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ELŐTERJESZTÉS 
a Hatvani Polgármesteri Hivatal egyes szabályzatainak jóváhagyásáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben rögzített alapelvek és értékelési eljárások alapján ki kell 
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és a hozzá kapcsolódó szabályzatokat.   

Az eddig érvényben lévő szabályzatok felülvizsgálatát és módosítását elvégezte a Hatvani 
Polgármesteri Hivatal, és az alábbi szabályzatok módosítása vált szükségessé: Számviteli politika, 
Számlarend, Pénzkezelési szabályzat, Kötelezettségvállalási szabályzat, Gazdálkodási Iroda ügyrendje, 
Cafeteria szabályzat, Integrált kockázatkezelés eljárásrendje, Belső kontrollrendszer szabályzat, A közérdekű 
bejelentések, panaszok kezelésének eljárásrendje, Megállapodás a pénzügyi-gazdasági feladatok, a 
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről. 

A Hatvani Polgármesteri Hivatal számviteli politikája és egyéb szabályzatai kiterjednek a gazdaságilag 
hozzárendelt, önállóan működő intézményekre, Hatvan Város Önkormányzatára, Hatvan Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzatára, valamint Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulásra is. A Cafeteria szabályzat és A közérdekű bejelentések, panaszok kezelésének 
eljárásrendje a Hatvani Polgármesteri Hivatalra és Hatvan Város Önkormányzatára terjednek ki. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadni. 

Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Polgármesteri Hivatal alábbi, 
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Integrált kockázatkezelés eljárásrendje, Belső kontrollrendszer szabályzat, A közérdekű bejelentések, 
panaszok kezelésének eljárásrendje, és Megállapodás a pénzügyi-gazdasági feladatok, a munkamegosztás 
és felelősségvállalás rendjéről. 

Határidő: 2022. március 1. (a szabályzat hatályba léptetésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
Hatvan, 2022. február 18. 
                                                                                                                                                                    

   
                                                                                          Horváth Richárd 

       polgármester 
Látta:  
                                                                                        
                    dr. Kovács Éva 
                            jegyző 
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Bevezető 
 
A költségvetési szerveknek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 

14. § (4) és (5) bekezdésében és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 50. § (1) és (7) bekezdésében foglaltak szerint el kell 

készíteniük a számviteli politikájukat. 

A Hatvani Polgármesteri Hivatal számviteli politikája kiterjed a gazdaságilag hozzárendelt, 

önállóan működő intézményekre, Hatvan Város Önkormányzatára, a Hatvan Város Roma 

Nemzetiségi Önkormányzatára, a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-

gazdálkodás Fejlesztési Társulásra. 

 

I. A Számviteli Politika célja, tartalma 
 

1. A számviteli politika célja 
 
A számviteli politika célja, hogy a költségvetési szerveknél olyan számviteli rendszer 

(könyvvezetési és az azt alátámasztó bizonylati rendszer) kerüljön kialakításra, amely alapján 

összeállított éves 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 

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. 

 

2. A Szabályzat elkészítéséért felelős személyek meghatározása 
 
A Szabályzat kialakításáért, végrehajtásáért a költségvetési szerv vezetője a felelős. Ez a 

felelősség azonban nem mentesíti a költségvetési szerv gazdasági szervezetének vezetőjét a 

számviteli politikával kapcsolatos feladat ellátási kötelezettség alól. A Szt. a számviteli 

szolgáltatás körébe sorolta – többek között – a számviteli politika összeállításának, a számviteli 

rend kialakításának feladatait. 
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 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. 

 

3. A Szabályzattal szembeni követelmények 
 
A számviteli politikát az Sztv-ben 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. 

 

4. A Szabályzatra vonatkozó jogszabályi előírások 
 

 A költségvetési szerveknek a Szabályzatuk összeállításánál elsődlegesen az Áhsz. 50. 

§ (1) és (7) bekezdéseiben foglaltakat kell figyelembe venniük. 

 Ennek megfelelően a Szabályzatban a költségvetési és pénzügyi számvitel 

alkalmazásával kapcsolatos sajátos szabályokat, előírásokat, módszereket kell 

rögzíteni. A Szabályzatban rögzíteni kell az általános költségek szakfeladatokra és az 

általános kiadások tevékenységekre történő felosztásának módját, a felosztáshoz 

alkalmazott mutatókat. 

 Az Szt. 14. § (3) és (4) bekezdéseiben foglaltak szerint a költségvetési szerveknek a 

Szabályzatban rögzíteniük kell azokat az adott költségvetési szervre jellemző 

szabályokat, előírásokat, módszereket, amelyekkel meghatározza, hogy mit tekint a 
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számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából lényegesnek, jelentősnek, nem 

lényegesnek, nem jelentősnek. 

 A Szabályzatban kell meghatározni az Szt.-ben biztosított választási, minősítési 

lehetőségek közül melyeket, milyen feltéttelek fennállása esetén alkalmaz, és ezt a 

gyakorlatot milyen okok miatt kell megváltoztatnia. 

II. A Szervezet tevékenységének részletes bemutatása 
 

1. A Szervezet főbb azonosító adatai, feladati 
 
Költségvetési szerv neve: Hatvani Polgármesteri Hivatal 

Költségvetési szerv székhelye:  3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

 Tel.: (37) 542-300 

A költségvetési szerv törzsszáma: 812478 

Adóigazgatási azonosító száma:  15812474-2-10 

 
A költségvetési szerv szakmai feladatai: 

Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való 

előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladtok ellátása.  

 
Az alapító okiratban megfogalmazottak alapján: 

a.) a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat alaptevékenységének bevétele 

 Igazgatási szolgáltatás díjbevétele 

 Bírságból származó bevétel 

 Önkormányzatok költségvetési támogatása 

 Helyi adók 

 Átengedett központi adók 

 Különféle bírságok: környezetvédelmi, építésügyi 

 Helyszíni és szabálysértési bírság 

 Egyéb sajátos bevételek: közterület-foglalási díj 

 Önkormányzati lakások értékesítése 

 Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése 

 Áru- és készletértékesítés (selejtezés) 

 Szolgáltatások ellenértékei 
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 Egyéb sajátos bevétel: bérleti és lízingdíj bevétel, kártérítés, alkalmazottak térítése, 

telefon magáncélú használata 

 Továbbszámlázott közüzemi díjak 

 Kamatbevételek: lekötött bevételek utáni kamatbevétel 

 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérítések 

 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 

 Osztalékok, hozamok bevétele 

 Részvények, részesedések értékesítése 

 Átvett pénzeszközök 

 Üdülői szálláshely-szolgáltatás bevétele 

 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 

 Máshová nem sorolható egyéb közösségi társadalmi tevékenység  

 Iskolai intézményi étkezés 

 Munkahelyi étkezés Iskolai 

 DSK, diáksport-tevékenység és támogatása 

b.) Óvoda (Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda, Hatvani Csicsergő Óvoda, Hatvani 

Gesztenyéskert Óvoda, Hatvani Napsugár Óvoda, Hatvani Százszorszép Óvoda, Hatvani 

Varázskapu Óvoda, Hatvani Vörösmarty téri Óvoda) alaptevékenység bevétele 

 
 Óvodai étkezés 

 Munkahelyi étkezés 

 Óvodai nevelés, ellátás 

 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység  

 Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység  

 
c.) Ady Endre Könyvtár alaptevékenység bevétele 

 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

 Könyvtári szolgáltatások  

 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

 Mindenféle máshová nem sorolható szabadidős szolgáltatás 

 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenysége 
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 Máshová nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi tevékenység  

d.) Grassalkovich Művelődési Ház alaptevékenység bevétele 

 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

 Mindenféle máshová nem sorolható szabadidős szolgáltatás 

 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenysége 

 Máshová nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi tevékenység  

e.)  Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény alaptevékenység bevétele 

 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

 Könyvtári szolgáltatások  

 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

 Múzeumi Gyűjteményi tevékenység 

 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 

 Múzeumi kiállítási tevékenység 

 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

f.) Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat alaptevékenység bevétele 

 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

 Idősek nappali ellátása 

 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 

 Adósságkezelési szolgáltatás  

 Bölcsődei ellátás 

 Gyermekjóléti szolgáltatás  

 Szociális étkeztetés 

 Házi segítségnyújtás 

 Családsegítés 

 Támogató szolgáltatás  

 Közösségi szolgáltatások (pszichiátriai beteg részére) 

 Egyéb speciális ellátások 
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A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó teljes 

jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. 

A költségvetési szerv felügyeleti szerve: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

A költségvetési szerv alapító szerve: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

(1990. évi LXV. törvény 38. §) 

 
A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: A polgármester pályázat alapján, a 

jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A 

jegyző a hivatal közigazgatási-szakmai vezetője. A jegyző kinevezés útján nyeri el 

munkakörét, a kinevezés határozatlan időre szól. (2011. évi CLXXXIX. törvény 82. §) 

 
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet a vonatkozó önkormányzati rendeletében 

meghatározottak szerint végezhet. 

 
A költségvetési szerv működését, megalakulását követően, a hatályban lévő, Hatvan Város 

Önkormányzatának a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló többször módosított 35/2010. (XI.26.) számú rendeletének megfelelően 

végzi. 

A Hatvani Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szervhez az alábbi önállóan működő költségvetési szervek tartoznak: 

 Óvodák: Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda, Hatvani Csicsergő Óvoda, Hatvani 

Gesztenyéskert Óvoda, Hatvani Napsugár Óvoda, Hatvani Százszorszép Óvoda, 

Hatvani Varázskapu Óvoda, Hatvani Vörösmarty téri Óvoda 

 Ady Endre Könyvtár 

 Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 

 Grassalkovich Művelődési Ház 

 Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 

 
A Hatvani Polgármesteri Hivatal végzi az önkormányzati feladatokat és külön 

megállapodások alapján végzi a Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, és a 

Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás, 

valamint az önkormányzat önállóan működő intézményei gazdálkodásának lebonyolítását. 

 
Tárgyi adómentes tevékenységek: 

o Igazgatási tevékenység 
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o Szociális ellátás 

o Polgári védelmi feladatok 

o Adatszolgáltatási tevékenység 

o Közterület-foglalás engedélyezése  

o Ingatlan értékesítés 

Adóköteles tevékenységek: 

o Ingatlanok, ingóságok bérbeadása 

o Továbbszámlázott közüzemi díjak és egyéb szolgáltatások 

o Sportrendezvények rendezése 

o Közterület-foglalás engedélyezése (reklámtábla kihelyezés esetén) 

o Parkolási tevékenység 

o Társadalmi ünnepek szervezése 

o Egyéb kulturális tevékenység 

o Városüzemeltetési feladatok 

 

Az általános forgalmi adó visszaigénylése az általános szabályok szerint történik. 

 

2. Hatvani Polgármesteri Hivatal adózással kapcsolatos tevékenységére vonatkozó 
előírások 
 
a) Hatvani Polgármesteri Hivatal az általános forgalmi adó tekintetében a következőképpen 

adózik: 

 adófizetési kötelezettség terheli, mivel a közhatalmi 

tevékenysége mellett jelentős (12 millió forintot meghaladó) 

bevételre tesz szert termék értékesítésből és szolgáltatás 

nyújtásból. 

b) Adófizetési kötelezettségre vonatkozó szabályok:  

 az áfa bevallás gyakorisága: havi áfa bevallás, 

 az adólevonási jog gyakorlása: teljes összegű. 

 
c) Hatvani Polgármesteri Hivatal, és az önkormányzat tevékenységei az általános forgalmi 

adó szempontjából: 

Adó alóli mentesség a tevékenység jellegére tekintettel: 

 Egyéb pénzügyi közvetítés 

 közhatalmi bevételek 
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 Ingatlan eladás  

ÁFA hatályán kívüli tevékenység:  

 Jogi dokumentálás  

 Engedélyezés, okmánykiadás  

 Általános közigazgatás  

 Állategészségügyi ellátás  

Az ÁFA mérték a mindenkor érvényes ÁFA törvény szerint kerül megállapításra 

 Egyéb szálláshely szolgáltatás (üdülési térítési díj)  

 Parkolási szolgáltatás  

 Ingatlanok, ingóságok bérbeadása, üzemeltetése  

 Egyéb hirdetési szolgáltatás (reklám)  

 Másolás (fénymásolás, sokszorosítás)  

 Kiállítás-, vásár-, kongresszus szervezés  

 Hulladékgyűjtés, -kezelés  

 Egyéb személyi jellegű szolgáltatás (esküvő, névadó)  

 Továbbszámlázott szolgáltatások: 

 Villamosenergia-kereskedelem  

 Vezetékes gáz kereskedelme  

 Vízelosztás  

 Nyilvános helyi távbeszélő szolgáltatás  

 Mobiltelefon szolgáltatás  

 Riasztórendszer-figyelő szolgálat  

 Egyéb hulladékkezelés  

 

III. A Számviteli politika előírásai 
 

1. A számviteli alapelvek érvényesülése 
 
A költségvetési szerveknek a költségvetési és pénzügyi számvitelben az Szt.-ben 

meghatározott számviteli alapelveket az Áhsz. 4. § (2)–(8) bekezdéseiben meghatározott 

sajátosságokkal kell érvényesíteni. A számviteli alapelvek tartalmi előírások megjelenítése 

mellett, amelyik alapelvnél értelmezhető, célszerű a költségvetési szerv feladatait is 

megjelölni. 
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 A vállalkozás folytatásának elve 

Az Szt. szabálya szerint ez az alapelv azt jelenti, hogy a 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 költségvetési beszámolónak meg kell 

alapozni a következő év, évek költségvetési tervezését.  

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 a 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. 

 A teljesség elve 

A gazdálkodónak könyvelnie kell mindazon gazdasági eseményeket, amelyeknek az 

eszközökre és a forrásokra, illetve a tárgyévi eredményre gyakorolt hatását a beszámolóban ki 

kell mutatni, ideértve azokat a gazdasági eseményeket is, amelyek az adott költségvetési évre 

vonatkoznak.  A költségvetési szerveknél a teljesség elve azt jelenti, hogy el kell számolni a 
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naptári évre szóló költségvetéshez kapcsolódó minden, ebben az időszakban teljesült kiadást 

és bevételt (Költségvetési számvitel). 

 

 A valódiság elve 

A könyvvitelben rögzített és a 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. 

 A világosság elve 

A könyvvezetést és a költségvetési beszámolót áttekinthető, érthető, az Áhsz-nek megfelelően 

rendezett formában kell elkészíteni. 

A költségvetési szerveknek a világosság elvét az Szt.-ben rögzített szabályok szerint kell 

alkalmazniuk.    A számviteli politikában ehhez az alapelvhez a bizonylatokkal kapcsolatos 

szabályozás kapcsolódik. 

 A következetesség elve 

A költségvetési beszámoló tartalma és formája, valamint az azt alátámasztó könyvvezetés 

tekintetében az állandóságot és az összehasonlíthatóságot biztosítani kell. 

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 újra szabályozni. 

 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 
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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. 

 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 elve oly módon érvényesül, hogy a költségvetési és 

vállalkozási maradvány megállapításakor a bevételeket és kiadásokat tevékenységenként 

elkülönítve kell figyelembe venni. 

 Az óvatosság elve 

Az óvatosság elve azt jelenti az Szt. szerint, hogy nem lehet eredményt kimutatni akkor, ha az 

árbevétel, a bevétel pénzügyi realizálása bizonytalan. A tárgyévi eredmény meghatározása 

során az értékvesztés elszámolásával, a céltartalék képzésével kell figyelembe venni az 

előrelátható kockázatot és feltételezhető veszteséget akkor is, ha az az üzleti év mérlegének 

fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között vált ismertté. Az értékcsökkenéseket, az 

értékvesztéseket és a céltartalékokat el kell számolni, függetlenül attól, hogy az üzleti év 

eredménye nyereség vagy veszteség. 

A költségvetési szerveknél az óvatosság elve érvényesítésekor a céltartalék képzésére 

vonatkozó szabályok nem alkalmazhatók. 

A költségvetési szerveknek is fontos foglalkozni az óvatosság elve alapján az értékvesztéssel. 

A készletek, a követelések, a részvények, más értékpapírok és befektetések 

árfolyamcsökkenését, értékvesztését itt is el kell számolni, a költségvetési beszámolóban a 

tényleges vagyoni értéket kell szerepeltetni. 

 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 költségvetési beszámoló vonatkozásában is.) 
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 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 egyszerűsítés alá vont követeléseknél ez 

az értékelés sajátosan jelenik meg. 

A számviteli politikában ez az alapelv az értékelési szabályzatban megfogalmazott eljárási 

szabályokon keresztül jelenik meg. 

 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 szerveknél ez az 

alapelv úgy érvényesül, hogy a költségvetési számvitelben nem lehet alkalmazni. 

 A tartalom elsődlegessége a formával szemben 

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.) 

 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 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. 
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2. A költségvetési és pénzügyi számvitel alkalmazásával kapcsolatos sajátos szabályok, 
előírások, módszerek 
 
A költségvetési szerveknek az Áhsz.-ben foglaltaknak megfelelően kétféle számviteli 

nyilvántartást kell vezetniük. 

A költségvetési bevételekre és kiadásokra, a kapcsolódó előirányzatokra, 

kötelezettségvállalásra, végleges kötelezettségvállalásra és követelésekre a költségvetési 

számvitelt, míg a tevékenység eredményének és a vagyon nyilvántartására pénzügyi 

számvitelt kell vezetniük egy rendszeren belül. 

Emiatt egyes gazdasági eseményeket mind a két számvitelben rögzíteni kell. A két számviteli 

rendszer alkalmazásának gyakorlati módját kell a Szabályzatnak ebben a részében bemutatni. 

Az államháztartás számvitele költségvetési számvitelből és pénzügyi számvitelből áll. 

A költségvetési számvitel a bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának, a követelések, 

kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, és ezek teljesítésének, továbbá a 

központi költségvetés Áht. 14. (3) bekezdése szerinti fejezetéből kapott támogatások 

felhasználásának a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető 

nyilvántartását és az éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható és 

valós összképet mutató elkészítését biztosítja. 

A pénzügyi számvitel a vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredménye valóságnak 

megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását és az éves költségvetési 

beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható és való összképet mutató elkészítését 

biztosítja. 

A hivatal 2019. január 01-től az ASP Gazdálkodási szakrendszer KASPER, ETRIUSZ, KATI 

moduljait alkalmazza, mely révén biztosítható: 

 a beszámolási kötelezettségek teljesítése 

 belső vezetői információs igények kielégítése 

Az integrált számítógépes rendszer alkalmazásánál, használatával egy gazdasági esemény 

hatása egyszerre jelenik meg mind a könyvviteli számlákon, mind a költségvetési számvitel 

során vezetett nyilvántartási számlákon, ezért nem kötelező a havi és negyedéves könyvviteli 

zárlat azon feladatainak elvégzése, amelyek elvégzését az integrált számítógépes rendszer a 

gazdasági események rögzítésével biztosít. 
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3. Az éves költségvetési beszámoló elkészítés szabályai 
 

3.1. A beszámoló formája és a könyvvezetés 

Az Áhsz.-ben foglalt előírások alapján az Hatvani  Polgármesteri Hivatal, Hatvan Város 

Önkormányzata, a hozzárendelt önállóan működő intézmények, Hatvan Város Roma 

Nemzetiségi Önkormányzata, valamint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-

gazdálkodás Fejlesztése Társulás éves beszámolót készít, valamint költségvetési és pénzügyi 

könyvvitelt vezet. A költségvetési és a pénzügyi számvitel alkalmazásával kapcsolatos sajátos 

szabályokat, előírásokat, módszereket a Számviteli politika rögzíti. 

 
3.2. Az éves költségvetési beszámoló részei  
 
Az éves költségvetési beszámolónak a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését és a 

zárszámadás elkészítését biztosító részei:  

 a költségvetési jelentés, 

 a maradvány kimutatás, 

 adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők 

összetételéről, 

 adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások 

és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről, 

 az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások. 

 

A vagyoni helyzet és az eredményszemléletű bevételek, költségek, ráfordítások alakulását, 

valamint a zárszámadás kiegészítő információinak elkészítését a pénzügyi számvitellel 

biztosító részei: 

 a mérleg, 

 az eredmény-kimutatás, 

 a költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás és 

 a kiegészítő melléklet. 
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3.3 A mérleg és az éves költségvetési beszámoló készítésének időpontja  
 

A mérlegkészítés időpontja az önkormányzati alrendszer szervezeteinél a költségvetési évet 

követő év február 25-e, a megszűnő költségvetési szerv, társulás, nemzetiségi önkormányzat 

esetén a megszűnés napját követő hatvanadik nap. 

 

A költségvetési szerv az éves költségvetési beszámolója adatait a költségvetési évet követő év 

február 28-áig - az Áhsz. 7. § (3) bekezdése szerinti esetben a megszűnés napját követő 

hatvan napon belül - a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe - a 

teljes főkönyvi kivonattal együtt - feltölti. A beszámoló és a főkönyvi kivonat egyezőségét 

biztosítani kell.  

Az irányító szerv a költségvetési szerv éves költségvetési beszámolóját február 28-át követő 

húsz napon belül felülvizsgálja és – annak javítása, kiegészítése szükség szerinti elrendelését 

követően – a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben jóváhagyja. 

 

A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás és a térségi fejlesztési tanács a 

saját éves költségvetési beszámolóját február 28-át követő húsz napon belül tölti fel a Kincstár 

által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe az éves költségvetési beszámolót 

alátámasztó – könyvelési rendszerből előállított – teljes főkönyvi kivonattal együtt. 

 

A költségvetés összeállításával, módosításával kapcsolatos feladatok 

A költségvetés tervezés a következő munkaszakaszokat és feladatokat foglalja magában: 

 a költségvetési rendelet-tervezet elkészítését, 

 a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak lebontását önkormányzati 

személyekre és szervekre, 

 az elemi költségvetés elkészítését. 

 a költségvetési rendeletet, költségvetési beszámolót ezer Ft-ban kell a 

képviselő-testület elé terjeszteni 

A költségvetési szervezet a felügyeleti szervvel történt egyeztetés alapján állítja össze az 

elemi költségvetését. A felügyeleti szerv egyeztetése alapján alakulnak ki a kiadási 

előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, feladatellátáshoz szükséges létszám, a saját 

bevétel és a költségvetési támogatás nagyságrendje. 
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A szervezet vezetője döntheti el, hogy a keretszámokon belül milyen tervezési metodikát 

alkalmaz. Az előirányzatokat az ellátandó feladat kiadás szükséglete alapján kell 

megállapítani. 

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó 

költségvetési szervek költségvetését – rendeletmódosítással – testületi döntéssel 

megváltoztathatja. 

Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén negyedévente 

módosítandó a rendelet. Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-

testület elé kell terjeszteni a rendelet módosításával. 

Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője előirányzat-módosítási hatáskörében a 

jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételével a kiadási és bevételi előirányzatát 

megemelheti. Saját hatáskörű előirányzat módosítás támogatási többlet igénnyel sem a 

költségvetési évben, sem a következő években nem járhat. 

A többletbevétel felhalmozási célú felhasználásáról – felhasználást megelőzően – Hatvan 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottságát cél, indok megjelöléssel írásban tájékoztatni kell. 

Az előző évi pénzmaradvány a felügyeleti szerv felülvizsgálatát követően előirányzat-

módosítás után használható fel. 

A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításról az intézmények az I. félévi, az I-III. 

negyedévi és az éves gazdálkodásról szóló rendelet módosítás keretében adnak számot. 

A kiemelt előirányzatokon belül előirányzat-felhasználási jogkör gyakorlásánál a költségvetési 

szerv vezetőjének döntési körébe tartozik, hogy melyik tételnél alkalmazza ezt a lehetőséget. 

A mérlegkészítés időpontját a költségvetési szerv nem változtathatja meg, ez az időpont, amíg 

a költségvetési évre vonatkozóan a következő évben még könyvelni lehet. Ebben a fejezetben 

a költségvetési szervek a beszámolási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos eljárási rendet 

és felelősöket kell kijelölni (pl. főkönyvi kivonat elkészítése egyeztetések). 

A költségvetési beszámoló elkészítésénél az egyes űrlapok összeállításánál és a határidőknél a 

költségvetési szerveknek nincs döntési lehetőségű. 

 

4. A számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából kiemelt tételek 
 
4.1. Lényeges szempontok  
 

A lényegesség elve alapján lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan 

információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló adatait, a 
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felhasználó döntéseit. A megbízható és valós összképet befolyásoló információk 

szempontjából lényeges információ, amely a vagyoni, pénzügyi helyzetet befolyásolja, 

továbbá a belső gazdálkodást érintő szervezeti változások és az értékelési szabályok változása. 

A lényeges információk hatását az éves költségvetési beszámoló kiegészítő mellékletében be 

kell mutatni. 

Lényeges információnak minősülhet például: 

A szervezet feladataiban bekövetkezett változások tekintetében: 

 a Számviteli politika kialakítását követő időpontban a szervezet tevékenységi köre az 

alaptevékenység mellett bővül vállalkozási tevékenységgel; 

 a tevékenységi kör olyan kormányzati funkcióval bővül, amely az SzMSz-ben/Alapító 

okiratban/Társulási megállapodásban nem szerepel; 

 a tevékenységi kör kormányzati funkcióval szűkül feladatmegszűnés,

 vagy szervezet átalakítás miatt.  

 

A tárgyévi gazdálkodással összefüggésben: 

 A kiadási előirányzatok vonatkozásában valós összképet befolyásoló tényezőnek kell 

tekinteni, ha az Önkormányzat átszervezéséből, közfeladat megszűnésből, vagy más 

feladatellátásban bekövetkezett változáshoz kapcsolódó előirányzat-módosítás mértéke 

meghaladja az eredeti előirányzat 10 %-át. 

 Lényeges szempont, hogy a kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök értéke ne 

haladja meg a 200.000 forint egyedi beszerzési értéket. Az ide sorolt eszközök egyedileg 

megkülönböztethetőek legyenek. Nem jelentős összeg az 5.000 Ft egyedi beszerzési érték 

alatti összeg. 

 Az értékcsökkenés elszámolása tekintetében lényeges szempont, hogy az eszköz a 

mérlegben valós értéken szerepeljen, ha szükséges, terven felül értékcsökkenést kell 

elszámolni. A terven felül értékcsökkenés elszámolásának bizonylataként jegyzőkönyvet kell 

felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a terven felüli értékcsökkenés elszámolásának 

okát, körülményeit, az eszköz azonosító adatait.  

 Az Önkormányzat nem él az Áhsz 19. § (2) bekezdése figyelembevételével a Szt. 58. § (1) 

bekezdésben kapott, piaci értéken történő értékelés lehetőségével, ezért az értékhelyesbítés 

tekintetében alkalmazandó lényeges szempontok nem kerülnek meghatározásra. 

 Amennyiben az eszközök és források értékelési eljárásában, módszerében egyik évről a 

másikra lényeges változás indokolt, az erről szóló döntést a jegyző hozza meg. 
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A fentieken tú1 az Önkormányzat tevékenységét és körülményeit figyelembe véve, a 

gazdasági szervezet vezetője rendkívülinek és lényegesnek minősíthet további eseményeket is. 

4.2. Nem lényeges szempontok 
 

 Nem tekintjük lényegesnek a kisértékű tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok és 

szellemi termékek minősítése szempontjából a használati időt.  

 A terven felüli értékcsökkenés elszámolása tekintetében nem lényeges, hogy az 

értékcsökkenést milyen tényező okozta (kopás, avulás, megsemmisülés, lopás), különösen, ha 

a terven felüli értékcsökkenés éves összértéke az éves terv szerinti értékcsökkenés összege 

alatt marad.  

 Nem lényeges szempont lehet még az érintett eszközök 200.000 Ft alatti tényleges 

értéke, illetve, hogy az eszköz valós értékének csökkenése milyen okból csökkent, azaz miért 

kellett elszámolni a terven felüli értékcsökkenést. 

 

4.3. Jelentős összegű hiba 
 
 Jelentős összegű hiba, ha a hiba megállapításának évében, az ellenőrzések során 

ugyanazon költségvetési évet érintően a pénzügyi számvitelben megállapított hibák, 

hibahatások abszolút értékének együttes (előjeltől független) összege eléri, vagy meghaladja a 

költségvetési év mérlegfőösszegének 2%-át, vagy – ha a mérlegfőösszeg 2%-a meghaladja a 

százmillió forintot – a százmillió forintot. 

 Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba: ha a jelentős összegű hibák és 

hibahatások összevont értéke a saját tőke és tartalékok együttes értékét lényegesen, 20 %-ban 

és a mérlegfőösszeg 20%-át megváltoztatja. Minden esetben megbízható és valós képet 

lényegesen befolyásoló a hiba, ha egy adott üzleti évet érintően feltárt hibák és hibahatások – 

eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes, előjeltől független összege 

meghaladja az ötszázmillió forintot. 

 

4.4. Nem jelentős összegű hiba 
 
 Nem jelentős összegű hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések 

során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - 

eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege nem 

haladja meg a jelentős összegű hiba 4.3. pont szerinti értékhatárát. 
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4.5. Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek  
 
Kivételes nagyságú, vagy előfordulású bevételnek tekintjük a következő jogcímen megjelenő 

bevételeket: 

 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei (B25. Egyéb 

felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és a B75. Egyéb 

felhalmozási célú átvett pénzeszközök (923.) 

 Anyagok, áruk nyereségjellegű leltárértékelési különbözete, többlete (9241.) 

 Térítés nélkül átvett részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök piaci – 

illetve jogszabályi eltérő rendelkezése esetén jogszabály szerinti – értékét (9242.) 

 Ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt részesedésnek vagy 

értékpapírnak nem minősülő eszközök piaci – illetve jogszabályi eltérő rendelkezése esetén 

jogszabály szerinti – értékét (9243.) 

 Társaságba bevitt értékpapírnak vagy részesedésnek nem minősülő vagyontárgyak 

létesítő okiratban meghatározott érték és a könyv szerinti érték között realizált nyereség (ha a 

létesítő okiratban meghatározott érték magasabb, mint a könyvszerinti érték (9244.) 

 Harmadik személy által átvállalt és a jogosult által elengedett kötelezettség (9244.) 

 Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont tartós részesedés, vagy a megszűnt 

tartós részesedés nyilvántartás szerinti értéke és az átvett eszközök értéke nyereségjellegű 

különbözete (ha az átvett eszközök nyilvántartás szerinti értéke nagyobb, mint a bevont, vagy 

megszűnt tartós részesedés könyv szerinti értéke) (9321., 9322.) 

 Térítés nélkül átvett, ajándékként hagyatékként kapott, többletként fellelt tartós 

részesedések (9323., 9324.) 

 Térítés nélkül átvett befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott értékpapírok 

(9331.) 

 Ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt befektetett pénzügyi eszközök 

között kimutatott értékpapírok (9332.) 

 Amennyiben a felsorolt tételek összege külön-külön meghaladja a besorolásukhoz 

tartozó beszámolósor értékének 50 %-át, illetve, ha a százalékos érték meghaladja a 10.000 E 

Ft-ot, kivételes nagyságú, vagy előfordulású bevételnek kell tekinteni. 

 

4.6. Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek, ráfordítások  
 

Kivételes nagyságú, vagy előfordulású költségnek, ráfordításnak tekintjük a következő 

jogcímen megjelenő tételeket: 
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 Térítés nélkül átadott részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök 

nyilvántartási értéke (8434.) 

 A gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a társaságba bevitt, értékpapírnak vagy 

részesedésnek nem minősülő vagyontárgyak nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékének 

és a létesítő okiratban meghatározott értékének a különbözetét, amennyiben a nyilvántartás 

szerinti érték a több (veszteség) (8435.) 

 Behajthatatlannak nem minősülő, elengedett követelés könyv szerinti értéke (8435.) 

 Tartozás átvállalás során – ellentételezés nélkül – átvállalt kötelezettség szerződés 

(megállapodás) szerinti összege a tartozást átvállalónál (8435.) 

 Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont tartós részesedés, vagy a megszűnt 

tartós részesedés nyilvántartás szerinti értéke és az átvett eszközök értéke ráfordítás jellegű 

(veszteség) különbözete (8511, 8512) 

 Térítés nélkül átadott tartós részesedések (8513.) 

 Térítés nélkül átadott befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott értékpapírok 

(8521.) 
 

Amennyiben a felsorolt tételek összege külön-külön meghaladja a besorolásukhoz tartozó 

beszámolósor értékének 50 %-át, illetve, ha a százalékos érték meghaladja a 10.000 E Ft-ot, 

kivételes nagyságú, vagy előfordulású költségnek, ráfordításnak kell tekinteni. 

 

4.7. A költséghelyek, általános költségek felosztásának módszerei 
 
Az önkormányzati alrendszer szervezeteinek minden kiadásukat el kell számolni kormányzati 

funkciókra (tevékenységekre). Az Áhsz. 2017. január 1-jétől hatályos szabályai szerint 

megszüntetésre kerültek a szakfeladatok, így a 6–7. számlaosztály a vezetői információs 

rendszer támogatására alkalmazható.  

Az Önkormányzat/Nemzetiségi Önkormányzat/Társulás/az önállóan működő költségvetési 

szervek nem könyvelnek a 6-os számlaosztályba, így költségfelosztást sem végeznek.  

Az alábbi kormányzati funkciók 

 Önkormányzati jogalkotás 

 Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

a ténylegesen felmerült bérköltség külön kigyűjtés alapján kerül könyvelésre. 
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5.  Az eszközök és források minősítési szempontjai 
 
5.1.  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.  Az eszközöket, amelyek a költségvetési szerv tevékenységét egy éven túl 

szolgálják a befektetett eszközök közé, amelyek éven belül elhasználódnak, a forgóeszközök 

közé kell besorolni.  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. 

 
5.2. 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: 

 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. törékeny eszközöket) 

 nem lehet kimutatni az eszközök (sem a befektetett, sem a forgóeszközök) között a 

bérbe vett eszközöket. Ezeket az eszközöket a 0. nyilvántartási számlák 

számlaosztályban szabad nyilvántartani; 

 a bérbe vett 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. 

 
5.3.  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 
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feladatnál az adótörvény meghatározásit és a következő főbb szempontokat kell 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. 

 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; 

 az egyes eszközök minősítését a számviteli bizonylatokon írásban kell rögzíteni. 

Az eszközök minősítése a Gazdálkodási Iroda feladata. 

5.4.  A könyvviteli mérlegben értékkel nem szereplő eszközök és források bemutatása 

A számviteli politikában dönteni kell a költségvetési szervnek arról, hogy a 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: 

 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); 

 biztos jövőbeni kötelezettség; 

 befektetett eszközöknél: 

 nulláig leírt, de használatban lévő eszközök; 
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 üzemeltetésre, kezelésre átvett eszközök; 

 bérbe vett eszközök; 

 mennyiségi nyilvántartásban lévő eszközök (korábbi kis értékű tárgyi eszközök); 

készleteknél: 

 mennyiségi nyilvántartásban lévő eszközök (pl. használatban lévő készletek). 

 

6. Az eszközök értékelési szabályai 

A Szabályzatban az eszközök értékelésével kapcsolatos stratégiai döntéseket kell rögzíteni. A 

konkrét szabályokat az Eszközök és források értékelési szabályzata tartalmazza. 

Az értékelési körbe tartozó feladatcsoportokon belül azokban az esetekben, ahol a 

költségvetési szerveknek az Szt., illetve az Áhsz. előírásai szerint választási lehetősége van, 

az értékelési szabályzatban kerül meghatározásra. 

 

6.1. A bekerülési érték meghatározása 
 

A költségvetési szerveknél az eszközök és források értékelésénél figyelembe kell venni a 

következő jogszabályi előírásokat: 

 az Áhsz. 15., 16. és 16/A. §-ában foglaltakat a bekerülési érték megállapításánál, 

 az Áhsz. 17., 18. és 19. §-ában foglaltakat az eszközök értékcsökkenésének, 

értékvesztésének és értékhelyesbítésének megállapításánál, 

 az Áhsz. 20. és 21. §-ában foglaltakat a mérlegtételek értékelésénél, 

 bekerülési érték megállapításához: az Szt. 47. § (9) bekezdésében, az Szt. 48. § (7) 

bekezdésében, az Szt. 49. § (5) bekezdésében, az Szt. 50. § (1), (2), (4) és (6) 

bekezdésében, az Szt. 51. § és az Szt. 62. § (2) bekezdésében foglaltakat, 

 az eszközök értékcsökkenésének, értékvesztésének és értékhelyesbítésének 

megállapításához: az Szt. 52. § (1), (2), (5), (6) és (7) bekezdésében, az Szt. 53. § (1) 

bekezdés b) és c) pontjában, az Szt. 54–56. §-aiban, az Szt. 57. § (2) bekezdésében, az Szt. 

58. §. (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8) és (9) bekezdésében, az Szt. 57. § (3) bekezdésében 

foglaltakat, 
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 a mérlegtételek értékelésénél: az Szt. 46. §-ában, az Szt. 60. § (5) bekezdésében 

foglaltakat. 

 

A bekerülési érték megállapításánál a szervezeteknek – egyetlen kivételtől eltekintve – nincs 

döntési lehetősége. Ez az egyetlen kivétel az Szt. 47. § (9) bekezdésében szabályozott eset, 

amikor az eszköz használatba vételekor még nem áll rendelkezésre minden dokumentum, és a 

bekerülési értéket sajátosan (szerződés, piaci információk, jogszabályi előírás) kell 

megállapítani. 

Az egyes eszközök esetében a bekerülési érték konkrét meghatározási szabályait az eszközök 

és források értékelési szabályzata tartalmazza. 

 
6.2. Maradványérték meghatározása  
 
A szervezeteknek a 2014. évtől bevezetett új számviteli szabályok alapján egyes eszközök 

esetében, 2014. január 1-jétől kezdődően maradványértéket is meg lehet állapítani a 

következő esetekben: 

 immateriális javaknál, 

 ingatlannál (értékhatártól függetlenül), 

 25 millió Ft bekerülési értéket meghaladó gépeknél, 

 tenyészállatoknál. 

 
 
 

6.3. Terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának 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.  A terv szerinti 

értékcsökkenés elszámolására az Áhsz. 9. pontjában rögzített szabályok vonatkoznak. 

Ennél a feladatcsoportnál a költségvetési szervnek kizárólag egyes 

eszközcsoportokértékcsökkenés kulcsának a megállapítására terjed ki a választási lehetősége. 

Ezek a következők: 
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 tenyészállatok tenyészidőtől függő értékcsökkenéskulcsainak megállapítása. Ennél a 

feladatnál a gazdasági szervezetnek minden esetben szakember véleményét kell 

kikérni, akinek hivatalosan meg kell adnia, rögzítenie kell a várható tenyészidő 

mértékét; 

 az épület beruházásoknál a műszaki paraméterek alapján dönteni kell, hogy az adott 

eszköz hosszú, közép vagy rövid élettartamú szerkezettel rendelkezik. Ennek 

meghatározása szintén szakmai (műszaki, mérnöki) segítséget igényel; 

 meg kell határozni azoknak az eszközöknek a körét, amelyek az értékükből a 

használat során nem veszítenek, vagy amelyek értéke – különleges helyzetükből, 

egyedi mivoltukból adódóan – évről évre nő.  

 

Terv szerinti értékcsökkenési leírás 

Az immateriális javak, a tárgyi eszközök és az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba 

adott, vagyonkezelésbe vett eszközök után negyedévente a kormányrendeletben 

meghatározott leírási kulcsok alapján, a tényleges használatnak megfelelően terv szerinti 

értékcsökkenést kell elszámolni. 

 

Az alábbi eszközök esetében alkalmazandó terv szerinti értékcsökkenés leírási kulcsai: 

 vagyoni értékű jogok 16 % 

 szellemi termékek 33 % 

 épületek és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2 % 

 építmények és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 3 % 

 KIOP-1.1.2-F-2004-11-0007/2 szennyvíz-beruházási projekt keretében 

megvalósult építmények értékcsökkenése 2 % 

 ültetvények 10 % 

 gépek, berendezések és felszerelések 14,5 % 

 számítástechnikai és ügyvitel technikai eszközök 33 % 

 járművek 20 % 

 veszélyes hulladék tárolására igénybe vett földterület, telek 2 % 

 Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás él a maradvány érték meghatározásával a 25 millió Ft értéken 

felüli tárgyi eszközök esetében, valamint az alábbi leírási kulcsokat 

alkalmazza: 
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 hulladék ágazat tevékenységét közvetlenül szolgáló gépek, műszaki 

berendezések, járművek: 10 % 

 

Nem számolható el értékcsökkenés a földterület, a telek, az erdő, az üzembe nem helyezett 

beruházásoknál, a teljesen (0-ig) leírt immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél, a 

képzőművészeti alkotásoknál, az állami készleteknél, tartalékoknál, illetve olyan egyéb 

eszközöknél, amely értékéből használat során nem veszít. 

A Polgármesteri Hivatal az immateriális javakat tárgyi eszközöket a terv szerinti 

értékcsökkenési kulcsok alapján számított tényleges időtartam alatt használni fogja és amíg 

ezt a döntését nem változtatja meg, ezen eszközök tekintetében nem él a piaci értéken történő 

értékelés lehetőségével. 

A Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények esetében az értékcsökkenés 

100%-ban az alaptevékenységre kerül elszámolásra, mivel a befektetett eszközök kizárólag 

alaptevékenységhez kerülnek felhasználásra. 

 

6.4. Terven felüli értékcsökkenés elszámolási szabályai 
 
A költségvetési szervek terven felüli értékcsökkenést kizárólag év közben az Szt. 53. § (1)  

bekezdés b) és c) pontjai alapján számolhatnak el. Ezekben az esetekben a költségvetési 

szervnek döntési lehetősége nincs. 

 

Terven felüli értékcsökkenés leírása, annak visszaírása 

Immateriális javak, tárgyi eszközök, üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, 

vagyonkezelésbe vett eszközök után az alábbi esetekben terven felüli értékcsökkenést kell 

elszámolni, ha: 

 az immateriális javak, tárgyi eszközök (ide nem értve a beruházást, a beruházásra 

adott előleget) könyv szerinti (nettó érték) értéke tartósan és jelentősen magasabb, 

mint ezen eszközök piaci értéke, 

 a szellemi termékek, a tárgyi eszközök (ideértve a beruházást is) értéke tartósan 

lecsökken, mert a szellemi termékek, a tárgyi eszközök feleslegessé váltak, vagy 

megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének 

megfelelően nem használhatók, illetve használhatatlanok, 

 a vagyoni értékű jogok csak korlátozottan, vagy egyáltalán nem érvényesíthetők, 

 értékesítés céljából a tárgyi eszközt átsorolják a készletek közé. 



29 
 

A terven felüli értékcsökkenés elszámolásakor az eszköz könyv szerinti értékét olyan 

mértékben kell csökkenteni, hogy az a beszámoló készítésekor érvényes piaci értéken 

szerepeljen. Ha a terven felüli értékcsökkenést használhatatlanság vagy készletek közé 

átsorolás miatt kell elszámolni, úgy ezt követően a ténylegesen leírt eszközt az állományból 

ki kell vezetni. 

