozásban
Kapcsolt vállalkozásban levő részesedések értékvesztése és annak visszaírása
Jelentős tulajdoni részesedések
Jelentős tulajdoni részesedések
Jelentős tulajdoni részesedések értékvesztése és annak visszaírása
Egyéb (nem tartós) részesedések
Egyéb részesedések
Egyéb részesedések értékvesztése és annak visszaírása
Forgalmazási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
Eladásra vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
Eladásra vásárolt diszkontértékpapírok
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása
Értékpapír elszámolási számla (technikai számla)
Értékpapírok értékelési különbözete
Értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása
Pénzeszközök
Pénztár
Pénztárszámla
Pénztár - főpénztár
Pénztár – Klinikai Központ/KK
Pénztár - MGK
Pénztár - Klinikai Központ/US
Fizetőbeteg pénztár - Újklinika
Fizetőbeteg pénztár – II. Kórház
Elektronikus pénzeszközök
Valutapénztár
Valutapénztár-számla
Valutapénztár árfolyam-különbözeti számla
Csekkek
Elszámolási betétszámla
Intézményi főszámla
Intézményi főszámla - Klinikai Központ
Kutatás-fejlesztési bevételi számla
Nemzetközi támogatási programokhoz kapcsolódó célelszámolási számla_1
Nemzetközi támogatási programokhoz kapcsolódó célelszámolási számla_2
Európai Uniós célelszámolási számla - Danube Floodplain pályázati számla
Európai Uniós célelszámolási számla - 4C-ROHU397 pályázati számla
Európai Uniós célelszámolási számla - CE 1569-ProsperAM-net pályázati számla
Európai Uniós célelszámolási számla - Interreg-ROHU443-BABYROHU pályázati számla

38410

Európai Uniós célelszámolási számla - Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködései Progr. ROHU400

38411
385
3851
3852
3853
3854
3856
38561
38562
38563
38564
38565
38566
3857
386
3861

Európai Uniós célelszámolási számla - Interreg RILIAM I-4.0 HU-SRB pályázati számla
Elkülönített betétszámlák
Kamatozó betétszámlák
Beruházási célra elkülönített pénzeszközök
Fejlesztési célra elkülönített pénzeszközök
Egyéb célra elkülönített pénzeszközök
Elkülönített lakásépítési célú pénzeszközök
Munkáltatói lakáskölcsön számla - ÁOK
Munkáltatói lakáskölcsön számla - JATE
Munkáltatói lakáskölcsön számla - JGYPK
Munkáltatói lakáskölcsön számla - ETSZK
Munkáltatói lakáskölcsön számla - GYTK
Munkáltatói lakáskölcsön számla - MK
Lakásépítés úton lévő pénzeszközei
Deviza-betétszámla
Deviza-betétszámla
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386101
386102
386103
3862
3863
3868
3869
389
3891
3892
3893
3899
39
391
3911
3912
3913
3914
392