Amennyiben a terven felüli értékcsökkenés elszámolása a könyvszerinti érték és a piaci 

érték különbözet miatt történt, és a következő évben, években a könyv szerinti érték (nettó) 

alacsonyabb, mint a piaci érték, úgy ezen a jogcímen elszámolt terven felüli 

értékcsökkenést a piaci értékig, legfeljebb a korábban leírt összeghatárig vissza kell írni. 

Tartósnak kell tekinteni a legalább egy éves időtartam alatt történt folyamatos piaci 

értékváltozást, amit a bekerülési vagy újra előállítás kiadási szükséglete mutat. Jelentős 

összegűnek tekinthető az eltérés, ha annak nagyságrendje meghaladja az éves terv szerinti 

értékcsökkenés összegét vagy a 100.000 Ft-ot. 

6.5.  Az értékvesztés elszámolásának, visszaírásának feltételrendszere 
 
A költségvetési szerveknél az értékvesztésre az Áhsz. 18. § és 19. §-ában és az Szt. 54–56. 

§ -aiban foglaltakat kell alkalmazniuk. 

 

Értékvesztést kell elszámolni 

 részesedésekre, tartós és nem tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra, 

 készletekre, 

 követelésekre. 

A költségvetési szerveknek ezeknél az eszközcsoportoknál ahhoz, hogy az értékvesztés-

megállapítási kötelezettségüknek eleget tegyenek, a Szabályzatban rögzíteniük kell, hogy az 

egyes eszközcsoportoknál milyen módszerrel és a költségvetési szerven belül mely szervezeti 

egységnek lesz a feladata a piaci, forgalmi érték, vagy az utánpótlási érték meghatározása. A 

követelések esetén nem értelmezhető a piaci, forgalmi érték kategória, itt a várható 

megtérülési összeg megállapítási módot kell szabályozni. Ezeket a megállapításokat minden 

esetben indokolással együtt dokumentumok alapján kell meghozni. 

Azoknál a költségvetési szerveknél, ahol kötelező az egyszerűsített értékelés, ott ennek 

konkrét  

körét, felelőseit, a korábbi tapasztalati adatokat, az egyes követeléscsoportokra vonatkozó 

aktualizálási feladatokat, hatásköröket szintén külön kell szabályozni. 
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A Szabályzatban rögzíteni kell még, hogy az értékvesztés visszaírásával kapcsolatos döntés 

kinek a hatáskörébe tartozik. 

 

Értékvesztés elszámolása, annak visszaírása 

Amennyiben a Hatvani Polgármesteri Hivatal egyes eszközeinél a piaci érték tartósan és 

jelentősen alacsonyabb, mint a könyv szerinti érték, úgy a különbözetet értékvesztésként kell  

elszámolni. 

Értékvesztés számolható el: 

 beruházásokra és egyéb címen adott előlegnél, 

 tulajdoni részesedést jelentő befektetéseknél, 

 tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknál, 

 tartósan adott kölcsönöknél, 

 egyéb hosszú lejáratú követeléseknél, 

 saját előállítású készleteknél, 

 rövid lejáratú támogatási kölcsönöknél, 

 követeléseknél 

Beruházásra adott és egyéb előlegnél abban az esetben számolható el értékvesztés, ha annak 

teljesítése (elszámolása) egyáltalán nem, vagy csak részben történik meg. 

Tulajdoni részesedést jelentő értékpapíroknál, tőzsdei forgalomban megjelenő részesedések 

esetében az árfolyam csökkenése alapján, tőzsdei forgalomban nem lévő részesedések 

esetében akkor számolandó el értékvesztés, ha a részesedést kibocsátó vállalkozás saját tőkéje 

a jegyzett tőkéhez viszonyítva csökken. 

Részesedések, illetve hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok könyvekbe kerülésekor meg kell 

határozni, hogy az befektetési vagy forgatási célú eszköznek minősülnek-e és a könyvekből 

történő kivezetésig ezt a minősítést átsorolással nem változtathatja meg. 

Tartósan adott kölcsönöknél, egyéb hosszú lejáratú követeléseknél a kölcsön, a követelés 

visszafizetése az adós fizetési készsége eredményeképpen bizonytalanná válik. 

Rövid lejáratú támogatási kölcsön esetében a kölcsön visszafizetése időben nem történt meg, 

a visszafizetés bizonytalanná vált. 

Követelések (adósok, vevők, munkavállalókkal szembeni, egyéb) esetében a követelés 

megfizetésének határideje lejárt, a követelés bizonytalanná vált. 

Behajthatatlan követelést a könyvviteli mérlegben nem lehet kimutatni, azt hitelezési 

veszteségként a saját tőkével szemben le kell írni. 
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A követeléseket az értékelési szabályzatban meghatározottak szerint kell egyedileg, 

követeléstípusonként értékelni. 

A költségvetési szervnek jelentős összegűnek kell tekintenie minden esetben a követelés 

értékvesztését (adós, vevő, kölcsön, előleg), ha az értékvesztés összege meghaladja a 

bekerülési érték 20 %-át, de legalább a 100 E Ft-ot. 

 

Az önkormányzat a helyi adó követelések értékelésénél egyszerűsített értékelési eljárást 

alkalmaz, a tételes eljárási rend az értékelési szabályzatban kerül rögzítésre. 

Az értékvesztés összegét negyedévente kell megállapítani, lekönyvelni, a következő 

negyedévben visszaírni és az újra megállapított összeget értékvesztésként elszámolni. 

 

Az önkormányzatnál 

a./ a gazdasági társaságban lévő – tulajdoni részesedést jelentő – befektetéseknél a piaci 

érték és a nyilvántartási érték közötti különbözet  jelentősnek minősül, ha a piaci érték 

legalább 15 %-kal alacsonyabb a könyv szerinti értéknél, 

b./ a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknál a piaci érték és a nyilvántartási érték 

közötti különbözet jelentősnek minősül, ha a piaci érték  legalább 15 %-kal alacsonyabb a 

könyv szerinti értéknél. 

c./ a forgóeszközök között kimutatott éven túli lejáratú értékpapíroknál a  piaci érték és 

a nyilvántartási érték közötti különbözet jelentősnek minősül, ha  a piaci érték legalább 15 %-

kal alacsonyabb a könyv szerinti értéknél. 

 

Az értékvesztés megállapítása, összegének meghatározása: 

a./ a gazdasági társaságokban lévő befektetéseknél az érintett társaságokról olyan 

információval kell rendelkezni, melyből kiderül, hogy a Szt.-ben foglalt feltételek nem 

teljesülése miatt el kell-e számolni az értékvesztést. 

Az értékvesztés meghatározásakor figyelembe kell venni: 

 a gazdasági társaság 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 tőkéje és a jegyzett tőkéje, illetve a befektetés könyv 

szerinti értéke és névértéke arányát. 



32 
 

A gazdasági társaságokban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztésének 

meghatározásához biztosítani kell az adatok összegyűjtését, információk feldolgozását, 

valamint az értékvesztésre vonatkozó javaslat elkészítését.  

A felülvizsgálat során tett megállapításokról feljegyzést kell készíteni. A feljegyzésben 

rögzíteni kell az értékvesztés okát, mértékét. 

 
b./ a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, valamint a forgóeszközök között 

kimutatott éven túli értékpapírok értékvesztésének megállapításához, azok piaci 

megítéléséből kell kiindulni. 

Az értékpapír piaci értéke 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 majd meg. 

Az értékpapírok értékvesztésének meghatározásához biztosítani kell az adatok összegyűjtését, 

az információk feldolgozását, valamint az értékvesztésre vonatkozó javaslat elkészítését. 

A felülvizsgálat során tett megállapításokról feljegyzést kell készíteni. A feljegyzésben 

rögzíteni kell az értékvesztés okát, mértékét. 

 
Értékvesztés visszaírása 

Amennyiben 

a./ a gazdasági társaságokban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetések piaci értéke 

jelentősen, 15 %-kal és tartósan meghaladja a könyv szerinti értéket, 

b./ a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok piaci értéke jelentősen, 15 %-kal és 

tartósan meghaladja a könyv szerinti értéket, 

c./ a forgóeszközök között kimutatott éven túli lejáratú értékpapírok a piaci értéke jelentősen, 

15 %-kal és tartósan meghaladja a könyv szerinti értéket, a korábban elszámolt 

értékvesztést visszaírással csökkenteni kell.  

Az értékvesztés visszaírásával a könyv szerinti érték nem haladhatja 

meg 

a./ a gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés Szt. szerinti 

bekerülési (beszerzési) értékét, 
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b./ a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Szt. szerinti bekerülési (beszerzési) értékét, 

illetve, ha a beszerzési érték magasabb a névértéknél az adott értékpapír névértékét, 

c./ a forgóeszközök között kimutatott éven túli lejáratú értékpapírok Szt. szerinti bekerülési 

(beszerzési) értékét, illetve, ha a beszerzési érték magasabb a névértéknél az adott értékpapír 

névértékét. 

Az értékvesztés elszámolásának, valamint azok visszaírásának előkészítéséért, a szükséges 

dokumentumok, bizonylatok összeállításáért a Gazdálkodási Iroda vezetője felel. 

 

6.6. Értékhelyesbítés elszámolása 
 
A költségvetési szervek, ha az eszközeik esetében a piaci értékelés szabályait választják, 

akkor alkalmazniuk kell az értékhelyesbítésre vonatkozó szabályokat. 

A költségvetési szerveknek az értékhelyesbítés elszámolására az Szt. 57. § (3) és az 58. § (1), 

(5)–(9) bekezdéseiben foglaltakat kell alkalmazniuk. 

Az Önkormányzat és intézményei nem alkalmazzák egy eszközcsoportra sem az 

értékhelyesbítés elszámolását. 

 
Értékhelyesbítés, annak módosítása 

Amennyiben az Hatvani Polgármesteri Hivatalnál és az Önkormányzatnál tevékenységét 

tartósan szolgáló vagyoni értékű jog, szellemi termék, ingatlan, gép, berendezés, felszerelés, 

jármű tulajdoni részesedést jelentő befektetés piaci értéke jelentősen és tartósan meghaladja az 

adott eszköznek az elszámolt terven felüli értékcsökkenés, értékvesztés visszaírása utáni 

könyv szerinti értéket, úgy a különbözetet az eszközök között értékhelyesbítésként, a saját 

tőkén belül értékelési tartalékként lehet kimutatni. 

Az értékhelyesbítéssel növelt eszközt évente értékelni kel az esetleges módosítást leltárral kell 

alátámasztani. Ha az új érték az előző évi értéket meghaladja, úgy az értékelési tartalékkal 

szemben növelni kell az értékhelyesbítést. Ha az új érték alacsonyabb, int az előző évi érték, 

úgy az értékhelyesbítést a kimutatott értékhelyesbítés összegéig csökkentetni kell. 

Az értékhelyesbítés megállapításának, elszámolásának szabályszerűségét könyvvizsgáló 

ellenőrzi. 

Az értékhelyesbítés nagyságának megállapításánál az értékhelyesbítés akkor tekinthető 

tartósnak, ha az immateriális jószág, tárgyi eszköz, tulajdoni részesedést jelentő értékpapír 

piaci értéke egy évet meghaladóan emelkedik. Az értékhelyesbítés összege akkor tekinthető 

jelentős összegűnek, ha annak aránya a tartósság időszaka alatt meghaladja a nyilvántartási 
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érték 20 %-át.  Tulajdoni részesedés esetén jelentős összegűnek tekinthető a 20 %-on felüli 

értéknövekedés, illetve, ha az értéknövekedés összege a 100.000 Ft-ot meghaladja. 

 

7. Kis értékű készletek, követelések, behajthatatlan követelések  
 
7.1 Fajlagosan kis értékű készletek nagysága 
 
A szabályzat hatálya alá tartozó szervezeteknél fajlagosan kis értékű készletnek minősül 

minden olyan eszköz, amelynek könyv szerinti értéke nem haladja meg a 20.000,- Ft -ot. 

Az érték megállapításánál tekintettel kell lenni a szervezet nagyságára, az Szt. 56. § (3) 

bekezdésében foglalt előírásokra. 

 
 
7.2 Kis összegű követelések minősítése 
 
A szabályzat hatálya alá tartozó szervezet kis összegű követelésnek tekinti azt a követelést, 

amelynek összege nem haladja meg a 20.000,- Ft-ot. 

 
7.3 Behajthatatlan követelés 
 

 a Szt. 3.§ (4) bekezdés 10. pont a)-g) alpontja szerinti követelés azzal az eltéréssel, 

hogy nem tekinthető behajthatatlan követelésnek, ha a végrehajtás közvetlenül nem 

vezetett eredményre és a végrehajtást szüneteltetik, 

 a központi költségvetési törvényben meghatározott kis összegű követelések 

tekintetében – az olyan követelés, amelynél a fizetési meghagyásos eljárással vagy a 

végrehajtással kapcsolatos ráfordítások nincsenek arányban a követelés várhatóan 

behajtható összegével, 

 és az olyan követelés, amelynél az adós nem lelhető fel, mert a megadott címen nem 

található, és a felkutatása igazoltan nem jár eredménnyel. 

 

 

8. Immateriális javak, tárgyi eszközök üzembe helyezésének dokumentálása, 
értékpapírok számbavétele  
 
a) Az immateriális javak, tárgyi eszközök állománynövekedése: 
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 más gazdálkodótól, egyéb személytől, szervezettől vásárolt, beszerzett, vagy 

egyéb módon megszerzett (pl.: térítés nélkül átvett, követelés fejében átvett, 

fellelt) 

Az állománynövekedést követően az eszközt üzembe kell helyezni. Ezen üzembe helyezés 

dokumentuma az állományba vételi bizonylat (kereskedelmi forgalomban beszerezhető tárgyi 

eszközök esetében) az üzembe helyezési okmány, mely az alábbi adatokat tartalmazza: 

 iktatószámot, 

 az üzembe helyezendő eszköz pontos megnevezését, azonosító számát, 

 az üzemeltető megnevezését és címét, 

 az eszközzel együtt üzembe helyezett tartozékok részletes jegyzékét,  

 az üzembe helyezés időpontját, 

 az üzembe helyezéskor szükséges hatósági igazolásokat, 

 az üzembe helyezett eszköz aktivált értékét, 

 a terv szerinti értékcsökkenés számításának kezdő időpontját, 

 az üzembe helyezésért felelős személy megnevezését. 

Az üzembe helyezési okmány kiállításáért a Műszaki és Városfejlesztési Iroda felelős. 

Elkészítésének és a Gazdálkodási Irodára történő leadásának határideje a beruházás, felújítás 

befejezését követő 15. nap. 

Az önállóan működő intézmények esetében a pénzügyi-gazdasági feladatok, a 

munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás szerint kell eljárni. 

Idegen kivitelezésnél a bekerülési érték tartalmi összetevői a következők: 

 vételár engedményekkel és felárakkal módosított összeg, 

 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, 
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 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 estében 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 

kapcsolódód devizakötelezettségnek az eszköz üzembe helyezéséig terjedő időszakra 

elszámolt árfolyam-különbözete függetlenül attól, hogy az árfolyamnyereség vagy 

árfolyamveszteség. 

Nem aktiválható kiadások köre: 

 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. 

 
b) Az értékpapírok forgóeszközként, illetve pénzügyi befektetésként történőszámbavétele 

 
A Szt. előírásai szerint a befektetett pénzügyi eszközök között tartós hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapírként azokat az értékpapírokat kell nyilvántartani, amelyek lejárata, 

beváltása a tárgyévet követő költségvetési évben nem szándékozik értékesíteni. Ebben az 

esetben a befektetés (megvásárlás) tartós, hosszabb – legalább egy évet meghaladó – időre 

szóló döntésre épül. 

A Szt. előírása alapján a forgóeszközök között értékpapírként 



37 
 

 forgatási célból, 

 átmeneti, nem tartós befektetésként vásárolt, hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapírokat, valamint 

 tulajdoni részesedéseket jelentő befektetéseket kell kimutatni. 

 

A Hatvani Polgármesteri Hivatalnál a megvásárolt értékpapírok befektetett pénzügyi 

eszközzé, illetve forgóeszközzé történő minősítésére a polgármester a jogosult.  

A minősítést a vásárlással egyidejűleg, az értékpapíroknak a könyvviteli nyilvántartásba 

történő számbavétele előtt el kell végezni. 

A mérlegvalódiság biztosítása érdekében az éves költségvetési beszámoló részét képező 

mérleg készítésekor, a december 31-én meglévő valamennyi értékpapírt felül kell vizsgálni 

abból a szempontból, hogy azt a mérleggel lezárt évet követően tartósan, vagy nem tartósan 

szándékozik a Polgármesteri Hivatal megtartani. 

Az adott értékpapírt a minősítésnek megfelelően kell a mérlegben – befektetett-, vagy 

forgóeszközként – szerepeltetni, és biztosítani kell a könyvviteli nyilvántartások – 

átminősítésnek megfelelő – módosítását is. 

Az értékpapírok év végi minősítése a polgármester kizárólagos hatáskörébe tartozik. 

 

9. A számviteli politika (Szabályzat) keretében kötelezően elkészítendő szabályzatok 
 
A számviteli politika elválaszthatatlan részét képezi 

 Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata, 

 Eszközök és források értékelési szabályzata, 

 Az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat 

 Pénzkezelési szabályzat. 

 

 

IV. Záró rendelkezések, hatálybalépés dátuma, jóváhagyás 
 

A Számviteli politikában foglalt előírások és a kapcsolódó szabályzatok a Hatvani 

Polgármesteri Hivatalnál, Hatvan Város Önkormányzatánál, a hozzárendelt önállóan 

működő intézményeknél, Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatánál, valamint a 
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Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulásnál 

valamennyi érintett személyre vonatkoznak.  

A számviteli politika aláírását követő napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2022. január 

1. napjától kell alkalmazni. 

 

Melléklet: megismerési nyilatkozat 
 

 

Hatvan, 2022. február 1. 
 
 
 
 
 
 
dr. Kovács Éva      Horváth Richárd 
       jegyző           polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 
 

1. melléklet 

 
Megismerési nyilatkozat 

 
A Számviteli politikában foglaltakkal egyetértek, azt jóváhagyom. Tudomásul veszem, hogy 
az abban foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani. Az abban foglaltak 
értelemszerű alkalmazását az általam vezetett Költségvetési szervre elrendelem. 

 
 

Név Beosztás Aláírás 

Nagyné Kis Gabriella Hatvani Százszorszép Óvoda 
intézményvezetője 

 

Pető Lászlóné  Hatvani Brunszvik Teréz 
óvoda intézményvezetője 

 

Tormáné Tóth Éva Hatvani Csicsergő Óvoda 
intézményvezetője 

 

Bereczkiné Valter Anita Hatvani Gesztenyéskert 
Óvoda intézményvezetője 

 

Takóné Kovács Judit Hatvani Napsugár Óvoda 
intézményvezetője 

 

Varsányi Mónika Hatvani Varázskapu Óvoda 
intézményvezetője 

 

Sármányné Őszi Krisztina Hatvani Vörösmarty téri 
Óvoda intézményvezetője 

 

Kökény Ferenc  Hatvany Lajos Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény 
intézményvezetője 

 

Valló Ede Grassalkovich Művelődési 
Ház intézményvezetője 

 

Sinkovics Erika Ady Endre Könyvtár 
intézményvezetője 

 

Semperger Katalin Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat 
intézményvezetője 

 

Baranyi Béla Hatvan Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata 
elnöke 

 

Kómár József Hatvan és Környéke 
Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás elnöke 

 

 



Hatvani Polgármesteri Hivatal 

HAT/                     /2022. 
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Bevezető 

 

A költségvetési szerveknek az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 51. § (2) bekezdése szerint Számlarendet kell az egységes 

számlakeret alapján készíteniük. A Számlarend elkészítésénél figyelembe kell venni a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 161. §-ában foglaltakat azzal az eltéréssel, hogy a 

költségvetési szerv által alkalmazott főkönyvi számlák tartalmát, a számlát érintő növekedési 

és csökkenési jogcímeket, a kapcsolódó gazdasági eseményeket, a más főkönyvi számlákkal 

való kapcsolatát kizárólag akkor kell szabályozni, ha azokról az Áhsz. nem rendelkezik. Az 

egyes főkönyvi számlákhoz kapcsolódó gazdasági események megnevezésénél feltétlenül 

figyelembe kell venni az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események 

kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendeletben (a továbbiakban: 

NGM rendelet) foglaltakat. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ahol az NGM rendelet a 

gazdasági eseményekhez tartozó könyvelési tételeket rögzíti, azokat a Számlarendben már 

nem kell megismételni 

 

I. Általános rész 

1. A Számlarend célja 

A Hatvani Polgármesteri Hivatal meghatározza a folyamatos könyvvezetés szabályait – az 

Szt. és az Áhsz. előírásaira figyelemmel, amely alapján a költségvetési beszámoló, az időközi 

mérlegjelentés maradéktalanul elkészíthető. 

Számlarendet minden könyvvezetésre kötelezett költségvetési szervnek kell készítenie. 

A Számlarend célja továbbá, hogy a Hatvani Polgármesteri Hivatal hatályos számviteli 

politikájának technikáját részletezze, és ezzel is biztosítsa a költségvetési beszámoló 

készítéséhez szükséges alapinformációkat. 

 

2. A Számlarenddel szembeni követelmények 

A Hatvani Polgármesteri Hivatal könyvviteli rendszerét – hasonlóan a vállalkozásokhoz – 

számlarend rögzíti, így a számviteli politika is érvényesül a számlarendben. A két szabályozás 

közül azonban tartalmi és időbeli prioritása a számviteli politikának van, a számlarend a 

számviteli politika gyakorlati érvényesítését biztosítja. 

Az Szt. szerint a számlarendnek a következőket kell tartalmaznia: 

 minden alkalmazásra kijelölt számla számjelét és megnevezését; 
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 a főkönyvi számla tartalmát, ha az a megnevezésből nem egyértelműen 

következik; 

 a főkönyvi számlára történő könyvelés jogcímeit, a számlát érintő gazdasági 

eseményeket, más számlákkal való kapcsolatát; 

 a főkönyvi számla és az analitikus nyilvántartás kapcsolatát; 

 a számlarendben foglaltakat alátámasztó bizonylati rendet. 

 

A költségvetési szerveknél az Áhsz. a számlarend kialakításához az Szt. előírásain túlmenően 

a következő tartalmi szempontok megjelenítését is megfogalmazza: 

 biztosítani kell a beszámoló valódiságának alátámasztását; 

 megfelelő bizonylati és okmányfegyelmet kell kialakítani; 

 szabályozni kell az eszközök minősítési rendjét, annak szempontjait; 

 ki kell alakítani a részletező (analitikus) nyilvántartások körét, a 

nyilvántartások vezetésének szabályait, a főkönyvi könyveléssel való 

egyeztetési pontokat; 

 szabályozni kell a sajátos elszámolásokat. 

 

3. A Számlarend elkészítéséért, tartalmáért, megváltoztatásáért felelős személy kijelölése 

A Számlarenddel összefüggő feladatok elvégzéséért (összeállításáért), a naprakész 

könyvvezetés helyességéért a Gazdálkodási Iroda vezetője, jóváhagyásáért a Jegyző a felelős. 

Az újonnan alakuló költségvetési szerv köteles a Számlarendjét a megalakulás időpontjától 

számított 90 napon belül elkészíteni. Az Áhsz. módosításának hatálybalépését követő 90 

napon belül kell elkészíteni a Számlarend módosított változatát. 

 

4.  A Számlarendre vonatkozó jogszabályi előírások 

A költségvetési szervek Számlarendjének elkészítésére az Szt. 161. §-ában és az Áhsz. 51. §-

ában foglaltak vonatkoznak. 

 

Ennek lényege a következő: 

A költségvetési szerveknek az Áhsz. 16. mellékletében foglalt egységes számlakeret alapján 

el kell készíteniük a saját Számlarendjüket. Az Áhsz. két kivételtől eltekintve a Számlarend 

elkészítésénél úgy rendelkezik, hogy a költségvetési szerveknek az Szt. 161. §-ában foglaltak 

szerint kell eljárniuk. 
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Ennek megfelelően a Számlarend tartalma a következő: 

 minden alkalmazásra kijelölt számla számjele és megnevezése (Számlatükör, 

ez elválaszthatatlan része a Számlarendnek; 

 a számla tartalma, ha az a számla megnevezéséből egyértelműen nem 

következik, továbbá a számla értéke növekedésének, csökkenésének jogcímei, 

a számlát érintő gazdasági események és azok más számlákkal való 

kapcsolatát. Az Szt.-nek ezt az előírását csak azokban az esetekben kell a 

költségvetési szerveknek alkalmazniuk, ahol erről az Áhsz. nem rendelkezik; 

 a főkönyvi számla és az analitikus nyilvántartás kapcsolatát, a két nyilvántartás 

közötti számszerű egyeztetési lehetőséget biztosítani kell; 

 a számlarendben foglaltakat alátámasztó bizonylati rend.  

 

Az Áhsz. 14. mellékelte tartalmazza a részletező nyilvántartások tartalmi szabályát. Ehhez 

kapcsolódóan az Áhsz 51. § foglaltaknak megfelelően a részletező nyilvántartások 

vezetésének módját, azoknak a kapcsolódó könyvviteli és nyilvántartási számlákkal való 

egyeztetését, annak dokumentálását, valamint a részletező nyilvántartások és az egységes 

rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlák adataiból a pénzügyi 

könyvvezetéshez készült összesítő bizonylatok (feladások) elkészítésének rendjét, az 

összesítő bizonylat tartalmi és formai követelményeit a számlarendben kell szabályozni. 

 

 

II. Részletes szabályok 

A Számlarend összeállításánál az előzőekben ismertetett szabályokon túlmenően a Hatvani 

Polgármesteri Hivatalnak feltétlenül figyelembe kell venniük, hogy az Áhsz. 2014. január 1-

jétől kétféle számvitel egymás melletti, egymásra épülve történő bevezetését írta elő. 

Az egyik számvitel a költségvetési számvitel, amely a bevételi és kiadási előirányzatok 

alakulásának, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, és ezek 

teljesítésének, továbbá a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből 

kapott támogatások felhasználásának a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, 

áttekinthető nyilvántartását és az éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részei 

megbízható és valós összképet mutató elkészítését biztosítja. 
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A költségvetési számvitelben a 03–09. főkönyvi számlacsoportokban és a 00. Nyilvántartási 

ellenszámlákon kell könyvelni. 

A pénzügyi számvitel a vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredménye valóságnak 

megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását és az éves költségvetési 

beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható és valós összképet mutató elkészítését 

biztosítja. 

A pénzügyi számvitelben, az 1–9. számlaosztályokban és a 01., 02. számlacsoportokban kell 

könyvelni. 

 

1.  A számlaosztályok tartalma 

Pénzügyi számvitel 

1. Számlaosztály: Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 

Ebben a számlaosztályban kell kimutatni: 

 az immateriális javakat; 

 tárgyi eszközöket; 

 befektetett pénzügyi eszközöket; 

 koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöket (kizárólag 

államháztartáson kívülre). 

 

Az 1. számlaosztályba tartozó főkönyvi számlákhoz az NGM rendelet a következő, 

kötelezően alkalmazandó elszámolási szabályokat írja elő: 

 Immateriális javak beszerzésével, előállításával, beruházásokkal 

kapcsolatos elszámolások NGM rendelet II. fejezet, 

 Immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel kapcsolatos egyéb 

elszámolások III. fejezet, 

 Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos elszámolások IV. fejezet. 

 

2. Számlaosztály: Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 

Ebben a számlaosztályban kell kimutatni: 

 a vásárolt készleteket; 

 az átsorolt, követelés fejében átvett készleteket, egyéb készleteket; 

 befejezetlen termelést, félkész termékeket, készterméketeket, állatokat; 

 értékpapírokat (ahol ezt jogszabály engedi, pl. MTA kutatóintézetek). 
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A 2. számlaosztályba tartozó főkönyvi számlákhoz az NGM rendelet a következő, kötelezően 

alkalmazandó elszámolási szabályokat írja elő: 

 Vásárolt készletekkel kapcsolatos elszámolások – NGM rendelet V. 

fejezet, 

 Saját termelésű készletekkel kapcsolatos elszámolások – NGM rendelet 

VI. fejezet. 

 

3. Számlaosztály: Pénzeszközök, követelések, aktív időbeli elhatárolások 

Ebben a számlaosztályban kell kimutatni: 

 pénzeszközöket 

 hosszú lejáratú betéteket; 

 pénztárakat, csekkeket, betétkönyveket; 

 fizetési számlákat; 

 idegen pénzeszközöket; 

 követeléseket; 

 sajátos elszámolásokat; 

 aktív időbeli elhatárolásokat. 

 

A 3. számlaosztályba tartozó főkönyvi számlákhoz az NGM rendelet a következő kötelezően 

alkalmazandó elszámolási szabályokat írja elő: 

 Pénzeszközökkel, finanszírozással kapcsolatos elszámolások – NGM 

rendelet VII. fejezet, 

 Támogatásokkal, ellátásokkal kapcsolatos elszámolások – NGM X. 

fejezetből a követelésekre vonatkozó könyvelési tételek, 

 Közhatalmi bevételekkel kapcsolatos elszámolások – NGM rendelet XI. 

fejezetből a követelésekre vonatkozó könyvelési tételek, 

 Egyéb gazdasági események elszámolásai – NGM rendelet XII. 

fejezetből a követelésekre vonatkozó könyvelési tételek, 

 Aktív időbeli elhatárolásra – NGM rendelet I. fejezet H. pont, 

 Sajátos elszámolások – NGM rendelet XI. fejezetből a 36. 

számlacsoportokba tartozó tételek, az NGM rendelet VIII. fejezetéből 

(Személyi juttatásokkal kapcsolatos elszámolásokból) a 36. 

számlacsoportba tartozó tételek, 
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 Általános forgalmi adó elszámolás – NGM rendelet XII. fejezet C. pont, 

 Egyéb gazdasági események elszámolásaiból – az NGM rendelet XII. 

fejezet G., H., J. pont. 

 

4. Számlaosztály: Források 

Ebben a számlaosztályban kell kimutatni: 

 saját tőkét, 

 kötelezettséget, 

 passzív időbeli elhatárolásokat, 

 évi mérlegszámlákat. 

 

A 4. számlaosztályba tartozó főkönyvi számlákhoz az NGM rendelet a következő, kötelezően 

alkalmazandó elszámolási szabályokat írja elő: 

 Könyvviteli zárlat sajátos elszámolásai – NGM rendelet XIII. fejezetből 

az évi mérlegszámlákra vonatkozó könyvelési tételek, 

 Könyvviteli nyitás feladatai – NGM rendelet XIV. fejezetből az évi 

mérlegszámlákra vonatkozó könyvelési tételek, 

 Passzív időbeli elhatárolásokhoz: 

 NGM rendelet I. fejezet C. pont, 

 NGM rendelet III. fejezet A., E. pont, 

 NGM rendelet V. fejezet C. pont. 

 kötelezettségekre 

 NGM rendelet I. fejezet összefoglaló táblázat, 

 NGMA rendelet II–XII. fejezetekben a kötelezettségekre vonatkozó 

könyvelési tételek. 

 

5. Számlaosztály: Költségnemek 

Ebben a számlaosztályban kell kimutatni: 

 anyagköltséget, 

 igénybe vett szolgáltatások költségeit, 

 bérköltséget, 

 személyi jellegű egyéb kifizetéseket, 

 bérjárulékokat, 
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 értékcsökkenési leírásokat, 

 aktivált saját teljesítmények értékét, 

 költségnem-átvezetési számlákat. 

 

Az 5. számlaosztályba tartozó főkönyvi számlákhoz az NGM rendelet a következő kötelezően 

alkalmazandó elszámolási szabályokat írja elő: 

 NGM rendelet I. fejezet A. pont táblázata; 

 NGM rendelet V. fejezet, VI. fejezet, VIII. fejezet, IX. fejezet; 

 NGM rendelet XII. fejezetből A., G. pont; 

 NGM rendelet XIII. fejezetből az 5. számlaosztályra vonatkozó zárási 

tételek. 

 

6. Számlaosztály: Általános költségek 

A Hatvani Polgármesteri Hivatal a 6. számlaosztályra nem könyvel. 

 

7. Számlaosztály: Szakfeladatok költségei 

Ebben a számlaosztályban kell kimutatni a költségviselőket szakfeladatokra tagolva. A 7. 

számlaosztályba tartozó főkönyvi számlák számozása a következő: 

 7 + szakfeladat száma számozással és a szakfeladat megnevezésével. 

 

A 7. számlaosztályba tartozó főkönyvi számlákhoz az NGM rendelet külön fejezetet nem 

rendelt hozzá, így értelemszerűen az 5. számlaosztálynál felsorolt könyvelési tételeket kell 

ennél a számlaosztálynál megjelölni. 

 

8. Számlaosztály: Elszámolt költségek és ráfordítások 

Ebben a számlaosztályban kell kimutatni 

 anyagjellegű ráfordítások, 

 személyi jellegű ráfordítások, 

 értékcsökkenési leírás, 

 egyéb ráfordítások, 

 pénzügyi műveletek ráfordításai, 

 rendkívüli ráfordítások. 
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A 8. számlaosztályba tartozó főkönyvi számlákhoz az NGM rendelet a következő kötelezően 

alkalmazandó elszámolási szabályokat írja elő: 

 NGM rendelet I. fejezet A. pont táblázat, 

 NGMA rendelet XIII. fejezetből a 8. számlaosztályt érintő zárlati 

feladatok, 

 NGMA rendelet II–XII. fejezetekből a 8. számlaosztályt érintő 

könyvelési tételek. 

 

9. Számlaosztály: Eredményszemléletű bevételek 

Ebben a számlaosztályban kell kimutatni: 

 tevékenység nettó eredményszemléletű bevételeit, 

 egyéb eredményszemléletű bevételeket, 

 pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételeit, 

 rendkívüli eredményszemléletű bevételeket. 

 

A 9. számlaosztályba tartozó főkönyvi számlákhoz az NGM rendelet a következő kötelezően 

alkalmazandó elszámolási szabályokat írja elő: 

 NGM rendelet I. fejezet A. pont táblázata 

 NGM rendelet XI. fejezet közhatalmi bevételek, 

 NGM rendelet XII. fejezet B. pont (szolgáltatásnyújtás). 

 

01–02. Nyilvántartási számlák 

Ebben a két számlacsoportban kell kimutatni a befektetett eszközök és készletek közül azokat 

az eszközöket, melyek értékkel nem szerepelhetnek a mérlegben. 

Az NGM rendeletből itt hivatkozásnak az I. fejezet A. pontját kell megjelölni. 

 

Az előzőekben felsorolt számlaosztályok és a 01–02. Nyilvántartási számlacsoportok a 

pénzügyi számvitel körébe tartoznak. 

 
Költségvetési számvitel 

A költségvetési számvitelben a 03–09. főkönyvi számlacsoportok számláira és a kapcsolódó 

ellenszámlákra kell könyvelni. 

 

A költségvetési számvitelben a 03–09. számlacsoportok besorolása a következő 
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03. Függő és biztos (jövőben) követelések 

04. Függő kötelezettségek 

05. Kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, 

teljesítés 

09. Bevételi előirányzatok, követelések, teljesítés 

 

A 05. és 09. számlacsoportok további alábontása az Áhsz. 15. mellékletében meghatározott 

rovatrendi besoroláshoz igazodik. 

A főkönyvi számlák felépítése 

05 kiadási rovat (1) előirányzat 

(2) kötelezettségvállalás 

(3) teljesítés 

 

09 bevételi rovat (1) előirányzat 

(2) követelés 

(3) teljesítés 

 

 

A 03–09. számlacsoportokhoz elsődlegesen az NGM I. fejezetének táblázatát, valamint a B., 

E., G., J., K. és L. pontban foglalt könyvelési tételeket kell figyelembe venni. 

Az NGM rendelet II–XIV. fejezeteiben szintén konkrét könyvelési tételek kerültek 

meghatározásra, melyek elszámolása az összefoglaló 3. ábrának a részét képezi! 
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A költségvetési számvitel főbb összefüggéseit a következő számlaösszefüggések mutatják 

 

 

Előirányzatok       

05(1) Kiadás  001 Ellenszámla  09(1) Bevétel 

Eredeti előirányzat Csökkenések (–)  
Kiadási előirányzatok 

csökkenés (–) 

Kiadási előirányzatok 

növekedése (+) 
 (–) Csökkenések Eredeti előirányzat 

(+) Növekedések    
Bevételi előirányzatok 

növekedés (+) 

Bevételi előirányzatok 

csökkenése (–) 
   (+) Növekedések 

              

        

 

 

Követelések – kötelezettségvállalások elszámolása 

05(2) Kötelezettségvállalás  

0021 Kötelezettségvállalás 

ellenszámla  0041 Követelés ellenszámla  09(2) Követelés 

(–) Csökkenés 
Nyitóegyenleg 

(+) Növekedés 
 

Nyitóegyenleg 

(+) Növekedés 
(–) Csökkenés  (–) Csökkenés 

Nyitóegyenleg 

(+) Növekedés 
 

Nyitóegyenleg 

(+) Növekedés 
(–) Csökkenés 

                   

           

Tárgyév – előző év megkülönböztetése az ellenszámlával és részletező nyilvántartásban 
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Teljesítések          

           

05(3) Kiadási teljesítés  003 Kiadási teljesítés ellenszámla  

005 Bevételi teljesítés 

ellenszámla  09(3) Bevételi teljesítés 

(+) Növekedés (–) Csökkenés  (–) Csökkenés (+) Növekedés  (+) Növekedés (–) Csökkenés  (–) Csökkenés (+) Növekedés 

                   

Funkcionális osztályozást az ellenszámlán kell jelölni.    
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2. Nyitó- és nyitás utáni tételek 

A Hatvani Polgármesteri Hivatal nyitó- és nyitás utáni tételeinek könyvelése az NGM 

rendelet XIV. fejezetének megfelelően történik. 

Felelős a Gazdálkodási Iroda dolgozója, kinek munkaköri leírásában rögzítésre került. 

Pl. maradvány elszámolása költségvetési bevételi teljesítésként: 

felelős: Gazdálkodási Iroda vezetője 

határidő: éves költségvetési beszámoló leadását követő 30 nap. 

3. Zárlati feladatok 

A Hatvani Polgármesteri Hivatal a zárlati utáni tételek könyvelése esetében az NGM rendelet 

XIII. fejezete a mérvadó, mely a zárlati tételeket tartalmazza. 

Az Áhsz. 53. §-ában felsorolt feladatok alapul vételével: 

felelősök: a Gazdálkodási Iroda dolgozói, munkaköri leírásukban megfogalmazottak szerint. 

 
4. A részletező (analitikus) nyilvántartások köre és a főkönyvi könyvelés kapcsolata 

Ebben a fejezetben az Áhsz. 14. mellékeltében rögzített a részletező nyilvántartásokra 

vonatkozó előírásokat kell az adott költségvetési szervre értelemszerűen szabályozni. 

A szabályozásnál figyelembe kell venni, hogy az Áhsz. 14. mellékletében foglalt 

nyilvántartásokat kötelező vezetni, ha a költségvetési szerv elszámolásaiban az adott eszköz, 

forrás, előirányzat, kötelezettségvállalás megjelenik. 

A részletező nyilvántartások esetében célszerű a következő területeken az Áhsz. 14. 

mellékletében foglaltakon túlmenően további nyilvántartásokat kialakítani: 

 a költségvetési számvitelben a kötelezettségvállalások és végleges 

kötelezettségvállalások elkülönítése a 05. számlacsoporthoz kapcsolódóan, 

rovatrendi megbontásban; 

 a költségvetési számvitelben célszerű az előző évi maradvány felhasználásához 

külön részletező nyilvántartást vezetni, jogcímenként, évenként; 

 a kormányzati funkciókra történő kiadási és bevételi teljesítéseket rovatrendi 

bontásban kell gyűjteni; 

 a pénzügyi számvitelben a 36. sajátos elszámolásoknál célszerű külön 

részletező nyilvántartásokat vezetni, de lehet a főkönyvi számlákat is ezekben 

az esetekben alábontani; 

 az időbeli elhatárolásokhoz jogcímek szerinti tételes részletező nyilvántartás 

vezetése célszerű. 
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A Hatvani Polgármesteri Hivatal pénzügyi és könyvvezetési feladatainak ellátását az ASP 

gazdálkodási szakrendszerben végzi. 

A könyvelési feladatok elvégzéséért a Gazdálkodási Iroda azon dolgozói a felelősek, mely 

dolgozók munkaköri leírásában a feladat rögzítésre került. 

5. A könyvvezetési feladatokat alátámasztó bizonylati rend és az alkalmazott 

bizonylatok 

Ebben a fejezetben kellene bemutatni a bizonylati renddel kapcsolatos szabályokat. Ez a 

szabályozás külön szabályzatban került rögzítésre.  

 

 

 

III. Záró rendelkezések, hatálybalépés dátuma, jóváhagyás 

A szabályzat kiterjed a Hatvani Polgármesteri Hivatalnál, a hozzárendelt önállóan működő 
intézményeknél, Hatvan Város Önkormányzatánál, Hatvan Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatánál, valamint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulásnál valamennyi érintett személyre.  
A számlarend karbantartásáért, betartatásáért a Gazdálkodási Iroda vezetője tartozik 
felelősséggel. 
A szabályzat az aláírását követő napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2022. január 1. 
napjától kell alkalmazni. 

 

Mellékletek:  

Kormányzati funkciók intézményenként 

Számlatükör intézményenként 

 

 

Hatvan, 2022. március 1. 