Megnevezés
Kincstári deviza(betét) számla-10002010-00120335 (EUR)
Kincstári deviza(betét) számla-10008016-00220332 (USD)
Kincstári deviza(betét) számla-10008016-00420336 (EUR)
Külföldön vezetett deviza-betétszámla
Deviza-törzsbetétszámla
Egyéb deviza-betétszámla
Devizabetétárfolyam-különbözeti számla
Átvezetési számla
Pénztár-bank átvezetési számla
Bank-bank átvezetési számla
Pénztár-pénztár átvezetési számla
Bank technikai számla
Aktív időbeli elhatárolások
Bevételek aktív időbeli elhatárolása
Diszkontértékpapírok időarányos kamatjának elhatárolása
Értékpapírok beszerzéséhez kapcsolódó különbözetből az időarányos pozitív különbözet elhatárolása
Árbevétel, kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása
Támogatásokkal kapcsolatos aktív időbeli elhatárolása
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
Értékpapírok, részesedések beszerzéséhez kapcsolódó bizományi díj, vásárolt vételi opció díjának aktív időbeli
3921
elhatárolása
3922
Többletkötelezettség aktív időbeli elhatárolása
3923
Költségek, fizetett kamatok, egyéb ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
393
Halasztott ráfordítások
3931
Tartozásátvállalások miatti ráfordítások elhatárolások
3932
Devizakötelezettségek negatív különbözetének elhatárolása
399
A követelésjellegű aktív időbeli elhatárolások értékvesztése és annak visszaírása
4 számlaosztály: Források
41
Saját tőke
411
Jegyzett tőke/Induló tőke
412
Tőketartalék/Tőkeváltozás
413
Eredménytartalék
4131
Eredménytartalék - közhasznú tevékenységből
4132
Eredménytartalék - vállalkozási tevékenységből
414
Lekötött tartalék
4141
Lekötött tartalék tőketartalékból
4142
Lekötött tartalék eredménytartalékból
4143
Lekötött tartalék pótbefizetésből
4144
Lekötött tartalék a jegyzett tőke leszállításból
417
Értékelési tartalék
4172
Valós értékelés értékelési tartaléka
419
Adózott eredmény
4191
Adózott eredmény - közhasznú tevékenységből
4192
Adózott eredmény - gazd., vállalk. tevékenységből
42
Céltartalékok
421
Céltartalék a várható kötelezettségekre
422
Céltartalék a jövőbeni költségekre
429
Egyéb céltartalék
43-47 Kötelezettségek
43
Hátrasorolt kötelezettségek
431
Hátrasorolt kötelezettségekkel kapcsolatos vállalkozással szemben
432
Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
433
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
434
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben
44
Hosszú lejáratú kötelezettségek
441
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
444
Beruházási és fejlesztési hitelek
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4441
Beruházási és fejlesztési hitelek forintban
4442
Beruházási és fejlesztési hitelek devizában
445
Egyéb hosszú lejáratú hitelek
4451
Egyéb hosszú lejáratú hitelek forintban
4452
Egyéb hosszú lejáratú hitelek devizában
446
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
4461
Tartós kötelezettségek fenntartói joggyakorlóval szemben
4462
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
4463
Tartós kötelezettségek közös vezetésű vállalkozással szemben
447
Tartós kötelezettségek egyéb vállalkozással szemben
4471
Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
4472
Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben
448
Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek
449
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
4491
Megelőlegezés (éven túli támogatás)
4492
Hosszú lejáratú kapott foglaló
44921
Hosszú lejáratú kapott kaució - hallgatók
44922
Hosszú lejáratú kapott kaució - lakásbérlés
44923
Hosszú lejáratú kapott ajánlati biztosíték
4499
Hosszú lejáratú egyéb kötelezettségek
45-47 Rövid lejáratú kötelezettségek
451
Rövid lejáratú kölcsönök
4511
Rövid lejáratú átváltoztatható és átváltozó kötvények
4512
Egyéb rövid lejáratú kölcsönök
452
Rövid lejáratú hitelek
4521
Rövid lejáratú hitelek forintban
4522
Rövid lejáratú hitelek devizában
453
Vevőktől kapott előlegek
4531
Hallgatóktól kapott előlegek
4532
Egyéb vevőktől kapott előlegek
454-456 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
454
Szállítók
4541
Szállítókkal szembeni kötelezettségek (forintban)
4542
Szállítókkal szembeni kötelezettségek (devizában)
4549
Nem számlázott szállítások, szolgáltatások
455
Beruházási szállítók
4551
Beruházási szállítók (forintban)
4552
Beruházási szállítók (devizában)
4559
Nem számlázott beruházási szállítók
458
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
4581
Rövid lejáratú kötelezettségek fenntartói joggyakorlóval szemben
4582
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással
4583
Rövid lejáratú kötelezettségek közös vezetésű vállalkozással szemben
459
Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb vállalkozással szemben
4591
Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedéssel lévő vállalkozásokkal szemben
4592
Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
461-479 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
461
Társasági adó elszámolása
462
Személyi jövedelemadó elszámolása
4621
Jövedelemből levont SZJA fizetési kötelezettség
4622
Kifizetőt terhelő SZJA fizetési kötelezettség
4623
SZJA befizetési kötelezettség teljesítése
463
Költségvetési befizetési kötelezettségek
46301
Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás (119)
46302
Szociális hozzájárulási adó (258)
46303
Cégautóadó-elszámolási számla (241)
46304
Ny. alapot megillető bevételek (magánszemélytől levont) (291)
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46305
46306
46307
46308
46309
46310
46311
464
46401
46402
46403
46404
46405
46406
46407
46408
46409
46410
46411
465
4651
4652
4653
466
4661
467
4671
4672
468
469
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
471
4711
4712
4713
472
474
4741
4742
4743
475
476
4761
4762
4763
4764
4765
479
4791
4792
479201

Megnevezés
Eb. És munkaerő-piaci járulék (magánszemélyektől levont) (293)
NAV turizmusfejlesztési hozzájárulás (310)
Kifizetőt terhelő TB járulék (406)
Biztosítottaktól levont TB járulék (407)
Önnellenőrzési pótlék (215)
Késedelmi pótlék
Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettségek
Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése
Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás teljesítése (119)
Szociális hozzájárulási adó teljesítése (258)
Cégautóadó-elszámolási számla teljesítés (241)
Nyugdíjalapot megillető bevételek (magánszemélytől levont) teljesítés (291)
Eb. És munkaerő-piaci járulék (magánszemélyektől levont) teljesítés (293)
NAV turizmusfejlesztési hozzájárulás teljesítés (310)
Kifizetőt terhelő TB járulék teljesítés (406)
Biztosítottaktól levont TB járulék teljesítése (407)
Önnellenőrzési pótlék teljesítése (215)
Késedelmi pótlék teljesítése
Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettségek teljesítése
Vámhatóság elszámolási számla
Vámköltségek és egyéb vám terhek elszámolási számla
Importbeszerzés után fizetendő általánosforgalmiadó-elszámolási számla
Vámhatósággal kapcsolatos egyéb elszámolások
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Beszerzések előzetesen felszámított Áfa
Fizetendő általános forgalmi adó
Fizetendő Áfa (értékesítés)
Fizetendő Áfa (fordított adó)
Általánosforgalmiadó-elszámolási számla
Helyi adók elszámolási számla
Építményadó-elszámolási számla
Telekadó-elszámolási számla
Kommunálisadó-elszámolási számla
Idegenforgalmiadó-elszámolási számla
Helyi iparűzésiadó-elszámolási számla
Gépjárműadó-elszámolási számla
Egyéb helyiadó-elszámolási számla
Jövedelemelszámolási számla
Keresetelszámolási számla
Társadalombiztosítási ellátás
Egyéb kifizetések elszámolása
Fel nem vett járandóságok
Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek
Környezetvédelmitermékdíj-fizetési kötelezettségek
Szakképzési hozzájárulás
Egyéb befizetések az elkülönített alapokba
Vagyonkezelő szervezetekkel szembeni kötelezettségek
Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek munkavállalókkal szemben
Levont szakszervezeti díj
Magán nyp-i befiz. Kötelezettség
Letiltások
Kártérítés
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek
Beszerzési árba beletartozó előírt egyéb kötelezettségek
Támogatási előlegek
Állami támogatás előleg - alaptámogatás
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479202
479203
479204
479205
479206
479207
479208
479209
479210
479211
479212
479213
4793
4794
47941
47942
47943
4795
4796
4797
4798
4799
48
481
4811
4812
482
4821