 
 
 
 
 
  dr. Kovács Éva       Horváth Richárd 
         jegyző           polgármester 



2022. Kormányzati funkciók intézményenként

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
COFOG kód COFOG megnevezés

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
084031 Civil szervezetek működési támogatása
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása
083030 Egyéb kiadói tevékenység
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai
073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
081044 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása
081042 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása
101231 Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

092260
Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával 
összefüggő működtetési feladatok

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
072111 Háziorvosi alapellátás
102040 Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

091220
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 
feladatok

092120
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 
feladatok

096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
018020 Központi költségvetési befizetések
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés
031030 Közterület rendjének fenntartása
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
064010 Közvilágítás
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
042110 Mezőgazdaság igazgatása
042120 Mezőgazdasági támogatások
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
041236 Országos közfoglalkoztatási program



045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
025010 Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása
042180 Állat-egészségügy
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
045120 Út, autópálya építése
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

HATVANI POLGÁRMESTERI HIVATAL
COFOG kód COFOG megnevezés

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

016010
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
018020 Központi költségvetési befizetések
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
031030 Közterület rendjének fenntartása
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041236 Országos közfoglalkoztatási program
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

ADY ENDRE KÖNYVTÁR
COFOG kód COFOG megnevezés

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044 Könyvtári szolgáltatások
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése



082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
083020 Könyvkiadás
083030 Egyéb kiadói tevékenység
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás

GRASSALKOVICH MŰVELŐDÉSI HÁZ
COFOG kód COFOG megnevezés

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

084070
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, 
működtetése

086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás

INTEGRÁLT KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY
COFOG kód COFOG megnevezés

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044 Könyvtári szolgáltatások
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
082080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
083020 Könyvkiadás
083030 Egyéb kiadói tevékenység
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei

HATVANI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA
COFOG kód COFOG megnevezés

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai
098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai
098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai

HATVANI CSICSERGŐ ÓVODA



COFOG kód COFOG megnevezés
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

HATVANI GESZTENYÉSKERT ÓVODA
COFOG kód COFOG megnevezés

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai
098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai
098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai

HATVANI NAPSUGÁR ÓVODA
COFOG kód COFOG megnevezés

018020 Központi költségvetési befizetések
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
018040 Elkülönített állami pénzalapok bevételei államháztartáson belülről
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai
098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai
098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai

HATVANI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA
COFOG kód COFOG megnevezés

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai
098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai
098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai

HATVANI VARÁZSKAPU ÓVODA
COFOG kód COFOG megnevezés

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

084070
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, 
működtetése

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai
098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai



098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai

HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA
COFOG kód COFOG megnevezés

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai
098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai
098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai

SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT
COFOG kód COFOG megnevezés

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása
101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása
101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
102031 Idősek nappali ellátása
102032 Demens betegek nappali ellátása
104012 Gyermekek átmeneti ellátása
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
104043 Család és gyermekjóléti központ
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
107052 Házi segítségnyújtás
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

HATVAN VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
COFOG kód COFOG megnevezés

011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

HATVAN ÉS KÖRNYÉKE TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉSE TÁRSULÁS
COFOG kód COFOG megnevezés

013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek



Számlatükörben található és a felhasználó által látható főkönyvi számok megtekintése

Főkönyvi számMegnevezés Évszám Állapot Tipus

001111 Alaptevékenység eredeti kiadási előirányzatainak nyilvántartási ellenszámlája 2022 Aktív Állományi

001121 Alaptevékenység évközi kiadási előirányzat módosítás nyilvántartási ellenszámlája 2022 Aktív Állományi

001211 Alaptevékenység eredeti bevételi előirányzatainak nyilvántartási ellenszámlája 2022 Aktív Állományi

001221 Alaptevékenység évközi bevételi előirányzat módosítás nyilvántartási ellenszámlája 2022 Aktív Állományi

0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla 2022 Aktív Állományi

0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla 2022 Aktív Állományi

0023 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla 2022 Aktív Állományi

0024 Költségvetési évet követően esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla 2022 Aktív Állományi

003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 2022 Aktív Állományi

003011130 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 2022 Aktív Állományi

003018030 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Támogatási célú finanszírozási műveletek 2022 Aktív Állományi

003052020 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 2022 Aktív Állományi

003064010 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Közvilágítás 2022 Aktív Állományi

003066020 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 2022 Aktív Állományi

003072111 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Háziorvosi alapellátás 2022 Aktív Állományi

003096015 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 2022 Aktív Állományi

003107060 Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 2022 Aktív Állományi

003634 Múzeumi egységek kiadásai 2022 Aktív Állományi

0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 2022 Aktív Állományi

0042 Költségvetési évet követően esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 2022 Aktív Állományi

005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 2022 Aktív Állományi

005011130 Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 2022 Aktív Állományi

005013350 Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 2022 Aktív Állományi

005018010 Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 2022 Aktív Állományi

005061030 Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Lakáshoz jutást segítő támogatások 2022 Aktív Állományi

005066020 Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 2022 Aktív Állományi

005072111 Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Háziorvosi alapellátás 2022 Aktív Állományi

005096015 Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 2022 Aktív Állományi

0061 Egyéb pénzügyi számvitel miatti nyilvántartási ellenszámla 2022 Aktív Állományi

01111112 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

01111113 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011111142 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011111143 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

01111192 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke 2022 Aktív Állományi

01111193 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes)vagyoni értékű jogok állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011111942 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011111943 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke 2022 Aktív Állományi

01111212 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

01111213 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011112142 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011112143 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

01111292 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

01111293 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011112942 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes kisértékű szellemi termékek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011112943 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, üzleti (forgalomképes) kisértékű szellemi termékek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

0111712 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

0111713 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

0111722 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

0111723 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

01118112 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

01118113 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

01118122 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

01118123 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

01118212 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes szellemi termékek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

01118213 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) szellemi termékek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

01118222 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

01118223 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

0111912 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

0111913 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes)vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

01119142 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

01119143 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

0111922 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

0111923 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

01119242 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kisértékű szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

01119243 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

011211111 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011211112 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföldek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

01121112 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

01121113 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

0112112111 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó lakótelkek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

0112112112 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű lakótelkek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011211212 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes lakótelkek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011211213 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) lakótelkek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

0112112211 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

0112112212 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb célú telkek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011211222 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011211223 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek akti vált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

0112113111 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó lakóépületek (ideértve lakások) akti vált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

0112113112 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011211312 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011211313 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

0112113211 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó, értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

0112113212 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011211322 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011211323 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

0112113311 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

0112113312 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb épületek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011211332 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011211333 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

0112114111 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó ültetvények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

0112114112 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ültetvények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011211412 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes ültetvények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011211413 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes)ültetvények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

0112114211 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó erdők aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

0112114212 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű erdők aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011211422 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes erdők aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011211423 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) erdők aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

0112114311 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó halastó aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

0112114312 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű halastó aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011211432 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes halastó aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011211433 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) halastó aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

0112114411 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő építmények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

0112114412 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű értékét nem csökkentő építmények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011211442 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő építmények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011211443 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes)értékét nem csökkentő építmények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

0112114811 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

0112114812 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011211482 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011211483 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

01121148411 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

01121148412 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

0112114842 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kisértékű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

0112114843 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) különféle kisértékű egyéb építmények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

0112115 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2022 Aktív Állományi

011219111 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termoföldek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011219112 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentoségu termoföldek aktivált állományának értéke2022 Aktív Állományi

01121912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termoföldek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

01121913 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) termoföldek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

0112192111 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó lakótelkek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi
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0112192112 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentoségu lakótelkek aktivált állományának értéke2022 Aktív Állományi

011219212 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes lakótelkek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011219213 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) lakótelkek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

0112192211 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

0112192212 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentoségu egyéb célú telkek aktivált állományának értéke2022 Aktív Állományi

011219222 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011219223 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek akti vált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

0112193111 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó lakóépületek (ideértve lakások) akti vált állományának értéke2022 Aktív Állományi

0112193112 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke2022 Aktív Állományi

011219312 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke2022 Aktív Állományi

011219313 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

0112193211 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke2022 Aktív Állományi

0112193212 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke2022 Aktív Állományi

011219322 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke2022 Aktív Állományi

011219323 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

0112193311 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

0112193312 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb épületek aktivált állományának értéke2022 Aktív Állományi

011219332 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011219333 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

0112194111 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó ültetvények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

0112194112 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentoségu ültetvények aktivált állományának értéke2022 Aktív Állományi

011219412 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes ültetvények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011219413 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) ültetvények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

0112194211 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó erdők aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

0112194212 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű erdők aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011219422 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes erdők aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011219423 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes)erdők aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

0112194311 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó halastó aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

0112194312 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű halastó aktivált állományának értéke2022 Aktív Állományi

011219432 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes halastó aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011219433 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) halastó aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

0112194411 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő építmények aktivált állományának értéke2022 Aktív Állományi

0112194412 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű értékét nem csökkentő építmények aktivált állományának értéke2022 Aktív Állományi

011219442 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő építmények aktivált állományának értéke2022 Aktív Állományi

011219443 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes)értékét nem csökkentő építmények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

0112194811 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke2022 Aktív Állományi

0112194812 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke2022 Aktív Állományi

011219482 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011219483 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes)különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

01121948411 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke2022 Aktív Állományi

01121948412 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke2022 Aktív Állományi

0112194842 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kisértékű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke2022 Aktív Állományi

0112194843 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke2022 Aktív Állományi

0112195 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2022 Aktív Állományi

0112612 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes termőföldek értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

0112613 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, üzleti (forgalomképes) termőföldek értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

0112622 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes telkek értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

0112623 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, üzleti (forgalomképes) telkek értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

0112632 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes épületek értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

0112633 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, üzleti (forgalomképes) épületek értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

0112642 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes építmények értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

0112643 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, üzleti (forgalomképes) építmények értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

011265 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

0112813111 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó lakóépületek (ideértve lakások) terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

0112813112 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű lakóépületek (ideértve lakások) terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

011281312 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

011281313 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

0112813211 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő épületek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

0112813212 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű értékét nem csökkentő épületek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

011281322 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

011281323 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő épületek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

0112813311 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

0112813312 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb épületek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

011281332 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

011281333 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb épületek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

0112814111 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó ültetvények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

0112814112 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentoségu ültetvények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

011281412 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes ültetvények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

011281413 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) ültetvények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

0112814211 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó erdők terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

0112814212 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű erdők terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

011281422 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes erdők terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

011281423 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) erdők terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

0112814311 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó halastó terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

0112814312 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű halastó terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

011281432 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes halastó terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

011281433 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) halastó terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

0112814411 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő építmények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

0112814412 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű értékét nem csökkentő építmények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

011281442 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő építmények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

011281443 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő építmények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

0112814811 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

0112814812 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

011281482 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

011281483 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

0112815 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

0112823111 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó lakóépületek (ideértve lakások) terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

0112823112 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű lakóépületek (ideértve lakások) terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

011282312 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

011282313 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

0112823211 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő épületek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

0112823212 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű értékét nem csökkentő épületek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

011282322 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

011282323 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő épületek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

0112823311 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

0112823312 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb épületek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

011282332 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

011282333 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb épületek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

011282412 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes ültetvények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

011282413 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) ültetvények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

0112824211 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó erdők terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

0112824212 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű erdők terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

011282422 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes erdők terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

011282423 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) erdők terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

0112824311 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó halastó terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

0112824312 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű halastó terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

011282432 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes halastó terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

011282433 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) halastó terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

0112824411 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő építmények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

0112824412 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű értékét nem csökkentő építmények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása2022 Aktív Állományi

011282442 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő építmények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

011282443 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő építmények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

0112824811 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

0112824812 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

011282482 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

011282483 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

0112825 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

011291 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott termőföldek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

011292111 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó lakótelkek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi
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011292112 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű lakótelkek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

01129212 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes lakótelkek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

01129213 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) lakótelkek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

011292211 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

011292212 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb célú telkek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

01129222 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

01129223 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

011293111 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó lakóépületek (ideértve lakások) terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

011293112 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű lakóépületek (ideértve lakások) terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

01129312 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

01129313 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

011293211 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

011293212 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű értékét nem csökkentő épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

01129322 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

01129323 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

011293311 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

011293312 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

01129332 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

01129333 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

01129412 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes ültetvények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

01129413 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) ültetvények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

011294311 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó halastó terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

011294312 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű halastó terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

01129432 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes halastó terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

01129433 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) halastó terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

011294411 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

011294412 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű értékét nem csökkentő építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

01129442 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

01129443 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

011294811 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

011294812 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

01129482 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

01129483 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

0112948411 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

0112948412 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

011294842 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kisértékű különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

011294843 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) különféle kisértékű egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

011295 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

011311111 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó informatikai eszközök aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011311112 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű informatikai eszközök aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

01131112 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

01131113 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

0113111411 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

0113111412 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011311142 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011311143 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011311211 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011311212 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

01131122 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

01131123 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

0113112411 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

0113112412 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011311242 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011311243 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011311311 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kulturális javak aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011311312 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kulturális javak aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

01131132 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kulturális javak aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

01131133 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kulturális javak aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

0113113411 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű kulturális javak aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

0113113412 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű kulturális javak aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011311342 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kisértékű kulturális javak aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011311343 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű kulturális javak aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011311411 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó hangszerek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011311412 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű hangszerek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

01131142 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes hangszerek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

01131143 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) hangszerek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

0113114411 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű hangszerek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

0113114412 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű hangszerek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011311442 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kisértékű hangszerek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011311443 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű hangszerek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011311511 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011311512 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz aktivált állományának értéke2022 Aktív Állományi

01131152 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

01131153 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

0113115411 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz aktivált állományának értéke2022 Aktív Állományi

0113115412 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz aktivált állományának értéke2022 Aktív Állományi

011311542 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011311543 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

01131162 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes járművek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

01131163 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011311642 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kisértékű járművek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011311643 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű járművek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011319111 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

011319112 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

01131912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

01131913 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

0113191411 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

0113191412 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű informatikai eszközök értéke2022 Aktív Állományi

011319142 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

011319143 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

011319211 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Aktív Állományi

011319212 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke2022 Aktív Állományi

01131922 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Aktív Állományi

01131923 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Aktív Állományi

0113192411 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke2022 Aktív Állományi

0113192412 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke2022 Aktív Állományi

011319242 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Aktív Állományi

011319243 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Aktív Állományi

011319311 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kulturális javak értéke 2022 Aktív Állományi

011319312 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kulturális javak értéke 2022 Aktív Állományi

01131932 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kulturális javak értéke 2022 Aktív Állományi

01131933 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kulturális javak értéke 2022 Aktív Állományi

0113193411 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű kulturális javak értéke 2022 Aktív Állományi

0113193412 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű kulturális javak értéke 2022 Aktív Állományi

011319342 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kisértékű kulturális javak értéke 2022 Aktív Állományi

011319343 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű kulturális javak értéke 2022 Aktív Állományi

011319411 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

011319412 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

01131942 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

01131943 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

0113194411 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

0113194412 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

011319442 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kisértékű hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

011319443 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

011319511 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke2022 Aktív Állományi

011319512 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke2022 Aktív Állományi

01131952 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke2022 Aktív Állományi

01131953 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke 2022 Aktív Állományi

0113195411 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke2022 Aktív Állományi

oldal: 3/32

exportálva: 2022-01-17 10:39 (729392-HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MP)



Számlatükörben található és a felhasználó által látható főkönyvi számok megtekintése

Főkönyvi számMegnevezés Évszám Állapot Tipus

0113195412 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke2022 Aktív Állományi

011319542 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke2022 Aktív Állományi

011319543 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke2022 Aktív Állományi

01131962 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes járművek értéke 2022 Aktív Állományi

01131963 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) járművek értéke 2022 Aktív Állományi

011319642 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kisértékű járművek értéke 2022 Aktív Állományi

011319643 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű járművek értéke 2022 Aktív Állományi

0113612 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

0113613 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

0113622 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

0113623 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

0113632 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes kulturális javak értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

0113633 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, üzleti (forgalomképes) kulturális javak értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

0113642 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes hangszerek értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

0113643 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, üzleti (forgalomképes) hangszerek értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

0113652 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő eszköz értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

0113653 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő eszköz értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

0113662 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes járművek értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

0113663 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, üzleti (forgalomképes) járművek értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

011381111 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó informatikai eszközök terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

011381112 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű informatikai eszközök terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

01138112 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

01138113 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

011381211 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

011381212 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb gép, berendezés és felszerelés terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

01138122 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

01138123 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

011381311 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kulturális javak terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

011381312 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kulturális javak terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

01138132 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kulturális javak terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

01138133 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kulturális javak terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

011381411 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó hangszerek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

011381412 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű hangszerek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

01138142 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes hangszerek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

01138143 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) hangszerek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

011381511 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

011381512 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terven felüli értékcsökkenése2022 Aktív Állományi

01138152 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

01138153 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

01138162 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes járművek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

01138163 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) járművek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

011382111 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó informatikai eszközök terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

011382112 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű informatikai eszközök terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

01138212 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

01138213 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

011382211 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

011382212 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb gép, berendezés és felszerelés terven felüli értékcsökkenésének visszaírása2022 Aktív Állományi

01138222 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

01138223 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

011382311 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kulturális javak terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

011382312 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kulturális javak terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

01138232 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kulturális javak terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

01138233 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kulturális javak terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

011382411 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó hangszerek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

011382412 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű hangszerek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

01138242 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes hangszerek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

01138243 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) hangszerek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

011382511 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terven felüli értékcsökkenésének visszaírása2022 Aktív Állományi

011382512 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terven felüli értékcsökkenésének visszaírása2022 Aktív Állományi

01138252 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

01138253 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

01138262 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes járművek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

01138263 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) járművek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

01139111 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

01139112 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

0113912 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

0113913 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

011391411 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

011391412 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

01139142 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

01139143 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

01139211 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

01139212 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

0113922 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

0113923 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

011392411 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

011392412 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

01139242 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

01139243 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

01139311 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kulturális javak terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

01139312 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kulturális javak terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

0113932 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kulturális javak terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

0113933 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kulturális javak terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

011393411 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű kulturális javak terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

011393412 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű kulturális javak terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

01139342 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kisértékű kulturális javak terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

01139343 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű kulturális javak terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

01139411 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó hangszerek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

01139412 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű hangszerek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

0113942 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes hangszerek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

0113943 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) hangszerek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

011394411 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű hangszerek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

011394412 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű hangszerek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

01139442 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kisértékű hangszerek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

01139443 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű hangszerek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

01139511 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

01139512 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terv szerinti értékcsökkenése2022 Aktív Állományi

0113952 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

0113953 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

011395411 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terv szerinti értékcsökkenése2022 Aktív Állományi

011395412 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terv szerinti értékcsökkenése2022 Aktív Állományi

01139542 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

01139543 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

0113962 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes járművek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

0113963 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) járművek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

01139642 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kisértékű járművek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

01139643 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű járművek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

011411 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott tenyészállatok aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

011419 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott tenyészállatok értéke 2022 Aktív Állományi

01146 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott tenyészállatok értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

011481 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

011482 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott tenyészállatok terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

01149 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

01151 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott készletek állománya 2022 Aktív Állományi

011571 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott készletek előző évi értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi

011572 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott készletek tárgyévi értékvesztése 2022 Aktív Állományi

011573 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott készletek értékvesztésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

01161 Államháztartáson belüli Nvt. 8. § (7) bekezdés szerint szerződéssel ideiglenesen átadott részesedések állománya 2022 Aktív Állományi

011671 Államháztartáson belüli Nvt. 8. § (7) bekezdés szerint szerződéssel ideiglenesen átadott részesedések előző évi értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi
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Főkönyvi számMegnevezés Évszám Állapot Tipus

011672 Államháztartáson belüli Nvt. 8. § (7) bekezdés szerint szerződéssel ideiglenesen átadott részesedések tárgyévi értékvesztése 2022 Aktív Állományi

011673 Államháztartáson belüli Nvt. 8. § (7) bekezdés szerint szerződéssel ideiglenesen átadott részesedések értékvesztésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

012 Bérbe vett befektetett eszközök 2022 Aktív Állományi

0321 Kétes követelések nyilvántartási számlája 2022 Aktív Állományi

0454 Gépjárműadóval kapcsolatos függő kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

0511011 Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

0511012 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség törvény szerinti illetményekre, munkabérekre 2022 Aktív Kö.

0511013 Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

0511021 Normatív jutalmak előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

0511022 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség normatív jutalmakra 2022 Aktív Kö.

0511023 Normatív jutalmak teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

0511031 Céljuttatás, projektprémium előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

0511032 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség céljuttatásra, projektprémiumra 2022 Aktív Kö.

0511033 Céljuttatás, projektprémium teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

0511041 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

0511042 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjra, túlórára, túlszolgálatra 2022 Aktív Kö.

0511043 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

0511052 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség végkielégítésre 2022 Aktív Kö.

0511053 Végkielégítés teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

0511061 Jubileumi jutalom előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

0511062 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség jubileumi jutalomra 2022 Aktív Kö.

0511063 Jubileumi jutalom teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

0511071 Béren kívüli juttatások előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

0511072 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség béren kívüli juttatásokra 2022 Aktív Kö.

0511073 Béren kívüli juttatások teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

0511082 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ruházati költségtérítés 2022 Aktív Kö.

0511083 Ruházati költségtérítés teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

0511091 Közlekedési költségtérítés előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

0511092 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség közlekedési költségtérítésre 2022 Aktív Kö.

0511093 Közlekedési költségtérítés teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

0511101 Egyéb költségtérítések előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

0511102 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb költségtérítésekre 2022 Aktív Kö.

0511103 Egyéb költségtérítések teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

0511121 Szociális támogatások előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

0511122 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szociális támogatásokra 2022 Aktív Kö.

0511123 Szociális támogatások teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

0511131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

0511132 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaira 2022 Aktív Kö.

0511133 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

05111331 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai - biztosítási díjak kiadásai 2022 Aktív Teljesítés

051211 Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

051212 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség választott tisztségviselők juttatásaira 2022 Aktív Kö.

051213 Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

051221 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

051222 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatásokra 2022 Aktív Kö.

051223 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

051231 Egyéb külső személyi juttatások előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

051232 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb külső személyi juttatásokra 2022 Aktív Kö.

051233 Egyéb külső személyi juttatások teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

0521 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

0522 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 2022 Aktív Kö.

05231 Szociális hozzájárulási adó kiadásai 2022 Aktív Teljesítés

05232 Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai 2022 Aktív Teljesítés

05234 Egészségügyi hozzájárulás kiadásai 2022 Aktív Teljesítés

05235 Táppénz hozzájárulás kiadásai 2022 Aktív Teljesítés

05236 Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek kiadásai 2022 Aktív Teljesítés

05237 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai 2022 Aktív Teljesítés

053111 Szakmai anyagok beszerzése előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

053112 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szakmai anyagok beszerzésére 2022 Aktív Kö.

053113 Szakmai anyagok beszerzése teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

053122 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség üzemeltetési anyagok beszerzésére 2022 Aktív Kö.

053123 Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

053131 Árubeszerzés előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

053132 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség árubeszerzésre 2022 Aktív Kö.

053133 Árubeszerzés teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

053211 Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

053212 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Informatikai szolgáltatások igénybevételére 2022 Aktív Kö.

053213 Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

053221 Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

053222 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb kommunikációs szolgáltatások 2022 Aktív Kö.

053223 Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

053311 Közüzemi díjak előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

053312 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség közüzemi díjakra 2022 Aktív Kö.

053313 Közüzemi díjak teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

053321 Vásárolt élelmezés előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

053322 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség vásárolt élelmezésre 2022 Aktív Kö.

053323 Vásárolt élelmezés teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

053331 Bérleti és lízingdíjak előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

053332 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség bérleti és lízingdíjakra 2022 Aktív Kö.

053333 Bérleti és lízingdíjak teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

0533331 PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak kiadásai 2022 Aktív Teljesítés

053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

053342 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra 2022 Aktív Kö.

053343 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

053351 Közvetített szolgáltatások előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

053352 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség közvetített szolgáltatásokra 2022 Aktív Kö.

053353 Közvetített szolgáltatások teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

0533531 Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai 2022 Aktív Teljesítés

053361 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

053362 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 2022 Aktív Kö.

053363 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

053371 Egyéb szolgáltatások előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

053372 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb szolgáltatásokra 2022 Aktív Kö.

053373 Egyéb szolgáltatások teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

0533731 Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak 2022 Aktív Teljesítés

053411 Kiküldetések kiadásai előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

053412 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kiküldetések kiadásaira 2022 Aktív Kö.

053413 Kiküldetések kiadásai teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

053421 Reklám- és propagandakiadások előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

053422 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség reklám- és propagandakiadásokra 2022 Aktív Kö.

053423 Reklám- és propagandakiadások teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

053512 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóra 2022 Aktív Kö.

053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

053521 Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

053522 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség fizetendő általános forgalmi adóra 2022 Aktív Kö.

053523 Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

053531 Kamatkiadások előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

053532 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kamatkiadásokra 2022 Aktív Kö.

053533 Kamatkiadások teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

0535332 Kamat swap ügyletekhez kapcsolódó kamatkiadások 2022 Aktív Teljesítés

053541 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

053542 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb pénzügyi műveletek kiadásaira 2022 Aktív Kö.

053543 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 2022 Aktív Teljesítés

053551 Egyéb dologi kiadások előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

053552 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb dologi kiadásokra 2022 Aktív Kö.

053553 Egyéb dologi kiadások teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

05421 Családi támogatások előirányzata 2022 Aktív Előirányzat
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05422 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség családi támogatásokra 2022 Aktív Kö.

0542310 Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások kiadásai 2022 Aktív Teljesítés

05441 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

05461 Lakhatással kapcsolatos ellátások előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

05462 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség lakhatással kapcsolatos ellátásokra 2022 Aktív Kö.

05471 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

05472 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség intézményi ellátottak pénzbeli juttatásaira 2022 Aktív Kö.

054732 Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásainak kiadásai 2022 Aktív Teljesítés

05481 Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

05482 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb nem intézményi ellátásokra 2022 Aktív Kö.

05483 Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai 2022 Aktív Teljesítés

0548315 Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 2022 Aktív Teljesítés

0548316 Köztemetés kiadásai [Szoctv. 48. §] 2022 Aktív Teljesítés

0548317 Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §] 2022 Aktív Teljesítés

0548319 Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai 2022 Aktív Teljesítés

054836 Egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés kiadásai 2022 Aktív Teljesítés

055012 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nemzetközi kötelezettségekre 2022 Aktív Kö.

0550211 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

0550212 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásokra 2022 Aktív Kö.

0550213 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

0550221 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

0550222 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség a helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetéseire 2022 Aktív Kö.

0550223 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

0550231 Egyéb elvonások, befizetések előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

0550232 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb elvonások, befizetésekre 2022 Aktív Kö.

0550233 Egyéb elvonások, befizetések teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

055052 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 2022 Aktív Kö.

0550531 Központi költségvetési szervnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés kiadásai 2022 Aktív Teljesítés

055061 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

055062 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb működési célú támogatásokra államháztartáson belülre 2022 Aktív Kö.

0550631 Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai 2022 Aktív Teljesítés

05506331 Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai 2022 Aktív Teljesítés

05506332 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai 2022 Aktív Teljesítés

0550634 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai 2022 Aktív Teljesítés

0550635 Elkülönített állami pénzalapnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai 2022 Aktív Teljesítés

0550636 Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai 2022 Aktív Teljesítés

0550637 Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai 2022 Aktív Teljesítés

055081 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

055121 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

055122 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb működési célú támogatásokra államháztartáson kívülre 2022 Aktív Kö.

0551231 Pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai 2022 Aktív Teljesítés

05512322 Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai 2022 Aktív Teljesítés

05512323 Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai 2022 Aktív Teljesítés

0551233 Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások kiadásai 2022 Aktív Teljesítés

0551234 Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai 2022 Aktív Teljesítés

0551235 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai 2022 Aktív Teljesítés

0551236 Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások kiadásai 2022 Aktív Teljesítés

0551238 Egyéb külföldieknek egyéb működési célú támogatások kiadásai 2022 Aktív Teljesítés

055131 Tartalékok előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

05611 Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

05612 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség immateriális javak beszerzésére, létesítésére 2022 Aktív Kö.

05613 Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

05621 Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

05622 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ingatlanok beszerzésére, létesítésére 2022 Aktív Kö.

05623 Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai 2022 Aktív Teljesítés

05631 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

05632 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség informatikai eszközök beszerzésére, létesítésére 2022 Aktív Kö.

05633 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

05641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat 2022 Aktív Előirányzat

05642 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére 2022 Aktív Kö.

05643 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

05651 Részesedések beszerzése előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

05652 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség részesedések beszerzésére 2022 Aktív Kö.

05653 Részesedések beszerzése teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

05671 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

05672 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóra 2022 Aktív Kö.

05673 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

05711 Ingatlanok felújítása előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

05712 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ingatlanok felújítására 2022 Aktív Kö.

05713 Ingatlanok felújítása teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

05721 Informatikai eszközök felújítása előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

05722 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség informatikai eszközök felújítására 2022 Aktív Kö.

05723 Informatikai eszközök felújítása teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

05731 Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

05732 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb tárgyi eszközök felújítására 2022 Aktív Kö.

05733 Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

05741 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

05742 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóra 2022 Aktív Kö.

05743 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

05821 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

05831 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

05832 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 2022 Aktív Kö.

05841 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

05842 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2022 Aktív Kö.

0584331 Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai 2022 Aktív Teljesítés

05861 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

05862 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtására államháztartáson kívülre 2022 Aktív Kö.

058631 Pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai 2022 Aktív Teljesítés

0586321 Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai 2022 Aktív Teljesítés

0586322 Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai 2022 Aktív Teljesítés

0586323 Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai 2022 Aktív Teljesítés

058633 Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai 2022 Aktív Teljesítés

058634 Nonprofit gazdasági társaságnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai 2022 Aktív Teljesítés

0586344 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai 2022 Aktív Teljesítés

058635 Egyházi jogi személynek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai 2022 Aktív Teljesítés

058636 Európai Uniónak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai 2022 Aktív Teljesítés

058637 Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai 2022 Aktív Teljesítés

05891 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

05892 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb felhalmozási célú támogatásokra államháztartáson kívülre 2022 Aktív Kö.

0589322 Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai 2022 Aktív Teljesítés

0589323 Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai 2022 Aktív Teljesítés

058933 Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai 2022 Aktív Teljesítés

058934 Nonprofit gazdasági társaságoknak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai 2022 Aktív Teljesítés

058935 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai 2022 Aktív Teljesítés

0591111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

0591112 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 2022 Aktív Kö.

0591113 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

0591131 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

0591132 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 2022 Aktív Kö.

0591133 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

0591211 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

0591212 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlására 2022 Aktív Kö.

0591213 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

0591221 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

0591222 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 2022 Aktív Kö.

0591223 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

0591241 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

0591242 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására 2022 Aktív Kö.

0591243 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása teljesítése 2022 Aktív Teljesítés
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0591251 Belföldi kötvények beváltása előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

0591252 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség belföldi kötvények beváltására 2022 Aktív Kö.

0591253 Belföldi kötvények beváltása teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

0591261 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

0591262 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására 2022 Aktív Kö.

0591263 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

059141 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

059142 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 2022 Aktív Kö.

059143 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

059151 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

059152 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség központi, irányító szervi támogatás folyósítására 2022 Aktív Kö.

059153 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

059161 Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

059163 Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

091111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

091112 Követelés helyi önkormányzatok működésének általános támogatására 2022 Aktív Kö.

091113 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

091121 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

091122 Követelés települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására 2022 Aktív Kö.

091123 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

0911311 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

0911312 Követelés települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatására 2022 Aktív Kö.

0911313 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

0911321 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

0911322 Követelés települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatására 2022 Aktív Kö.

0911323 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

091141 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

091142 Követelés települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására 2022 Aktív Kö.

091143 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

091151 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

091152 Követelés működési célú költségvetési támogatásokra és kiegészítő támogatásokra 2022 Aktív Kö.

091153 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

091161 Elszámolásból származó bevételek előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

091162 Követelés elszámolásból származó bevételekre 2022 Aktív Kö.

091163 Elszámolásból származó bevételek teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

09122 Követelés elvonások és befizetések bevételeire 2022 Aktív Kö.

09161 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

09162 Követelés egyéb működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 2022 Aktív Kö.

091631 Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei 2022 Aktív Teljesítés

091632 Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei 2022 Aktív Teljesítés

0916331 Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei 2022 Aktív Teljesítés

0916332 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei 2022 Aktív Teljesítés

091634 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei 2022 Aktív Teljesítés

091635 Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei 2022 Aktív Teljesítés

091636 Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei 2022 Aktív Teljesítés

091637 Társulástól és költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei 2022 Aktív Teljesítés

09211 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

09212 Követelés felhalmozási célú önkormányzati támogatásokra 2022 Aktív Kö.

09213 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

09251 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

09252 Követelés egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 2022 Aktív Kö.

092531 Központi költségvetési szervtől felhalmozási célú támogatások bevételei 2022 Aktív Teljesítés

092532 Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei 2022 Aktív Teljesítés

0925331 Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei 2022 Aktív Teljesítés

0925332 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei 2022 Aktív Teljesítés

092534 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól felhalmozási célú támogatások bevételei 2022 Aktív Teljesítés

092535 Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevételei 2022 Aktív Teljesítés

092536 Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől felhalmozási célú támogatások bevételei 2022 Aktív Teljesítés

092537 Társulástól és költségvetési szervétől felhalmozási célú támogatások bevételei 2022 Aktív Teljesítés

092538 Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől felhalmozási célú támogatások bevételei 2022 Aktív Teljesítés

092539 Térségi fejlesztési tanácstól és költségvetési szervétől felhalmozási célú támogatások bevételei 2022 Aktív Teljesítés

09341 Vagyoni típusú adók előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

09342 Követelés vagyoni típusú adókra 2022 Aktív Kö.

093431 Építményadó bevételei 2022 Aktív Teljesítés

093433 Magánszemélyek kommunális adója bevételei 2022 Aktív Teljesítés

093511 Értékesítési és forgalmi adók előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

093512 Követelés értékesítési és forgalmi adókra 2022 Aktív Kö.

0935137 Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei 2022 Aktív Teljesítés

093541 Gépjárműadók előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

093542 Követelés gépjárműadókra 2022 Aktív Kö.

0935431 Központi költségvetést megillető belföldi gépjárműadó bevételei 2022 Aktív Teljesítés

0935432 Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételei 2022 Aktív Teljesítés

093551 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

093552 Követelés egyéb áruhasználati és szolgáltatási adókra 2022 Aktív Kö.

0935538 Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei 2022 Aktív Teljesítés

0935539 Talajterhelési díj bevételei 2022 Aktív Teljesítés

09361 Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

09362 Követelés egyéb közhatalmi bevételekre 2022 Aktív Kö.

09363 Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

0936311 Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető részének bevételei 2022 Aktív Teljesítés

0936312 Egyéb bírság bevételei 2022 Aktív Teljesítés

0936316 Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj 2022 Aktív Teljesítés

093633 Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei 2022 Aktív Teljesítés

093637 Környezetvédelmi bírság 2022 Aktív Teljesítés

094011 Készletértékesítés ellenértéke előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

094012 Követelés készletértékesítés ellenértékére 2022 Aktív Kö.

094013 Készletértékesítés ellenértéke teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

094021 Szolgáltatások ellenértéke előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

094022 Követelés szolgáltatások ellenértékére 2022 Aktív Kö.

094023 Szolgáltatások ellenértéke teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

0940231 Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek 2022 Aktív Teljesítés

094031 Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

094032 Követelés közvetített szolgáltatások ellenértékére 2022 Aktív Kö.

094033 Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

0940331 Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei 2022 Aktív Teljesítés

094041 Tulajdonosi bevételek előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

094042 Követelés tulajdonosi bevételekre 2022 Aktív Kö.

094043 Tulajdonosi bevételek teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

0940432 Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek 2022 Aktív Teljesítés

0940433 Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevételek 2022 Aktív Teljesítés

094051 Ellátási díjak előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

094052 Követelés ellátási díjakra 2022 Aktív Kö.

094053 Ellátási díjak teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

094061 Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

094062 Követelés kiszámlázott általános forgalmi adóra 2022 Aktív Kö.

094063 Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

094071 Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

094072 Követelés általános forgalmi adó visszatérítésére 2022 Aktív Kö.

094073 Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

0940811 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

0940812 Követelés befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételekre 2022 Aktív Kö.

0940813 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

0940821 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

0940822 Követelés egyéb kapott (járó) kamatokra és kamatjellegű bevételekre 2022 Aktív Kö.

0940823 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

0940921 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

0940922 Követelés más egyéb pénzügyi műveletek bevételeire 2022 Aktív Kö.

0940923 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

094101 Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata 2022 Aktív Előirányzat
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094102 Követelés biztosító által fizetett kártérítésre 2022 Aktív Kö.

094103 Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

094111 Egyéb működési bevételek előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

094112 Követelés egyéb működési bevételekre 2022 Aktív Kö.

094113 Egyéb működési bevételek teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

0941131 Szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek2022 Aktív Teljesítés

0941132 Kiadások visszatérítései 2022 Aktív Teljesítés

09521 Ingatlanok értékesítése előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

09522 Követelés ingatlanok értékesítéséből 2022 Aktív Kö.

09523 Ingatlanok értékesítése teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

09531 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

09532 Követelés egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből 2022 Aktív Kö.

09533 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

09541 Részesedések értékesítése előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

09542 Követelés részesedések értékesítéséből 2022 Aktív Kö.

09543 Részesedések értékesítése teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

09551 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

09552 Követelés részesedések megszűnéséhet kapcsolódó bevételekre 2022 Aktív Kö.

09553 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

09641 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

09642 Követelés működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 2022 Aktív Kö.

0964322 Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2022 Aktív Teljesítés

096434 Nonprofit gazdasági társaságtól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, visszatérülése 2022 Aktív Teljesítés

09651 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

09652 Követelés egyéb működési célú átvett pénzeszközökre 2022 Aktív Kö.

0965321 Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei 2022 Aktív Teljesítés

0965322 Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei 2022 Aktív Teljesítés

0965323 Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei 2022 Aktív Teljesítés

096533 Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei 2022 Aktív Teljesítés

096534 Nonprofit gazdasági társaságtól működési célú átvett pénzeszközök bevételei 2022 Aktív Teljesítés

0965344 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől működési célú átvett pénzeszközök bevételei 2022 Aktív Teljesítés

09741 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

09742 Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 2022 Aktív Kö.