Megnevezés
Állami támogatás előleg - hallgatói támogatás
Állami támogatás előleg - speciális támogatás
Állami támogatás előleg - köznevelési támogatás
Állami támogatás előleg - szakképzési- felnőttképzésitámogatás
Állami támogatás előleg - egészségügyi szakirányú továbbképzési támogatás
Állami támogatás előleg - Stipendium Hungaricum
Állami támogatás előleg - egyéb nem nevesített
Pályázati bevétel előleg - hazai oktatás-kutatási célú pályázatok
Pályázati bevétel előleg - nemzetközi oktatási-kutatási pályázatok
Pályázati bevétel előleg - infrastruktúra fejlesztési célú támogatások
Pályázati bevétel előleg - egyéb
Egyéb gazdasági szervezettől kapott támogatási előleg
Utólag adott engedmény miatti kötelezettség
Kapott foglaló
Kaució - hallgatók
Kaució - lakásbérlés
Ajánlati biztosíték
Elszámolási, technikai számla
Vevői túlfizetés
Időszakos Áfa fizetendő
Megelőlegezés (éven belüli támogatás)
Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek
Passzív időbeli elhatárolások
Bevételek passzív időbeli elhatárolása
Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása
Költségek ellentételezésére kapott támogatások elhatárolása
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások elhatárolása

4822

Értékpapírok beszerzéséhez kapcsolódó különbözetből az időarányos negatív különbözet elhatárolása

4823
Fizetendő kamatok elhatárolása
483
Halasztott bevételek
4831
Elengedett kötelezettségek miatti elhatárolás
4832
Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása
4833
Térítés nélkül átvett (ajándékba kapott, fellelt stb.) eszközök értékének elhatárolása
48331
Térítés nélkül átvett eszközök értékének passzív időbeli elhatárolása
48332
Hagyatékként átvett eszközök értékének passzív időbeli elhatárolása
48333
Ajándékba kapott eszközök értékének passzív időbeli elhatárolása
48334
Nem adminisztrációs hibából származó többlet értékének passzív időbeli elhatárolása
48335
Véglegesen, fejlesztésre átvett pénzeszközök értékének passzív időbeli elhatárolása
4834
Negatív üzleti vagy cégérték elhatárolása
4835
Befektetett eszköz tartós átengedéséért kapott bevétel elhatárolása
4836
Kölcsönbe adott értékpapír nyeresége
49
Évi mérlegszámlák
491
Nyitómérlegszámla
492
Zárómérlegszámla
493
Adózott eredmény elszámolása
5 számlaosztály: Költségnemek
51
Anyagköltség
511
Vásárolt anyagok költségei
511001
Gyógyszer
5110011
Gyári gyógyszerbeszerzés
5110012
Gyógy tápszer
5110013
Labordiagnosztikum beszerzés
5110014
Egyéb magisztrális készítmények
5110015
Emberi szervezetbe kerülő diagnosztikai anyagok
5110016
Szerobakterológiai készítmény beszerzés

17. oldal, összesen: 26

Számlarend 2. sz. melléklete
Számlaszám
511002
5110021
5110022
5110023
511003
5110031
511004
5110041
511005
5110051
5110052
5110053
5110054
511006
5110061
5110062
5110063
5110064
511007
5110071
5110072
5110073
5110074
5110075
511008
5110081
511009
5110091
511010
5110101
5110102
511011
5110111
5110112
511012
5110121
5110122
511013
5110131
5110132
5110133
5110134
511014
5110141
5110142
5110143
511015
5110151
511016
5110161
5110162
5110163
5110164
511017
5110171
511018
5110181