097433 Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2022 Aktív Teljesítés

097434 Nonprofit gazdasági társaságtól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2022 Aktív Teljesítés

097435 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2022 Aktív Teljesítés

09751 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

09752 Követelés egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökre 2022 Aktív Kö.

097531 Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei 2022 Aktív Teljesítés

0975322 Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei 2022 Aktív Teljesítés

097533 Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei 2022 Aktív Teljesítés

097534 Nonprofit gazdasági társaságtól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei 2022 Aktív Teljesítés

0975344 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei 2022 Aktív Teljesítés

097535 Egyházi jogi személytől felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei 2022 Aktív Teljesítés

0981111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

0981112 Követelés hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozástól 2022 Aktív Kö.

0981113 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

0981122 Követelés likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozástól 2022 Aktív Kö.

0981123 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

0981211 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

0981212 Követelés forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 2022 Aktív Kö.

0981213 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítés bevételei 2022 Aktív Teljesítés

0981311 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

0981312 Követelés előző év költségvetési maradványának igénybevételére 2022 Aktív Kö.

0981313 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

098141 Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata 2022 Aktív Előirányzat

098142 Követelés államháztartáson belüli megelőlegezésekre 2022 Aktív Kö.

098143 Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése 2022 Aktív Teljesítés

11112 Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

11113 Üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

111141 Korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

111142 Üzleti (forgalomképes) kisértékű vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1112 Használatba nem vett vagyoni értékű jogok állományának értéke 2022 Aktív Állományi

11162 Vagyonkezelésbe vett, korlátozottan forgalomképes kincstári vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

11163 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

111641 Vagyonkezelésbe vett, korlátozottan forgalomképes kincstári kisértékű vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

111642 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári kisértékű vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

11172 Vagyonkezelésbe vett, korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

11173 Vagyonkezelésbe vett, üzleti (forgalomképes) önkormányzati vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

111741 Vagyonkezelésbe vett, korlátozottan forgalomképes önkormányzati kisértékű vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

111742 Vagyonkezelésbe vett, üzleti (forgalomképes) önkormányzati kisértékű vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

11182 Üzemeltetésre, kezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

11183 Üzemeltetésre, kezelésbe adott, üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

111841 Üzemeltetésre, kezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

111842 Üzemeltetésre, kezelésbe adott, üzleti (forgalomképes) kisértékű vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

111912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke 2022 Aktív Állományi

111913 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1119141 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1119142 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke 2022 Aktív Állományi

111962 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett, korlátozottan forgalomképes kincstári vagyoni értékű jogok állományának értéke 2022 Aktív Állományi

111963 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett, üzleti (forgalomképes) kincstári vagyoni értékű jogok állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1119641 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett, korlátozottan forgalomképes kincstári kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1119642 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett, üzleti (forgalomképes) kincstári kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke 2022 Aktív Állományi

111972 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett, korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyoni értékű jogok állományának értéke 2022 Aktív Állományi

111973 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett, üzleti (forgalomképes) önkormányzati vagyoni értékű jogok állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1119741 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett, korlátozottan forgalomképes önkormányzati kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1119742 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett, üzleti (forgalomképes) önkormányzati kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke 2022 Aktív Állományi

111982 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke 2022 Aktív Állományi

111983 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott, üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1119841 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1119842 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott, üzleti (forgalomképes) kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke 2022 Aktív Állományi

11212 Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

11213 Üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

112141 Korlátozottan forgalomképes kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

112142 Üzleti (forgalomképes) kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1122 Használatba nem vett szellemi termékek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

11262 Vagyonkezelésbe vett, korlátozottan forgalomképes kincstári szellemi termékek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

11263 Vagyonkezelésbe vett, üzleti (forgalomképes) kincstári szellemi termékek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

112641 Vagyonkezelésbe vett, korlátozottan forgalomképes kincstári kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

112642 Vagyonkezelésbe vett, üzleti (forgalomképes) kincstári kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

11272 Vagyonkezelésbe vett, korlátozottan forgalomképes önkormányzati szellemi termékek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

11273 Vagyonkezelésbe vett, üzleti (forgalomképes) önkormányzati szellemi termékek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

112741 Vagyonkezelésbe vett, korlátozottan forgalomképes önkormányzati kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

112742 Vagyonkezelésbe vett, üzleti (forgalomképes) önkormányzati kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

11282 Üzemeltetésre, kezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

11283 Üzemeltetésre, kezelésbe adott, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

112841 Üzemeltetésre, kezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

112842 Üzemeltetésre, kezelésbe adott, üzleti (forgalomképes) kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

112912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

112913 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1129141 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1129142 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

112962 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett, korlátozottan forgalomképes kincstári szellemi termékek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

112963 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett, üzleti (forgalomképes) kincstári szellemi termékek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1129641 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett, korlátozottan forgalomképes kincstári kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1129642 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett, üzleti (forgalomképes) kincstári kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

112972 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett, korlátozottan forgalomképes önkormányzati szellemi termékek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

112973 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett, üzleti (forgalomképes) önkormányzati szellemi termékek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1129741 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett, korlátozottan forgalomképes önkormányzati kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi
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1129742 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett, üzleti (forgalomképes) önkormányzati kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

112982 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

112983 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1129841 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes kisértékű szellemi termékek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1129842 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott, üzleti (forgalomképes) kisértékű szellemi termékek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

11612 Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

11613 Üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

11622 Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

11623 Üzleti (forgalomképes) szellemi termékek értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

1181112 Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1181113 Üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok aktivált állományának terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1181162 Vagyonkezelésbe vett, korlátozottan forgalomképes kincstári vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1181163 Vagyonkezelésbe vett, üzleti (forgalomképes) kincstári vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1181172 Vagyonkezelésbe vett, korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1181173 Vagyonkezelésbe vett, üzleti (forgalomképes) önkormányzati vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1181182 Üzemeltetésre, kezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1181183 Üzemeltetésre, kezelésbe adott, üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1181212 Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának előző években elszámolt terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1181213 Üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok aktivált állományának előző években elszámolt terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1181262 Vagyonkezelésbe vett, korlátozottan forgalomképes kincstári vagyoni értékű jogok előző években elszámolt terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1181263 Vagyonkezelésbe vett, üzleti (forgalomképes) kincstári vagyoni értékű jogok előző években elszámolt terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1181272 Vagyonkezelésbe vett, korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyoni értékű jogok előző években elszámolt terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1181273 Vagyonkezelésbe vett, üzleti (forgalomképes) önkormányzati vagyoni értékű jogok előző években elszámolt terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1181282 Üzemeltetésre, kezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok előző években elszámolt terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1181283 Üzemeltetésre, kezelésbe adott, üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok előző években elszámolt terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1182112 Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1182113 Üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1182162 Vagyonkezelésbe vett, korlátozottan forgalomképes kincstári szellemi termékek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1182163 Vagyonkezelésbe vett, üzleti (forgalomképes) kincstári szellemi termékek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1182172 Vagyonkezelésbe vett, korlátozottan forgalomképes önkormányzati szellemi termékek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1182173 Vagyonkezelésbe vett, üzleti (forgalomképes) önkormányzati szellemi termékek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1182182 Üzemeltetésre, kezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1182183 Üzemeltetésre, kezelésbe adott, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1182212 Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának előző években elszámolt terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1182213 Üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának előző években elszámolt terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1182262 Vagyonkezelésbe vett, korlátozottan forgalomképes kincstári szellemi termékek előző években elszámolt terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1182263 Vagyonkezelésbe vett, üzleti (forgalomképes) kincstári szellemi termékek előző években elszámolt terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1182272 Vagyonkezelésbe vett, korlátozottan forgalomképes önkormányzati szellemi termékek előző években elszámolt terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1182273 Vagyonkezelésbe vett, üzleti (forgalomképes) önkormányzati szellemi termékek előző években elszámolt terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1182282 Üzemeltetésre, kezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek előző években elszámolt terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1182283 Üzemeltetésre, kezelésbe adott, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek előző években elszámolt terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

119112 Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

119113 Üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok aktivált állományának terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1191141 Korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok aktivált állományának terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1191142 Üzleti (forgalomképes) kisértékű vagyoni értékű jogok aktivált állományának terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

119162 Vagyonkezelésbe vett, korlátozottan forgalomképes kincstári vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

119163 Vagyonkezelésbe vett, üzleti (forgalomképes) kincstári vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1191641 Vagyonkezelésbe vett, korlátozottan forgalomképes kincstári kisértékű vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1191642 Vagyonkezelésbe vett, üzleti (forgalomképes) kincstári kisértékű vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

119172 Vagyonkezelésbe vett, korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

119173 Vagyonkezelésbe vett, üzleti (forgalomképes) önkormányzati vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1191741 Vagyonkezelésbe vett, korlátozottan forgalomképes önkormányzati kisértékű vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1191742 Vagyonkezelésbe vett, üzleti (forgalomképes) önkormányzati kisértékű vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

119182 Üzemeltetésre kezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

119183 Üzemeltetésre kezelésbe adott, üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1191841 Üzemeltetésre kezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1191842 Üzemeltetésre kezelésbe adott, üzleti (forgalomképes) kisértékű vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

119212 Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

119213 Üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1192141 Korlátozottan forgalomképes kisértékű szellemi termékek aktivált állományának terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1192142 Üzleti (forgalomképes) kisértékű szellemi termékek aktivált állományának terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

119262 Vagyonkezelésbe vett, korlátozottan forgalomképes kincstári szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

119263 Vagyonkezelésbe vett, üzleti (forgalomképes) kincstári szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1192641 Vagyonkezelésbe vett, korlátozottan forgalomképes kincstári kisértékű szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1192642 Vagyonkezelésbe vett, üzleti (forgalomképes) kincstári kisértékű szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

119272 Vagyonkezelésbe vett, korlátozottan forgalomképes önkormányzati szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

119273 Vagyonkezelésbe vett, üzleti (forgalomképes) önkormányzati szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1192741 Vagyonkezelésbe vett, korlátozottan forgalomképes önkormányzati kisértékű szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1192742 Vagyonkezelésbe vett, üzleti (forgalomképes) önkormányzati kisértékű szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

119282 Üzemeltetésre, kezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

119283 Üzemeltetésre, kezelésbe adott, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1192841 Üzemeltetésre, kezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes kisértékű szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1192842 Üzemeltetésre, kezelésbe adott, üzleti (forgalomképes) kisértékű szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1211111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1211112 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföldek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121112 Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121113 Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12112111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó lakótelkek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12112112 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű lakótelkek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1211212 Korlátozottan forgalomképes lakótelkek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1211213 Üzleti (forgalomképes) lakótelkek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12112211 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12112212 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb célú telkek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1211222 Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1211223 Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12113111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12113112 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1211312 Korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1211313 Üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12113211 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12113212 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1211322 Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1211323 Üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12113311 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12113312 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb épületek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1211332 Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1211333 Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1211412 Korlátozottan forgalomképes ültetvények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1211413 Üzleti (forgalomképes) ültetvények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12114211 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó erdők aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12114212 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű erdők aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1211422 Korlátozottan forgalomképes erdők aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1211423 Üzleti (forgalomképes) erdők aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12114311 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó halastó aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12114312 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű halastó aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1211432 Korlátozottan forgalomképes halastó aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1211433 Üzleti (forgalomképes) halastó aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12114411 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12114412 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1211442 Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1211443 Üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12114811 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12114812 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1211482 Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1211483 Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121148411 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121148412 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12114842 Korlátozottan forgalomképes kisértékű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12114843 Üzleti (forgalomképes) kisértékű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi
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1216111 Vagyonkezelésbe vett, kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó, kincstári termőföld állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1216112 Vagyonkezelésbe vett, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű, kincstári termőföld állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121612 Vagyonkezelésbe vett, korlátozottan forgalomképes kincstári termőföld állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121613 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári termőföld állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12162111 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári lakótelkek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12162112 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári termőföld állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1216212 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári lakótelkek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1216213 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári lakótelkek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12162211 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári egyéb célú telkek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12162212 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári egyéb célú telkek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1216222 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári egyéb célú telkek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1216223 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári egyéb célú telkek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12163111 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári lakóépületek (ideértve lakások) állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12163112 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári lakóépületek (ideértve lakások) állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1216312 Vagyonkezelésbe vett, korlátozottan forgalomképes kincstári lakóépületek (ideértve lakások) állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1216313 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári lakóépületek (ideértve lakások) állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12163211 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári értékét nem csökkentő épületek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12163212 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári értékét nem csökkentő épületek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1216322 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári értékét nem csökkentő épületek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1216323 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári értékét nem csökkentő épületek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12163311 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári egyéb épületek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12163312 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári egyéb épületek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1216332 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári egyéb épületek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1216333 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári egyéb épületek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1216412 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári ültetvények állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1216413 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári ültetvények állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12164211 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári erdők állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12164212 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári erdők állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1216422 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári erdők állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1216423 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári erdők állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12164311 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári halastó állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12164312 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári halastó állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1216432 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári halastó állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1216433 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári halastó állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12164411 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12164412 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1216442 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1216443 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12164811 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári különféle egyéb építmények állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12164812 Vagyonkezelésbe vett kiemelt jelentőségű kincstári különféle egyéb építmények állományának értéke nemzetgazdasági szempontból 2022 Aktív Állományi

1216482 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári különféle egyéb építmények állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1216483 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári különféle egyéb építmények állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1217111 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati termőföld állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1217112 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati termőföld állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121712 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati termőföld állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121713 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati termőföld állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12172111 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati lakótelkek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12172112 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati lakótelkek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1217212 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati lakótelkek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1217213 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati lakótelkek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12172211 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati egyéb célú telkek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12172212 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati egyéb célú telkek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1217222 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati egyéb célú telkek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1217223 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati egyéb célú telkek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12173111 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati lakóépületek (ideértve lakások) állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12173112 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati lakóépületek (ideértve lakások) állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1217312 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati lakóépületek (ideértve lakások) állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1217313 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati lakóépületek (ideértve lakások) állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12173211 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati értékét nem csökkentő épületek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12173212 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati értékét nem csökkentő épületek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1217322 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati értékét nem csökkentő épületek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1217323 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati értékét nem csökkentő épületek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12173311 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati egyéb épületek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12173312 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati egyéb épületek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1217332 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati egyéb épületek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1217333 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati egyéb épületek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1217412 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati ültetvények állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1217413 Vagyonkezelésbe vett, üzleti (forgalomképes) önkormányzati ültetvények állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12174211 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati erdők állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12174212 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati erdők állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1217422 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati erdők állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1217423 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati erdők állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12174311 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati halastó állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12174312 Vagyonkezelésbe vett, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati halastó állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1217432 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati halastó állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1217433 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati halastó állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12174411 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12174412 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1217442 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1217443 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12174811 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati különféle egyéb építmények állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12174812 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati különféle egyéb építmények állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1217482 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati különféle egyéb építmények állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1217483 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati különféle egyéb építmények állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1218111 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföld állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1218112 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföld állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121812 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termőföld állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121813 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) termőföld állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12182111 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó lakótelkek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12182112 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű lakótelkek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1218212 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes lakótelkek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1218213 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) lakótelkek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12182211 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12182212 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb célú telkek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1218222 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1218223 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12183111 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó lakóépületek (ideértve lakások) állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12183112 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű lakóépületek (ideértve lakások) állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1218312 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1218313 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12183211 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő épületek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12183212 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű értékét nem csökkentő épületek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1218322 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1218323 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő épületek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12183311 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12183312 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb épületek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1218332 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1218333 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb épületek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1218412 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes ültetvények állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1218413 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) ültetvények állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12184211 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó erdők állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12184212 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű erdők állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1218422 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes erdők állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1218423 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) erdők állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12184311 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó halastó állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12184312 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű halastó állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1218432 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes halastó állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1218433 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) halastó állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12184411 Üzemeltetésre kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények állományának értéke 2022 Aktív Állományi

oldal: 10/32

exportálva: 2022-01-17 10:39 (729392-HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MP)



Számlatükörben található és a felhasználó által látható főkönyvi számok megtekintése

Főkönyvi számMegnevezés Évszám Állapot Tipus

12184412 Üzemeltetésre kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1218442 Üzemeltetésre kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1218443 Üzemeltetésre kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12184811 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12184812 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1218482 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1218483 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121848411 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121848412 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12184842 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kisértékű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12184843 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12191111 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termoföldek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12191112 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentoségu termoföldek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1219112 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes termoföldek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1219113 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) termoföldek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12192111 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó lakótelkek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12192112 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentoségu lakótelkek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1219212 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes lakótelkek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1219213 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) lakótelkek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12192211 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12192212 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentoségu egyéb célú telkek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1219222 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1219223 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121923111 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121923112 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12192312 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12192313 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121923211 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121923212 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12192322 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12192323 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121923311 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121923312 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb épületek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12192332 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12192333 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12192412 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes ültetvények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12192413 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) ültetvények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121924211 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó erdők aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121924212 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű erdők aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12192422 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes erdők aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12192423 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) erdők aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121924311 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó halastó aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121924312 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű halastó aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12192432 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes halastó aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12192433 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) halastó aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121924411 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121924412 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke2022 Aktív Állományi

12192442 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12192443 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121924811 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121924812 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12192482 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12192483 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1219248411 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1219248412 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121924842 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121924843 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121963111 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121963112 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke2022 Aktív Állományi

12196312 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12196313 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121963211 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121963212 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke2022 Aktív Állományi

12196322 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12196323 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121963311 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári egyéb épületek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121963312 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári egyéb épületek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12196332 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári egyéb épületek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12196333 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári egyéb épületek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12196412 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári ültetvények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12196413 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári ültetvények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121964211 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári erdők aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121964212 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári erdők aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12196422 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári erdők aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12196423 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári erdők aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121964311 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári halastó aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121964312 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári halastó aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12196432 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári halastó aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12196433 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári halastó aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121964411 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke2022 Aktív Állományi

121964412 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke2022 Aktív Állományi

12196442 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke2022 Aktív Állományi

12196443 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke2022 Aktív Állományi

121964811 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121964812 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke2022 Aktív Állományi

12196482 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12196483 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121973111 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke2022 Aktív Állományi

121973112 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke2022 Aktív Állományi

12197312 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12197313 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121973211 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke2022 Aktív Állományi

121973212 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke2022 Aktív Állományi

12197322 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12197323 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121973311 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati egyéb épületek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121973312 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati egyéb épületek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12197332 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati egyéb épületek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12197333 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati egyéb épületek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12197412 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati ültetvények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12197413 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati ültetvények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121974211 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati erdők aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121974212 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati erdők aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12197422 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati erdők aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12197423 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati erdők aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121974311 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati halastó aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121974312 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati halastó aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12197432 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati halastó aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12197433 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati halastó aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121974411 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke2022 Aktív Állományi

121974412 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke2022 Aktív Állományi

12197442 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke2022 Aktív Állományi

12197443 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke2022 Aktív Állományi

121974811 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121974812 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke2022 Aktív Állományi

12197482 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12197483 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12198111 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termoföld állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12198112 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentoségu termoföld állományának értéke 2022 Aktív Állományi
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1219812 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termoföld állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1219813 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) termoföld állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121982111 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó lakótelkek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121982112 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentoségu lakótelkek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12198212 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes lakótelkek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12198213 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) lakótelkek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121982211 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121982212 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentoségu egyéb célú telkek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12198222 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12198223 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121983111 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó lakóépületek (ideértve lakások) állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121983112 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű lakóépületek (ideértve lakások) állományának értéke2022 Aktív Állományi

12198312 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12198313 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121983211 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő épületek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121983212 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű értékét nem csökkentő épületek állományának értéke2022 Aktív Állományi

12198322 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12198323 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő épületek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121983311 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121983312 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb épületek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12198332 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12198333 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb épületek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12198412 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes ültetvények állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12198413 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) ültetvények állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121984211 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó erdők állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121984212 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű erdők állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12198422 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes erdők állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12198423 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) erdők állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121984311 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó halastó állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121984312 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű halastó állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12198432 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes halastó állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12198433 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) halastó állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121984411 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények állományának értéke2022 Aktív Állományi

121984412 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények állományának értéke2022 Aktív Állományi

12198442 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények állományának értéke2022 Aktív Állományi

12198443 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121984811 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121984812 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12198482 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12198483 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1219848411 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű különféle egyéb építmények állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1219848412 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű különféle egyéb építmények állományának értéke2022 Aktív Állományi

121984842 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kisértékű különféle egyéb építmények állományának értéke 2022 Aktív Állományi

121984843 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű különféle egyéb építmények állományának értéke 2022 Aktív Állományi

122111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

122112 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12212 Korlátozottan forgalomképes ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12213 Üzleti (forgalomképes) ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

122611 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

122612 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12262 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12263 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

122711 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

122712 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12272 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12273 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

122811 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

122812 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12282 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12283 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1229111 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1229112 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

122912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

122913 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1229611 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke2022 Aktív Állományi

1229612 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke2022 Aktív Állományi

122962 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke2022 Aktív Állományi

122963 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1229711 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke2022 Aktív Állományi

1229712 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke2022 Aktív Állományi

122972 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke2022 Aktív Állományi

122973 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke2022 Aktív Állományi

1229811 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke2022 Aktív Állományi

1229812 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke2022 Aktív Állományi

122982 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke2022 Aktív Állományi

122983 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

12612 Korlátozottan forgalomképes termőföldek értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

12613 Üzleti (forgalomképes) termőföldek értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

12622 Korlátozottan forgalomképes telkek értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

12623 Üzleti (forgalomképes) telkek értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

12632 Korlátozottan forgalomképes épületek értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

12633 Üzleti (forgalomképes) épületek értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

12642 Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

12643 Üzleti (forgalomképes) egyéb építmények értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

126511 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

126512 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

12652 Korlátozottan forgalomképes ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

12653 Üzleti (forgalomképes) ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

128113111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó lakóépületek (ideértve lakások) terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

128113112 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű lakóépületek (ideértve lakások) terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12811312 Korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12811313 Üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

128113211 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő épületek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

128113212 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű értékét nem csökkentő épületek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12811322 Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12811323 Üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő épületek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

128113311 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

128113312 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb épületek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12811332 Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12811333 Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12811412 Korlátozottan forgalomképes ültetvények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12811413 Üzleti (forgalomképes) ültetvények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

128114211 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó erdők terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

128114212 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű erdők terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12811422 Korlátozottan forgalomképes erdők terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12811423 Üzleti (forgalomképes) erdők terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

128114311 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó halastó terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

128114312 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű halastó terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12811432 Korlátozottan forgalomképes halastó terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12811433 Üzleti (forgalomképes) halastó terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

128114411 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

128114412 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12811442 Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12811443 Üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

128114811 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

128114812 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12811482 Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12811483 Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12811511 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi
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12811512 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1281152 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1281153 Üzleti (forgalomképes) ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

128163111 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári lakóépületek (ideértve lakások) terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

128163112 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári lakóépületek (ideértve lakások) terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12816312 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári lakóépületek (ideértve lakások) terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12816313 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári lakóépületek (ideértve lakások) terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

128163211 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári értékét nem csökkentő épületek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

128163212 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári értékét nem csökkentő épületek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12816322 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári értékét nem csökkentő épületek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12816323 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári értékét nem csökkentő épületek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

128163311 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári egyéb épületek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

128163312 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári egyéb épületek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12816332 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári egyéb épületek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12816333 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári egyéb épületek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12816412 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári ültetvények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12816413 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári ültetvények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

128164211 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári erdők terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

128164212 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári erdők terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12816422 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári erdők terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12816423 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári erdők terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

128164311 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári halastó terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

128164312 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári halastó terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12816432 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári halastó terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12816433 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári halastó terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

128164411 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

128164412 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12816442 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12816443 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

128164811 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

128164812 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12816482 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12816483 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12816511 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12816512 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1281652 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1281653 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

128173111 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati lakóépületek (ideértve lakások) terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

128173112 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati lakóépületek (ideértve lakások) terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12817312 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati lakóépületek (ideértve lakások) terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12817313 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati lakóépületek (ideértve lakások) terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

128173211 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati értékét nem csökkentő épületek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

128173212 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati értékét nem csökkentő épületek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12817322 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati értékét nem csökkentő épületek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12817323 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati értékét nem csökkentő épületek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

128173311 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati egyéb épületek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

128173312 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati egyéb épületek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12817332 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati egyéb épületek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12817333 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati egyéb épületek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12817412 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati ültetvények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12817413 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati ültetvények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

128174211 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati erdők terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

128174212 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati erdők terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12817422 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati erdők terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12817423 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati erdők terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

128174311 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati halastó terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

128174312 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati halastó terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12817432 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati halastó terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12817433 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati halastó terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

128174411 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

128174412 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12817442 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12817443 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

128174811 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

128174812 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12817482 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12817483 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12817511 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12817512 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1281752 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1281753 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

128183111 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó lakóépületek (ideértve lakások) terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

128183112 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű lakóépületek (ideértve lakások) terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12818312 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12818313 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

128183211 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő épületek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

128183212 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű értékét nem csökkentő épületek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12818322 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12818323 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő épületek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

128183311 Üzemeltetésre kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

128183312 Üzemeltetésre kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb épületek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12818332 Üzemeltetésre kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12818333 Üzemeltetésre kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb épületek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12818412 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes ültetvények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12818413 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) ültetvények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

128184211 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó erdők terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

128184212 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű erdők terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12818422 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes erdők terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12818423 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) erdők terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

128184311 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó halastó terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

128184312 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű halastó terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12818432 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes halastó terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12818433 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) halastó terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

128184411 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

128184412 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12818442 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12818443 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

128184811 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

128184812 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12818482 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12818483 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1281848411 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1281848412 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

128184842 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kisértékű különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

128184843 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12818511 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12818512 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1281852 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1281853 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

128213111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó lakóépületek (ideértve lakások) terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

128213112 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű lakóépületek (ideértve lakások) terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12821312 Korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12821313 Üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

128213211 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő épületek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

128213212 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű értékét nem csökkentő épületek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12821322 Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12821323 Üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő épületek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

128213311 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

128213312 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb épületek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi
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12821332 Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12821333 Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12821412 Korlátozottan forgalomképes ültetvények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12821413 Üzleti (forgalomképes) ültetvények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

128214211 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó erdők terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

128214212 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű erdők terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12821422 Korlátozottan forgalomképes erdők terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12821423 Üzleti (forgalomképes) erdők terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

128214311 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó halastó terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

128214312 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű halastó terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12821432 Korlátozottan forgalomképes halastó terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12821433 Üzleti (forgalomképes) halastó terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

128214411 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

128214412 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12821442 Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12821443 Üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

128214811 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

128214812 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12821482 Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12821483 Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12821511 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12821512 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1282152 Korlátozottan forgalomképes ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1282153 Üzleti (forgalomképes) ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

128263111 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári lakóépületek (ideértve lakások) terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

128263112 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári lakóépületek (ideértve lakások) terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12826312 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári lakóépületek (ideértve lakások) terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12826313 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári lakóépületek (ideértve lakások) terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

128263211 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári értékét nem csökkentő épületek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

128263212 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári értékét nem csökkentő épületek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12826322 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári értékét nem csökkentő épületek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12826323 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári értékét nem csökkentő épületek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

128263311 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári egyéb épületek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

128263312 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári egyéb épületek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12826332 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári egyéb épületek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12826333 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári egyéb épületek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12826412 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári ültetvények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12826413 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári ültetvények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

128264211 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári erdők terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

128264212 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári erdők terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12826422 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári erdők terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12826423 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári erdők terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

128264311 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári halastó terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

128264312 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári halastó terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12826432 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári halastó terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12826433 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári halastó terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

128264411 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

128264412 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása2022 Aktív Állományi

12826442 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12826443 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

128264811 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

128264812 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12826482 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12826483 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12826511 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12826512 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1282652 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1282653 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

128273111 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati lakóépületek (ideértve lakások) terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

128273112 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati lakóépületek (ideértve lakások) terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12827312 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati lakóépületek (ideértve lakások) terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12827313 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati lakóépületek (ideértve lakások) terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

128273211 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati értékét nem csökkentő épületek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

128273212 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati értékét nem csökkentő épületek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12827322 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati értékét nem csökkentő épületek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12827323 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati értékét nem csökkentő épületek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

128273311 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati egyéb épületek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

128273312 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati egyéb épületek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12827332 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati egyéb épületek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12827333 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati egyéb épületek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12827412 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati ültetvények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12827413 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati ültetvények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

128274211 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati erdők terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

128274212 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati erdők terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12827422 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati erdők terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12827423 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati erdők terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

128274311 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati halastó terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

128274312 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati halastó terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12827432 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati halastó terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12827433 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati halastó terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

128274411 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

128274412 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása2022 Aktív Állományi

12827442 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12827443 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

128274811 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

128274812 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12827482 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12827483 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12827511 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12827512 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenésének visszaírása2022 Aktív Állományi

1282752 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1282753 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

128283111 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó lakóépületek (ideértve lakások) terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

128283112 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű lakóépületek (ideértve lakások) terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12828312 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12828313 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

128283211 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő épületek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

128283212 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű értékét nem csökkentő épületek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12828322 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12828323 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő épületek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

128283311 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

128283312 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb épületek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12828332 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12828333 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb épületek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12828412 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes ültetvények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12828413 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) ültetvények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

128284211 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó erdők terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

128284212 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű erdők terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12828422 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes erdők terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12828423 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) erdők terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

128284311 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó halastó terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

128284312 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű halastó terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12828432 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes halastó terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12828433 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) halastó terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

128284411 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

128284412 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása2022 Aktív Állományi

12828442 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12828443 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

128284811 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi
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128284812 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12828482 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12828483 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1282848411 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1282848412 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

128284842 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kisértékű különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

128284843 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12828511 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

12828512 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1282852 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1282853 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1291111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1291112 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföldek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

129112 Korlátozottan forgalomképes termőföldek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

129113 Üzleti (forgalomképes) termőföldek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12912111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó lakótelkek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12912112 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű lakótelkek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1291212 Korlátozottan forgalomképes lakótelkek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1291213 Üzleti (forgalomképes) lakótelkek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12912211 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12912212 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb célú telkek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1291222 Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1291223 Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12913111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó lakóépületek (ideértve lakások) terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12913112 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű lakóépületek (ideértve lakások) terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1291312 Korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1291313 Üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12913211 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12913212 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű értékét nem csökkentő épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1291322 Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1291323 Üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12913311 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12913312 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1291332 Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1291333 Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1291412 Korlátozottan forgalomképes ültetvények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1291413 Üzleti (forgalomképes) ültetvények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12914311 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó halastó terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12914312 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű halastó terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1291432 Korlátozottan forgalomképes halastó terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1291433 Üzleti (forgalomképes) halastó terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12914411 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12914412 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1291442 Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1291443 Üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12914811 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12914812 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1291482 Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1291483 Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

129148411 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

129148412 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12914842 Korlátozottan forgalomképes kisértékű különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12914843 Üzleti (forgalomképes) kisértékű különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1291511 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1291512 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

129152 Korlátozottan forgalomképes ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

129153 Üzleti (forgalomképes) ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1296111 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári termőföldek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1296112 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári termőföldek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

129612 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári termőföldek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

129613 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári termőföldek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12962111 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári lakótelkek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12962112 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőség kincstári lakótelkek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1296212 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári lakótelkek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1296213 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári lakótelkek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12962211 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári egyéb célú telkek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12962212 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári egyéb célú telkek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1296222 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári egyéb célú telkek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1296223 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári egyéb célú telkek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12963111 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári lakóépületek (ideértve lakások) terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12963112 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári lakóépületek (ideértve lakások) terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1296312 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári lakóépületek (ideértve lakások) terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1296313 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári lakóépületek (ideértve lakások) terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12963211 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári értékét nem csökkentő épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12963212 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári értékét nem csökkentő épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1296322 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári értékét nem csökkentő épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1296323 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári értékét nem csökkentő épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12963311 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12963312 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1296332 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1296333 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1296412 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári ültetvények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1296413 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári ültetvények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12964311 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári halastó terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12964312 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári halastó terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1296432 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári halastó terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1296433 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári halastó terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12964411 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12964412 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1296442 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1296443 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12964811 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12964812 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1296482 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1296483 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1296511 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1296512 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

129652 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

129653 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1297111 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati termőföldek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1297112 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati termőföldek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

129712 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati termőföldek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

129713 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati termőföldek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12972111 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati lakótelkek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12972112 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati lakótelkek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1297212 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati lakótelkek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1297213 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati lakótelkek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12972211 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati egyéb célú telkek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12972212 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati egyéb célú telkek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1297222 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati egyéb célú telkek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1297223 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati egyéb célú telkek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12973111 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati lakóépületek (ideértve lakások) terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12973112 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati lakóépületek (ideértve lakások) terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1297312 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati lakóépületek (ideértve lakások) terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1297313 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati lakóépületek (ideértve lakások) terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12973211 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati értékét nem csökkentő épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12973212 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati értékét nem csökkentő épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1297322 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati értékét nem csökkentő épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1297323 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati értékét nem csökkentő épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi
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12973311 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12973312 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1297332 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1297333 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1297412 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati ültetvények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1297413 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati ültetvények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12974311 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati halastó terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12974312 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati halastó terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1297432 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati halastó terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1297433 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati halastó terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12974411 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12974412 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1297442 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1297443 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12974811 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12974812 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1297482 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1297483 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1297511 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1297512 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

129752 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

129753 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1298111 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1298112 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföldek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

129812 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termőföldek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

129813 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) termőföldek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12982111 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó lakótelkek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12982112 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű lakótelkek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1298212 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes lakótelkek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1298213 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) lakótelkek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12982211 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12982212 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb célú telkek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1298222 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1298223 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12983111 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó lakóépületek (ideértve lakások) terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12983112 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű lakóépületek (ideértve lakások) terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1298312 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1298313 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12983211 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12983212 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű értékét nem csökkentő épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1298322 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1298323 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12983311 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12983312 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1298332 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1298333 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1298412 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes ültetvények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1298413 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) ültetvények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12984311 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó halastó terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12984312 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű halastó terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1298432 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes halastó terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1298433 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) halastó terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12984411 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12984412 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1298442 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1298443 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12984811 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12984812 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1298482 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1298483 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

129848411 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

129848412 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12984842 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kisértékű különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

12984843 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1298511 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1298512 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

129852 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

129853 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1311111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó informatikai eszközök aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1311112 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű informatikai eszközök aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

131112 Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

131113 Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

13111411 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

13111412 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1311142 Korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1311143 Üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1311211 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1311212 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

131122 Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

131123 Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

13112411 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

13112412 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1311242 Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1311243 Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1311311 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kulturális javak aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1311312 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kulturális javak aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

131132 Korlátozottan forgalomképes kulturális javak aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

131133 Üzleti (forgalomképes) kulturális javak aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

13113411 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű kulturális javak aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

13113412 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű kulturális javak aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1311342 Korlátozottan forgalomképes kisértékű kulturális javak aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1311343 Üzleti (forgalomképes) kisértékű kulturális javak aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1311411 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó hangszerek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1311412 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű hangszerek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

131142 Korlátozottan forgalomképes hangszerek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

131143 Üzleti (forgalomképes) hangszerek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

13114411 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű hangszerek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

13114412 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű hangszerek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1311442 Korlátozottan forgalomképes kisértékű hangszerek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1311443 Üzleti (forgalomképes) kisértékű hangszerek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1311511 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1311512 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

131152 Korlátozottan forgalomképes egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

131153 Üzleti (forgalomképes) egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

13115411 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

13115412 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1311542 Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

13115421 Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz aktivált állományának értéke (0% leírás) 2022 Aktív Állományi

1311543 Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

131162 Korlátozottan forgalomképes járművek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

131163 Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1311642 Korlátozottan forgalomképes kisértékű járművek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1311643 Üzleti (forgalomképes) kisértékű járművek aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1316111 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

1316112 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

131612 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

131613 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

13161411 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári kisértékű informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

13161412 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári kisértékű informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi
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1316142 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári kisértékű informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

1316143 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári kisértékű informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

1316211 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Aktív Állományi

1316212 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Aktív Állományi

131622 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Aktív Állományi

131623 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Aktív Állományi

13162411 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Aktív Állományi

13162412 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Aktív Állományi

1316242 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Aktív Állományi

1316243 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Aktív Állományi

1316311 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári kulturális javak értéke 2022 Aktív Állományi

1316312 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári kulturális javak értéke 2022 Aktív Állományi

131632 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári kulturális javak értéke 2022 Aktív Állományi

131633 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári kulturális javak értéke 2022 Aktív Állományi

13163411 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári kisértékű kulturális javak értéke 2022 Aktív Állományi

13163412 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári kisértékű kulturális javak értéke 2022 Aktív Állományi

1316342 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári kisértékű kulturális javak értéke 2022 Aktív Állományi

1316343 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári kisértékű kulturális javak értéke 2022 Aktív Állományi

1316411 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

1316412 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

131642 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

131643 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

13164411 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári kisértékű hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

13164412 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári kisértékű hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

1316442 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári kisértékű hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

1316443 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári kisértékű hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

1316511 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz-értéke 2022 Aktív Állományi

1316512 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz-értéke 2022 Aktív Állományi

131652 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke 2022 Aktív Állományi

131653 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke 2022 Aktív Állományi

13165411 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz-értéke 2022 Aktív Állományi

13165412 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz-értéke 2022 Aktív Állományi

1316542 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke 2022 Aktív Állományi

1316543 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke 2022 Aktív Állományi

131662 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári járművek értéke 2022 Aktív Állományi

131663 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári járművek értéke 2022 Aktív Állományi

1316642 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári kisértékű járművek értéke 2022 Aktív Állományi

1316643 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári kisértékű járművek értéke 2022 Aktív Állományi

1317111 Vagyonkezelésbe vett, kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

1317112 Vagyonkezelésbe vett, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

131712 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

131713 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

13171411 Vagyonkezelésbe vett, kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati kisértékű informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

13171412 Vagyonkezelésbe vett, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati kisértékű informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

1317142 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati kisértékű informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

1317143 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati kisértékű informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

1317211 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Aktív Állományi

1317212 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Aktív Állományi

131722 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Aktív Állományi

131723 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Aktív Állományi

13172411 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Aktív Állományi

13172412 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Aktív Állományi

1317242 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Aktív Állományi

1317243 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Aktív Állományi

1317311 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati kulturális javak értéke 2022 Aktív Állományi

1317312 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati kulturális javak értéke 2022 Aktív Állományi

131732 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati kulturális javak értéke 2022 Aktív Állományi

131733 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati kulturális javak értéke 2022 Aktív Állományi

13173411 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati kisértékű kulturális javak értéke 2022 Aktív Állományi

13173412 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati kisértékű kulturális javak értéke 2022 Aktív Állományi

1317342 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati kisértékű kulturális javak értéke 2022 Aktív Állományi

1317343 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati kisértékű kulturális javak értéke 2022 Aktív Állományi

1317411 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

1317412 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

131742 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

131743 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

13174411 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati kisértékű hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

13174412 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati kisértékű hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

1317442 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati kisértékű hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

1317443 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati kisértékű hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

1317511 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke 2022 Aktív Állományi

1317512 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke 2022 Aktív Állományi

131752 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke 2022 Aktív Állományi

131753 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke 2022 Aktív Állományi

13175411 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke 2022 Aktív Állományi

13175412 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke 2022 Aktív Állományi

1317542 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke 2022 Aktív Állományi

1317543 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke 2022 Aktív Állományi

131762 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati járművek értéke 2022 Aktív Állományi

131763 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati járművek értéke 2022 Aktív Állományi

1317642 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati kisértékű járművek értéke 2022 Aktív Állományi

1317643 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati kisértékű járművek értéke 2022 Aktív Állományi

1318111 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

1318112 Üzemeltetésre, kezelésbe adott, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

131812 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

131813 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

13181411 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

13181412 Üzemeltetésre, kezelésbe adott, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

1318142 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

1318143 Üzemeltetésre, kezelésbe adott, üzleti (forgalomképes), kisértékű informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

1318211 Üzemeltetésre, kezelésbe adott, kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Aktív Állományi

1318212 Üzemeltetésre, kezelésbe adott, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű, egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Aktív Állományi

131822 Üzemeltetésre, kezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Aktív Állományi

131823 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Aktív Állományi

13182411 Üzemeltetésre, kezelésbe adott, kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó, kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Aktív Állományi

13182412 Üzemeltetésre, kezelésbe adott, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű, kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Aktív Állományi

1318242 Üzemeltetésre, kezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes, kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Aktív Állományi

1318243 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes), kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Aktív Állományi

1318311 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kulturális javak értéke 2022 Aktív Állományi

1318312 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kulturális javak értéke 2022 Aktív Állományi

131832 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kulturális javak értéke 2022 Aktív Állományi

131833 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kulturális javak értéke 2022 Aktív Állományi

13183411 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű kulturális javak értéke 2022 Aktív Állományi

13183412 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű kulturális javak értéke 2022 Aktív Állományi

1318342 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kisértékű kulturális javak értéke 2022 Aktív Állományi

1318343 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű kulturális javak értéke 2022 Aktív Állományi

1318411 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzeti vagyonba tartozó hangszerek értéke kizárólagos 2022 Aktív Állományi

1318412 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

131842 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

131843 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

13184411 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzeti vagyonba tartozó kisértékű hangszerek értéke kizárólagos 2022 Aktív Állományi

13184412 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

1318442 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kisértékű hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

1318443 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

1318511 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke 2022 Aktív Állományi

1318512 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke 2022 Aktív Állományi

131852 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke 2022 Aktív Állományi

131853 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke 2022 Aktív Állományi

13185411 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke 2022 Aktív Állományi
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13185412 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke 2022 Aktív Állományi

1318542 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke 2022 Aktív Állományi

1318543 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke 2022 Aktív Állományi

131862 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes járművek értéke 2022 Aktív Állományi

131863 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) járművek értéke 2022 Aktív Állományi

1318642 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kisértékű járművek értéke 2022 Aktív Állományi

1318643 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű járművek értéke 2022 Aktív Állományi

13191111 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

13191112 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

1319112 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

1319113 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

131911411 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

131911412 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

13191142 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

13191143 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

13191211 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Aktív Állományi

13191212 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Aktív Állományi

1319122 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Aktív Állományi

1319123 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Aktív Állományi

131912411 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Aktív Állományi

131912412 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Aktív Állományi

13191242 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Aktív Állományi

13191243 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Aktív Állományi

13191311 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kulturális javak értéke 2022 Aktív Állományi

13191312 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kulturális javak értéke 2022 Aktív Állományi

1319132 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kulturális javak értéke 2022 Aktív Állományi

1319133 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kulturális javak értéke 2022 Aktív Állományi

131913411 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű kulturális javak értéke 2022 Aktív Állományi

131913412 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű kulturális javak értéke 2022 Aktív Állományi

13191342 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű kulturális javak értéke 2022 Aktív Állományi

13191343 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű kulturális javak értéke 2022 Aktív Állományi

13191411 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

13191412 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

1319142 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

1319143 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

131914411 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

131914412 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

13191442 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

13191443 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

13191511 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke 2022 Aktív Állományi

13191512 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke 2022 Aktív Állományi

1319152 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke 2022 Aktív Állományi

1319153 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke 2022 Aktív Állományi

131915411 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke 2022 Aktív Állományi

131915412 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke 2022 Aktív Állományi

13191542 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke 2022 Aktív Állományi

13191543 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke 2022 Aktív Állományi

1319162 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek értéke 2022 Aktív Állományi

1319163 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke 2022 Aktív Állományi

13191642 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű járművek értéke 2022 Aktív Állományi

13191643 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű járművek értéke 2022 Aktív Állományi

13196111 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett, kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

13196112 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

1319612 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt vagyonkezelésbe átvett korlátozottan forgalomképes kincstári informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

1319613 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt vagyonkezelésbe átvett üzleti (forgalomképes) kincstári informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

131961411 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett, kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári kisértékű informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

131961412 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári kisértékű informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

13196142 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt vagyonkezelésbe átvett korlátozottan forgalomképes kincstári kisértékű informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

13196143 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt vagyonkezelésbe átvett üzleti (forgalomképes) kincstári kisértékű informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

13196211 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Aktív Állományi

13196212 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Aktív Állományi

1319622 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett korlátozottan forgalomképes kincstári egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Aktív Állományi

1319623 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett üzleti (forgalomképes) kincstári egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Aktív Állományi

131962411 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Aktív Állományi

131962412 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke2022 Aktív Állományi

13196242 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett korlátozottan forgalomképes kincstári kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Aktív Állományi

13196243 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett üzleti (forgalomképes) kincstári egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Aktív Állományi

13196411 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett, kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

13196412 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

1319642 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett korlátozottan forgalomképes kincstári hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

1319643 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett üzleti (forgalomképes) kincstári hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

131964411 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett, kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári kisértékű hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

131964412 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári kisértékű hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

13196442 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett korlátozottan forgalomképes kincstári kisértékű hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

13196443 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett üzleti (forgalomképes) kincstári kisértékű hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

13196511 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke 2022 Aktív Állományi

13196512 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke2022 Aktív Állományi

1319652 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett korlátozottan forgalomképes kincstári egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke 2022 Aktív Állományi

1319653 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett üzleti (forgalomképes) kincstári egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke 2022 Aktív Állományi

131965411 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke2022 Aktív Állományi

131965412 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke2022 Aktív Állományi

13196542 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett korlátozottan forgalomképes kincstári kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke 2022 Aktív Állományi

13196543 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett üzleti (forgalomképes) kincstári kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke 2022 Aktív Állományi

1319662 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett korlátozottan forgalomképes kincstári járművek értéke 2022 Aktív Állományi

1319663 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett üzleti (forgalomképes) kincstári járművek értéke 2022 Aktív Állományi

13196642 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett korlátozottan forgalomképes kincstári kisértékű járművek értéke 2022 Aktív Állományi

13196643 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett üzleti (forgalomképes) kincstári kisértékű járművek értéke 2022 Aktív Állományi

13197111 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

13197112 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

1319712 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett korlátozottan forgalomképes önkormányzati informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

1319713 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett üzleti (forgalomképes) önkormányzati informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

131971411 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati kisértékű informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

131971412 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati kisértékű informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

13197142 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett korlátozottan forgalomképes önkormányzati kisértékű informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

13197143 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett üzleti (forgalomképes) önkormányzati kisértékű informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

13197211 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Aktív Állományi

13197212 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke2022 Aktív Állományi

1319722 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett korlátozottan forgalomképes önkormányzati egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Aktív Állományi

1319723 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett üzleti (forgalomképes) önkormányzati egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Aktív Állományi

131972411 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Aktív Állományi

131972412 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke2022 Aktív Állományi

13197242 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett korlátozottan forgalomképes önkormányzati kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Aktív Állományi

13197243 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett üzleti (forgalomképes) önkormányzati egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Aktív Állományi

13197411 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

13197412 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

1319742 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett korlátozottan forgalomképes önkormányzati hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

1319743 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett üzleti (forgalomképes) önkormányzati hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

131974411 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati kisértékű hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

131974412 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati kisértékű hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

13197442 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett korlátozottan forgalomképes önkormányzati kisértékű hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

13197443 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett üzleti (forgalomképes) önkormányzati kisértékű hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

13197511 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke 2022 Aktív Állományi

13197512 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke 2022 Aktív Állományi

1319752 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes önkormányzati egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke 2022 Aktív Állományi

1319753 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) önkormányzati egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke 2022 Aktív Állományi

131975411 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke 2022 Aktív Állományi

131975412 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke2022 Aktív Állományi

13197542 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes önkormányzati kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke 2022 Aktív Állományi

13197543 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) önkormányzati kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke 2022 Aktív Állományi
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1319762 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett korlátozottan forgalomképes önkormányzati járművek értéke 2022 Aktív Állományi

1319763 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett üzleti (forgalomképes) önkormányzati járművek értéke 2022 Aktív Állományi

13197642 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett korlátozottan forgalomképes önkormányzati kisértékű járművek értéke 2022 Aktív Állományi

13197643 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett üzleti (forgalomképes) önkormányzati kisértékű járművek értéke 2022 Aktív Állományi

13198111 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott, kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

13198112 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

1319812 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

1319813 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

131981411 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott, kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

131981412 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

13198142 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

13198143 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke 2022 Aktív Állományi

13198211 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Aktív Állományi

13198212 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Aktív Állományi

1319822 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Aktív Állományi

1319823 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Aktív Állományi

131982411 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Aktív Állományi

131982412 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke2022 Aktív Állományi

13198242 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Aktív Állományi

13198243 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott, üzleti (forgalomképes), egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke 2022 Aktív Állományi

13198311 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kulturális javak értéke 2022 Aktív Állományi

13198312 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kulturális javak értéke 2022 Aktív Állományi

1319832 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kulturális javak értéke 2022 Aktív Állományi

1319833 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kulturális javak értéke 2022 Aktív Állományi

131983411 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű kulturális javak értéke 2022 Aktív Állományi

131983412 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű kulturális javak értéke 2022 Aktív Állományi

13198342 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kisértékű kulturális javak értéke 2022 Aktív Állományi

13198343 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű kulturális javak értéke 2022 Aktív Állományi

13198411 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

13198412 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

1319842 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

1319843 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

131984411 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

131984412 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

13198442 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kisértékű hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

13198443 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű hangszerek értéke 2022 Aktív Állományi

13198511 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke 2022 Aktív Állományi

13198512 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke2022 Aktív Állományi

1319852 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke 2022 Aktív Állományi

1319853 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke 2022 Aktív Állományi

131985411 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke2022 Aktív Állományi

131985412 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke2022 Aktív Állományi

13198542 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke 2022 Aktív Állományi

13198543 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke 2022 Aktív Állományi

1319862 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes járművek értéke 2022 Aktív Állományi

1319863 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) járművek értéke 2022 Aktív Állományi

13198642 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kisértékű járművek értéke 2022 Aktív Állományi

13198643 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű járművek értéke 2022 Aktív Állományi

13612 Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

13613 Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

13622 Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

13623 Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

13632 Korlátozottan forgalomképes kulturális javak értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

13633 Üzleti (forgalomképes) kulturális javak értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

13642 Korlátozottan forgalomképes hangszerek értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

13643 Üzleti (forgalomképes) hangszerek értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

13652 Korlátozottan forgalomképes egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

13653 Üzleti (forgalomképes) egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

13662 Korlátozottan forgalomképes járművek értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

13663 Üzleti (forgalomképes) járművek értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

13811111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó informatikai eszközök terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13811112 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű informatikai eszközök terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1381112 Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1381113 Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13811211 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13811212 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb gép, berendezés és felszerelés terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1381122 Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1381123 Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13811311 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kulturális javak terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13811312 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kulturális javak terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1381132 Korlátozottan forgalomképes kulturális javak terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1381133 Üzleti (forgalomképes) kulturális javak terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13811411 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó hangszerek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13811412 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű hangszerek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1381142 Korlátozottan forgalomképes hangszerek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1381143 Üzleti (forgalomképes) hangszerek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13811511 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13811512 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1381152 Korlátozottan forgalomképes egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1381153 Üzleti (forgalomképes) egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1381162 Korlátozottan forgalomképes járművek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1381163 Üzleti (forgalomképes) járművek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13816111 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári informatikai eszközök terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13816112 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári informatikai eszközök terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1381612 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári informatikai eszközök terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1381613 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári informatikai eszközök terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13816211 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári egyéb gép, berendezés és felszerelés terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13816212 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári egyéb gép, berendezés és felszerelés terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1381622 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári egyéb gép, berendezés és felszerelés terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1381623 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári egyéb gép, berendezés és felszerelés terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13816311 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári kulturális javak terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13816312 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári kulturális javak terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1381632 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári kulturális javak terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1381633 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári kulturális javak terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13816411 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári hangszerek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13816412 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári hangszerek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1381642 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári hangszerek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1381643 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári hangszerek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13816511 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13816512 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1381652 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1381653 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1381662 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári járművek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1381663 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári járművek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13817111 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati informatikai eszközök terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13817112 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati informatikai eszközök terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1381712 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati informatikai eszközök terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1381713 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati informatikai eszközök terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13817211 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati egyéb gép, berendezés és felszerelés terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13817212 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati egyéb gép, berendezés és felszerelés terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1381722 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati egyéb gép, berendezés és felszerelés terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1381723 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati egyéb gép, berendezés és felszerelés terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13817311 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati kulturális javak terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13817312 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati kulturális javak terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1381732 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati kulturális javak terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1381733 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati kulturális javak terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13817411 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati hangszerek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13817412 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati hangszerek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1381742 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati hangszerek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi
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1381743 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati hangszerek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13817511 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13817512 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1381752 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1381753 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1381762 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati járművek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1381763 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati járművek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13818111 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó informatikai eszközök terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13818112 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű informatikai eszközök terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1381812 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1381813 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13818211 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13818212 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb gép, berendezés és felszerelés terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1381822 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1381823 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13818311 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kulturális javak terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13818312 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kulturális javak terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1381832 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kulturális javak terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1381833 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kulturális javak terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13818411 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó hangszerek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13818412 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű hangszerek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1381842 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes hangszerek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1381843 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) hangszerek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13818511 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13818512 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1381852 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1381853 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1381862 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes járművek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1381863 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) járművek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13821111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó informatikai eszközök terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

13821112 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű informatikai eszközök terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1382112 Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1382113 Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

13821211 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

13821212 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb gép, berendezés és felszerelés terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1382122 Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1382123 Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

13821311 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kulturális javak terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

13821312 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kulturális javak terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1382132 Korlátozottan forgalomképes kulturális javak terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1382133 Üzleti (forgalomképes) kulturális javak terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

13821411 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó hangszerek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

13821412 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű hangszerek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1382142 Korlátozottan forgalomképes hangszerek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1382143 Üzleti (forgalomképes) hangszerek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

13821511 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

13821512 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1382152 Korlátozottan forgalomképes egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1382153 Üzleti (forgalomképes) egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1382162 Korlátozottan forgalomképes járművek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1382163 Üzleti (forgalomképes) járművek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

13826111 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári informatikai eszközök terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

13826112 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári informatikai eszközök terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1382612 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári informatikai eszközök terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1382613 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári informatikai eszközök terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

13826211 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári egyéb gép, berendezés és felszerelés terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

13826212 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári egyéb gép, berendezés és felszerelés terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1382622 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári egyéb gép, berendezés és felszerelés terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1382623 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári egyéb gép, berendezés és felszerelés terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

13826311 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári kulturális javak terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

13826312 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári kulturális javak terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1382632 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári kulturális javak terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1382633 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári kulturális javak terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

13826411 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári hangszerek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

13826412 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári hangszerek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1382642 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári hangszerek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1382643 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári hangszerek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

13826511 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

13826512 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terven felüli értékcsökkenésének visszaírása2022 Aktív Állományi

1382652 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1382653 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1382662 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári járművek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1382663 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári járművek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

13827111 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati informatikai eszközök terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

13827112 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati informatikai eszközök terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1382712 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati informatikai eszközök terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1382713 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati informatikai eszközök terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

13827211 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati egyéb gép, berendezés és felszerelés terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

13827212 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati egyéb gép, berendezés és felszerelés terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1382722 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati egyéb gép, berendezés és felszerelés terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1382723 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati egyéb gép, berendezés és felszerelés terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

13827311 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati kulturális javak terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

13827312 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati kulturális javak terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1382732 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati kulturális javak terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1382733 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati kulturális javak terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

13827411 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati hangszerek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

13827412 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati hangszerek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1382742 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati hangszerek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1382743 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati hangszerek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

13827511 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

13827512 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terven felüli értékcsökkenésének visszaírása2022 Aktív Állományi

1382752 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1382753 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1382762 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati járművek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1382763 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati járművek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

13828111 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó informatikai eszközök terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

13828112 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű informatikai eszközök terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1382812 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1382813 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

13828211 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

13828212 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb gép, berendezés és felszerelés terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1382822 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1382823 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

13828311 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kulturális javak terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

13828312 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kulturális javak terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1382832 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kulturális javak terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1382833 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kulturális javak terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

13828411 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó hangszerek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

13828412 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű hangszerek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1382842 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes hangszerek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1382843 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) hangszerek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

13828511 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

13828512 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terven felüli értékcsökkenésének visszaírása2022 Aktív Állományi

1382852 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1382853 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1382862 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes járművek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1382863 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) járművek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1391111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1391112 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi
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139112 Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

139113 Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13911411 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13911412 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1391142 Korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1391143 Üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1391211 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1391212 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

139122 Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

139123 Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13912411 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13912412 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1391242 Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1391243 Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1391411 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó hangszerek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1391412 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű hangszerek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

139142 Korlátozottan forgalomképes hangszerek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

139143 Üzleti (forgalomképes) hangszerek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13914411 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű hangszerek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13914412 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű hangszerek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1391442 Korlátozottan forgalomképes kisértékű hangszerek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1391443 Üzleti (forgalomképes) kisértékű hangszerek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1391511 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1391512 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

139152 Korlátozottan forgalomképes egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

139153 Üzleti (forgalomképes) egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13915411 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13915412 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1391542 Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1391543 Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

139162 Korlátozottan forgalomképes járművek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

139163 Üzleti (forgalomképes) járművek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1391642 Korlátozottan forgalomképes kisértékű járművek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1391643 Üzleti (forgalomképes) kisértékű járművek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1396111 Vagyonkezelésbe vett, kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1396112 Vagyonkezelésbe vett, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

139612 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

139613 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13961411 Vagyonkezelésbe vett, kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári kisértékű informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13961412 Vagyonkezelésbe vett, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári kisértékű informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1396142 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári kisértékű informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1396143 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári kisértékű informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1396211 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1396212 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

139622 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

139623 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13962411 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13962412 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1396242 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1396243 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1396411 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári hangszerek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1396412 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári hangszerek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

139642 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári hangszerek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

139643 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári hangszerek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13964411 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári kisértékű hangszerek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13964412 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári kisértékű hangszerek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1396442 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári kisértékű hangszerek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1396443 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári kisértékű hangszerek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1396511 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1396512 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

139652 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

139653 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13965411 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13965412 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1396542 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1396543 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

139662 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári járművek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

139663 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári járművek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1396642 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári kisértékű járművek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1396643 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) kincstári kisértékű járművek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1397111 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1397112 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

139712 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

139713 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13971411 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati kisértékű informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13971412 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati kisértékű informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1397142 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati kisértékű informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1397143 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati kisértékű informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1397211 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1397212 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

139722 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

139723 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13972411 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13972412 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1397242 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1397243 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1397411 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati hangszerek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1397412 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati hangszerek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

139742 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati hangszerek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

139743 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati hangszerek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13974411 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati kisértékű hangszerek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13974412 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati kisértékű hangszerek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1397442 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati kisértékű hangszerek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1397443 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati kisértékű hangszerek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1397511 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1397512 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

139752 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

139753 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13975411 Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13975412 Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terv szerinti értékcsökkenése2022 Aktív Állományi

1397542 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1397543 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

139762 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati járművek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

139763 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati járművek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1397642 Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati kisértékű járművek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1397643 Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati kisértékű járművek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1398111 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1398112 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

139812 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

139813 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13981411 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13981412 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1398142 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1398143 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1398211 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1398212 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

139822 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

139823 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13982411 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi
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13982412 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1398242 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1398243 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1398411 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó hangszerek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1398412 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű hangszerek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

139842 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes hangszerek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

139843 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) hangszerek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13984411 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű hangszerek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13984412 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű hangszerek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1398442 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kisértékű hangszerek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1398443 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű hangszerek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1398511 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1398512 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

139852 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

139853 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13985411 Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

13985412 Üzemeltetésre, kezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1398542 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1398543 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

139862 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes járművek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

139863 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) járművek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1398642 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kisértékű járművek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1398643 Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű járművek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1411 Tenyészállatok aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

14114 Tenyészállatok kis értékű aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1416 Vagyonkezelésbe vett kincstári tenyészállatok állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1417 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tenyészállatok állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1418 Üzemeltetésre, kezelésbe adott tenyészállatok állományának értéke 2022 Aktív Állományi

14191 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt tenyészállatok aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

141914 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kis értékű tenyészállatok aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

14196 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett kincstári tenyészállatok aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

14197 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett önkormányzati tenyészállatok aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

14198 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott tenyészállatok állományának értéke 2022 Aktív Állományi

146 Tenyészállatok értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

14811 Tenyészállatok aktivált állományának terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

14816 Vagyonkezelésbe vett kincstári tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

14817 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

14818 Üzemeltetésre, kezelésbe adott tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

14821 Tenyészállatok aktivált állományának terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

14826 Vagyonkezelésbe vett kincstári tenyészállatok terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

14827 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tenyészállatok terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

14828 Üzemeltetésre, kezelésbe adott tenyészállatok terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1491 Tenyészállatok aktivált állományának terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

14914 Tenyészállatok kis értékű aktivált állományának terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1496 Vagyonkezelésbe vett kincstári tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1497 Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1498 Üzemeltetésre, kezelésbe adott tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

151111 Befejezetlen vásárolt termőföld beruházás állománya 2022 Aktív Állományi

1511121 Befejezetlen vásárolt lakótelkek beruházás állománya 2022 Aktív Állományi

1511122 Befejezetlen vásárolt egyéb célú telkek beruházás állománya 2022 Aktív Állományi

1511131 Befejezetlen vásárolt lakóépületek (ideértve lakások) beruházásának állománya 2022 Aktív Állományi

1511132 Befejezetlen vásárolt értékét nem csökkentő épület beruházásának állománya 2022 Aktív Állományi

1511133 Befejezetlen vásárolt egyéb épületek beruházásának állománya 2022 Aktív Állományi

151114 Befejezetlen vásárolt egyéb építmények beruházásának állománya 2022 Aktív Állományi

151115 Befejezetlen vásárolt ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beruházásának állománya 2022 Aktív Állományi

15112 Befejezetlen vásárolt informatikai eszközök beruházásának állománya 2022 Aktív Állományi

15113 Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés beruházásának állománya 2022 Aktív Állományi

15114 Befejezetlen vásárolt jármű beruházásának állománya 2022 Aktív Állományi

15115 Befejezetlen vásárolt tenyészállat beruházásának állománya 2022 Aktív Állományi

1512131 Befejezetlen saját kivitelezésben végzett lakóépület (ideértve lakás) beruházások állománya 2022 Aktív Állományi

1512132 Befejezetlen saját kivitelezésben végzett értékét nem csökkentő épület beruházások állománya 2022 Aktív Állományi

1512133 Befejezetlen saját kivitelezésben végzett egyéb épület beruházások állománya 2022 Aktív Állományi

151214 Befejezetlen saját kivitelezésben végzett egyéb építmények beruházásának állománya 2022 Aktív Állományi

15122 Befejezetlen saját kivitelezésben végzett informatikai eszközök beruházásának állománya 2022 Aktív Állományi

15123 Befejezetlen saját kivitelezésben végzett egyéb gép, berendezés és felszerelés beruházásának állománya 2022 Aktív Állományi

15125 Befejezetlen saját kivitelezésben előállított tenyészállat beruházások állománya 2022 Aktív Állományi

1521131 Befejezetlen vásárolt lakóépület (ideértve lakás) felújítások állománya 2022 Aktív Állományi

1521132 Befejezetlen vásárolt értékét nem csökkentő épület felújítások állománya 2022 Aktív Állományi

1521133 Befejezetlen vásárolt egyéb épület felújítások állománya 2022 Aktív Állományi

152114 Befejezetlen vásárolt egyéb építmények felújításának állománya 2022 Aktív Állományi

15212 Befejezetlen vásárolt informatikai eszközök felújításának állománya 2022 Aktív Állományi

15213 Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés felújításának állománya 2022 Aktív Állományi

15214 Befejezetlen vásárolt jármű felújításának állománya 2022 Aktív Állományi

15215 Befejezetlen vásárolt tenyészállat felújításának állománya 2022 Aktív Állományi

1522131 Befejezetlen saját kivitelezésben végzett lakóépület (ideértve lakás) felújítások állománya 2022 Aktív Állományi

1522132 Befejezetlen saját kivitelezésben végzett értékét nem csökkentő épület felújítások állománya 2022 Aktív Állományi

1522133 Befejezetlen saját kivitelezésben végzett egyéb épület felújítások állománya 2022 Aktív Állományi

152214 Befejezetlen saját kivitelezésben végzett egyéb építmények felújításának állománya 2022 Aktív Állományi

15222 Befejezetlen saját kivitelezésben végzett informatikai eszközök felújításának állománya 2022 Aktív Állományi

15223 Befejezetlen saját kivitelezésben végzett egyéb gép, berendezés és felszerelés felújításának állománya 2022 Aktív Állományi

15224 Befejezetlen saját kivitelezésben végzett jármű felújításának állománya 2022 Aktív Állományi

15225 Befejezetlen saját kivitelezésben végzett tenyészállat felújításának állománya 2022 Aktív Állományi

158111 Vásárolt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok beruházásának terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

158112 Vásárolt informatikai eszközök beruházások terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

158113 Vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés beruházások terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

158114 Vásárolt jármű beruházások terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

158115 Vásárolt tenyészállat beruházások terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

158121 Saját kivitelezésű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok beruházásának terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

158122 Saját kivitelezésű informatikai eszköz beruházás terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

158123 Saját kivitelezésű egyéb gép, berendezés és felszerelés beruházások terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

158131 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vásárolt felújításának terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

158132 Informatikai eszközök vásárolt felújításának terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

158133 Egyéb gép, berendezés és felszerelés vásárolt felújításának terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

158134 Jármű vásárolt felújításának terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

158135 Tenyészállat vásárolt felújításának terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

158141 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok saját kivitelezésben végzett felújításának terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

158142 Informatikai eszközök saját kivitelezésben végzett felújításának terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

158143 Egyéb gép, berendezés és felszerelés saját kivitelezésben végzett felújításának terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

158144 Jármű saját kivitelezésben végzett felújításának terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

158211 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vásárolt beruházása terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

158212 Informatikai eszközök vásárolt beruházása terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

158213 Egyéb gép, berendezés és felszerelés vásárolt beruházása terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

158214 Jármű vásárolt beruházása terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

158215 Tenyészállat vásárolt beruházása terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

158221 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok saját kivitelezésű beruházása terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

158222 Informatikai eszközök saját kivitelezésű beruházása terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

158223 Egyéb gép, berendezés és felszerelés saját kivitelezésű beruházása terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

158224 Jármű saját kivitelezésű beruházása terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

158231 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vásárolt felújítása terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

158232 Informatikai eszközök vásárolt felújítása terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

158233 Egyéb gép, berendezés és felszerelés vásárolt felújítása terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

158234 Jármű vásárolt felújítása terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

158235 Tenyészállat vásárolt felújítása terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

158241 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok saját kivitelezésű felújítása terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

158242 Informatikai eszközök saját kivitelezésű felújítása értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

158243 Egyéb gép, berendezés és felszerelés saját kivitelezésű felújítása terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

158244 Jármű saját kivitelezésű felújítása terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

162111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó törvény alapján tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban 2022 Aktív Állományi

162112 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törvény alapján tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban 2022 Aktív Állományi
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16212 Korlátozottan forgalomképes tartozó törvény alapján tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban 2022 Aktív Állományi

16213 Üzleti (forgalomképes) tartozó törvény alapján tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban 2022 Aktív Állományi

162211 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban 2022 Aktív Állományi

162212 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban 2022 Aktív Állományi

16222 Korlátozottan forgalomképes tartozó saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban 2022 Aktív Állományi

16223 Üzleti (forgalomképes) tartozó saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban 2022 Aktív Állományi

163111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó törvény alapján tartós részesedések állománya pénzügyi vállalkozásban 2022 Aktív Állományi

163112 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törvény alapján tartós részesedések állománya pénzügyi vállalkozásban 2022 Aktív Állományi

16312 Korlátozottan forgalomképes tartozó törvény alapján tartós részesedések állománya pénzügyi vállalkozásban 2022 Aktív Állományi

16313 Üzleti (forgalomképes) tartozó törvény alapján tartós részesedések állománya pénzügyi vállalkozásban 2022 Aktív Állományi

163211 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó saját alapítású tartós részesedések állománya pénzügyi vállalkozásban 2022 Aktív Állományi

163212 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű saját alapítású tartós részesedések állománya pénzügyi vállalkozásban 2022 Aktív Állományi

16322 Korlátozottan forgalomképes tartozó saját alapítású tartós részesedések állománya pénzügyi vállalkozásban 2022 Aktív Állományi

16323 Üzleti (forgalomképes) tartozó saját alapítású tartós részesedések állománya pénzügyi vállalkozásban 2022 Aktív Állományi

164 Tartós részesedések társulásban 2022 Aktív Állományi

165111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó tartós részesedések állománya nonprofit gazdasági társaságban 2022 Aktív Állományi

165112 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések állománya nonprofit gazdasági társaságban 2022 Aktív Állományi

16512 Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések állománya nonprofit gazdasági társaságban 2022 Aktív Állományi

16513 Üzleti (forgalomképes) tartós részesedések állománya nonprofit gazdasági társaságban 2022 Aktív Állományi

1652 Tartós részesedések nemzetközi szervezetekben 2022 Aktív Állományi

165311 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó más egyéb tartós részesedések (kivéve: befektetési jegyek) 2022 Aktív Állományi

165312 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű más egyéb tartós részesedések (kivéve: befektetési jegyek) 2022 Aktív Állományi

16532 Korlátozottan forgalomképes más egyéb tartós részesedések (kivéve: befektetési jegyek) 2022 Aktív Állományi

16533 Üzleti (forgalomképes) más egyéb tartós részesedések (kivéve: befektetési jegyek) 2022 Aktív Állományi

16611 Törvény alapján tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalkozásban értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

16612 Tartós részesedések saját alapítású nem pénzügyi vállalkozásban értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

16621 Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásban értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

16622 Tartós részesedések saját alapítású pénzügyi vállalkozásban értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

16821111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó törvény alapján tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalkozásban előző évi értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi

16821112 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törvény alapján tartós állami részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban előző évi értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi

1682112 Korlátozottan forgalomképes tartozó törvény alapján tartós állami részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban előző évi értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi

1682113 Üzleti (forgalomképes) tartozó törvény alapján tartós állami részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban előző évi értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi

16821211 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó saját alapítású tartós állami részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban tárgyévi értékvesztése 2022 Aktív Állományi

16821212 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű saját alapítású tartós állami részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban tárgyévi értékvesztése 2022 Aktív Állományi

1682122 Korlátozottan forgalomképes tartozó saját alapítású tartós állami részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban tárgyévi értékvesztése 2022 Aktív Állományi

1682123 Üzleti (forgalomképes) tartozó saját alapítású tartós állami részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban tárgyévi értékvesztése 2022 Aktív Állományi

168213111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó saját alapítású tartós állami részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban értékvesztésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

168213112 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű saját alapítású tartós állami részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban értékvesztésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

16821312 Korlátozottan forgalomképes tartozó saját alapítású tartós állami részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban értékvesztésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

16821313 Üzleti (forgalomképes) tartozó saját alapítású tartós állami részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban értékvesztésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

16822111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó saját alapítású tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalkozásban előző évi értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi

16822112 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű saját alapítású tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalkozásban előző évi értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi

1682212 Korlátozottan forgalomképes tartozó saját alapítású tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalkozásban előző évi értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi

1682213 Üzleti (forgalomképes) tartozó saját alapítású tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalkozásban előző évi értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi

16822211 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó saját alapítású tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalkozásban tárgyévi értékvesztése 2022 Aktív Állományi

16822212 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű saját alapítású tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalkozásban tárgyévi értékvesztése 2022 Aktív Állományi

1682222 Korlátozottan forgalomképes tartozó saját alapítású tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalkozásban tárgyévi értékvesztése 2022 Aktív Állományi

1682223 Üzleti (forgalomképes) tartozó saját alapítású tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalkozásban tárgyévi értékvesztése 2022 Aktív Állományi

16822311 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó saját alapítású tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalkozásban értékvesztésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

16822312 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű saját alapítású tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalkozásban értékvesztésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1682232 Korlátozottan forgalomképes tartozó saját alapítású tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalkozásban értékvesztésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1682233 Üzleti (forgalomképes) tartozó saját alapítású tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalkozásban értékvesztésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

16831111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásban előző évi értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi

16831112 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törvény alapján tartós állami részesedések állománya pénzügyi vállalkozásban előző évi értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi

1683112 Korlátozottan forgalomképes tartozó törvény alapján tartós állami részesedések állománya pénzügyi vállalkozásban előző évi értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi

1683113 Üzleti (forgalomképes) tartozó törvény alapján tartós állami részesedések állománya pénzügyi vállalkozásban előző évi értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi

16831211 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó saját alapítású tartós állami részesedések állománya pénzügyi vállalkozásban tárgyévi értékvesztése 2022 Aktív Állományi

16831212 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű saját alapítású tartós állami részesedések állománya pénzügyi vállalkozásban tárgyévi értékvesztése 2022 Aktív Állományi

1683122 Korlátozottan forgalomképes tartozó saját alapítású tartós állami részesedések állománya pénzügyi vállalkozásban tárgyévi értékvesztése 2022 Aktív Állományi

1683123 Üzleti (forgalomképes) tartozó saját alapítású tartós állami részesedések állománya pénzügyi vállalkozásban tárgyévi értékvesztése 2022 Aktív Állományi

168313111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó saját alapítású tartós állami részesedések állománya pénzügyi vállalkozásban értékvesztésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

168313112 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű saját alapítású tartós állami részesedések állománya pénzügyi vállalkozásban értékvesztésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

16831312 Korlátozottan forgalomképes tartozó saját alapítású tartós állami részesedések állománya pénzügyi vállalkozásban értékvesztésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

16831313 Üzleti (forgalomképes) tartozó saját alapítású tartós állami részesedések állománya pénzügyi vállalkozásban értékvesztésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

16832111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó saját alapítású tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásban előző évi értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi

16832112 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű saját alapítású tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásban előző évi értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi

1683212 Korlátozottan forgalomképes tartozó saját alapítású tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásban előző évi értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi

1683213 Üzleti (forgalomképes) tartozó saját alapítású tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásban előző évi értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi

16832211 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó saját alapítású tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásban tárgyévi értékvesztése 2022 Aktív Állományi

16832212 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű saját alapítású tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásban tárgyévi értékvesztése 2022 Aktív Állományi

1683222 Korlátozottan forgalomképes tartozó saját alapítású tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásban tárgyévi értékvesztése 2022 Aktív Állományi

1683223 Üzleti (forgalomképes) tartozó saját alapítású tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásban tárgyévi értékvesztése 2022 Aktív Állományi

16832311 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó saját alapítású tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásban értékvesztésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

16832312 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű saját alapítású tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásban értékvesztésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1683232 Korlátozottan forgalomképes tartozó saját alapítású tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásban értékvesztésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1683233 Üzleti (forgalomképes) tartozó saját alapítású tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásban értékvesztésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

16841 Tartós részesedések társulásban előző évi értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi

16842 Tartós részesedések társulásban tárgyévi értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi

16843 Tartós részesedések társulásban értékvesztésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

16851111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó tartós részesedések nonprofit gazdasági társaságban előző évi értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi

16851112 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések nonprofit gazdasági társaságban előző évi értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi

1685112 Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések nonprofit gazdasági társaságban előző évi értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi

1685113 Üzleti (forgalomképes) tartós részesedések nonprofit gazdasági társaságban előző évi értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi

16851211 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó tartós részesedések nonprofit gazdasági társaságban tárgyévi értékvesztése 2022 Aktív Állományi

16851212 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések nonprofit gazdasági társaságban tárgyévi értékvesztése 2022 Aktív Állományi

1685122 Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések nonprofit gazdasági társaságban tárgyévi értékvesztése 2022 Aktív Állományi

1685123 Üzleti (forgalomképes) tartós részesedések nonprofit gazdasági társaságban tárgyévi értékvesztése 2022 Aktív Állományi

16851311 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó tartós részesedések nonprofit gazdasági társaságban értékvesztésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

16851312 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések nonprofit gazdasági társaságban értékvesztésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1685132 Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések nonprofit gazdasági társaságban értékvesztésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1685133 Üzleti (forgalomképes) tartós részesedések nonprofit gazdasági társaságban értékvesztésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

168521 Tartós részesedések nemzetközi szervezetekben előző évi értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi

168522 Tartós részesedések nemzetközi szervezetekben tárgyévi értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi

168523 Tartós részesedések nemzetközi szervezetekben értékvesztésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

16853111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó más egyéb tartós részesedések (kivéve: befektetési jegyek) előző évi értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi

16853112 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű más egyéb tartós részesedések (kivéve: befektetési jegyek) előző évi értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi

1685312 Korlátozottan forgalomképes más egyéb tartós részesedések (kivéve: befektetési jegyek) előző évi értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi

1685313 Üzleti (forgalomképes) más egyéb tartós részesedések (kivéve: befektetési jegyek) előző évi értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi

16853211 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó más egyéb tartós részesedések (kivéve: befektetési jegyek) tárgyévi értékvesztése 2022 Aktív Állományi

16853212 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű más egyéb tartós részesedések (kivéve: befektetési jegyek) tárgyévi értékvesztése 2022 Aktív Állományi

1685322 Korlátozottan forgalomképes más egyéb tartós részesedések (kivéve: befektetési jegyek) tárgyévi értékvesztése 2022 Aktív Állományi

1685323 Üzleti (forgalomképes) más egyéb tartós részesedések (kivéve: befektetési jegyek) tárgyévi értékvesztése 2022 Aktív Állományi

16853311 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó más egyéb tartós részesedések (kivéve: befektetési jegyek) értékvesztésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

16853312 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű más egyéb tartós részesedések (kivéve: befektetési jegyek) értékvesztésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1685332 Korlátozottan forgalomképes más egyéb tartós részesedések (kivéve: befektetési jegyek) értékvesztésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1685333 Üzleti (forgalomképes) más egyéb tartós részesedések (kivéve: befektetési jegyek) értékvesztésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

17111 Belföldi kibocsátású, forint alapú tartós államkötvények 2022 Aktív Állományi

17112 Külföldi, forint alapú tartós államkötvények 2022 Aktív Állományi

17121 Belföldi kibocsátású, külföldi pénzértékre szóló tartós államkötvények 2022 Aktív Állományi

17122 Külföldi kibocsátású, külföldi pénzértékre szóló tartós államkötvények 2022 Aktív Állományi

17211 Belföldi kibocsátású, forint alapú helyi önkormányzatok kötvényei 2022 Aktív Állományi

17212 Külföldi, forint alapú helyi önkormányzatok kötvényei 2022 Aktív Állományi

17221 Belföldi kibocsátású, külföldi pénzértékre szóló helyi önkormányzatok kötvényei 2022 Aktív Állományi

17222 Külföldi kibocsátású, külföldi pénzértékre szóló helyi önkormányzatok kötvényei 2022 Aktív Állományi

173911 Belföldi kibocsátású, egyéb különféle, forint alapú tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 2022 Aktív Állományi

173912 Külföldi, egyéb különféle, forint alapú tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 2022 Aktív Állományi

173921 Belföldi kibocsátású, egyéb különféle, külföldi pénzértékre szóló tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 2022 Aktív Állományi

173922 Külföldi, egyéb különféle, külföldi pénzértékre szóló, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 2022 Aktív Állományi

1781111 Belföldi kibocsátású, forint alapú tartós államkötvények előző évi értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi
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1781112 Külföldi, forint alapú tartós államkötvények előző évi értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi

1781121 Belföldi kibocsátású, külföldi pénzértékre szóló tartós államkötvények előző évi értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi

1781122 Külföldi kibocsátású, külföldi pénzértékre szóló tartós államkötvények előző évi értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi

1781211 Belföldi kibocsátású, forint alapú tartós államkötvények tárgyévi értékvesztése 2022 Aktív Állományi

1781212 Külföldi, forint alapú tartós államkötvények tárgyévi értékvesztése 2022 Aktív Állományi

1781221 Belföldi kibocsátású, külföldi pénzértékre szóló tartós államkötvények tárgyévi értékvesztése 2022 Aktív Állományi

1781222 Külföldi kibocsátású, külföldi pénzértékre szóló tartós államkötvények tárgyévi értékvesztése 2022 Aktív Állományi

1781311 Belföldi kibocsátású, forint alapú tartós államkötvények értékvesztésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1781312 Külföldi, forint alapú tartós államkötvények értékvesztésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1781321 Belföldi kibocsátású, külföldi pénzértékre szóló tartós államkötvények értékvesztésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1781322 Külföldi kibocsátású, külföldi pénzértékre szóló tartós államkötvények értékvesztésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1782111 Belföldi kibocsátású, forint alapú tartós önkormányzati kötvények előző évi értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi

1782112 Külföldi, forint alapú tartós önkormányzati kötvények előző évi értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi

1782121 Belföldi kibocsátású, külföldi pénzértékre szóló tartós önkormányzati kötvények előző évi értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi

1782122 Külföldi kibocsátású, külföldi pénzértékre szóló tartós önkormányzati kötvények előző évi értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi

1782211 Belföldi kibocsátású, forint alapú tartós önkormányzati kötvények tárgyévi értékvesztése 2022 Aktív Állományi

1782212 Külföldi, forint alapú tartós önkormányzati kötvények tárgyévi értékvesztése 2022 Aktív Állományi

1782221 Belföldi kibocsátású, külföldi pénzértékre szóló tartós önkormányzati kötvények tárgyévi értékvesztése 2022 Aktív Állományi

1782222 Külföldi kibocsátású, külföldi pénzértékre szóló tartós önkormányzati kötvények tárgyévi értékvesztése 2022 Aktív Állományi

1782311 Belföldi kibocsátású, forint alapú tartós önkormányzati kötvények értékvesztésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1782312 Külföldi, forint alapú tartós önkormányzati kötvények értékvesztésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1782321 Belföldi kibocsátású, külföldi pénzértékre szóló tartós önkormányzati kötvények értékvesztésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1782322 Külföldi kibocsátású, külföldi pénzértékre szóló tartós önkormányzati kötvények értékvesztésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1783111 Belföldi kibocsátású, egyéb különféle, forint alapú tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok előző évi értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi

1783112 Külföldi, egyéb különféle, forint alapú tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok előző évi értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi

1783191 Belföldi kibocsátású, egyéb különféle, külföldi pénzértékre szóló tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok előző évi értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi

1783192 Külföldi, egyéb különféle, külföldi pénzértékre szóló, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok előző évi értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi

1783211 Belföldi kibocsátású, egyéb különféle, forint alapú tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok tárgyévi értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi

1783212 Külföldi, egyéb különféle, forint alapú tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok tárgyévi értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi

1783291 Belföldi kibocsátású, egyéb különféle, külföldi pénzértékre szóló tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok tárgyévi értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi

1783292 Külföldi, egyéb különféle, külföldi pénzértékre szóló, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok tárgyévi értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi

1783311 Belföldi kibocsátású, egyéb különféle, forint alapú tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1783312 Külföldi, egyéb különféle, forint alapú tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1783391 Belföldi kibocsátású, egyéb különféle, külföldi pénzértékre szóló tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1783392 Külföldi, egyéb különféle, külföldi pénzértékre szóló, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1811 Koncesszióba adott immateriális javak állományának értéke 2022 Aktív Állományi

18122 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes immateriális javak állományának értéke 2022 Aktív Állományi

18123 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) immateriális javak állományának értéke 2022 Aktív Állományi

181292 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes immateriális javak állományának értéke 2022 Aktív Állományi

181293 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) immateriális javak állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1821 Koncesszióba adott ingatlanok állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1822111 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföld állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1822112 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföld állományának értéke 2022 Aktív Állományi

182212 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termőföld állományának értéke 2022 Aktív Állományi

182213 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) termőföld állományának értéke 2022 Aktív Állományi

18221911 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföld állományának értéke 2022 Aktív Állományi

18221912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföld állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1822192 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termőföld állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1822193 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) termőföld állományának értéke 2022 Aktív Állományi

18222111 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó lakótelkek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

18222112 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű lakótelkek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1822212 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes lakótelkek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1822213 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) lakótelkek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

18222211 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

18222212 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb célú telkek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1822222 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1822223 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

182229111 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó lakótelkek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

182229112 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű lakótelkek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

18222912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes lakótelkek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

18222913 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) lakótelkek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

182229211 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

182229212 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb célú telkek állományának értéke2022 Aktív Állományi

18222922 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

18222923 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

18223111 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó lakóépületek (ideértve lakások) állományának értéke 2022 Aktív Állományi

18223112 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű lakóépületek (ideértve lakások) állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1822312 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1822313 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) állományának értéke 2022 Aktív Állományi

18223211 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő, épületek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

18223212 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű értékét nem csökkentő épületek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1822322 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1822323 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő épületek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

18223311 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

18223312 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb épületek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1822332 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1822333 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb épületek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

182239111 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó lakóépületek (ideértve lakások) állományának értéke2022 Aktív Állományi

182239112 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű lakóépületek (ideértve lakások) állományának értéke2022 Aktív Állományi

18223912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) állományának értéke 2022 Aktív Állományi

18223913 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) állományának értéke 2022 Aktív Állományi

182239211 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő, épületek állományának értéke2022 Aktív Állományi

182239212 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű értékét nem csökkentő épületek állományának értéke2022 Aktív Állományi

18223922 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

18223923 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő épületek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

182239311 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

182239312 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb épületek állományának értéke2022 Aktív Állományi

18223932 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

18223933 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb épületek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1822412 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes ültetvények állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1822413 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) ültetvények állományának értéke 2022 Aktív Állományi

18224211 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó erdők állományának értéke 2022 Aktív Állományi

18224212 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű erdők állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1822422 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes erdők állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1822423 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) erdők állományának értéke 2022 Aktív Állományi

18224311 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó halastó állományának értéke 2022 Aktív Állományi

18224312 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű halastó állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1822432 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes halastó állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1822433 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) halastó állományának értéke 2022 Aktív Állományi

18224411 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények állományának értéke 2022 Aktív Állományi

18224412 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények állományának értéke2022 Aktív Állományi

1822442 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1822443 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények állományának értéke 2022 Aktív Állományi

18224811 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények állományának értéke 2022 Aktív Állományi

18224812 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1822482 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1822483 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények állományának értéke 2022 Aktív Állományi

18224912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes ültetvények állományának értéke 2022 Aktív Állományi

18224913 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) ültetvények állományának értéke 2022 Aktív Állományi

182249211 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó erdők állományának értéke 2022 Aktív Állományi

182249212 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű erdők állományának értéke 2022 Aktív Állományi

18224922 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes erdők állományának értéke 2022 Aktív Állományi

18224923 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) erdők állományának értéke 2022 Aktív Állományi

182249311 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó halastó állományának értéke 2022 Aktív Állományi

182249312 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű halastó állományának értéke 2022 Aktív Állományi

18224932 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes halastó állományának értéke 2022 Aktív Állományi

18224933 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) halastó állományának értéke 2022 Aktív Állományi

182249411 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények állományának értéke2022 Aktív Állományi

182249412 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények állományának értéke2022 Aktív Állományi
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18224942 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények állományának értéke2022 Aktív Állományi

18224943 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények állományának értéke2022 Aktív Állományi

182249811 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények állományának értéke2022 Aktív Állományi

182249812 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények állományának értéke2022 Aktív Állományi

18224982 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke 2022 Aktív Állományi

18224983 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények állományának értéke 2022 Aktív Állományi

182251 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékékű jogok állományának értéke 2022 Aktív Állományi

182259 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1831 Koncesszióba adott gépek, berendezések, felszerelések, járművek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1832111 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó informatikai eszközök állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1832112 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű informatikai eszközök állományának értéke 2022 Aktív Állományi

183212 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök állományának értéke 2022 Aktív Állományi

183213 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1832211 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1832212 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb gép, berendezés és felszerelés állományának értéke 2022 Aktív Állományi

183222 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés állományának értéke 2022 Aktív Állományi

183223 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1832311 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kulturális javak állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1832312 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kulturális javak állományának értéke 2022 Aktív Állományi

183232 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kulturális javak állományának értéke 2022 Aktív Állományi

183233 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kulturális javak állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1832411 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó hangszer állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1832412 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű hangszer állományának értéke 2022 Aktív Állományi

183242 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes hangszer állományának értéke 2022 Aktív Állományi

183243 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) hangszer állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1832511 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszközállományának értéke 2022 Aktív Állományi