Megnevezés
Orvosi gáz
Orvosi gáz
Egészségügyi gáz
Gyógyszertári gáz
Vér, vérkészítmény
Vásárolt vér
Emberi szervezetbe kerülő szakmai anyagok
Emberi szervezetbe kerülő szakmai anyagok
Egyszer használatos szakmai anyagok
Kötszer, ragasztó, vatta beszerzés
Egyéb egyszer használatos szakmai anyag beszerzés
Egyszer használatos varróanyag beszerzés
Egyszer használatos kesztyű beszerzés
Diagnosztikák speciális anyagai
Vegyszerbeszerzés (klinikai)
Vegyszerbeszerzés (gyógyszertári)
Vegyszerbeszerzés (intézeti)
Képalkotó diagnosztika speciális szakmai anyagai
Egyéb szakmai területek speciális anyagai
Fotóanyag beszerzés
Fogászati speciális anyagok beszerzés
Szívsebészeti speciális anyagok beszerzés
Egyéb gyógyászati segédanyag beszerzés
Labor speciális szakmai anyagai beszerzése
Vegyszerek
Vegyszerbeszerzés (oktatási)
Fertőtlenítőszerek
Fertőtlenítőszer beszerzés
Egyéb szakmai diagnosztikai és terápiás anyagok
Képalkotó diagnosztika speciális anyagai beszerzés
Dializálási speciális anyagok beszerzés
Élelmiszer, védőital
Élelmiszer beszerzés
Védőital beszerzés
Műszaki, karbantartási anyagok, alkatrészek
Karbantartási anyag, szerszám, alkatrész beszerzés
Műszer, alkatrész
Irodaszer, nyomtatvány, egyéb irodai anyag
Irodaszer beszerzés
Nyomtatvány beszerzés
Irodaszer, papíráru beszerzés (KEF)
Informatikai kellékanyagok
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó
Könyv
Folyóirat
Egyéb információhordozó
Gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos anyagok
Hajtó- és kenőanyagok
Textília
Munkaruha, védőruha
Ellátotti textília
Egyszer használatos textília
Egyéb textília
Egyéb üzemeltetési anyagok
Takarító, tisztító és féregtelenítő szerek
Egyéb anyagok és alkatrészek
Egyéb anyagok és alkatrészek
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511019
5110191
512
513
513001
513002
513003
514
519
52
521
5210001
522
5220001
5220002
5220002
5220003
5220004
523
5230001
5230002
5230003
5230004
5230005
5230006
524
5240001
525
5250001
526
5260001
5260002
527
527001
527002
527003
527004
528
5280001
5280002
5280003
5280004
5280005
5280006
5280007
5280008
5280009
5280010
529
5290010
5290020
5290030
5290040
5290050
5290060
5290070
5290080

Megnevezés
Oktatási szakmai anyagok
Oktatási szakmai anyagbeszerzés
Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei
Közüzemi díjak
Gázenergia-szolgáltatás díja
Villamosenergia-szolgáltatás díja
Vízdíj
Egyéb anyagköltség
Anyagköltség-megtérülés
Igénybe vett szolgáltatások költségei
Szállítás-rakodás, raktározás költségei
Szállítás-rakodás, raktározás költségei
Bérleti díjak
Bérleti díjak (ingatlan)
Bérleti díjak (egészségügyi eszközök)
Bérleti díjak (fénymásoló gépek)
Bérleti díjak (informatikai eszközök)
Bérleti díjak (egyéb gépek, berendezések)
Karbantartási szolgáltatások költségei
Ingatlan karbantartás
Járművek karbantartása, kisjavítása
Számítástechnikai eszközök karbantartása, kisjavítása
Sokszorosítási eszközök karbantartása, kisjavítása
Egyéb informatikai eszköz karb.,
Egyéb gépek, berendezések és műszerek karbantartása, kisjavítása
Hirdetés-, reklám-, propagandaköltségek
Hirdetés-, reklám-, propagandaköltségek
Oktatás és továbbképzés költségek
Oktatás és továbbképzés költségek
Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)
Belföldi kiküldetés
Külföldi kiküldetés
Közüzemi szolgáltatások díjai
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja
Csatornadíjak
Kommunális hulladékkezelés
Egyéb közüzemi szolgáltatások
Vásárolt szolgáltatások
Vásárolt szolgáltatások oktatás
Eü.diagnosztikai szolgáltatás
Humán egészségügyi szolgáltatás
Betegszállítás
Halottszállítás
Genetikai-mikrobiológiai labor szolgáltatás
Élelmezési szolgáltatás
Mosodai szolgáltatás
Egyéb vásárolt egészségügyi szolgáltatás
Egyéb vásárolt oktatási szolgáltatások
Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei
Takarítás, rovarirtás, fertőtlenítés
Veszélyes hulladék feldolgozás, elszállítása
Jogi szolgáltatás
Könyvvizsgálati díj
Egyéb szakmai szolgáltatások
Egyéb tanácsadás / szolgáltatás
Informatikai alkalmazások és számítástechnikai szolgáltatások díjai
Internet használati díj

19. oldal, összesen: 26

Számlarend 2. sz. melléklete
Számlaszám
5290090
5290100
5290101
5290102
5290110
5290120
5290130
5290140
53
531
532
5320001
533
5330001
5330002
5330003
5330004
534
539
54
541
5411
5412
5413
5414
5415
5416
542
55
551
552
5521
5522
5523
553
5531
5532
554
555
559
5591
5592
5593
5594
5595
56
561
5611
5612
562
564
569
57
571
5711
5712
5713