1832512 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszközállományának értéke 2022 Aktív Állományi

183252 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszközállományának értéke 2022 Aktív Állományi

183253 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszközállományának értéke 2022 Aktív Állományi

183262 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes járművek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

183263 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) járművek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

18327 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott készletek állománya 2022 Aktív Állományi

18329111 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó informatikai eszközök állományának értéke 2022 Aktív Állományi

18329112 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű informatikai eszközök állományának értéke2022 Aktív Állományi

1832912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1832913 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök állományának értéke 2022 Aktív Állományi

18329211 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés állományának értéke2022 Aktív Állományi

18329212 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb gép, berendezés és felszerelés állományának értéke2022 Aktív Állományi

1832922 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés állományának értéke2022 Aktív Állományi

1832923 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés állományának értéke 2022 Aktív Állományi

18329311 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kulturális javak állományának értéke 2022 Aktív Állományi

18329312 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kulturális javak állományának értéke2022 Aktív Állományi

1832932 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kulturális javak állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1832933 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kulturális javak állományának értéke 2022 Aktív Állományi

18329411 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó hangszer állományának értéke 2022 Aktív Állományi

18329412 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű hangszer állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1832942 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes hangszer állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1832943 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) hangszer állományának értéke 2022 Aktív Állományi

18329511 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszközállományának értéke2022 Aktív Állományi

18329512 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszközállományának értéke2022 Aktív Állományi

1832952 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszközállományának értéke2022 Aktív Állományi

1832953 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszközállományának értéke2022 Aktív Állományi

1832962 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes járművek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1832963 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) járművek állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1841 Koncesszióba adott tenyészállatok állományának értéke 2022 Aktív Állományi

18421 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott tenyészállatok aktivált állományának értéke 2022 Aktív Állományi

18429 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott tenyészállatok állományának értéke 2022 Aktív Állományi

1851 Koncesszióba adott tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állományának értéke 2022 Aktív Állományi

18521 Államháztartáson kívülre Nvt. 8. § (7) bekezdés szerint szerződéssel ideiglenesen adott tartós részesedések állományának értéke 2022 Aktív Állományi

18522 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állományának értéke 2022 Aktív Állományi

18611 Koncesszióba adott immateriális javak értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

186122 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes immateriális javak értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

186123 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) immateriális javak értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

18621 Koncesszióba adott ingatlanok értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

186222 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

186223 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) ingatlanok értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

18631 Koncesszióba adott gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

186322 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

186323 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

18641 Koncesszióba adott tenyészállatok értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

18642 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott tenyészállat értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

18651 Koncesszióba adott tartós részesedések értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

18652 Államháztartáson kívülre Nvt. 8. § (7) bekezdés szerint szerződéssel ideiglenesen adott tartós részesedések értékhelyesbítése 2022 Aktív Állományi

18711 Államháztartáson kívülre Nvt. 8. § (7) bekezdés szerint szerződéssel ideiglenesen adott eszközök előző évi értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi

18712 Államháztartáson kívülre Nvt. 8. § (7) bekezdés szerint szerződéssel ideiglenesen adott eszközök tárgyévi értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi

18713 Államháztartáson kívülre Nvt. 8. § (7) bekezdés szerint szerződéssel ideiglenesen adott eszközök értékvesztésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

18721 Koncesszióba adott eszközök előző évi értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi

18722 Koncesszióba adott eszközök tárgyévi értékvesztése 2022 Aktív Állományi

18723 Koncesszióba adott eszközök értékvesztésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

188111 Koncesszióba adott immateriális javak terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

188112 Koncesszióba adott immateriális javak terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1881212 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes immateriális javak terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1881213 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) immateriális javak terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1881222 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes immateriális javak terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1881223 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) immateriális javak terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

188211 Koncesszióba adott ingatlanok terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

188212 Koncesszióba adott ingatlanok terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

188221111 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföld terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

188221112 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföld terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

18822112 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termőföld terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

18822113 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) termőföld terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1882212111 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó lakótelkek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1882212112 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő jelentőségű lakótelkek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

188221212 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes lakótelkek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

188221213 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) lakótelkek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1882212211 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1882212212 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb célú telkek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

188221222 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

188221223 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1882213111 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó lakóépületek (ideértve lakások) terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1882213112 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű lakóépületek (ideértve lakások) terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

188221312 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

188221313 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1882213211 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő épületek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1882213212 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű értékét nem csökkentő épületek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

188221322 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

188221323 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő épületek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1882213311 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1882213312 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb épületek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

188221332 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

188221333 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb épületek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

188221412 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes ültetvények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

188221413 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) ültetvények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1882214211 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó erdők terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1882214212 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű erdők terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

188221422 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes erdők terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

188221423 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) erdők terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1882214311 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó halastó terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1882214312 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű halastó terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi
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188221432 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes halastó terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

188221433 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) halastó terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1882214411 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1882214412 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terven felüli értékcsökkenése2022 Aktív Állományi

188221442 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

188221443 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1882214811 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1882214812 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

188221482 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

188221483 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1882215 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékékű jogok terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

188222111 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföld terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

188222112 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföld terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

18822212 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termőföld terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

18822212211 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

18822212212 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb célú telkek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1882221222 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1882221223 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

18822213 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) termőföld terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1882222111 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó lakótelkek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1882222112 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű lakótelkek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

188222212 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes lakótelkek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

188222213 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) lakótelkek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1882223111 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó lakóépületek (ideértve lakások) terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1882223112 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű lakóépületek (ideértve lakások) terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

188222312 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

188222313 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1882223211 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő épületek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1882223212 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű értékét nem csökkentő épületek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

188222322 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

188222323 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő épületek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1882223311 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1882223312 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb épületek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

188222332 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

188222333 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb épületek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

188222412 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes ültetvények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

188222413 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) ültetvények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1882224211 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó erdők terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1882224212 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű erdők terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

188222422 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes erdők terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

188222423 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) erdők terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1882224311 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó halastó terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1882224312 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű halastó terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

188222432 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes halastó terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

188222433 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) halastó terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1882224411 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása2022 Aktív Állományi

1882224412 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása2022 Aktív Állományi

188222442 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása2022 Aktív Állományi

188222443 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1882224811 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1882224812 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

188222482 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

188222483 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

1882225 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékékű jogok terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

188311 Koncesszióba adott gépek, berendezések, felszerelések, járművek terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

188312 Koncesszióba adott gépek, berendezések, felszerelések, járművek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

188321111 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó informatikai eszközök terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

188321112 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű informatikai gép, berendezés és felszerelés terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

18832112 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

18832113 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

188321211 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

188321212 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb gép, berendezés és felszerelés terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

18832122 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

18832123 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

188321311 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kulturális javak terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

188321312 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kulturális javak terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

18832132 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kulturális javak terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

18832133 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kulturális javak terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

188321411 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó hangszer terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

188321412 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű hangszer terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

18832142 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes hangszer terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

18832143 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) hangszer terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

188321511 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

188321512 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terven felüli értékcsökkenése2022 Aktív Állományi

18832152 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

18832153 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

18832162 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes jármű terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

18832163 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) jármű terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

188322111 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó informatikai eszközök terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

188322112 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű informatikai eszközök terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

18832212 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

18832213 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

188322211 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

188322212 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb gép, berendezés és felszerelés terven felüli értékcsökkenésének visszaírása2022 Aktív Állományi

18832222 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

18832223 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

188322311 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kulturális javak terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

188322312 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kulturális javak terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

18832232 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kulturális javak terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

18832233 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kulturális javak terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

188322411 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó hangszer terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

188322412 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű hangszer terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

18832242 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes hangszer terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

18832243 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) hangszer terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

188322511 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terven felüli értékcsökkenésének visszaírása2022 Aktív Állományi

188322512 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terven felüli értékcsökkenésének visszaírása2022 Aktív Állományi

18832252 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

18832253 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

18832262 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes jármű terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

18832263 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) jármű terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

188411 Koncesszióba adott tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

188412 Koncesszióba adott tenyészállatok terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

188421 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott tenyészállat terven felüli értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

188422 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott tenyészállat terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

18911 Koncesszióba adott immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

189122 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

189123 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

18921 Koncesszióba adott ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

18922111 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföld terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

18922112 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföld terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1892212 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termőföld terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1892213 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) termőföld terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

189222111 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó lakótelkek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

189222112 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű lakótelkek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

18922212 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes lakótelkek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

18922213 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) lakótelkek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

189222211 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

189222212 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb célú telkek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

18922222 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi
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18922223 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

189223111 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó lakóépületek (ideértve lakások) terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

189223112 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű lakóépületek (ideértve lakások) terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

18922312 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

18922313 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

189223211 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

189223212 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű értékét nem csökkentő épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

18922322 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

18922323 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

189223311 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

189223312 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

18922332 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

18922333 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

18922412 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes ültetvények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

18922413 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) ültetvények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

189224311 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó halastó terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

189224312 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű halastó terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

18922432 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes halastó terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

18922433 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) halastó terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

189224411 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

189224412 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terv szerinti értékcsökkenése2022 Aktív Állományi

18922442 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

18922443 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

189224811 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

189224812 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

18922482 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

18922483 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

189225 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékékű jogok terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

18931 Koncesszióba adott gépek, berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

18932111 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

18932112 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1893212 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes informatikai eszköz terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1893213 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszköz terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

18932211 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

18932212 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1893222 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1893223 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

18932311 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kulturális javak terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

18932312 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kulturális javak terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1893232 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kulturális javak terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1893233 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kulturális javak terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

18932411 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó hangszer terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

18932412 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű hangszer terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1893242 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes hangszer terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1893243 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) hangszer terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

18932511 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

18932512 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terv szerinti értékcsökkenése2022 Aktív Állományi

1893252 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1893253 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1893262 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes jármű terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

1893263 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) jármű terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

18941 Koncesszióba adott tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

18942 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott tenyészállat terv szerinti értékcsökkenése 2022 Aktív Állományi

211 Anyagok 2022 Aktív Állományi

21111 Gyógyszerek 2022 Aktív Állományi

21112 Vegyszerek 2022 Aktív Állományi

21113 Egy éven belül elhasználódó szakmai anyagi eszközök 2022 Aktív Állományi

21119 Egyéb szakmai anyagok 2022 Aktív Állományi

21121 Élelmiszerek 2022 Aktív Állományi

21122 Irodaszerek, nyomtatványok 2022 Aktív Állományi

21123 Tüzelőanyagok 2022 Aktív Állományi

21124 Hajtó- és kenőanyagok 2022 Aktív Állományi

21125 Munkaruhák, védőruhák, formaruhák, egyenruhák 2022 Aktív Állományi

21126 Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési, fenntartási anyagi eszközök 2022 Aktív Állományi

21129 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok 2022 Aktív Állományi

21191 Szakmai anyagok árkülönbözete 2022 Aktív Állományi

21192 Üzemeltetési anyagok árkülönbözete 2022 Aktív Állományi

212 Áruk 2022 Aktív Állományi

21211 Raktári áruk beszerzési áron 2022 Aktív Állományi

24411 Belföldi kibocsátású, forintalapú forgatási célú államkötvények 2022 Aktív Állományi

3111 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek 2022 Aktív Állományi

3211 Forintpénztár-számla 2022 Aktív Állományi

32111 közfogl.-Forintpénztár-számla 2022 Aktív Állományi

32112 Forintpénztár-számla - Étk. tér. díj 2022 Aktív Állományi

331111 Önálló költségvetési elszámolási számla 2022 Aktív Állományi

33111101 Önálló költségvetési elszámolási számla-étkezési térítési díj beszedési számla 2022 Aktív Állományi

33111102 Önálló költségvetési elszámolási számla-ügyfélszolgálat bevételi számla 2022 Aktív Állományi

331112 Nem önálló költségvetési elszámolási számla 2022 Aktív Állományi

331121 Állami hozzájárulások elszámolási számla 2022 Aktív Állományi

331122 Közfoglalkoztatás miatti támogatás elszámolási számlája 2022 Aktív Állományi

331126 Bérlakások értékesítése elszámolási számla 2022 Aktív Állományi

3311291 Víziközmű számla 2022 Aktív Állományi

33112911 Víziközmű számla-Környezetvéd.Vízgazd.Fejl.Alap 2022 Aktív Állományi

33112912 Víziközmű számla-Hatvan Város Önkormányzat 2022 Aktív Állományi

331129121 Víziközmű számla-1017 Érdekeltségi hj.Hatvan 2022 Aktív Állományi

331129122 Víziközmű számla-Hatvan LTP 2022 Aktív Állományi

331129123 Víziközmű számla-Lőrinci LTP 2022 Aktív Állományi

331129124 Víziközmű számla-Lőrinci Érdekeltségi hj. 2022 Aktív Állományi

3311292 Önkormányzati környezetvédelmi alap elszámolási számla 2022 Aktív Állományi

33112921 Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap Számla 2022 Aktív Állományi

3311299 Egyéb meghatározott célú pénzeszközök célelszámolási számlája 2022 Aktív Állományi

33112991 Egyéb meghat. célú pe célelsz. sz.-kamat számla 2022 Aktív Állományi

331129910 Egyéb meghat célú pe célelsz.sz.-TIOP-1.2.1.A-15/1-2015-0007 Paletta 2022 Aktív Állományi

331129912 Egyéb meghat célú pe célelsz sz-mezőőri járulék 2022 Aktív Állományi

331129914 Egyéb meghat célú pe célelsz sz-TÁMOP3.2.12-12/1-2012-0010 2022 Aktív Állományi

331129916 Egyéb meghat célú pe célelsz sz-TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0005 2022 Aktív Állományi

331129917 Egyéb meghat. célú pénzeszk. célelsz.-TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 2022 Aktív Állományi

331129918 Koronavírus elleni védekezési alap 2022 Aktív Állományi

3311311 Építményadó-beszedési számla 2022 Aktív Állományi

3311313 Vállalkozók kommunális adója beszedési számla 2022 Aktív Állományi

3311314 Magánszemélyek kommunális adója beszedési számla 2022 Aktív Állományi

3311315 Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszedési számla 2022 Aktív Állományi

3311317 Iparűzési adó beszedési számla 2022 Aktív Állományi

331132 Gépjárműadó beszedési számla 2022 Aktív Állományi

331133 Pótlék beszedési alszámla 2022 Aktív Állományi

3311341 Adóbírság beszedési számla 2022 Aktív Állományi

3311346 Egyéb bírság beszedési számla 2022 Aktív Állományi

331136 Talajterhelési díj beszedési alszámla 2022 Aktív Állományi

3311391 Közigazgatási hatósági eljárási illetékbeszedési számla (helyi és fővárosi önkormányzatok) 2022 Aktív Állományi

3311392 Egyéb közhatalmi bevételek elszámolási számlája 2022 Aktív Állományi

33113921 Egyéb közhatalmi bevételek elszámolási számlája-PARKOLÁSI DÍJ MEG NEM FIZ. MIATT 2022 Aktív Állományi

33113922 Egyéb közhatalmi bevételek elszámolási számlája-SZABÁLYSÉRTÉS MIATTI HELYSZÍNI BIRSÁG 2022 Aktív Állományi

3311393 Köztartozások egyéb idegen bevétele beszedési számla 2022 Aktív Állományi

3311395 Magánfőzött párlat utáni jövedéki adó beszedési számla 2022 Aktív Állományi

33113991 Egyéb különféle beszedési számlák-PARKOLÁSI DÍJ BEFIZETÉSÉRE SZOLGÁLÓ SZÁMLA 2022 Aktív Állományi

33114 Dolgozók lakásépítésének, lakásvásárlásának munkáltatói támogatására vezetett fizetési számlák 2022 Aktív Állományi

331141 K-H MUNKÁLTATÓI LEBONYOLITÁSI SZÁMLA 2022 Aktív Állományi

3311591 Hatvani Önkormányzat Elkülönített Számla 2022 Aktív Állományi

3312131 Fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla (közvetlenül kezelt) 2022 Aktív Állományi
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3312133 Pályázati költségvetési lebonyolítási számla 2022 Aktív Állományi

331217 Kincstárban vezetett költségvetési számla 2022 Aktív Állományi

33181 Kincstáron kívüli forintszámlák előző évi értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi

33182 Kincstáron kívüli forintszámlák tárgyévi értékvesztése 2022 Aktív Állományi

3511 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 2022 Aktív Állományi

35111 Önkormányzatok működési támogatások költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

351111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

351112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

3511131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

3511132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

351114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

351115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

351116 Elszámolásból származó bevételek költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

35112 Elvonások és befizetések költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

35116 Államháztartáson belüli véglegesen kapott működési célú támogatások költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

351161 Központi költségvetési szervtől véglegesen kapott működési célú támogatások költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

3511632 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól véglegesen kapott működési célú támogatások költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

351165 Elkülönített állami pénzalaptól véglegesen kapott működési célú támogatások költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

351166 Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől véglegesen kapott működési célú támogatások költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

3512 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 2022 Aktív Állományi

35121 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

35125 Államháztartáson belüli véglegesen kapott felhalmozási célú támogatások költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

3512531 Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt véglegesen kapott felhalmozási célú támogatások, kölcsönök költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

351255 Elkülönített állami pénzalaptól véglegesen kapott felhalmozási célú támogatások, kölcsönök költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

351341 Építményadó költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

351343 Magánszemélyek kommunális adójának költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

3513431 Vállalkozók kommunális adójának költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

3513517 Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

3513521 Jövedéki adó költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

3513541 Központi költségvetést megillető belföldi gépjárműadó költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

3513542 Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

3513558 Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

3513559 Talajterhelési díj költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

351361 Cégnyilvántartás költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

3513611 Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető részének költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

3513612 Egyéb bírság költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

35136121 ADÓSZÁMLA BÍRSÁG  Egyéb bírság költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

35136122 ADÓSZÁMLA KÉSEDELMI PÓTLÉK Egyéb bírság költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

3513615 Egyéb települési adók költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

3513616 Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

3513618 Késedelmi és önellenőrzési pótlékok költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

351362 Eljárási illetékek költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

351363 Igazgatási szolgáltatási díjak költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

351367 Környezetvédelmi bírság költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

35141 Készletértékesítés miatti költségvetési évi követelés 2022 Aktív Állományi

35142 Szolgáltatások nyújtása miatti költségvetési évi követelés 2022 Aktív Állományi

351421 Étkeztetés - kivéve ellátottak, hallgatók - miatti költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

351422 Bérleti és lízing díjbevétel költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

351429 Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása miatti költségvetési évi követelés 2022 Aktív Állományi

3514291 Hatvani Szolgáltató Intézmény által nyújtott szolgáltatások miatti követelések 2022 Aktív Állományi

35143 Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

351431 Államháztartáson belüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

351432 Államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

351441 Központi alrendszer tulajdonosi bevételeinek költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

3514433 Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adása miatti költségvetési évi követelés 2022 Aktív Állományi

3514439 Egyéb önkormányzati tulajdonosi bevételek költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

35145 Ellátási díjak költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

351459 Egyéb ellátási díjak költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

351461 Kiszámlázott általános forgalmi adó miatti költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

351462 Általános forgalmi adó visszatérítése miatti költségvetési évi követelés 2022 Aktív Állományi

351471 Befektetett pénzügyi eszközök költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

351472 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

351473 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

35148 Biztosítók által fizetett kártérítés költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

35149 Költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 2022 Aktív Állományi

351491 Foglalkoztatott, ellátott, hallgató, tanuló kártérítésének költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

351492 Egyéb kártérítés költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

351495 Egyéb költség-visszatérítések, utólagos egyéb térítések költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

3514991 Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

3514999 Egyéb különféle működési bevételek költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

35152 Ingatlanok értékesítéséből származó költségvetési évi követelés 2022 Aktív Állományi

351521 Termőföldek értékesítése miatti költségvetési évi követelés 2022 Aktív Állományi

3515221 Lakótelkek értékesítése miatti költségvetési évi követelés 2022 Aktív Állományi

3515222 Egyéb célú telkek értékesítése miatti költségvetési évi követelés 2022 Aktív Állományi

3515231 Lakóépületek (ideértve lakások) értékesítése költségvetési évi követelés 2022 Aktív Állományi

3515232 Értékét nem csökkentő épületek értékesítése miatti költségvetési évi követelés 2022 Aktív Állományi

3515233 Egyéb épületek értékesítése miatti költségvetési évi követelés 2022 Aktív Állományi

3515241 Ültetvények értékesítése miatti költségvetési évi követelés 2022 Aktív Állományi

3515242 Erdők értékesítése miatti költségvetési évi követelés 2022 Aktív Állományi

3515243 Halastó értékesítése miatti költségvetési évi követelés 2022 Aktív Állományi

3515244 Értékét nem csökkentő építmények értékesítése miatti költségvetési évi követelés 2022 Aktív Állományi

3515249 Különféle egyéb építmények értékesítése miatti költségvetési évi követelés 2022 Aktív Állományi

351525 Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése miatti költségvetési évi követelés 2022 Aktív Állományi

351528 Ingatlanok értékesítéséből származó költségvetési évi váltókövetelés 2022 Aktív Állományi

351532 Egyéb gép, berendezés, felszerelés értékesítése miatti költségvetési évi követelés 2022 Aktív Állományi

35154 Részesedések értékesítése miatti költségvetési évi követelés 2022 Aktív Állományi

35155 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek miatti költségvetési évi követelés 2022 Aktív Állományi

35164 Államháztartáson kívüli működési célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

3516422 Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

3516423 Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

3516443 Egyéb nonprofit gazdasági társaságtól működési célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

351646 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől működési célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

351651 Pénzügyi vállalkozástól egyéb működési célú véglegesen kapott (járó) pénzeszközök miatti költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

3516521 Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól egyéb működési célú véglegesen kapott (járó) pénzeszközök miatti költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

3516522 Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól egyéb működési célú véglegesen kapott (járó) pénzeszközök miatti költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

3516523 Egyéb (profitorientált) vállalkozástól egyéb működési célú véglegesen kapott (járó) pénzeszközök miatti költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

351653 Háztartásoktól egyéb működési célú véglegesen kapott (járó) pénzeszközök miatti költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

3516549 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől egyéb működési célú véglegesen kapott (járó) pénzeszközök miatti költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

3517 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 2022 Aktív Állományi

35174 Felhalmozási célú visszítérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülre miatti költségvetési évi követelés 2022 Aktív Állományi

3517423 Egyéb (profitorientált) vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

351743 Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

3517443 Egyéb nonprofit gazdasági társaságtól felhalmozási célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

3517449 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől felhalmozási célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

351745 Egyházi jogi személytől felhalmozási célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

35175 Államháztartáson kívüli felhalmozási célú véglegesen kapott pénzeszközök miatti költségvetési évi követelés 2022 Aktív Állományi

351753 Háztartásoktól felhalmozási célú véglegesen kapott pénzeszközök miatti költségvetési évi követelése 2022 Aktív Állományi

3518121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékestéséből származó költségvetési évi követelés 2022 Aktív Állományi

3518161 Kapott központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás miatti költségvetési évi követelések 2022 Aktív Állományi

3518162 Kapott központi, irányító szervi működési célú támogatás miatti költségvetési évi követelések 2022 Aktív Állományi

3518B8111 Technikai főkönyv - B8111 2022 Aktív Állományi

3518B8112 Technikai főkönyv - B8112 2022 Aktív Állományi

3518B814 Technikai számla - B814 2022 Aktív Állományi

35234 Vagyoni típusú adók költségvetési évet követően esedékes követelése 2022 Aktív Állományi

352351 Értékesítési és forgalmi adók költségvetési évet követően esedékes követelése 2022 Aktív Állományi

352354 Gépjárműadók költségvetési évet követően esedékes követelése 2022 Aktív Állományi

3523612 Egyéb bírság költségvetési évet követően esedékes követelése 2022 Aktív Állományi

3523616 Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj költségvetési évet követően esedékes követelése 2022 Aktív Állományi

3523618 Késedelmi és önellenőrzési pótlékok költségvetési évet követően esedékes követelése 2022 Aktív Állományi
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352362 Eljárási illetékek költségvetési évet követően esedékes követelése 2022 Aktív Állományi

352414 Egyéb készletek - állami készletek, tartalékok - értékesítésének költségvetési évet követően esedékes követelése 2022 Aktív Állományi

3524254 Szakmai szolgáltatások nyújtása miatti költségvetési évet követően esedékes követelés 2022 Aktív Állományi

3524255 Informatikai szolgáltatások nyújtása miatti költségvetési évet követően esedékes követelés 2022 Aktív Állományi

3524256 Szállítási szolgáltatások nyújtása miatti költségvetési évet követően esedékes követelés 2022 Aktív Állományi

352429 Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása miatti költségvetési évet követően esedékes követelés 2022 Aktív Állományi

35243 Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások költségvetési évet követő követelése 2022 Aktív Állományi

352431 Államháztartáson belüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások költségvetési évet követően esedékes követelése 2022 Aktív Állományi

352432 Államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások költségvetési évet követően esedékes követelése 2022 Aktív Állományi

35245 Ellátási díjak költségvetési évet követően esedékes követelése 2022 Aktív Állományi

352451 Intézményi ellátási díjak költségvetési évet követően esedékes követelések 2022 Aktív Állományi

352453 Tanulók, hallgatók étkeztetési díj költségvetési évet követően esedékes követelése 2022 Aktív Állományi

35252 Ingatlanok értékesítéséből származó költségvetési évet követően esedékes követelés 2022 Aktív Állományi

3525233 Egyéb épületek értékesítése miatti költségvetési évet követően esedékes követelés 2022 Aktív Állományi

3526422 Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évet követően esedékes követelése 2022 Aktív Állományi

3526423 Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évet követően esedékes követelése 2022 Aktív Állományi

352743 Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évet követően esedékes követelése 2022 Aktív Állományi

3527449 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől felhalmozási célú visszatérítendő adott támogatások, kölcsönök költségvetési évet követően esedékes követelése 2022 Aktív Állományi

35811134 Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont vagyoni típusú adók miatti költségvetési évi követelés csoportos értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi

358111351 Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont értékesítési és forgalmi adók miatti költségvetési évi követelés csoportos értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi

358111354 Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont gépjárműadók miatti költségvetési évi követelés csoportos értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi

358111355 Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók miatti költségvetési évi követelés csoportos értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi

35811136 Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont egyéb közhatalmi bevételek miatti költségvetési évi követelés csoportos értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi

3581124 Egyedileg értékelt vagyoni típusú adók miatti költségvetési évi követelés tárgyévi értékvesztése 2022 Aktív Állományi

35811251 Egyedileg értékelt értékesítési és forgalmi adók miatti költségvetési évi követelés tárgyévi értékvesztése 2022 Aktív Állományi

35811254 Egyedileg értékelt gépjárműadók miatti költségvetési évi követelés tárgyévi értékvesztése 2022 Aktív Állományi

3581126 Egyedileg értékelt egyéb közhatalmi bevételek miatti költségvetési évi követelés tárgyévi értékvesztése 2022 Aktív Állományi

3581134 Egyedileg értékelt vagyoni típusú adók miatti költségvetés évi követelés értékvesztésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

35811351 Egyedileg értékelt értékesítési és forgalmi adók miatti költségvetés évi követelés értékvesztésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

35811354 Egyedileg értékelt gépjárműadók miatti költségvetés évi követelés értékvesztésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

3581136 Egyedileg értékelt egyéb közhatalmi bevételek miatti költségvetés évi követelés értékvesztésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

35821112 Egyedi értékelés alá tartozó szolgáltatások nyújtása miatti költségvetési évi követelés előző évi értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi

35821113 Egyedi értékelés alá tartozó kiszámlázott közvetített szolgáltatások nyújtása miatti költségvetési évi követelés előző évi értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi

35821114 Egyedi értékelés alá tartozó tulajdonosi bevételek miatti költségvetési évi követelés előző évi értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi

35821116 Egyedi értékelés alá tartozó általános forgalmi adó költségvetési évi követelés előző évi értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi

35821119 Egyedi értékelés alá tartozó egyéb működési bevételek miatti költségvetési évi követelés előző évi értékvesztésének állománya 2022 Aktív Állományi

3582132 Egyedi értékelés alá tartozó szolgáltatások nyújtása miatti költségvetés évi követelés értékvesztésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

3582136 Egyedi értékelés alá tartozó általános forgalmi adó költségvetési évi követelés értékvesztésének visszaírása 2022 Aktív Állományi

361 Pénzeszközök átvezetési számla 2022 Aktív Állományi

3611 Pénzeszközök átvezetési számla - kiadások 2022 Aktív Állományi

3612 Pénzeszközök átvezetési számla - bevételek 2022 Aktív Állományi

3613 Helyiadó-beszedési számlák közötti átvezetések - kiadások 2022 Aktív Állományi

3614 Helyiadó-beszedési számlák közötti átvezetések - bevételek 2022 Aktív Állományi

3631 Azonosítás alatt álló tételek - kiadások elszámolása 2022 Aktív Állományi

3632 Azonosítás alatt álló tételek - bevételek elszámolása 2022 Aktív Állományi

36411 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 2022 Aktív Állományi

36412 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 2022 Aktív Állományi

3641211 Más (nem előleg), működési célú előzetesen felszámított egyenes adózású levonható általános forgalmi adó elszámolása 2022 Aktív Állományi

3641212 Más (nem előleg), beruházási célú előzetesen felszámított egyenes adózású levonható általános forgalmi adó kiadásai 2022 Aktív Állományi

3641213 Más (nem előleg), felújítási célú előzetesen felszámított levonható egyenes adózású általános forgalmi adó teljesítése 2022 Aktív Állományi

3641221 Más (nem előleg), működési célú előzetesen felszámított fordított adózás alá tartozó levonható általános forgalmi adó elszámolása 2022 Aktív Állományi

3641311 Adott előleghez kapcsolódó, működési célú előzetesen felszámított egyenes adózású le nem vonható általános forgalmi adó elszámolása 2022 Aktív Állományi

3641312 Adott előleghez kapcsolódó, beruházási célú előzetesen felszámított egyenes adózású le nem vonható általános forgalmi adó kiadásai 2022 Aktív Állományi

36414 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 2022 Aktív Állományi

3641411 Más (nem előleg), működési célú előzetesen felszámított egyenes adózású le nem vonható általános forgalmi adó elszámolása 2022 Aktív Állományi

3641412 Más (nem előleg), beruházási célú előzetesen felszámított egyenes adózású le nem vonható általános forgalmi adó kiadásai 2022 Aktív Állományi

3641413 Más (nem előleg), felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható egyenes adózású általános forgalmi adó teljesítése 2022 Aktív Állományi

3641421 Más (nem előleg), működési célú előzetesen felszámított fordított adózás alá tartozó le nem vonható általános forgalmi adó elszámolása 2022 Aktív Állományi

3641422 Más (nem előleg), beruházási célú előzetesen felszámított fordított adózás alá tartozó le nem vonható általános forgalmi adó kiadásai 2022 Aktív Állományi

3641423 Más (nem előleg), felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható fordított adózás alá tartozó általános forgalmi adó teljesítése 2022 Aktív Állományi

36422 Más fizetendő általános forgalmi adó 2022 Aktív Állományi

3642211 Más (nem előleg), kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások fizetendő általános forgalmi adó elszámolása 2022 Aktív Állományi

3642221 Más (nem előleg), fordított adózás alá tartozó vásárolt termékek szolgáltatások miatti fizetendő általános forgalmi adó elszámolása 2022 Aktív Állományi

3642222 Más (nem előleg), fordított adózás alá tartozó immateriális javak vásárlása, tárgyi eszközök beruházása miatti fizetendő általános forgalmi adó elszámolása 2022 Aktív Állományi

3642223 Más (nem előleg), fordított adózás alá tartozó tárgyi eszközök felújítása miatti fizetendő általános forgalmi adó elszámolása 2022 Aktív Állományi

36511 Immateriális javakra adott előlegek 2022 Aktív Állományi

365121 Ingatlanokra és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékékű jogokra adott előlegek 2022 Aktív Állományi

365123 Egyéb gépre, berendezésre és felszerelésre adott előlegek 2022 Aktív Állományi

365131 Készletekre forintban adott előlegek 2022 Aktív Állományi

36514 Szolgáltatásokra adott előlegek 2022 Aktív Állományi

365141 Szolgáltatásokra forintban adott előlegek 2022 Aktív Állományi

36515 Foglalkoztatottaknak adott előlegek 2022 Aktív Állományi

365151 Személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó tételek miatti követelések 2022 Aktív Állományi

3651511 Személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó tételek miatti követelések- Nettó illetmény 2022 Aktív Állományi

3651512 Személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó tételek miatti követelések- Megbízási díj 2022 Aktív Állományi

3651513 Személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó tételek miatti követelések- Jutalom,Jubileumi jutalom 2022 Aktív Állományi

3651514 Személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó tételek miatti követelések- Számlás magánszemély 2022 Aktív Állományi

3651515 Személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó tételek miatti követelések- Hóközi kifizetés 2022 Aktív Állományi

3651516 Személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó tételek miatti követelések- Cafetéria 2022 Aktív Állományi

365152 Foglalkoztatottaknak adott munkabérelőlegek 2022 Aktív Állományi

365155 Külföldi kiküldetésre, külszolgálatra devizában adott előlegek 2022 Aktív Állományi

365156 Utólagos elszámolásra forintban kiadott előlegek 2022 Aktív Állományi

36516 Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 2022 Aktív Állományi

365161 Utólag finanszírozott nemzetközi támogatási programok átfutó kiadásai miatti követelések 2022 Aktív Állományi

3651631 Személyi juttatás kötelezettségének túlfizetése miatti követelések 2022 Aktív Állományi

365169 Egyéb különféle adott előlegek 2022 Aktív Állományi

3654 Forgótőke elszámolása 2022 Aktív Állományi

3655 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása 2022 Aktív Állományi

3661 Decemberben megelőlegezett következő évi illetmények elszámolása 2022 Aktív Állományi

3662 utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai 2022 Aktív Állományi

36711331 Központi adók, egyéb központi közhatalmi bevételek túlfizetésével kapcsolatos sajátos kötelezettség 2022 Aktív Állományi

36711332 Helyi adók, egyéb önkormányzati közhatalmi bevételek túlfizetésével kapcsolatos sajátos kötelezettség 2022 Aktív Állományi

3671133226 Egyéb közhatalmi bevétel túlfizetésével kapcsolatos sajátos kötelezettség 2022 Aktív Állományi

36711332311 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA túlfizetésével kapcsolatos sajátos kötelezettség 2022 Aktív Állományi

3671133234 Építményadó túlfizetésével kapcsolatos sajátos kötelezettség 2022 Aktív Állományi

3671133243 Kommunális adó túlfizetésével kapcsolatos sajátos kötelezettség 2022 Aktív Állományi

3671133244 Telekadó túlfizetésével kapcsolatos sajátos kötelezettség 2022 Aktív Állományi

36711332517 Helyi iparűzési adó túlfizetésével kapcsolatos sajátos kötelezettség 2022 Aktív Állományi

36711332542 Gépjárműadó túlfizetésével kapcsolatos sajátos kötelezettség 2022 Aktív Állományi

36711332558 Idegenforgalmi adó túlfizetésével kapcsolatos sajátos kötelezettség 2022 Aktív Állományi

36711332612 Bírság túlfizetésével kapcsolatos sajátos kötelezettség 2022 Aktív Állományi

36711332616 Talajterhelési díj túlfizetésével kapcsolatos sajátos kötelezettség 2022 Aktív Állományi

36711332618 Pótlék túlfizetésével kapcsolatos sajátos kötelezettség 2022 Aktív Állományi

3671133262 Államigazgatási illeték túlfizetésével kapcsolatos sajátos kötelezettség 2022 Aktív Állományi

36712 Egyéb kapott előlegek 2022 Aktív Állományi

3671299 Egyéb különféle kapott előlegek 2022 Aktív Állományi

3672 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 2022 Aktív Állományi

3673 Más szervezetet megilletú bevételek elszámolása 2022 Aktív Állományi

367311 Mást megillető megosztott igazgatási szolgáltatási díjak bevételének elszámolása 2022 Aktív Állományi

367321 Mást megillető megosztott gépjárműadó bevételének elszámolása 2022 Aktív Állományi

3673414 Magánszemélyek kommunális adója beszedési bevételek elszámolása 2022 Aktív Állományi

3673415 Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszedési bevételek elszámolása 2022 Aktív Állományi

3673417 Iparűzési adó beszedési bevételek elszámolása 2022 Aktív Állományi

36734181 Vagyoni típusú települési adó elszámolása 2022 Aktív Állományi

367343 Pótlék beszedési bevételek elszámolása 2022 Aktív Állományi

3673441 Adóbírság beszedési bevételek elszámolása 2022 Aktív Állományi

367346 Talajterhelési díj beszedési bevételek elszámolása 2022 Aktív Állományi

3678 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 2022 Aktív Állományi

371 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 2022 Aktív Állományi
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372 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 2022 Aktív Állományi

3721 Anyagköltség aktív időbeli elhatárolása 2022 Aktív Állományi

3722 Igénybe vett szolgáltatások költségeinek aktív időbeli elhatárolása 2022 Aktív Állományi

411 Nemzeti vagyon induláskori értéke 2022 Aktív Állományi

412 Nemzeti vagyon változása 2022 Aktív Állományi

413 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 2022 Aktív Állományi

414 Felhalmozott eredmény 2022 Aktív Állományi

416 Mérleg szerinti eredmény 2022 Aktív Állományi

4211 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 2022 Aktív Állományi

421111 Törvény szerinti illetmények, munkabérek miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

421112 Normatív jutalmak miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

421113 Céljuttatás, projektprémium miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

421114 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

421115 Végkielégítés miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

421116 Jubileumi jutalom miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

421117 Béren kívüli juttatások miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

4211181 Ruházati, költségtérítés miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

4211182 Közlekedési költségtérítés miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

4211183 Egyéb költségtérítések költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

4211185 Szociális támogatások miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

421119 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

421121 Választott tisztségviselők juttatásai miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

421122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

421123 Egyéb külső személyi juttatások miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

4212 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 2022 Aktív Állományi

4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 2022 Aktív Állományi

421311 Szakmai anyagok beszerzése miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

421312 Üzemeltetési anyagok beszerzése miatti költségvetési évi forintalapú kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

421313 Árubeszerzés miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

421321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

421322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

421331 Közüzemi díjak miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

421332 Vásárolt élelmezés miatti költségvetési évi forintalapú kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

421333 Bérleti és lízing díjak miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

421334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

421335 Közvetített szolgáltatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

421336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

421337 Egyéb szolgáltatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

421341 Kiküldetés kiadásai miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

421342 Reklám- és propagandakiadások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

421351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

421352 Fizetendő általános forgalmi adó miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

421353 Kamatkiadások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

421355 Egyéb dologi kiadások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

4214 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 2022 Aktív Állományi

42142 Családi támogatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

42146 Lakhatással kapcsolatos ellátások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

42147 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

42148 Egyéb nem intézményi ellátások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

4215 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 2022 Aktív Állományi

421521 Helyi önkormányzatok előző évi befizetések miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

421522 Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

421523 Egyéb elvonások, befizetések miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

421561 Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú támogatás miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

4215631 Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb működési célú támogatás miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

4215632 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú támogatás miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

421565 Elkülönített állami pénzalapnak egyéb működési célú támogatás miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

421566 Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatás miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

421567 Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatás miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

421591 Pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

4215922 Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

4215923 Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

421593 Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

4215942 Önkormányzati többségi tulajdonú nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

4215943 Egyéb nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

421595 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

421596 Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

421598 Egyéb külföldieknek egyéb működési célú támogatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 2022 Aktív Állományi

42161 Immateriális javak beszerzése miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

42162 Ingatlanok beszerzése miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

42163 Informatikai eszközök beszerzése miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

42164 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

42165 Részesedések beszerzése miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

42167 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

4217 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 2022 Aktív Állományi

42171 Ingatlanok felújítása miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

42173 Egyéb tárgyi eszközök felújítása miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

42174 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

4218 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra 2022 Aktív Állományi

4218431 Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatás miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

4218923 Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

421893 Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

4218943 Egyéb nonprofit gazdasági társaságnak egyéb felhalmozási célú támogatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

421895 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

4218K86 Technikai számla - K86 2022 Aktív Állományi

4219 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra 2022 Aktív Állományi

421911 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra - belföldi államháztartáson kívülről felvett költségvetési évi hitelek 2022 Aktív Állományi

4219111 Pénzügyi vállalkozástól származó hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök költségvetési évi kötelezettsége 2022 Aktív Állományi

42191111 Pénzügyi vállalkozástól származó felvett fejlesztési célú költségvetési évi hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök állománya 2022 Aktív Állományi

42191112 Pénzügyi vállalkozástól származó felvett működési célú költségvetési évi hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök állománya 2022 Aktív Állományi

4219113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök költségvetési évben esedékes kötelezettsége 2022 Aktív Állományi

42191213 Államkötvények vásárlása miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

421913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére miatti költségvetési évi kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

421915 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra - központi, irányítószervi támogatás 2022 Aktív Állományi

4221 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 2022 Aktív Állományi

4223 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 2022 Aktív Állományi

422311 Szakmai anyagok beszerzése miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

422312 Üzemeltetési anyagok beszerzése miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

422313 Árubeszerzés miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

422319 Készletbeszerzés miatti költségvetési évet követően esedékes váltókötelezettségek 2022 Aktív Állományi

422321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

422322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

422329 Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele miatti költségvetési évet követően esedékes váltókötelezettségek 2022 Aktív Állományi

422331 Közüzemi díjak miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

422332 Vásárolt élelmezés miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

422333 Bérleti és lízing díjak miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

422334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

422335 Közvetített szolgáltatások miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

422336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

422337 Egyéb szolgáltatások miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

422341 Kiküldetés kiadásai miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

422342 Reklám- és propagandakiadások miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

422351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

422352 Fizetendő általános forgalmi adó miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

422353 Kamatkiadások miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

422355 Egyéb dologi kiadások miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

4224 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 2022 Aktív Állományi

4225923 Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Aktív Állományi
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4226 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 2022 Aktív Állományi

42261 Immateriális javak beszerzése miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

42262 Ingatlanok beszerzése miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

42263 Informatikai eszközök beszerzése miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

42264 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

4227 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 2022 Aktív Állományi

42271 Ingatlanok felújítása miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

42272 Informatikai eszközök felújítása miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

42273 Egyéb tárgyi eszközök felújítása miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

42274 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

4229 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra 2022 Aktív Állományi

4229111 Pénzügyi vállalkozástól származó hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök költségvetési évet követő kötelezettsége 2022 Aktív Állományi

42291111 Pénzügyi vállalkozástól származó felvett fejlesztési célú költségvetési évet követően esedékes hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök állománya 2022 Aktív Állományi

422913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2022 Aktív Állományi

441 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 2022 Aktív Állományi

44133 Pénzügyi műveletek egyéb e/bevételeinek passzív időbeli elhatárolása 2022 Aktív Állományi

442 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 2022 Aktív Állományi

4421 Anyagköltség passzív időbeli elhatárolása 2022 Aktív Állományi

4422 Igénybe vett szolgáltatások költségeinek passzív időbeli elhatárolása 2022 Aktív Állományi

443 Halasztott eredményszemléletű bevételek 2022 Aktív Állományi

491 Nyitómérleg számla 2022 Aktív Állományi

4951 Év eleji mérlegrendezési számla 2022 Aktív Állományi

49522 Átszervezéshez kapcsolódó mérlegrendezési számla - jogutód nélküli megszűnés miatt 2022 Aktív Állományi

4953 Mérlegrendezési számla - záráshoz 2022 Aktív Állományi

4959 Követelés és kötelezettség beszámítással való rendezésének elszámolási számla 2022 Aktív Állományi

51 Anyagköltség 2022 Aktív Teljesítés

5111 Gyógyszerek költségei 2022 Aktív Teljesítés

5112 Vegyszerek költségei 2022 Aktív Teljesítés

5113 Könyvbeszerzés költségei 2022 Aktív Teljesítés

5114 Folyóirat-beszerzés költségei 2022 Aktív Teljesítés

5115 Egyéb információhordozó-beszerzés költségei 2022 Aktív Teljesítés

5116 Szakmai nyomtatványbeszerzés költsége 2022 Aktív Teljesítés

5118 Egy éven belül elhasználódó szakmai anyagi eszközök költségei 2022 Aktív Teljesítés

5119 Egyéb szakmai anyagok költségei 2022 Aktív Teljesítés

5121 Élelmiszerek költségei 2022 Aktív Teljesítés

5122 Irodaszerek, nyomtatványok költségei 2022 Aktív Teljesítés

5124 Üzemanyag, hajtó- és kenőanyagok költségei 2022 Aktív Teljesítés

5127 Egy éven belül elhasználódó munkaruhák, védőruhák, formaruhák, egyenruhák költségei 2022 Aktív Teljesítés

5128 Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési anyagi eszközök költségei 2022 Aktív Teljesítés

5129 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok költségei 2022 Aktív Teljesítés

52 Igénybe vett szolgáltatások költsége 2022 Aktív Teljesítés

521 Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások költségei 2022 Aktív Teljesítés

5221 Villamosenergia-szolgáltatási díjak költségei 2022 Aktív Teljesítés

5222 Gázenergia-szolgáltatási díjak költségei 2022 Aktív Teljesítés

5224 Víz- és csatornadíjak költségei 2022 Aktív Teljesítés

523 Vásárolt élelmezés költségei 2022 Aktív Teljesítés

524 Bérleti és lízing díjak költségei 2022 Aktív Teljesítés

525 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások költségei 2022 Aktív Teljesítés

526 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások költségei 2022 Aktív Teljesítés

5271 Biztosítási szolgáltatási díjak költségei 2022 Aktív Teljesítés

5272 Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak költségei 2022 Aktív Teljesítés

5273 Szállítási szolgáltatási díjak költségei 2022 Aktív Teljesítés

5274 Postai szolgáltatási díjak költségei 2022 Aktív Teljesítés

5275 Takarítás szolgáltatási díj költségei 2022 Aktív Teljesítés

5276 Mosás, vegytisztítás szolgáltatási díj költségei 2022 Aktív Teljesítés

5279 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások költségei 2022 Aktív Teljesítés

528 Kiküldetések (napidíj nélküli) költségei 2022 Aktív Teljesítés

529 Reklám- és propaganda költségei 2022 Aktív Teljesítés

53 Bérköltség 2022 Aktív Teljesítés

531 Törvény szerinti illetmények, munkabérek költségei 2022 Aktív Teljesítés

532 Normatív jutalmak költségei 2022 Aktív Teljesítés

533 Céljuttatás, projektprémium költségei 2022 Aktív Teljesítés

534 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat költségei 2022 Aktív Teljesítés

54 Személyi jellegű egyéb kifizetések 2022 Aktív Teljesítés

541 Végkielégítés költségei 2022 Aktív Teljesítés

542 Jubileumi jutalom költségei 2022 Aktív Teljesítés

543 Béren kívüli juttatások költségei 2022 Aktív Teljesítés

544 Ruházati költségtérítés költségei 2022 Aktív Teljesítés

545 Közlekedési költségtérítés költségei 2022 Aktív Teljesítés

547 Szociális támogatások költségei 2022 Aktív Teljesítés

548 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak költségei 2022 Aktív Teljesítés

5491 Választott tisztségviselők juttatásainak költségei 2022 Aktív Teljesítés

5492 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások költségei 2022 Aktív Teljesítés

5493 Egyéb külső személyi juttatások költségei 2022 Aktív Teljesítés

55 Bérjárulékok 2022 Aktív Teljesítés

551 Szociális hozzájárulási adó költségei 2022 Aktív Teljesítés

552 Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO) költségei 2022 Aktív Teljesítés

553 Egészségügyi hozzájárulás költségei 2022 Aktív Teljesítés

554 Táppénz hozzájárulás költségei 2022 Aktív Teljesítés

555 Korkedvezmény-biztosítási járulék költségei 2022 Aktív Teljesítés

556 Rehabilitációs hozzájárulás költségei 2022 Aktív Teljesítés

557 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó költségei 2022 Aktív Teljesítés

559 Egyéb munkaadókat terhelő járulékok költségei 2022 Aktív Teljesítés

5611 Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenési leírása 2022 Aktív Teljesítés

5612 Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenési leírása 2022 Aktív Teljesítés

5613 Informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása 2022 Aktív Teljesítés

5614 Egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenési leírása 2022 Aktív Teljesítés

5615 Járművek terv szerinti értékcsökkenési leírása 2022 Aktív Teljesítés

5616 Tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenési leírása 2022 Aktív Teljesítés

5617 Kisértékű immateriális javak használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírása 2022 Aktív Teljesítés

5618 Kisértékű tárgyi eszközök használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírása 2022 Aktív Teljesítés

59151 Anyagköltség átvezetési számla 2022 Aktív Teljesítés

59152 Igénybe vett szolgáltatások költségei átvezetési számla 2022 Aktív Teljesítés

59153 Bérköltség átvezetési számla 2022 Aktív Teljesítés

59154 Személyi jellegű egyéb kifizetések átvezetési számla 2022 Aktív Teljesítés

59155 Bérjárulékok átvezetési számla 2022 Aktív Teljesítés

59156 Értékcsökkenési leírás átvezetési számla 2022 Aktív Teljesítés

634 Múzeumi egységek kiadásai 2022 Aktív Teljesítés

7 Tevékenységek költségei 2022 Aktív Teljesítés

811 Anyagköltség 2022 Aktív Teljesítés

81321 Értékesített áruk könyv szerinti értéke 2022 Aktív Teljesítés

814 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 2022 Aktív Teljesítés

8142 Államháztartáson kívüli eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 2022 Aktív Teljesítés

8411 Immateriális javak értékesítésekor, cseréjekor az értékesítésből, átadásból származó bevétel és a könyv szerinti érték ráfordítás jellegű különbözete 2022 Aktív Teljesítés

8412 Ingatlanok értékesítésekor, cseréjekor az értékesítésből, átadásból származó bevétel és a könyv szerinti érték ráfordítás jellegű különbözete 2022 Aktív Teljesítés

8413 Informatikai eszközök értékesítésekor, cseréjekor az értékesítésből, átadásból származó bevétel és a könyv szerinti érték ráfordítás jellegű különbözete 2022 Aktív Teljesítés

8414 Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítésekor, cseréjekor az értékesítésből, átadásból származó bevétel és a könyv szerinti érték ráfordítás jellegű különbözete 2022 Aktív Teljesítés

8415 Jármű értékesítésekor, cseréjekor az értékesítésből, átadásból származó bevétel és a könyv szerinti érték ráfordítás jellegű különbözete 2022 Aktív Teljesítés

8416 Tenyészállat értékesítésekor, cseréjekor az értékesítésből, átadásból származó bevétel és a könyv szerinti érték ráfordítás jellegű különbözete 2022 Aktív Teljesítés

8418 Csereszerződés keretében, kötelezettség teljesítése miatt átadott immateriális javak, tárgyi eszközök átadásból származó bevétel és a könyv szerinti érték ráfordítás jellegű különbözete2022 Aktív Teljesítés

842111 Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett vagyoni értékű jogok könyv szerinti értéke 2022 Aktív Teljesítés

842112 Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett szellemi termékek könyv szerinti értéke 2022 Aktív Teljesítés

84212 Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett ingatlanok és ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok könyv szerinti értéke 2022 Aktív Teljesítés

84213 Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett informatikai eszközök könyv szerinti értéke 2022 Aktív Teljesítés

84214 Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett egyéb gép, berendezés és felszerelés könyv szerinti értéke 2022 Aktív Teljesítés

84215 Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett jármű könyv szerinti értéke 2022 Aktív Teljesítés

84216 Hiányzó, elhullott, állományból kivezetett tenyészállat könyv szerinti értéke 2022 Aktív Teljesítés

8432 Kötelezett megszűnése miatt behajthatatlanként leírt követelések 2022 Aktív Teljesítés

84322 Behajthatatlan egyéb követelés leírt összege, ha a partner, a másik fél megszűnt 2022 Aktív Teljesítés
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8433 Más okból behajthatatlanként leírt követelések 2022 Aktív Teljesítés

84332 Behajthatatlan egyéb követelés leírt összege, ha a partner, a másik fél nem szűnt meg 2022 Aktív Teljesítés

8435 Más különféle egyéb ráfordítások 2022 Aktív Teljesítés

843512 Központi, irányító szervi működési támogatások folyósításának ráfordításai 2022 Aktív Teljesítés

843521 Ellátottak pénzbeli juttatások ráfordításai 2022 Aktív Teljesítés

8435221 Államháztartáson belülre egyéb végleges működési célú támogatások folyósításának ráfordításai 2022 Aktív Teljesítés

8435222 Államháztartáson belülre egyéb végleges felhalmozási célú támogatások folyósításának ráfordításai 2022 Aktív Teljesítés

8435241 Államháztartáson kívülre egyéb végleges működési célú támogatások folyósításának ráfordításai 2022 Aktív Teljesítés

8435242 Államháztartáson kívülre egyéb végleges felhalmozási célú támogatások folyósításának ráfordításai 2022 Aktív Teljesítés

8435311 Működési előzetesen felszámított, le nem vonható egyenes adózású általános forgalmi adó miatti ráfordítások 2022 Aktív Teljesítés

843533 Elvonások és befizetések ráfordításai 2022 Aktív Teljesítés

843539 Egyéb különféle dologi kiadások ráfordításai 2022 Aktív Teljesítés

843542 Követelések (kivéve adott előlegek) elszámolt értékvesztése 2022 Aktív Teljesítés

843599 Egyéb különféle ráfordítások 2022 Aktív Teljesítés

8514 Egyéb részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 2022 Aktív Teljesítés

853 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 2022 Aktív Teljesítés

85311 Államháztartáson belülről vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vételárban felhalmozott kamatok ráfordításai 2022 Aktív Teljesítés

85322 Államháztartáson kívüli kapott kölcsönökhöz, visszatérítendő támogatásokhoz, felvett hitelekhez, kötvénykibocsátáshoz, egyéb adósságot keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások2022 Aktív Teljesítés

85329 Államháztartáson kívüli egyéb fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 2022 Aktív Teljesítés

8553 Pénzügyi műveletek más egyéb ráfordításai 2022 Aktív Teljesítés

855312 Vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékesítésének, beváltásának árfolyamvesztesége (nem bef.pü.eszköz) 2022 Aktív Teljesítés

91141 Vagyoni típusú helyi adók e/bevételei 2022 Aktív Teljesítés

91149 Egyéb vagyoni típusú adók e/bevételei 2022 Aktív Teljesítés

911511 Központi értékesítési és forgalmi adók e/bevételei 2022 Aktív Teljesítés

911512 Helyi értékesítési és forgalmi adók e/bevételei 2022 Aktív Teljesítés

91152 Fogyasztási adók e/bevételei 2022 Aktív Teljesítés

911541 Központi gépjárműadók bevételei e/bevételei 2022 Aktív Teljesítés

911542 Helyi gépjárműadók bevételei e/bevételei 2022 Aktív Teljesítés

911552 Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók e/bevételei 2022 Aktív Teljesítés

911611 Igazgatási szolgáltatási díjak e/bevételei 2022 Aktív Teljesítés

911614 Eljárási illetékek e/bevételei 2022 Aktív Teljesítés

911619 Egyéb központi közhatalmi e/bevételek 2022 Aktív Teljesítés

911622 Környezetvédelmi bírság e/bevételei 2022 Aktív Teljesítés

911625 Építésügyi bírság e/bevételei 2022 Aktív Teljesítés

911626 Önkormányzatokat megillető szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, valamint szabálysértések utáni közigazgatási bírság e/bevételei 2022 Aktív Teljesítés

911627 Egyéb bírság e/bevételei 2022 Aktív Teljesítés

911628 Helyi adópótlék, adóbírság e/bevételei 2022 Aktív Teljesítés

911629 Egyéb helyi közhatalmi e/bevételek 2022 Aktív Teljesítés

912 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 2022 Aktív Teljesítés

91211 Vásárolt anyagok értékesítésének nettó e/bevételei 2022 Aktív Teljesítés

91212 Saját termelésű készletek értékesítésének nettó e/bevételei 2022 Aktív Teljesítés

91213 Áruértékesítés nettó e/bevételei 2022 Aktív Teljesítés

91214 Egyéb készletek (állami készletek, tartalékok) értékesítésének nettó e/bevételei 2022 Aktív Teljesítés

912151 Közhatalmi követelés fejében átvett készletek értékesítésének nettó e/bevételei 2022 Aktív Teljesítés

912152 Felhalmozási követelés fejében átvett készletek értékesítésének nettó e/bevételei 2022 Aktív Teljesítés

912153 Egyéb követelés fejében átvett készletek értékesítésének nettó e/bevételei 2022 Aktív Teljesítés

91216 Immateriális javak , tárgyi eszközök közül átsorolt készletek értékesítésének nettó e/bevételei 2022 Aktív Teljesítés

91221 Étkeztetés - kivéve ellátottak, hallgatók - térítési díj nettó e/bevételei 2022 Aktív Teljesítés

91222 Bérleti és lízingdíj nettó e/bevételei 2022 Aktív Teljesítés

91223 Alkalmazottak egyéb térítési nettó e/bevételei 2022 Aktív Teljesítés

91224 Úthasználati díj, pótdíj, elektronikus útdíj nettó e/bevételei 2022 Aktív Teljesítés

912251 Szállodai szolgáltatások nyújtása miatti nettó e/bevételek 2022 Aktív Teljesítés

912252 Üdülőhelyi szolgáltatások nyújtása miatti nettó e/bevételek 2022 Aktív Teljesítés

912253 Vendégszállás miatti nettó e/bevételek 2022 Aktív Teljesítés

912254 Szakmai szolgáltatások nyújtása miatti nettó e/bevételek 2022 Aktív Teljesítés

912255 Informatikai szolgáltatások nyújtása miatti nettó e/bevételek 2022 Aktív Teljesítés

912256 Szállítási szolgáltatások nyújtása miatti nettó e/bevételek 2022 Aktív Teljesítés

91229 Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása miatti nettó e/bevételek 2022 Aktív Teljesítés

91232 Államháztartáson kívülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások nyújtásának nettó e/bevételei 2022 Aktív Teljesítés

91251 Intézményi ellátási díjak e/bevételei 2022 Aktív Teljesítés

91252 Nem intézményi ellátottak térítési díjainak e/bevételei 2022 Aktív Teljesítés

91253 Tanulók, hallgatók étkeztetési díj e/bevételei 2022 Aktív Teljesítés

91254 Tanulók, hallgatók által fizetett egyéb költségtérítés, térítési díj e/bevételei 2022 Aktív Teljesítés

91255 Szociális étkeztetés e/bevételei 2022 Aktív Teljesítés

91256 Tábori étkeztetés e/bevételei 2022 Aktív Teljesítés

91258 Jogtalanul igénybe vett előző év(ek) ellátotti pénzbeli juttatás visszatérítésének e/bevételei 2022 Aktív Teljesítés

91259 Egyéb ellátási díjak e/bevételei 2022 Aktív Teljesítés

913 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 2022 Aktív Teljesítés

91323 Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó nettó e/bevételei 2022 Aktív Teljesítés

921 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 2022 Aktív Teljesítés

9211 Önkormányzatok kapott működési támogatás e/bevételei 2022 Aktív Teljesítés

9212 Központi, irányító szervi kapott működési célú támogatás e/bevételei 2022 Aktív Teljesítés

922 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 2022 Aktív Teljesítés

9221 Államháztartáson belülről egyéb működési célú végleges támogatások e/bevételei 2022 Aktív Teljesítés

9222 Államháztartáson kívülről egyéb működési célú végleges átvett pénzeszközök e/bevételei 2022 Aktív Teljesítés

923 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 2022 Aktív Teljesítés

9231 Felhalmozási célú kapott önkormányzati támogatások e/bevételei 2022 Aktív Teljesítés

9232 Központi, irányító szervi kapott felhalmozási célú támogatás e/bevételei 2022 Aktív Teljesítés

9233 Államháztartáson belülről egyéb végleges felhalmozási célú támogatások e/bevételei 2022 Aktív Teljesítés

9234 Államháztartáson kívülről egyéb végleges felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2022 Aktív Teljesítés

924222 Térítés nélkül államháztartáson kívülről átvett ingatlanok és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok forgalmi, piaci értéke 2022 Aktív Teljesítés

9244 Más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 2022 Aktív Teljesítés

9244121 Termőföld értékesítés bevételei 2022 Aktív Teljesítés

92441221 Lakótelkek értékesítésének bevételei 2022 Aktív Teljesítés

92441222 Egyéb célú telkek értékesítésének bevételei 2022 Aktív Teljesítés

92441231 Lakóépület (ideértve lakás) értékesítésének bevételei 2022 Aktív Teljesítés

92441232 Értékét nem csökkentő épületek értékesítésének bevételei 2022 Aktív Teljesítés

92441233 Egyéb épületek értékesítésének bevételei 2022 Aktív Teljesítés

9244124 Egyéb építmények értékesítésének bevételei 2022 Aktív Teljesítés

9244132 Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítés nettó e/bevételei 2022 Aktív Teljesítés

924421 Elvonások és befizetések e/bevételei 2022 Aktív Teljesítés

924423 Államháztartáson kívüli működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések e/bevételei 2022 Aktív Teljesítés

924426 Egyéb költség-visszatérítések, utólagos egyéb térítések e/bevételei 2022 Aktív Teljesítés

924433 Követelések (kivéve adott előlegek) visszaírt értékvesztése 2022 Aktív Teljesítés

924442 Biztosító által visszaigazolt kártérítés e/bevételei 2022 Aktív Teljesítés

924452 Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz e/bevételei 2022 Aktív Teljesítés

924459 Egyéb különféle működési e/bevételek 2022 Aktív Teljesítés

924491 Utólag kapott - közvetve kapcsolódó - pénzügyileg rendezett engedmény 2022 Aktív Teljesítés

924499 Más különféle egyéb sajátos eredményszemléletű bevételek 2022 Aktív Teljesítés

93121 Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott (járó) osztalék 2022 Aktív Teljesítés

9333 Más befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek 2022 Aktív Teljesítés

934 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 2022 Aktív Teljesítés

93419 Államháztartáson belüli egyéb kamat-, kamatjellegű e/bevételek 2022 Aktív Teljesítés

93421 Államháztartáson kívüli betétek után kapott (járó) kamat 2022 Aktív Teljesítés

93429 Államháztartáson kívüli egyéb kamat-, kamatjellegű e/bevételek 2022 Aktív Teljesítés

935 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei 2022 Aktív Teljesítés
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BEVEZETÉS 
 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási 
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 
szerint az államháztartás szervezetei számviteli politikájának kötelező tartalmi eleme a pénz- 
és értékkezelési szabályzat. 
 

1. Általános szabályok  

1.1  A Pénzkezelési szabályzat hatálya 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 6/C. § (1)-(2) 
bekezdések, 10.§ (4)-(4a) bekezdések, továbbá, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény alapján a gazdasági szervezetnek az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr) 9. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatait Hatvan Város Önkormányzata, a Hatvani 
Polgármesteri Hivatal és a gazdaságilag hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek, 
a Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, valamint a Hatvan és Környéke 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás vonatkozásában a Hatvani 
Polgármesteri Hivatal látja el. 
 
Ebből eredően a pénzkezelési szabályzat hatálya Hatvan Város Önkormányzata, a Hatvani 
Polgármesteri Hivatal és a gazdaságilag hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek, 
a Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, valamint a Hatvan és Környéke 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulásra terjed ki. 

 

1.2 A pénzkezelés során érvényesítendő alapelvek  
 
1. Törekedni kell a készpénz nélküli és készpénz kímélő fizetési módok alkalmazására, a 

pénzforgalom lebonyolítása során a bankszámlán történő tranzakciókat kell előnyben 
részesíteni. Az Áht. 109. § (6) bekezdében megjelölt felhatalmazás alapján az 
önkormányzat által alkotott rendeletben megjelölt kiadások esetétől eltérő esetekben a 
készpénzben történő teljesítés nem lehetséges1. 

2. A házipénztár létesítésénél biztosítani kell a pénz és egyéb értékek, valamint azok 
kezelésével foglalkozó munkatársak fokozott védelmét. 

3. A szabályzat – a hatályos jogszabályok, valamint a szabályzat hatálya alá tartozó 
államháztartási szervezetek számviteli politikájának előírásait figyelembe véve – a 
következő témákhoz kapcsolódóan tartalmaz előírásokat: 

 pénzeszközeinek kezelésével kapcsolatos feladatok egyértelmű meghatározását, 
 a pénzforgalom (készpénzben, illetve bankszámlán történő) lebonyolításának rendjét, 

a pénzkezelés személyi- és tárgyi feltételeit, felelősségi szabályait, 

 
1 Az Áht. 109. § (6) bekezdés szerint hatályos a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló helyi önkormányzati 
rendeletnek összhangban kell állnia a készpénzes beszerzések és értékhatárt el nem érő kötelezettségvállalások kifizetésével kapcsolatos 
előírások vonatkozásában az Ávr. 13. § (2) bekezdés szerinti beszerzésekre, kiküldetésekre és reprezentációra vonatkozó eljárásrend és 
az Ávr. 53. § (2) bekezdés szerinti az előzetes írásbeli kötelezettségvállalást nem igénylő kifizetések rendje szerinti szabályozókban 
előírtakkal. 
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 a készpénzben és bankszámlán tartott pénzeszközök forgalmát, 
 a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeit és eljárási rendjét, 
 a napi záró állomány maximális mértékét, 
 a pénzszállítás feltételeiről, szabályairól 
 a készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárási szabályokat, 
 a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjét és a pénzforgalommal kapcsolatos 

nyilvántartási szabályokat. 
 
A pénzkezelési szabályzat főbb irányainak meghatározásáért, valamint annak végrehajtásáért 
és elkészítéséért a Gazdálkodási Iroda vezetője a felelős. 
 

2. A pénzforgalom lebonyolítása, személyi és tárgyi feltételei, felelősségi 
szabályok 
 

2.1 Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése 

Az Önkormányzat a költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással kapcsolatos minden 
pénzforgalmat a költségvetési számlán – ideértve az elszámolás számla alcímű számláit is – 
köteles lebonyolítani. 
Az önkormányzat a 2.2. és 2.3. pontban leírt számlákat, alszámlákat egy hitelintézetnél 
nyithat, és csak egy költségvetési elszámolási számlával rendelkezhet.  
Hatvan Város Önkormányzatának számlavezető hitelintézete: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 
hatvani fiókja. 
A választott számlavezető hitelintézet a képviselő-testület döntése alapján változtatható meg. 
A döntésről tájékoztatni kell a törzskönyvi nyilvántartást vezető Magyar Államkincstár Heves 
Megyei Igazgatóságát (MÁK). A tájékoztatás határidőre történő elküldéséért a Gazdálkodási 
Iroda vezetője felelős. 
A Hatvani Polgármesteri Hivatal, mint 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. 
Az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséről, valamint a hitelintézet 
kiválasztásáról a polgármester dönt. 
 

2.2  A Pénzforgalmi számlakezelés  
 

1. Amennyiben törvény vagy kormányrendelet a pénztartozás megfizetésének módját 
kötelezően nem írja elő, az ügyfelekkel az alábbi fizetési módokban lehet 
megállapodni: 
 átutalás, 

 beszedési megbízás, 

 készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, 

 készpénzfizetés, 

 postai utalás lakcímre. 

3 Ha a fizetés módjában nincs megállapodás, törekedni kell a fizetés átutalással történő 
teljesítésére. 
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4 A közterheket, továbbá bíróság, büntető ügyekben eljáró más hatóság, vagy szabálysértési 
hatóság által határozatban megállapított fizetési kötelezettséget forintban kell teljesíteni. 

2.3 Fizetési számla, alszámlák nyitása, vezetése 
 

1. Az  Önkormányzat, a Nemzetiségi önkormányzat, valamint a Társulás az Ávr. 145. § 
(3)-(5) bekezdés szerinti   

 fizetési számláját, valamint   

 alszámláit  
az Áht. 84. § (1) bekezdése alapján választott számlavezetőnél vezethet.  
  

2. Az Önkormányzat, a Nemzetiségi önkormányzat, a Társulás a fizetési számláját az 
Önkormányzat, Nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testületének, illetve a Társulás 
Társulási tanácsának döntése alapján a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-nél vezeti.          

3. A Hatvani Polgármesteri Hivatal és a gazdaságilag hozzárendelt önállóan működő 
költségvetési szervek pénzeszközeit az Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata alapján a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-nél nyitott fizetési számlán kezeli.  

4. A Hatvani Polgármesteri Hivatal és a gazdaságilag hozzárendelt önállóan működő 
költségvetési szerveknek más pénzforgalmi szolgáltatónál az irányító szerv 
jóváhagyása nélkül pénzforgalmi számla nem nyitható. 

5. A költségvetési gazdálkodással és a pénzellátással kapcsolatos minden pénzforgalmat 
a fizetési számlán – ideértve a fizetési számla alszámláit is – kell lebonyolítani.  

6. Az Ávr. 147/A. § alapján az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott helyi 
önkormányzati költségvetési szerv a számlavezető megváltoztatásáról hozott döntésről 
a változás tervezett időpontja előtt harminc nappal megelőzően,- a fizetési számlája 
megváltozásáról a változással egyidejűleg írásban értesíti a Magyar Államkincstár 
területileg illetékes szervét.    

7. Az Ávr. 147. § (1) bekezdése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe 
tartozó költségvetési szerv fizetési számlája megnyitásáról, megszüntetéséről – a 
költségvetési szerv alapítása, megszüntetése esetén az alapítás, megszüntetés időpontja 
szerinti határnappal – a költségvetési szerv, gazdasági szervezettel nem rendelkező 
költségvetési szerv esetén az Ávr. 9. § (5) bekezdése szerinti költségvetési szerv 
gondoskodik. 

8. Az értesítések határidőre történő elküldéséért a Gazdálkodási Iroda vezetője felelős. 
9. A fizetési számlán lévő szabad pénzeszközök betétként kizárólag a fizetési 

számlavezetőnél, a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán köthető le.  
10. Az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésével, módosításával, 

megszüntetésével kapcsolatos ügyleti megbízások során a Képviselő-testület/Társulási 
tanács vagy átruházott hatáskörében az átruházott jogkört gyakorló jogosult eljárni 
(rendelkezni, aláírni).  
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2.3.1 A fizetési számlához kapcsolódó alszámlák  
 

1. Az Önkormányzat az Ávr. 145. § (2) bekezdésében foglaltakon túl a fizetési 
számlájához kapcsolódóan – az Ávr. 145. (3) bekezdése alapján – a következő 
alszámlákat nyithatja meg: 

 lekötött bankbetétei elkülönítésére szolgáló alszámla, 

 a helyi adók és a települési adó befizetésére adónemenként külön adóbeszedési 
alszámla, a késedelmi pótlék befizetésére pótlék beszedési alszámla, a bírságok, 
önellenőrzési pótlék és a végrehajtási költség befizetésére bírság beszedési 
alszámla, a talajterhelési díj befizetésére talajterhelési díj beszedési alszámla, 
termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója befizetésére jövedelemadó 
beszedési alszámla,   

 az Önkormányzatot megillető, a b) pontba, valamint a 2.1.3. cím a)-c) pontjába 
nem tartozó adók módjára behajtandó köztartozások befizetésére egyéb bevételek 
elszámolására szolgáló alszámla, 

2. A szabályzat hatálya alá tartozó költségvetési szervek – az Ávr. 147. § (3) bekezdése 
alapján – a fizetési számlájához kapcsolódóan a következő alszámlákat nyitják meg és 
vezetik. 

 a lekötött bankbetétek elkülönítésére szolgáló alszámla,  

 a helyi önkormányzat döntése vagy jogszabály rendelkezése alapján egyéb, 
meghatározott célú pénzeszközök elkülönítésére szolgáló alszámla. 

3. A számlák nyitására, vezetésére vonatkozó szerződés(ek) aláírására a Képvieslő-testület 
felhatalmazása alapján a polgármester, jegyző, intézményvezető, elnök jogosult; a 
Társulási tanács döntése alapján a társulási elnök jogosult. 

A szabályzat hatálya alá tartozó alábbi költségvetési szervek fizetési számlájához alszámlák 
nem kapcsolódnak: Hatvani Polgármesteri Hivatal, Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda, Hatvani 
Csicsergő Óvoda, Hatvani Gesztenyéskert Óvoda, Hatvani Napsugár Óvoda, Hatvani 
Százszorszép Óvoda, Hatvani Varázskapu Óvoda, Hatvani Vörösmarty téri Óvoda, Ady 
Endre Könyvtár,  Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat.  

2.3.2.  Fizetési számlák, alszámlák 
Hatvan Város Önkormányzata, a következő fizetési számlákat, alszámlákat nyitja meg, tartja 
fenn: 
 

Bankszámlaszám Számla megnevezése 

10403538-49575051-56561001 Költségvetési elszámolási számla 

10403538-49575051-56561173 Iparűzési Adó Beszedési számla 

10403538-49575051-56561032 Állami Hozzájárulások számla 

10403538-49575051-56561049 Bérlakás Értékesítés Lebonyolítási számla 

10403538-49575051-56561104 Környezetvédelmi Alap számla 
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10403538-49575051-56561135 Építményadó számla 

10403538-49575051-56561142 Magánszemélyek Kommunális Adója számla 

10403538-49575051-56561166 Eljárási Illeték számla 

10403538-49575051-56561180 Bírság számla 

10403538-49575051-56561197 Késedelmi Pótlék számla 

10403538-49575051-56561207 Talajterhelési számla  

10403538-49575051-56561214 Idegen Bevételek számla 

10403538-49575051-56561221 Termőföld Bérbeadás számla 

10403538-49575051-56561238 Egyéb Bevételek Beszedési számla 

10403538-49575051-56561245 Gépjármű Beszedési számla 

10403538-49575051-56561269 Hatvan Város Önkormányzata Kamatszámla 

10403538-49575051-56561276 Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap számla 

10403538-49575051-56561458 Mezőőri Járulék számla 

10403538-49575051-56561465 Víziközmű számla 

10403538-49575051-56561616 Közfoglalkoztatási alszámla 

10403538-49575051-56561623 TIOP-1.2.1.A-15/1-2015-0007 Paletta 

10403538-49575051-56561489 V. Munkáltatói lebonyolítási számla 

10403538-49575051-56561630 Szabálysértés miatti helyszíni bírság számla 

10403538-49575051-56561647 Parkolási díj befizetésére szolgáló számla 

10403538-49575051-56561654 Parkolási díj meg nem fizetése számla 

10403538-49575051-56561111 Koronavírus elleni védekezési számla 

10403538-49575051-56561434 Étkezési térítési díj beszedési számla 

10403538-49575051-56561290 Ügyfélszolgálat bevételi számla 

10402142-49565553-57541206 Víziközmű III. ütem számla 

10402142-49565553-57541079 Lőrinci LTP számla 

10402142-49565553-57541017 Érdekeltségi Hozzájárulás Hatvan számla 

10402142-49565553-57541062 Hatvan LTP számla 

10402142-49565553-57541031 Lőrinci Érdekeltségi Hozzájárulási számla 

10403538-00029875-00000005 Idegenforgalmi adó számla 

10403538-49575051-56561472 KEOP Környezetvédelmi Vízgazdálkodási számla 
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10403538-49575051-56561441 TÁMOP 3.1.5 Pedagógusképzés számla 

10403538-49575051-56561496 TIOP-1.2.3-11/1-2012-028 pályázat számla 

10403538-49575051-56561513 TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-00 pályázat számla  

10403538-49575051-56561544 TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-14 pályázat számla  

10403538-49575051-56561427 ÉMOP-3.2.1/B-2F-2009-000 pályázat számla  

10403538-49575051-56561537 TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-00 pályázat számla  

10403538-49575051-56561506 TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0 pályázat számla  

10403538-49575051-56561348 TÁMOP-6.1.2/A09/1 pályázat számla 

10403538-49575051-56561087 Szociális Bérlakás Építési számla 

10403538-49575051-56561094 OFA Elkülönített számla 

10403538-49575051-56561128 Célhitel számla 

10403538-49575051-56561070 Árvízkárosultak számla 

10403538-49575051-56561018 Széchenyi Terv Bérlakás számla 

10403538-49575051-56561063 Céltámogatási Lebonyolítási számla 

10403538-49575051-56561025 Hatvan Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat számlája 

10403538-49575051-56561056 Letéti számla 

10403538-49575051-56561252 Helyi jövedéki adó számla 

10403538-49575051-56561379 ÉMOP-3.1.2/B-09-2009-001 pályázat számla 

10403538-49575051-56561362 ÉMOP-4.3.1/2/2F-2008-003 pályázat számla 

10403538-49575051-56561386 ÉMOP-3.1.2/A-2F-2009-000 pályázat számla 

10403538-49575051-56561403 TIOP-1.1.1/07/1-2008-108 pályázat számla 

10403538-49575051-56561393 ÉMOP-5.1.2-09-2009-0003 pályázat számla 

10403538-49575051-56561355 TÁMOP-6.1.2/A/09.1 pályázat számla 

10403538-49575051-56561300 Hatvan és Térsége Szennyvízelvezető Rendszer Bővítése, 
Fejlesztési Teljes Kiépítése számla 

10403538-49575051-56561317 TÁMOP-3.2.3/08/2 pályázat számla 

10403538-49575051-56561283 TIOP 1.2.3.0065 pályázat számla 

10403538-49575051-56561410 TIOP-1.1.1/07/1.2008-107 pályázat számla 

10403538-49575051-56561331 TÁMOP-3.2.4/08/01 pályázat számla 

10403538-00031479-00000000 Közigazgatási hatósági eljárási illeték számla 

11739054-23922949-00000000 Hatvani Önkormányzat Lakásépítési számla 
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11739054-15380250-02130000 Hatvani Önkormányzat Elkülönített számla 

11739054-40042459-00000000 Értékpapír számla 

 
 
Hatvani Polgármesteri Hivatal és a gazdaságilag hozzárendelt önállóan működő költségvetési 
szervek, a Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, valamint a Hatvan és Környéke 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás a következő fizetési számlákat 
nyitja meg, tartja fenn: 
 
 

Számla megnevezése Bankszámlaszám 

10403538-50526682-51861005 Hatvani Polgármesteri Hivatal 

10403538-50526551-77691005 Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda 

10403538-50526551-77741007 Hatvani Vörösmarty téri Óvoda 

10403538-50526551-76571007 Hatvani Százszorszép Óvoda 

10403538-50526551-77651009 Hatvani Napsugár Óvoda 

10403538-50526551-77861002 Hatvani Csicsergő Óvoda 

10403538-50526551-77861002 Hatvani Varázskapu Óvoda 

10403538-50526551-77841004 Hatvani Gesztenyéskert Óvoda 

10403538-50526551-78831008 

10403538-00030883-00000004 

Grassalkovich Művelődési Ház 

Grassalkovich Művelődési Ház - EFOP 

10403538-50526551-78811000 

10403538-50526551-78811017 

Ady Endre Könyvtár 

Ady Endre Könyvtár - TÁMOP 

10403538-00027733-00000004 

10403538-00031873-00000008 

Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 

Hatvany Lajos K. M. Gyűjtemény - EUR 

10403538-50526551-78841007 Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 

10403538-50526551-87741008 Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

10403538-50526676-83521006 Hatvan és Környéke Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás 

 
 

2.3.3 Aláírás bejelentésének szabályozása  
 

1. Számlatulajdonosként a költségvetési szerv vezetője jelenti be a számlavezetőnek 
(Kincstárnak), hogy a megnyitott számlák felett kik jogosultak rendelkezni.  

2. A számlák feletti rendelkezési jogosultság bejelentése a számlavezető hitelintézet 
(Kincstár) által rendszeresített aláírás bejelentőn történik.  
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3. Az aláírás bejelentést számla számonként kell megtenni.  
4. A számlák felett a rendelkezési jogosultságot a 15. számú melléklet tartalmazza. 

2.3.4 Hitelintézeti ügyfélterminál használata 
1. A költségvetési szerv számlavezető hitelintézete a Hivatalhoz ügyfél terminált 

helyezett ki.  
2. Az ügyfélterminál és a számlavezető hitelintézet között közlekedő adatok 

(megbízások, visszaigazolások) titkosak.  
3. A terminál használatához, a bejelentkezéshez a pénzforgalmi szolgáltató által 

biztosított  felhasználói azonosító jelenti a felhasználói jogosultságot. 
4. A Hivatal a felhasználói azonosító használatával történő tranzakciók rögzítését, 

aláírásra előkészítését az alábbi dolgozó(k) részére engedélyezzük: 

a) Futó Jánosné költségvetési ügyintéző 
b) Ludányiné Kis Éva költségvetési ügyintéző 

5. Az ügyfélterminál használatára jogosultak a pénzforgalmi szolgáltató által biztosított 
falhasználói azonosító a pénzforgalmi szolgáltatóval az ügyfélterminál használatára 
vonatkozó szerződésben rögzítettek szerinti jelszó/jelszavak (többlépcsős azonosítás 
miatt) vagy kódszó használatával üzemeltetik a terminált. 

6. Az adatok rögzítése után a pénzforgalmi szolgáltatóhoz bejelentett és általuk 
nyilvántartásba vett aláírásra jogosult személyek titkos jelszavának/kódszavának 
beírása (aláírás) után indíthatók a tranzakciók.  

7. Aláírásra jogosultnak egyik aláíróként minden esetben a költségvetési szerv 
vezetőjének, vagy a jegyzőnek kell lenni.  

8. Az azonosításhoz megbízások hitelesítéséhez kapcsolódó jelszó, kódszó, PIN-kód, 
illetve – amennyiben a pénzforgalmi szolgáltató által biztosított technikai eszköz 
generálja a jelszót – a jelszót generáló technikai eszköz titkos, biztonságos helyen 
történő tárolásáért fent megnevezett ügyintéző(k) felel(nek). 

9. Amennyiben a terminál és a hitelintézet között élő számítógépes kapcsolat van, a 
kapcsolat létrehozója nem hagyhatja el az irodát, csak a kapcsolat megszakítása után. 

10. Hibás tranzakciók végzéséért a terminál használója felel. 

2.4. Bankkártya használata 

2.4.1.   Általános rendelkezések 

 
1. A bankkártya a kibocsátó Bank logójával ellátott, a kártyafedezeti számla 

tulajdonosának és a kártyabirtokos nevének feltüntetésével megszemélyesített betéti 
típusú kártya, amelyhez egy négyjegyű titkos kód (PIN kód) tartozik, és amellyel 
birtokosa fizetési, készpénz-felvételi és készpénz-befizetési műveleteket 
kezdeményezhet. 

2. A bankkártyát a készpénzforgalom kímélése érdekében elsősorban vásárlások 
ellenértékének kiegyenlítésére kell alkalmazni, de készpénzfelvételi funkciójánál 
fogva pénzellátási igényének kielégítésére is használható. 

3. A szabályzat hatálya alá tartozó költségvetési szervek esetében az alábbi 
bankszámlaszámokhoz kapcsolódóan van lehetőség bankkártya használatra: 
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 Hatvan Város Önkormányzata: 10403538-49575051-56561001 és 10403538-
49575051-56561434  

 Hatvani Polgármesteri Hivatal: 10403538-50526682-51861005  

 Hatvani Százszorszép Óvoda: 10403538-50526551-76571007  

 Hatvani Napsugár Óvoda: 10403538-50526551-77651009  

 Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda: 10403538-50526551-77691005  

 Hatvani Vörösmarty téri Óvoda: 10403538-50526551-77741007  

 Hatvani Gesztenyéskert Óvoda: 10403538-50526551-77841004  

 Hatvani Csicsergő Óvoda: 10403538-50526551-77861002  

 Hatvani Varázskapu Óvoda:  10403538-50526551-77861002 

 Ady Endre Könyvtár: 10403538-50526551-78811000  

 Grassalkovich Művelődési Ház: 10403538-50526551-78831008  

 Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat: 10403538-50526551-78841007  

 Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény: 10403535-00027733-00000004  

 Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál bankkártya nincs használatban.  

 A Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulásnál bankkártya nincs használatban. 

A bankkártyák használatához jogosult személyeket nyilvántartása a 14. számú melléklet 
szerint történik. 

A használatban lévő bankkártyákról legalább a következő adatokkal nyilvántartást kell 
vezetni: 

 a kártyabirtokos neve,  

 a kártya sorszáma, 

 a kártya lejárata,  

 a készpénzben felvehető napi limit összege, 

 a kártya és a PIN kód kártyabirtokos részére történő átadásának dátuma,  

 a kártya átadójának-átvevőjének aláírása, 

 a kártyának a kártyabirtokostól történő bevonásának időpontja, az átadó-átvevő 
aláírása.  

A kártyákra vonatkozó nyilvántartás vezetéséért a Gazdálkodási Iroda munkatársa a felelős. 