Megnevezés
Egyéb kommunikációs hálózat / műsorszolgáltatás használati díja
Telefonköltség
Nem adatátviteli célú távközlési díjak (70%)
Nem adatátviteli célú távközlési díjak (30%)
Postai levél, csomag, távirat
Nyomdai szolgáltatás
Műszaki vizsgálati, ellenőrzési szolgáltatás
Egyéb nem nevesített, máshova nem sorolható igénybe vett szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások költségei
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak
Biztosítási díj, baleseti adó
Felelősség biztosítás
Vagyonbiztosítás
Gépjármű biztosítás
Egyéb biztosítás, baleseti adó
Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj
Különféle egyéb szolgáltatások költségei
Bérköltség
Állományba tartozók keresete
Alapbér, illetve törzsbér
Bérpótlékok
Kiegészítő fizetés
Prémium
Jutalom
13. havi és további havi fizetés
Állományba nem tartozók keresete
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Béren kívüli juttatások
Egyes meghatározott juttatások
Telefon magáncélú használat
Reprezentáció, üzleti ajándék
Egyéb egyes meghatározott juttatások
Munkavállalóknak fizetett személyi jellegű egyéb kifizetések
Betegszabadság
Munkáltatót terhelő táppénz
Jóléti és kulturális költségek
Egyéb személyi jellegű kifizetések
Személyi jellegű egyéb kifizetések személyi jövedelemadója
Béren kívüli juttatások személyi jövedelemadója
Egyes meghatározott juttatások személyi jövedelemadója
Munkavállalóknak fizetett személyi jellegű egyéb kifizetések személyi jövedelemadója
Jóléti és kulturális költségek személyi jövedelemadója
Egyéb személyi jellegű kifizetések személyi jövedelemadója
Bérjárulékok
Szociális hozzájárulási adó
Szociális hozzájárulási adó (munkáltatói)
Szociális hozzájárulási adó (kifizetői)
Rehabilitációs hozzájárulás
Szakképzési hozzájárulás
Egyéb bérjárulék
Értékcsökkenés leírása
Terv szerinti értékcsökkenési leírás
Terv szerinti értékcsökkenési leírás - Immateriális javak
Terv szerinti értékcsökkenési leírás - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Terv szerinti értékcsökkenési leírás - Műszaki berendezések, gépek, járművek
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5714
Terv szerinti értékcsökkenési leírás - Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
5715
Terv szerinti értékcsökkenési leírás - Tenyészállatok
572
Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás
58
Aktivált saját teljesítmények értéke
581
Saját termelésű készletek állományváltozása
582
Saját előállítású eszközök aktivált értéke
59
Költségnem-átvezetési számla
591
Költségnem-átvezetési számla
592
Saját termelésű készletek állományváltozása átvezetési számla
593
Saját előállítású eszközök aktivált értéke átvezetési számla
8 számlaosztály: Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások
81
Anyagjellegű ráfordítások
811
Anyagköltség
812
Igénybe vett szolgáltatások értéke
813
Egyéb szolgáltatások értéke
814
Eladott áruk beszerzési értéke
815
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
82
Személy jellegű szolgáltatások
821
Bérköltség
822
Személyi jellegű egyéb kifizetések
823
Bérjárulékok
83
Értékcsökkenési leírás
831
Értékcsökkenési leírás
86
Egyéb ráfordítás
861

Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök eladási ára és könyv szerinti értéke közötti negatív különbözet

863
8631

Értékesített, átruházott (engedményezett) forgóeszközök között kimutatott követelések elismert értéke és
könyv szerinti értéke közötti negatív különbözet
Mérlegfordulónap elött bekövetkezett eseményeknek az üzleti évhez kapcsolódó ráfordításai
Káreseménnyel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek

8632

Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések, behajtási költségállományok, sérelmi díjak

8633
8634
86341
86342
86343
864
8641

Költségek (ráfordítások) ellentételezésére adott támogatás, juttatás
Előző üzleti években kapott, bevételként elszámolt támogatás terhére visszafizetendő összegek
Költségvetéssel kapcsolatos visszafizetési kötelezettségek
Elkülönített alapokkal kapcsolatos visszafizetési kötelezettségek
Fenntartóval kapcsolatos visszafizetési kötelezettségek
Sajátos egyéb ráfordítások
Utólag adott - közvetve kapcsolódó - engedmények
Társaságba bevitt eszközök létesítő okiratban meghatározott értéke és könyv szerinti értéke közötti negatív
különbözet
Elengedett követelés könyv szerinti értéke
Tartozásátvállalás szerződés szerinti összege
Véglegesen átadott nem fejlesztési célú pénzeszközök
Véglegesen fejlesztési célra átadott támogatások, pénzeszközök
Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke
Térítés nélkül nyújtott szolgáltatások bekerülési értéke
Visszafizetett fejlesztési célra kapott támogatás
Céltartalék képzése
Céltartalékképzés a várható kötelezettségekre
Céltartalékképzés a jövőbeli költségekre
Céltartalékképzés egyéb címen
Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenése
Készletek elszámolt értékvesztése
Követelések elszámolt értékvesztése
Immateriális javak elszámolt terven felüli értékcsökkenése
Tárgyi eszköz elszámolt terven felüli értékcsökkenése

862

8642
8643
8644
8645
8646
8647
8648
8649
865
8651
8652
8653
866
8661
8662
8663
8664
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867
Adók, illetékek, hozzájárulások
8671
Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások
8672
Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások
8673
Elkülönített alapokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások
8674
Ráfordításként elszámolt egyéb adók, adójellegű tételek
868
Ösztöndíj
869
Különféle egyéb ráfordítások
8691
Behajthatatlan követelés leírt összege
8692
Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett immateriális javak könyv szerinti értéke
8693
Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett tárgyi eszközök könyv szerinti értéke
8694
Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv szerinti értéke
8697
Bekerülési értéknek nem minősülő beszerzési értékkülönbözete
8698
Kerekítési különbözet, kerekítési veszteség
8699
Máshova nem sorolható ráfordítások
87
Pénzügyi műveletek ráfordításai
871
Részesedések ráfordításai, negatív különbözete
8711
Részesedések értékesítésének negatív különbözete
8712
Társaságba bevitt részesedések negatív különbözete
8713
Jogutód nélkül megszűnt részesedés negatív különbözete
8714
Átalakuláskor a megszűnt részesedés negatív különbözete
8715
Beolvadáskor a megszűnt részesedés negatív különbözete
8716
Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont részesedés negatív különbözete
8717
Teljesítés nélkül átadott részesedé könyv szerinti értéke
8718
hiányzó, megsemmisült részesedés könyv szerinti értéke
872
Befektetett pénzügyi eszközök ráfordítása, negatív különbözete
8721
Eladott (beváltott) értékpapírok negatív különbözete
8722
Térítés nélkül átadott értékpapírok nyilvántartás szerinti értéke
8723
Befektetési jegyek eladáskor, bevalláskor realizált veszteség
8724
Társaságba bevitt értékpapír, kölcsön negatív különbözete
8725
Hiányzó, megsemmisültért ékpapírok könyv szerinti értéke
8726
Befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott tartósan adott kölcsönök
87261
Elengedett tartósan adott kölcsön könyv szerinti értéke
87262
Behajthatatlanná vélt tartósan adott kölcsön könyv szerinti értéke
87263
Térítés nélkül adott tartósan adott kölcsön könyv szerinti értéke
873
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
8731
Kölcsönök, hitelek fizetett fizetendő kamata
8732
Értékpapírok utáni fizetett fizetendő kamat
8733
Hátra sorolt kötelezettségek után fizetett fizetendő kamat
8734
Forgóeszközök között kimutatott befektetési jegyek eladásakor, beváltásakor realizált veszteség
874
Részesedésekkel, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
8741
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése
8742
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése
8743
Tartós bankbetétek értékvesztése
8744
Tartósan adott kölcsönök, tartós követelések értékvesztése
8746
Tulajdoni részesedét jelentő befektetések visszaírt értékvesztése
8747
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok visszaírt értékvesztése
8748
Tartós bankbetétek visszaírt értékvesztése
8749
Tartósan adott kölcsönök, tartós követelések visszaírt értékvesztése
875-879 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
8751
Tulajdoni részesedést jelentő befektetése értékesítésének negatív különbözete
8752

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, diszkontértékpapír értékesítésének, beváltásának negatív különbözete

8753
8754
8755
8756
8757

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír törlesztésekor realizált negatív különbözet
Társaságba bevitt részesedések negatív különbözete
Jogutód nélküli megszűnés esetén a megszűnt részesedés negatív különbözete
Átalakuláskor a megszűnt részesedés negatív különbözete
Beolvadáskor a megszűnt részesedés negatív különbözete
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8758
8759
87593
87594
876
8761
8762

Megnevezés
Tőkekivonással történő tőkeleszállítás negatív különbözete
Forgóeszközök között kimutatott részesedésekhez, értékpapírokhoz kapcsolódó ráfordítások
Térítés nélkül adott részesedések, értékpapírok könyv szerinti érétke
Hiányzó, megsemmisült részesedések, értékpapírok könyv szerinti értéke
Átváltáskori, értékeléskori negatív különbözet
Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának negatív különbözete
Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett negatív különbözete
Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérlegfordulónapi érétkelésének összevont negatív
8763
különbözete
877
Egyéb negatív különbözetek, opciós díjak
8771
Névérték felett vásárolt értékpapír elhatárolt veszteség
878
Vásárolt követelésekkel kapcsolatos ráfordítások
879
Egyéb pénzügyi ráfordítások
8791
Pénzügyi rendezéshez kapcsolódó adott engedmény
8792
Egyéb pénzügyi ráfordítás
89
Nyereséget terhelő adók
891
Társasági adó elszámolása
8911
Tao-tv szerinti társasági adó
9 számlaosztály: Értékesítés árbevétele és bevételek
91-92 Belföldi értékesítés árbevétele
91
Közhasznú tevékenységek belföldi nettó árbevétele
911
Oktatáshoz (Akadémiai oldalhoz) kapcsolódó tevékenységek árbevétele
9111
Felsőoktatással kapcsolatos árbevétel
91111
Magyar önköltséges hallgatók képzési díj bevétele
91112
Devizás hallgatók képzési díj bevétele
91113
Devizás hallgatóktól származó deposit díj
91114
Felsőokt.előkészítők és egyéb oktatások bev
91115
Oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatási díjak
91116
Kollégiumi díjak árbevétele
91117
Felsőoktatással kapcsolatos egyéb árbevétel
9112
Kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó árbevétel
9113
Óvodai és Köznevelés árbevétele
91131
Óvodai térítési díjak
91132
Közneveléshez kapcsolódó térítési díjak
91133
Étkezési díjak
911331
Étkezési díjak - óvoda
911332
Étkezési díjak - köznevelés
91134
Egyéb befizetések bevételei
9114
Felnőtt oktatás árbevétele
91141
Szakkképző intézményekben zajló felnőttokt. Bev
91142
Felnőttképzés bevételei
91143
OKJ-s képzések bevételei
91144
Étkezési díjak - felnőtt oktatás
91145
Egyéb szakképz.felnőttképz.kapcsolódó díjak
9115
Bérbeadás árbevétele
91151
Ingatlanok, helyiségek bérbe adása
91152
Gépek, berendezések bérbe adása
91153
Egyéb eszközök bérleti és kölcsönzési díjai
9116
Egyéb árbevétel
91161
Készletértékesítés belföldre
91162
Közvetített szolgáltatás
91163
Egyéb, máshol ki nem emelt szolg.árbevétele
912
Klinikai tevékenységhez kapcsolódó árbevétel
9121
Fizetőbetegellátás árbevétele
9122
Halottkezeléssel kapcsolatos árbevétel
9123
Egyéb egészségügyi szolgáltatások árbevétele
9124
Gyógyszertárak forgalmának árbevétele
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9125
Gyógyszer árkiegészítés
92
Gazd., vállalk. tevékenység belföldi nettó árbevétele
93-94 Exportértékesítés árbevétele
93
Közhasznú tevékenységek külföldi nettó árbevétele
94
Gazd., vállalk. tevékenységből külföldi nettó árbevétele
96
Egyéb bevételek
961

Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök eladási ára és könyv szerinti értéke közötti pozitív különbözet

962

Értékesített, átruházott (engedményezett) forgóeszközök között kimutatott követelések elismert értéke és
könyv szerinti értéke közötti pozitív különbözet

963

A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti évhez kapcsolódó egyéb bevételek

9631
9632
9633
964
9641
9642
9643
9644
9645
96451
964511
964512
964513
964514
964515
964516
964517
964518
964519
96452
964521
964522
964523
964524
964525
96453
964531
964532
964533
964534

Káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek
Kapott bírságok, kötbér, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések, sérelmi díjak
Behajthatatlannak minősített és leírt követelésekre kapott összegek
Sajátos egyéb bevételek
Utólag kapott - közvetve kapcsolódó - engedmény
Társaságba bevitt eszközök pozitív különbözete
Elengedett, elévült kötelezettség
Tartozásátvállalás során - ellentételezés nélkül - átvállalt kötelezettség összege
Véglegesen átvett (kapott) nem fejlesztési célú támogatások - Közfeladatok finanszírozása
Felsőoktatás
Állami támogatás - képzési
Állami támogatás - tudományos
Állami támogatás - infrastrukturális
Állami támogatás - Hallgatók Pénzbeli juttatás
Állami támogatás - Koll.lakhatási támogatás
Speciális programok támogatása
Stipendium Hungaricum - spec. feladat
PPP (önrészt) támogatás
Állami támogatás egyéb jogcímen
Köznevelés, szakképzés, felnőtképzés
Köznevelési támogatás
Köznevelés speciális támogatása
Szakképzési támogatás
Felnőttképzési támogatás
Felsőfokú szakirányú képzés
NEAK
NEAK - Teljesítményalapú elszámolás
NEAK - Bértámogatások
NEAK - Egyéb céltámogatás
NEAK - Egyéb támogatás

9646

Költségek, ráfordítások ellentételezésére visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás

96461
964611
964612
964613
964614
964615
96462
96463
964631
964632
964633
964634
964635
9647

Költségvetésből kapott támogatás, juttatás
Pályázati bevételhazai oktatási-kutatási célú pályázatok
Pályázati bevétel nemzetközi oktatási-kutatási célú pályázatok
Pályázati bevételek - egyéb
Központi költségvetési támogatás támogatói szerződés, támogatói okirat keretében
Elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatás
Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás
Elkülönített alapoktól kapott támogatás, juttatás
Európai Unió költségvetéséből kapott támogatás
Nemzetközi szerződés rendelkezése alapján kapott támogatás
Nemzetközi szervezettől kapott támogatás
Gazdasági társaságtól kapott támogatás
Civil szervezettől kapott támogatás
Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás, átvett pénzeszközök
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96471
96472
96473
96474
96475
96476
96477
9648
96481
96482
96483
96484
9649
965
9651
9652
9653
966
9661
9662
9663
9664
967
969
9696
9697
9698
9699
97
971
9711
9712
9713
972
9721
9722
9723
9724
9725
9726
9729
97291
97292
97293
972931
972932
972933
973
9731
9732
9733
9734
9735
9737
9738
9739

Megnevezés
Pályázati bevétel fejlesztési célú, infrastrukturális fejlesztési célú támogatás
Fejlesztési támogatás - Központi költségvetésből
Fejlesztési támogatás - Elkülönített állami pénzalaptól
Fejlesztési támogatás - Helyi önkormányzattól
Fejlesztési támogatás - Európai Unió költségvetéséből
Fejlesztési támogatás - Gazdasági társaságtól
Fejlesztési támogatás - Civil szervezettől
Térítés nélkül átvett eszközök piaci értéke
Térítés nélkül átvett eszközök
Ajándékként kapott eszközök
Hagyatékként kapott eszközök
Leltár többlet
Térítés nélkül kapott (igénybe vett) szolgáltatások piaci értéke
Céltartalék felhasználása (csökkenése, megszűnése)
Várható kötelezettségekre képzett céltartalék felhasználása
Jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhasználása
Egyéb címen képzett céltartalék felhasználása
Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés
Készletek visszaírt értékvesztése
Követelések visszaírt értékvesztése
Immateriális javak visszaírt terven felüli értékcsökkenése
Tárgyi eszközök visszaírt terven felüli értékcsökkenése
Biztosító által visszaigazolt kártérítés összege
Különféle egyéb bevételek
Pénztár többletpénzeszközök
Bekerülési értéknek nem minősülő beszerzésiérték-különbözetek
Pénzvisszatérítési akció miatti bevétel
Egyéb különféle bevételek
Pénzügyi műveletek bevételei
Kapott osztalék és részesedés
Kapcsolt vállalkozástól kapott (járó) osztalék és részesedés
Jelentős tulajdoni részesedési viszonylatban lévő vállalkozástól kapott (járó) osztalék és részesedés
Egyéb kapott (járó) osztalék és részesedés
Részesedésekből származó bevétel, pozitív különbözet
Részesedések értékesítésének negatív különbözete
Társaságba bevitt részesedések pozitív különbözete
Jogutód nélkül megszűnt társaságban lévő részesedés pozitív különbözete
Átalakuláskor a megszűnt részesedés pozitív különbözete
Beolvadáskor a megszűnt részesedés pozitív különbözete
Átalakuláskor a megszűnt részesedés pozitív különbözete
Részesedésekből származó bevétel, ha az a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott részesdéshez
kapcsolódik
Részesedéshez kapcsolódó tartozásátvállalás során átvállalt kötelezettség összege
Részesedéshez kapcsolódó elengedett, elévült kötelezettség összege
Terítés nélkül átvett részesedések piaci értéke
Ajándékként kapott részesedés piaci értéke
Hagyatékként kapott részesedés piaci értéke
Fellelt részesedés piaci értéke
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel, pozitív különbözet
Tartósan adott kölcsön (bankbetét), kamatozó értékpapír kapott (járó) kamata
Kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (csökkentő tétel)
Kamatozó értékpapír értékelésekor az eladási árban lévő kamat
Befektetési jegyek kapott hozama, azok eladásakor, beváltásakor realizált nyereség
Beváltott, eladott értékpapír pozitív különbözete
Diszkontértékpapírok időarányos elszámolt összeg
Társaságba bevitt értékpapír, kölcsön pozitív különbözete
Befektetett pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó további bevételek
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Számlarend 2. sz. melléklete
Számlaszám
97391
97392

97394
97395
97396
974
9741
9742
9743
9744
9745
9746
975-979
975
9751

Megnevezés
Értékpapírhoz kapcsolódó tartozás átvállalás során átvállalt kötelezettség értéke
Értékpapírhoz kapcsolódó elévült, elengedett kötelezettség összege
Térítés nélkül átvett értékpapírok, ajándékként, hagyatékként kapott, fellelt értékpapírok, tartósan adott
kölcsönök piaci értéke
Tartós követelés átruházásának (engedményezésének) realizált pozitív különbözete
Térítés nélkül átvett (engedményezett) tartós követelés piaci értéke
Tartósan adott kölcsönök értékesítésének nyeresége.
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
Forgóeszközök között kimutatott kamatozó értékpapírok után kapott (járó) kamat
Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz után kapott (járó) kamat
Kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (csökkentő tétel)
Forgóeszközök között kimutatott diszkontpapírnál időarányosan elszámolt összeg
Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok értékesítésekor az eladási árban lévő kamat
Forgóeszközök között kimutatott befektetési jegyek eladásakor, beváltásakor realizált nyereség
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
Forgóeszközök között kimutatott
Tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékesítésének pozitív különbözete

9752

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, diszkontértékpapír értékesítésének, beváltásának pozitív különbözete

97393

9753
9754
9755
9756
9757
9758
9759
97591
97592
97593
97594
976
9761
9762

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír törlesztésekor realizált pozitív különbözete
Társaságba bevitt részesedések pozitív különbözete
Jogutód nélküli megszűnés esetén a megszűnt részesedés pozitív különbözete
Átalakuláskor megszűnt részesedések pozitív különbözete
Beolvadáskor a megszűnt részesedések pozitív különbözete
Tőkekivonással történő tőkeleszállítás pozitív különbözete
Forgóeszközök között kimutatott részesedésekhez, értékpapírokhoz kapcsolódó bevételek
Részesedéshez, értékpapírhoz kapcsolódó tartozásátvállaláskor átvállalt kötelezettség értéke
Részesedéshez, értékpapírhoz kapcsolódó elengedett, elévült kötelezettség értéke
Térítés nélkül átvett részesedések, értékpapírok piaci értéke
Ajándékként, hagyatékként kapott, fellelt részesedés, értékpapír piaci értéke.
Átváltási, értékeléskori pozitív különbözet
Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának pozitív különbözete
Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett pozitív különbözete
külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérleg-fordulónapi értékelésének összevont pozitív
9763
különbözete
977
Egyéb pozitív különbözetek, opciós díjbevételek
9771
Névérték alatt vásárolt értékpapír elhatárolt nyeresége
978
Vásárolt követelésekkel kapcsolatos bevételek
9781
Könyv szerinti értékek meghatározó összegben befolyt bevételek
9782
Vásárolt követelés értékesítésének nyeresége
979
Egyéb pénzügyi bevételek
9791
Pénzügyi rendezéshez kapcsolódó kapott engedmény
9792
Egyéb pénzügyi bevétele
0 számlaosztály: Nyilvántartási számlák
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