A kártyabirtokos  

1. a bankkártyát a bankkártya szerződésben foglalt szabályoknak megfelelően köteles 
használni, és a bankkártya őrzéséről a szerződésben rögzített szabályok szerint 
gondoskodni, 

2. köteles a bankkártya forgalomban keletkezett tranzakciókról elszámolni, 

3. köteles bejelenteni a bankkártyát kibocsátó pénzforgalmi szolgáltató és a 
kártyafedezeti számlatulajdonos felé, ha észlelte, hogy a bankkártya vagy a 
használatához szükséges egyéb eszköz adatai kitudódtak és azokkal jogosulatlan 
harmadik személy visszaélhet.  
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4. A kártyabirtokossal nyilatkozatot kell aláíratni, amelyben igazolja, hogy  

 a kártya birtoklásával, valamint  
 a kártyahasználattal,  
 az őrzéssel,  
 a letiltással,  
 az elszámolással  

kapcsolatos kötelezettségeit megismerte és betartja, illetve ezek megszegése esetén 
követendő eljárást tudomásul vette.  

5.  A bankkártyák – a 22. pontban foglaltak betartása mellett - azon beszerzések, 
illetve szolgáltatások ellenértékének kifizetésére használhatóak, amelyek azonnali 
beszerzést, szolgáltatás igénybevételt kívánnak. Ilyen beszerzések különösen: 

 üzemeltetési anyagok beszerzése, 
 kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, 
 szakmai anyagok beszerzése, 
 reprezentációval kapcsolatos beszerzések, 
 postai szolgáltatások igénybevétele 

6. A bankkártyák az alábbi esetekben nem használhatók: 

 ha annak használata más szabályzat vagy önkormányzati rendelet 
előírásával ellentétes, 

 a kártyához beállított értékhatár túllépése esetén 
 telefonon történő megrendelések ellenértékének kiegyenlítésére, 

 

.4.2.   A bankkártyákkal lebonyolított tranzakciók elszámolása 

2.4.2.1.  Vásárlás a bankkártyával 
 

1. A kártyabirtokosnak a kártyával történő vásárlás alkalmával a kártyafedezeti számla 
tulajdonos nevére kiállított áfás számlát kell kérni, melyet csatolni kell az elektronikus 
elfogadó terminál (POS) által nyomtatott bizonylathoz. 

2. A kártyabirtokosnak a vásárlást igazoló áfás számlát és a bankkártyával történt fizetést 
igazoló bizonylatot haladéktalanul át kell adnia a költségvetési ügyintéző részére, aki a 
Gazdálkodási szabályzat előírása szerint gondoskodik a nyilvántartásba vételről. 

3. Hatvan Város Önkormányzata, a Hatvani Polgármesteri Hivatal és a gazdaságilag 
hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek esetében a kártyabirtokos az 
aktuális szerződés szerinti Ft összeg erejéig használhatja naponta kártyáját.  

2.4.2.2.  Készpénzfelvétel bankkártyával 
1. A bankkártya használatra jogosult személy (kártyabirtokos) egy nap alatt az aktuális 

szerződésben meghatározott alkalommal, alkalmanként maximum az aktuális 
szerződésben meghatározott Ft-ot vehet fel készpénzben a bankkártyáról.  

2. A bankkártyáról történő készpénz felvételt annak megtörténtét követő 24 órán belül - a 
bankjegykiadó automata által kinyomtatott bizonylat egyidejű csatolásával – át kell 
adnia pénztáros részére. 
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3. A pénztáros - a bankjegykiadó automata által kinyomtatott bizonylat alapján - a 
készpénzfelvételt bevételezi a pénztárba.  
 

2.4.2.3.   Kártya letiltások, pótkártya igénylések  
1. Amennyiben a kártyabirtokos kártyáját elveszíti, a kártyát ellopják, vagy kikerül az 

ellenőrzési körből, annak használatát haladéktalanul le kell tiltani a Hirdetményben 
meghatározott módon. A kártyabirtokosnak a kártya letiltásának megtörténtét azonnal 
jelezni kell a Gazdálkodási Iroda felé. 

2. Mind a letiltott kártya pótlása, mind a pótlólagos kártyaigénylések új Adatlap 
kitöltésével történik.   

3. A letiltás tényéről levélben, vagy e-mailban tájékoztatni kell a kártyát kibocsátó 
bankot.  

4. Pótkártya igénylés az új Adatlap kiállításával történhet az alábbi esetekben: elvesztés, 
ellopás, PIN kód elfelejtése, rongálódás, sérülés, egyéb szükséges esetekben. 

5. Amennyiben a számlatulajdonos pótkártyát igényel, a pótrendelés, a kártya és a PIN 
kód átvétele a kártyaigénylés eljárási rendjével azonos módon történik. A pótolandó 
kártyát annak kibocsátójánál kell leadni, a pótkártya igényléséhez kiállított Adatlappal 
egyidejűleg.  

6. A pótolt, lecserélt kártya adatainak a kártyanyilvántartáson történő átvezetéséhez a 
kártyabirtokos köteles a pótkártya átvételét követően mielőbb az adatokat bejelenteni a 
Gazdálkodási irodán, a bankkártya nyilvántartás vezetéséért felelős személynek. 

7. A változás átvezetéséért a bankkártyák nyilvántartását végző személy felelős.  

.5. Pénzforgalmi számlakezelés kincstári számla esetén  

2.5.1 Általános előírások 
 

1. A kincstári számla vezetésének szabályait a kincstári számlával rendelkező szervezet 
vonatkozásában kell alkalmazni, amely Hatvan Város Önkormányzata. 

2. A Kincstár, mint pénzforgalmi szolgáltató kapcsolódó szolgáltatásait az Áht. 79-80. § 
rendelkezései alapján nyújtja.  

Az Önkormányzat az alábbi kincstári bankszámlákkal (Ft) rendelkezik: 

Számla megnevezése Bankszámlaszám 

10035003-00345806-00000017 EU forr.fin.progr.leb.szla- 

Zöldváros TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 

 

.6. Házipénztár kezelési szabályok 

2.6.1. A házipénztár fogalma 
1. A házipénztár a szervezet működéséhez szükséges készpénz, valamint egyéb értékek 

(szigorú számadású nyomtatvány, sorszámozott utalvány, stb.) kezelésére, 
forgalmának lebonyolítására és megőrzésére kijelölt helyiség (helyiségrész). 
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2. A házipénztárban kell kezelni 

 a fizetési számláról felvett készpénzt, 

 a készpénzben teljesített befizetéseket, 

 a pénzforgalmi betétkönyveket, 

 a fizikai értékpapírokat, 

 a szigorú számadás alá tartozó nyomtatványokat, 

 az egyéb értékeket. 

.6.2. A pénztári nyitva tartás rendje: 
 

1. A pénztár a Polgármesteri Hivatalban  
Szerda: 10.00 – 12.00 
Péntek: 10.00 – 12.00  óráig tart nyitva.  

2.6.3. A pénztáros 
 

1. A házipénztárt a pénztáros önállóan, teljes anyagi felelősséggel kezeli. A pénztáros 
munkakörének elfoglalásakor ezt a tényt írásbeli nyilatkozatban kell rögzíteni.  A 
nyilatkozat megőrzéséért a Gazdálkodási Iroda vezetője a felelős. 

2. Nem lehet pénztáros olyan dolgozó, akinek a munkaköre, feladata összeférhetetlen a 
pénztárosi munkakörrel. Ilyenek: 

a)  pénztárellenőr, 
b) utalványozási feladatot ellátók, 
c)  bankszámlák felett aláírási joggal, vagy utalványozási joggal rendelkezők, 
d) főkönyvi könyvelési feladatokat ellátók. 

3. A Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a pénztárosi feladatokat ellátja: 
Jakab Anikó – pénztáros 

4. A pénztáros feladata a pénztárban tartott készpénz, értékpapír kezelése és megőrzése, 
valamint a pénztárral kapcsolatos nyilvántartások és elszámolások vezetése. 
Részleteiben: 

 a készpénz szükséglet felmérése, 

 a készpénz igénylése, készpénz befizetése 

 részvétel a készpénz pénzintézetben (postán) történő felvételében, befizetésében 

 a fizetési számláról, pénzforgalmi betétkönyvből felvett pénz bevételezése, 

 a pénztárban tartott készpénz és értékpapírok (értékek) szabályszerű kezelése, 
megőrzése, 

 az alapbizonylatok elfogadás előtti alaki és tartalmi (számszaki) felülvizsgálata, 

 a bizonylati fegyelem betartása, 

 a bevételi és kiadási pénztárbizonylatok kiállítása, a pénztárba befizetett összeg 
átvétele, valamint az utalványozott kiadások teljesítése,  

 a pénztárzárlatra vonatkozó előírások betartása, 

 a nyilvántartások, elszámolások vezetése, 

 a pénztárjelentés folyamatos vezetése, naponkénti zárása, 

 a pénztárban tárolt szigorú számadású nyomtatványok kezelése, nyilvántartása.  
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5. A pénztár pénztáros távollétében történő pénztáros-helyettes általi átvétele rovancs 
keretében történik, amelyről jegyzőkönyvet kell felvenni és a pénztárnapló 
mellékleteként meg kell őrizni. A rovancsnál a pénztáros-helyettes mellett a 
pénztárellenőrnek jelen kell lennie. 

2.6.4. Pénztáros-helyettes 

1. 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. 

 
2. A pénztárost távolléte esetén Farkas Zoltánné költségvetési ügyintéző helyettesíti. A 

pénztáros helyettesének – amennyiben ellátja a pénztárosi teendőket – a pénztárosnak 
leírt feladatokat kell értelemszerűen elvégezni. A pénztáros helyettesítésének 
időszakában – a pénztároshoz hasonlóan – a pénztáros helyettesét teljes anyagi 
felelősség terheli, amelyet írásbeli nyilatkozatban kell rögzíteni (jelen szabályzat 
melléklete szerinti formában és tartalommal). A nyilatkozat megőrzéséért a 
Gazdálkodási Iroda a felelős. 

2.6.5. A pénztárellenőr  
1. Feladata a bizonylatok alaki és tartalmi ellenőrzése, valamint a pénztárjelentés 

helyességének és a kimutatott pénzkészlet meglétének ellenőrzése. A pénztárra 
vonatkozó biztonsági előírások betartásának és a pénzszállítással kapcsolatban 
megjelölt szabályok betartásának ellenőrzése. 

2. A pénztárellenőri feladatokat  Forgács Linda költségvetési ügyintéző látja el. 

2.6.6. A érvényesítő feladata 

1. Az érvényesítő a gazdasági eseményt igazoló okmányokat, elszámolásokat alaki, 
tartalmi és számszaki szempontból köteles ellenőrizni, majd az ellenőrzés megtörténte 
után az „Utalványrendeletet” kiállítani. 

2. 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.  

3. Érvényesítő egyidejűleg nem végezhet pénztárosi, pénztárellenőri vagy utalványozói 
feladatot.  

2.6.7. Az utalványozó feladata 

1. Az utalványozásra jogosultak körét az államháztartás szervezetének vezetője     

            határozza meg és írásban adja ki részükre a megbízást.  

       2. Utalványozók azok a személyek, akik felhatalmazás alapján a kiadások kifizetését, a 
bevételek beszedését vagy elszámolását elrendelhetik. 

       3. 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, 
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 a bizonylatban szereplő kifizetést utasítás, egyéb jogszabály nem tiltja, illetve nem 
ütközik büntetőjogi rendelkezésbe. 

Utalványozó nem lehet pénztáros, pénztárellenőr és érvényesítő sem. 

 

2.6.8. A pénzügyi ellenjegyző feladata 

1.   A pénzügyi ellenjegyzésre jogosult a gazdasági vezető. 

4. A pénzügyi ellenjegyző feladata, hogy biztosítsa a jogszabályi előírások és a belső 
utasítások maradéktalan betartását. 

5. A pénzügyi ellenjegyző az aláírást megelőzően köteles ellenőrizni, hogy  

 az utalványozó az arra jogosult személy volt-e, 

 a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll-e, 

 a vonatkozó jogszabályokat, belső utasításokat betartották-e. 

6. Amennyiben az ellenjegyző az utalványozással nem ért egyet, a bizonylatot a 
következő záradékkal kell ellátni: „A pénzügyi ellenjegyzés utasításra történt.” Az 
utasításra történt pénzügyi ellenjegyzésről 8 napon belül értesíteni kell a felügyeleti 
szervet. 

7. Az utalványozó és a pénzügyi ellenjegyző – ugyanazon gazdasági eseményre 
vonatkozóan – azonos személy nem lehet. 

 

2.6.9. Vezetői ellenőrzés 

A Gazdálkodási Irodavezető negyedévenként köteles a házipénztár rendjét szúrópróba-
szerűen ellenőrizni. Az ellenőrzés megtörténtét aláírásával kell igazolnia, rögzítve azt, 
hogy az ellenőrzés 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- és egyéb értékek őrzésének biztonságára. 
 

2.7. A pénztárban elhelyezett készpénz, értékpapír, egyéb értékek 
biztonságos tárolásának feltételei 
 

1. Hatvan Város Önkormányzata, a Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, a 
Hatvani Polgármesteri Hivatal házipénztára céljára a Hivatal külön helyiséget biztosít.  

2. A házipénztárak kialakításánál figyelembe kell venni az átlagos napi 
készpénzforgalom nagyságát. A pénzmegőrzés és tárolás feltételeit mindig a tényeges 
záró állomány szerint kell biztosítani. 

3. A házipénztár védelmi rendszere kiterjed: 

 a fizikai védelemre, 

 az adatok védelmére, 

 a személy védelmére, 

 a pénzforgalom szabályszerűségére. 
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4. A házipénztárban levő készpénz, valamint az ott tartható értékek megőrzése 
szervezetenként külön vaskazettában, páncélszekrényben történik. 

5. A vaskazettát a zárás után páncélszekrénybe, lemezszekrénybe, biztonsági zárral 
felszerelt szekrénybe kell elhelyezni. 

6. A pénz tárolására szolgáló helyiség kulcsának "első példányát" a pénztáros kezeli. 
7. A pénztári kulcsok "másod" példányát az "első példányt" kezelő által a ragasztón átírt, 

lezárt borítékban, biztonsági zárral felszerelt (lemez) szekrényben kell tartani.  
8. A tartalékkulcsok kezeléséért a Gazdálkodási Irodavezető felelős.  
9. A kulcsok bármely példányának elvesztését követően - a kulcsok kezeléséért felelős 

személy jelzése alapján - azonnal ki kell cserélni a zárat. 
10. A pénztár felnyitásánál jelen kell lennie: 

 a pénztárellenőrnek és 

 a pénztárat átvevő személynek 

11. A pénztár felnyitása a pótkulcsokkal történik. 
12. A pénztár - bármilyen ok miatti - felnyitásáról, az ott talált készpénz, értékek 

átadásáról jegyzőkönyvet kell készíteni. 
13. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 

 a jelenlevők nevét, 

 a pénztár felnyitásának időpontját, okát, 

 a pénztárban talált 
 készpénz összegét címletenként, 
 értékpapírok összegét (típus, címlet, darabszám), 
 egyéb értékeket, 
 szigorú számadású nyomtatványok sorszámát, darab számát, 

 pénztárnapló utolsó bejegyzési tételszámát, 

 az utolsóként felhasznált kiadási-, és bevételi pénztárbizonylat sorszámát, 

 a pénztárat átvevő személy átvételre vonatkozó nyilatkozatát, 

 a jelenlévők aláírását. 

14. Az elkülönített pénztárhelyiségben a Gazdálkodási Iroda vezetője által felhatalmazott 
személy(ek) kivételével másoknak benn tartózkodni tilos. 

15. A házipénztárban lévő készpénz és értékek megóvása érdekében a pénztárhelyiség 
ablakait védőráccsal, az ajtókat pedig biztonsági zárral kell ellátni.  

2.8. A házipénztár pénzellátása 

A szükséges pénzkészlet biztosítása 

1. A házipénztár pénzszükséglete a pénztárba befolyt készpénzbevételből (pl.: parkoló 
órák bevétele) a fizetési számláról felvett készpénz útján biztosítható. 

2. A készpénzkifizetéssel járó döntésekről, intézkedésekről (pld. hatósági intézkedés, 
ellátmány, eszközbeszerzés, szolgáltatási kiadások, személyi jellegű kifizetések) – 
figyelemmel arra, hogy ha az Önkormányzat rendeletben szabályozta a készpénzben 
teljesíthető kiadásokat, akkor az abban foglaltak betartásra kerüljenek – az ügyben 
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érintett vezetőknek, ügyintézőknek a várható készpénz kifizetések összegének 
meghatározása mellett a kifizetést megelőző napon tájékoztatni kell a pénztárost.  

3. A pénztáros az előző napi záró pénztáregyenleg és a tárgynapi kifizetések várható 
összegének figyelembevételével köteles gondoskodni a pénztár zavartalan működését 
biztosító készpénz mennyiségéről és címletéről. 

4. Ennek keretében a pénztáros: 

 felméri a pénztár pénzszükségletét, 

 összeállítja a címletjegyzéket, 

 az előírásoknak megfelelően kiállítja a készpénz felvételéhez szükséges 
készpénzfelvételi utalványt, 

 gondoskodik a készpénzfelvételi utalvány - arra jogosultak által történő – 
aláíratásáról. 

5. A pénztáros készpénzt a bankszámla terhére nevére szóló bankkártyával vehet fel. 

3. A készpénzben és bankszámlán tartott pénzeszközök közötti forgalom 
 
A készpénzben és bankszámlán tartott pénzeszközök közötti forgalom első sorban 

 bankszámláról történő készpénzfelvétel útján történik a házipénztár 
pénzellátásnak biztosítása céljából, 

 illetve a házipénztárban elhelyezett (a záróállomány maximális értékét 
meghaladó, illetve a készpénzben beszedett, de bankszámlán keresztül utalásra 
kerülő kifizetések összegei) pénz befizetése útján valósul meg. 

A készpénzben és bankszámlán tartott pénzeszközök közötti forgalom 
részletszabályait a jelen szabályzat tartalmazza.  

4.  A készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímei és eljárásrendje 

4.1. Készpénzállományt érintő mozgások  

4.1.1 Készpénzállományt érintő kifizetések: 
 

1. Az Önkormányzat a következő kifizetések teljesíthetőek készpénzben az 
önkormányzatra vonatkozóan:  

 a fizetési számlákra készpénz befizetése, 
 a közfoglalkoztatásban résztvevők részére a bérek és a munkába járáshoz 

kapcsolódó közlekedési költségtérítések kifizetése,  
 társadalom és szociálpolitikai juttatások kifizetése, 
 utólagos elszámolási kiadott összegek kifizetése, 
 dolgozói megelőlegezéssel történő beszerzések kifizetése (az Ávr. 13. § (2) 

bekezdés b) pont szerinti beszerzésekre vonatkozó eljárásrend és az Ávr. 53. § 
(2) bekezdés szerinti az előzetes írásbeli kötelezettségvállalást nem igénylő 
kifizetések rendje szerinti szabályozókban előírtakkal összhangban), 

2. Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervezetnél a következő kifizetések 
teljesíthetőek készpénzben az önkormányzatra vonatkozóan:  
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 a fizetési számlákra készpénz befizetése, 
 utólagos elszámolási kiadott összegek kifizetése, 
 dolgozói megelőlegezéssel történő beszerzések kifizetése (az Ávr. 13. § (2) 

bekezdés b) pont szerinti beszerzésekre vonatkozó eljárásrend és az Ávr. 53. § 
(2) bekezdés szerinti az előzetes írásbeli kötelezettségvállalást nem igénylő 
kifizetések rendje szerinti szabályozókban előírtakkal összhangban), 

4.1.2.  Készpénzállományt érintő bevételek különösen, de nem kizárólagosan: 
 

1. Az Önkormányzatnál/Nemzetiségi önkormányzatnál/Társulásnál: 
 a fizetési számlákról felvett készpénz, 
 a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértéke, 
 a pénzbeszedő helyeken készpénzben beszedett összeg, 
 az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetésének értéke,  
 ingatlan hasznosítás (pl. bérleti díj) díja, 
 telefon magáncélú használatának díja, 
 kisösszegű kártérítési befizetések 

 
2. Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél: 

 a fizetési számlákról felvett készpénz, 
 a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértéke, 
 a pénzbeszedő helyeken készpénzben beszedett összeg, 
 az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetésének értéke 

 

4.2. Készpénzállományt érintő mozgások eljárásrendje 

4.2.1. A pénzkezelés során a kerekítés szabályai 
1. A forintban, készpénzzel - bankjegy vagy érme átadásával - történő fizetés esetén, ha a 

fizetendő végösszeg nem 5 forintra vagy annak többszörösére végződik, akkor az 
alábbiakban meghatározott kerekítési szabály alapján kell a fizetendő összeget 
megállapítani és kiegyenlíteni. 

 a 0,01 forinttól 2,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 0; 

 a 2,50 forinttól 4,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 5; 

 az 5,01 forinttól 7,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 5; 

 a 7,50 forinttól 9,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 0; 

forintra végződő összegre kell kerekíteni.  

2. Az ellátások esetében az összeget a legközelebbi 0 és 5 forintra végződő összegre, 
felfelé kell kerekíteni. 

3. Az államháztartási szervezeteknél a kerekítési különbözetek összegét bevételként, 
kiadásként ahhoz a bevételi, kiadási jogcímhez kapcsolódóan kell elszámolni, ahol az 
ténylegesen felmerült. A kerekítésből adódó különbözetet – amennyiben az eredeti 
bizonylaton – számlán, egyéb dokumentumon – nem került feltüntetésre, a bevételi 
vagy a kiadási pénztárbizonylaton elkülönítetten fel kell tüntetni.  
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4. Abban az esetben, ha a készpénzes kiadások teljesítésekor, bevételek beszedéskor nem 
határozható meg egyértelműen, hogy az mely rovathoz kapcsolódik, mivel a 
készpénzmozgás egynél több kiadási, illetve bevételi rovatot érintett, úgy a kerekítési 
különbözetből adódó összeget a K355 Egyéb dologi kiadásokra, vagy B411 Egyéb 
működési bevételre kell elszámolni a kerekítés előjelétől függően. 

4.2.2. Készpénz kezelése a házipénztárban 
1. A pénztárban nem fogadható el 

 hiányos, rongálódott, megcsonkult bankjegy, 
 olyan érme, amelyről nyilvánvalóan megállapítható, hogy nem a természetes 

kopás következtében, hanem más ok miatt (pl. szándékos rongálás miatt) 
vesztett súlyából vagy sérült meg.      

2. A pénztáros csak valódi és forgalomban lévő pénzeket (bankjegyeket, érméket) 
fogadhat el a befizetőktől és kifizetést is csak így teljesíthet. 

3. A bankjegyek és pénzérmék valódiságának és forgalomképességének megállapítását a 
következő előírások megtartásával kell elvégezni: 

 Valódinak és forgalomképesnek minősül az a forgalmi bankjegy, illetve 
pénzérme, amely a forgalomba hozatalkor az MNB által a Magyar Közlönyben 
közzétett hirdetményben foglalt leírásnak megfelel. 

 Ha a pénztáros a neki átadott pénzek között hamis vagy hamisgyanús 
bankjegyet vagy érmét talál, azt fizetésként nem fogadhatja el.  

 A bankjegyet vagy érmét vissza kell tartania és a befizetőt jegyzőkönyvben 
meg kell hallgatnia arra vonatkozóan, hogy hol, kitől és mikor kapta a fizető 
eszközt.  

4. A hamis vagy hamisgyanús pénz átvételéről a jelen szabályzat melléklete szerinti 
jegyzőkönyvet kell készíteni. 

5. A pénztáros a pénztárban levő pénzt címletenként elkülönítve köteles kezelni. 

5.   A napi készpénz záró állományáneak maximális mérték 
1. A pénztárban a napi készpénz záró állományának maximális mértéke 2.500.000 Ft az 

Önkormányzat vonatkozásában.  
2. A pénztárban a napi készpénz záró állományának maximális mértéke 500.000 Ft a 

Nemzetiségi önkormányzat/ Társulás vonatkozásában. 
3. A pénztárban a napi készpénz záró állományának maximális mértéke 1.500.000 Ft a 

Polgármesteri Hivatal vonatkozásában. 
4. A pénztárban a napi készpénz záró állományának maximális mértéke 500.000 Ft az 

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek vonatkozásában.  
5. A pénztár engedélyezett napi záró állományát meghaladó összeget annak 

megállapításával egyidejűleg a pénztárosnak be kell fizetni a fizetési számlára. 

6.   A készpénz szállításának szabályai 
1. A házipénztár működéséhez szükséges készpénz pénzintézettől történő felvételére, 

illetve szállítására: 
 500.000 Ft-ig a pénztáros, 
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 500.000 Ft- 1.500.000 Ft közötti összeg esetén a pénztáros és a Gazdálkodási 
Iroda vezetője által kijelölt 1 személy (összesen 2 fő), 

 1.500.000 Ft feletti összeg esetén a pénztáros és a Gazdálkodási Iroda által 
kijelölt 2 személy (összesen 3 fő) jogosult. 

2. A 3.000.000 Ft feletti összeget csak gépkocsival szabad szállítani. 
3. A készpénz szállításával megbízott személynek (személyeknek) a készpénz felvételét 

követően a készpénzt a legrövidebb időn belül, de legkésőbb a felvétel napján a 
pénztárba kell szállítani. 

4. A készpénz felvételével és szállításával megbízott dolgozók felelősek az általuk - a 
hitelintézetben - átvett készpénzért, amelyet írásbeli nyilatkozatban kell rögzíteni jelen 
szabályzat melléklete szerinti formában és tartalommal. A felelősség addig tart, amíg a 
pénzt a pénztárban el nem helyezték, és a pénztáros az összeg bevételezésére 
vonatkozó bevételi pénztárbizonylatot el nem készítette. A felelősségvállalási 
nyilatkozat megőrzéséért a Gazdálkodási Iroda vezetője felelős. 

5. A felvett összegnek a pénztárban történő elhelyezésénél a pénztári ellenőrnek is jelen 
kell lennie, amelyet a bevételi pénztárbizonylaton aláírásával is igazol. 

7.   A készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárás, az ellenőrzés 
gyakorisága 

1. A készpénzállomány ellenőrzését elsősorban a pénztárellenőr végzi el. Ellenőrzést 
végezhet a szervezet vezetője a belső kontrollrendszer keretében megjelölt 
kontrolltevékenységként is a pénztárellenőrrel együtt  

2. A készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárások és azok gyakorisága 

 

Ellenőrzés tárgya Követendő eljárás Gyakoriság 

Készpénzforgalom 
ellenőrzése 

pénztári bizonylatok alaki 
és tartalmi ellenőrzésével 

naponta 

Készforgalom bizonylati 
rendjének ellenőrzése 

pénztárjelentés, valamint 
a kimutatott pénzkészlet, 
értékpapírok meglétének 
ellenőrzése 

naponta 

Pénztári állományok 
ellenőrzése 

rovancsolás előzetes 
bejelentés nélkül 

havonta egyszer, továbbá 
év végén a mérlegforduló 
napra vonatkozóan  

A készpénz, értékpapír, 
egyéb értékek biztonságos 
tárolása 

előzetes bejelentés nélkül havonta egyszer, a 
rovancsolással együtt 

A pénzszállítás jelen 
szabályozás szerinti 
szabályainak betartása 

előzetes bejelentés nélkül negyedévente egyszer 
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3. Az alaki és tartalmi ellenőrzés során az ellenőrnek meg kell vizsgálni, hogy: 
 az alapbizonylatokat az arra jogosult személyek utalványozták, érvényesítették, 

a teljesítést igazolták, 
 a kiadási és bevételi pénztárbizonylatokhoz csatolták-e a szükséges 

mellékleteket (alapbizonylatokat), 
 a pénztári bizonylatok adatai megegyeznek-e az alapbizonylat adataival, 
 a bizonylatokon nincsenek-e szabálytalan javítások, 
 a pénztári be- és kifizetések bizonylatolására a megfelelő nyomtatványt 

használták-e, 
 a pénztárbizonylatokon szerepelnek-e a megfelelő aláírások, kiadási 

pénztárbizonylat tartalmazza-e a készpénzt átvevő személyigazolvány számát, 
 a pénzkifizetéseknél megvan-e a meghatalmazás abban az esetben, ha a 

készpénzt nem a jogosult vette fel személyesen. 
2. A pénztárjelentés, valamint a kimutatott pénzkészlet, értékpapírok meglétének 

ellenőrzése során a pénztárellenőrnek ellenőriznie kell, hogy: 
 a pénztárjelentésbe bevezetett tételekkel kapcsolatban megvannak-e a pénztári 

bizonylatok és az alapbizonylatok, 
 a tényleges pénzkészlet összege megegyezik-e a pénztárjelentés adatával, 
 az értékpapírok nyilvántartása a jelen szabályzatban foglaltak szerint 

megtörténik-e, 
 az értékpapírok mennyisége, értéke, sorszáma megegyezik-e a nyilvántartás 

adatával. 
3. A pénztárellenőr köteles az ellenőrzött okmányokat, pénztárjelentést, értékpapír 

nyilvántartást kézjegyével ellátni. 
4. A rovancsolással a pénztári állomány ellenőrzése valósul meg. E során a pénztárosnak 

összesítenie kell címletenként megszámolva és összegezve az ellenőr ellenőrzése mellett 
a pénztárban található készpénzt. Rovancsolás esetén ideiglenesen, a rovancsolás idejére 
fel kell függeszteni a pénztár munkáját. Először meg kell kérni a pénztárost, hogy 
készítsen pénztárzárást. A zárást követően kell elvégezni a rovancsolást. Az összeget 
egyeztetni kell a pénztár zárás során kimutatott összeggel, a nyilvántartásokkal. 
Összegezni kell a pénztárban talált értékpapírokat, étkezési utalványokat, bélyegeket és 
egyéb értéket képviselő tárgyakat, okmányokat. A rovancsról jegyzőkönyvet kell 
felvenni. Fel kell tüntetni a pénztárzárás eredményét és az esetleges hiányt vagy 
többletet. Eltérés esetén a pénztárosnak nyilatkoznia kell, az eltérés általa vélelmezett 
okáról. A rovancsolásról készített jegyzőkönyv tartalmilag megegyezik a jelen 
szabályzat 6. melléklet szerinti jegyzőkönyvvel, azzal hogy ki kell egészíteni a hiányra – 
többletre vonatkozó információkkal, a pénztáros nyilatkozatával. 

5. A pénztárellenőrzés során megállapított szabálytalanságokat, eltéréseket azonnal jelezni 
kell a Gazdálkodási Iroda vezetője felé, aki pénztárhiány esetén dönt a pénztáros térítési 
kötelezettségéről (ideje, módja). 

6. A pénzhiányt a pénztárosnak meg kell térítenie, kivéve, ha bizonyítható, hogy más 
személy szándékos károkozása, rablás, lopás történt, vagy elemi kár a hiány oka vagy a 
kerekítésből adódó pénztárhiány. 

7. A készpénz, értékpapír, egyéb értékek biztonságos tárolásának feltételeit a 
pénztárellenőrnek ellenőrizni kell, az ellenőrzés eredményéről a jegyzőkönyvet kell 
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felvenni. A jegyzőkönyv tartalmazza a jelenlévők adatait, aláírását, az ellenőrzés helyét 
és időpontját, a jelen szabályzatban megjelölt biztonsági szabályok betartásával 
kapcsolatos adatokat. 

8. A pénzszállítás jelen szabályozás szerinti szabályainak betartását a pénztárellenőrnek 
ellenőrizni kell, az ellenőrzés eredményéről a jegyzőkönyvet kell felvenni. A 
jegyzőkönyv tartalmazza a jelenlévők adatait, aláírását, az ellenőrzés helyét és 
időpontját, a jelen szabályzatban megjelölt pénzszállítási szabályok betartásával 
kapcsolatos adatokat. 

8.   A pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendje és a 
pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályok 

8.1.  Pénztári pénzkezelés bizonylatolása 

8.1.1.  A pénztári pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylati rend és a pénzforgalommal 
kapcsolatos szabályok  

1. A pénztárosnak (helyettesének)  
 minden pénztári befizetésről bevételi pénztárbizonylatot, 
 minden pénztári kifizetésről kiadási pénztárbizonylatot kell kiállítani. 

2. A pénztárbizonylatokat az integrált rendszerből kell előállítani. Az Önkormányzat, a 
Nemzetiségi Önkormányzat, a Társulás és a költségvetési szervek az ASP integrált 
rendszert alkalmaznak. 

3. A pénztári be- és kifizetések, a pénzforgalom időrendi sorrendjében – a 2. pontban 
hivatkozott informatikai rendszeren keresztül - feljegyezésre kerülnek a 
pénztárjelentésbe. 

4. A rendszer átmeneti elérhetetlensége esetén kézzel kitöltött szigorú számadású 
nyomtatvány szerinti, bevételi és kiadási pénztárbizonylatokat kell alkalmazni. A 
kézzel kitöltött pénztárbizonylatok esetén  az utalványozás (az Ávr. 59. § (4) bekezdés 
előírása alapján a Kötelezettségvállalási szabályzat előírásaival összhangban) kézi 
úton előállított utalványrendeletek felhasználásával történik. Kiállított 
pénztárbizonylatot javítani nem szabad. A rontott bizonylatot „Rontott” megjelöléssel 
érvényteleníteni kell és helyette új bizonylatot kell kiállítani. A „Rontott bizonylatot a 
bizonylatok őrzésére vonatkozó szabályok szerint 8 évig meg kell őrizni. 

5. A rendszer átmeneti elérhetetlensége esetén a pénztári be- és kifizetésekről, a 
pénzforgalom időrendi sorrendjében kézzel kitöltött, szigorú számadású nyomtatvány 
szerinti pénztárjelentést kell alkalmazni.  

6. A bevételi és kiadási pénztárbizonylatokhoz minden esetben csatolni kell a gazdasági 
eseménnyel kapcsolatos alapokmányt, amelyek különösen – de nem kizárólagosan - 
következők lehetnek: 

 készpénzfizetési számla (számla), 
 illetmény kifizetési jegyzék, 
 kiküldetési rendelvény, 
 felvásárlási jegy, 
 pénztári ki-, vagy befizetést elrendelő egyéb bizonylat. 
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8.1.2.  Pénztári bevételek bizonylatolása 
 

1. Minden házipénztári befizetésről az ASP integrált rendszerrel, vagy a 4. pont szerinti 
esetben kézzel előállított bevételi pénztárbizonylatot kell kiállítani.  

2. A bevételi pénztárbizonylathoz minden esetben csatolni kell a vonatkozó pénztári 
alapbizonylatot (pld.: készpénzfizetési számla). 

3. A bevételi pénztárbizonylatot – a befizetett és a bevételezett összeg azonosságának 
igazolása céljából – a befizetővel alá kell íratni. A pénz átvételét a bizonylaton a 
pénztárosnak aláírásával igazolnia kell.  

4. A bevételi pénztárbizonylatot 2 példányban kell kiállítani, melyből 
 az első példány a könyvelés bizonylata, ezt a példányt a pénztári 

alapokmányokkal és a vonatkozó pénztárjelentéssel együtt a könyvelés részére 
kell átadni, 

 a második példányt a befizető részére kell átadni. 
5. A postai kézbesítés útján érkezett készpénz összegek bevételi pénztárbizonylatához a 

pénztárosnak minden esetben csatolni kell a postai értesítő szelvényt.  
6. A pénzforgalmi számlát vezető hitelintézettől közvetlenül felvett készpénz 

bevételezéséről készített bevételi pénztárbizonylat második példányát csatolni kell a 
pénzforgalmi szolgáltató - készpénzfelvételről szóló - terhelési értesítéséhez. 

8.1.3.  A szabályzat hatálya alá tartozó államháztartási szervezeteknél kiállított 
készpénzfizetési számla esetén követendő gyakorlat 
 

Abban az esetben, amikor az Önkormányzat/Nemzetiségi önkormányzat/Társulás, 
valamint költségvetési szervek az értékesítésről, szolgáltatásnyújtásról egyszerűsített 
számlát (készpénzfizetési számlát) állítanak ki, a számla kiállításával egyidejűleg a 
bevételi pénztárbizonylatot ki kell állítani. 

8.1.4.  Pénztári kifizetések bizonylatolása 
1. Minden házipénztári kifizetésről az ASP integrált rendszerrel, vagy a 4. pont szerinti 

esetben kézzel előállított kiadási pénztárbizonylatot kell kiállítani. 
2. A kiadási pénztárbizonylathoz minden esetben csatolni kell a vonatkozó pénztári 

alapbizonylatot (pld.: készpénzfizetési számla, kiküldetési rendelvény, bérjegyzék). 
3. A pénztáros csak szabályszerűen kiállított, utalványozott, ellenjegyzett kiadási 

pénztárbizonylat alapján fizethet ki a pénztárból pénzt. 
4. A pénztárosnak a kifizetéskor meg kell állapítania, hogy a pénzért jelentkező személy 

jogosult-e a pénz felvételére. A kiadási pénztárbizonylaton a készpénz átvételét az 
átvevő aláírásával igazolja. A pénz átvételre való jogosultság igazolása a kiadási 
pénztárbizonylatra felvezetett, a pénzt átvevő személyigazolvány számának 
rögzítésével történik. Ha a pénz felvételére jogosult nem személyesen jelenik meg a 
pénztárban, megbízottja részére az összeg csak szabályszerűen kiállított 
meghatalmazás ellenében fizethető ki. A meghatalmazás alaki és formai 
megfelelőségének ellenőrzéséért, a meghatalmazás befogadásáért a pénztáros felel. 

5. A meghatalmazást a kiadási pénztárbizonylathoz kell csatolni.  
6. Rendszeres kifizetéseknél, esetenkénti meghatalmazás helyett visszavonásig érvényes 

meghatalmazás is elfogadható. Ezekről a meghatalmazásokról a pénztáros a jelen 
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szabályzat melléklete szerinti nyilvántartást köteles vezetni, és a kiadási 
pénztárbizonylaton hivatkozni kell a meghatalmazás nyilvántartási számára. 

7. A kiadási pénztárbizonylatot 1 példányban kell kiállítani, amely a könyvelés 
bizonylata, ezt a példányt a pénztári alapokmányokkal és a vonatkozó 
pénztárjelentéssel együtt a könyvelés részére kell átadni. 

8.1.5. Pénztári jelentés 
1. A pénztárosnak minden pénztári befizetést és kifizetést idősorrendben a 

pénztárjelentésbe fel kell jegyeznie. 
2. A pénztárjelentést az ASP integrált rendszerrel kell vezetni. 
3. A pénztárjelentésben az elszámolt kiadási tételeken az elszámolás tényét (a kiadási 

pénztárbizonylaton az alapbizonylat sorszámát, vagy egyéb más azonosítóját) fel kell 
tüntetni. 

4. A pénztáros naponta köteles elkészíteni, a pénztárellenőr naponta igazoltan ellenőrizni 
a pénztárjelentést. 

5. A pénztárjelentés 1 példányban készül, amelyet a mellékletekkel együtt a könyvelés 
részére kell átadni naponta a munkaidő végéig. 

8.1.6.  A bizonylat-nyomtatványok felhasználás előtti és utáni nyilvántartása, kezelése 
1. A 8.1.1 - 8.1.5. cím szerinti bizonylatok - nyomtatványok szigorú számadás alá 

tartoznak.  
2. Azokat a Gazdálkodás Iroda vezetője által kijelölt dolgozó őrzi és tartja nyilván. 
3. A nyilvántartásnak - nyomtatványonként - a következőket kell tartalmaznia: 

 sorszám, 
 a pénztáros részére történő átadás időpontja, 
 az átvevő neve, 
 az átvevő aláírása. 

4. A használatból kivont (betelt, év végével lezárt) bizonylat-nyomtatványokat a 
pénztárosnak (szigorú számadású nyomtatvány nyilvántartását végző személy) kell 
megőriznie. 

5. A pénztárjelentést, mint analitikus nyilvántartást, valamint a kiadási és bevételi 
pénztárbizonylatokat legalább 8 évig kell olvasható formában megőrizni a 
számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény alapján. 

8.1.6. A pénzbeszedő helyek és azok működése: 

8.1.6.1.  Pénzbeszedő helyek működnek a lentebb felsorolt szervezeteknél: 
 Grassalkovich Művelődési Ház 
 Ady Endre Könyvtár 
 Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
 Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
 Hatvan, Kossuth téren elhelyezett műjégpálya 
 Hatvani Polgármesteri Hivatal térítési díj beszedés 
 Parkoló órák Hatvan területén 
 Általános Igazgatási Osztály Ügyfélszolgálata: Hatvan, Kossuth tér 2. 
 Általános Igazgatási Osztály Ügyfélszolgálata: Hatvan, Bezerédi u.2. 
 Hatvan Város Óvodái 
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8.1.6.2.  A pénzbeszedő hely és működése  
 
Az alábbi jogcímeken, melyeken a polgármesteri hivatalban, költségvetési szervnél a bevételek (díjak) 
beszedése történik, a beszedett pénzt meghatározott időközönként a szervezet bankszámlaszámára, 
vagy a  pénztárába be kell fizetni.  

A gyermek és diákétkeztetési térítési díj, szociális terület gondozási és térítési díjai, könyvtári 
beiratkozási díj, a rendezvények belépő díjai, múzeumi belépők, szolgáltatások díjai… stb.  
jogcímeken a készpénz beszedése  pénzbeszedő helyeken történik.  

 Hatvani Polgármesteri Hivatal – Pénzbeszedő: Palik Judit térítési díjszedő.  

 A pénzbeszedő helyek csak a készpénzben teljesített befizetések beszedésére 
jogosultak.  

 A beszedett összegből kifizetés semmilyen jogcímen nem teljesíthető. 

 A befizetések bizonylatolására készpénzfizetési számlát vagy nyugtát kell 
használni. 

 A pénzbeszedők  2.500.000  Ft bevétel elérése esetén, de legalább a hónap utolsó 
napján kötelesek a befizetéseket jogcímenként összesítő íven összesíteni. 

 Az összesítő ív egy példányát a beszedett készpénzzel együtt kell átadni a 
pénztáros részére.  

 A pénztárban az összesítő ív szolgál a bevételek bizonylatolására.  

 A fenti jogcímeken beszedett összegeket a pénzbeszedő jogosult postai, vagy 
bankkártyás befizetéssel a költségvetési szerv bankszámlájára befizetni.  

8.1.6.3.   Pénztárgép alkalmazása pénzbeszedő helyen 
 
- Pénztárgép alkalmazása esetén a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugta 

kibocsájtásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervízeléséről, 
valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 
48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet szabályai az irányadók. 

 
- Az online pénztárgép használata során gondoskodni kell arról, hogy az ügyfélfogadás ideje, 

vagy az intézmény nyitvatartási ideje alatt az adóhatósággal fennálló adatkapcsolat 
folyamatos legyen, illetve hiba esetén annak elhárításáról haladéktalanul gondoskodni kell.  

 
- Az online pénztárgéppel kötelező a napi nyitás, amely során rögzíteni szükséges a nyitó 

készpénz állományt. 
 
- A pénztári nap végén pénztár zárás elvégzése szükséges, amely során elkészítendő a napi 

forgalmi jelentés, ami a pénzár alapbizonylata lesz a bevétel elszámolásához. A zárás során 
össze kell vetni a pénztárgépben lévő készpénz, bankkártyás fizetési bizonylat összértékét a 
pénzforgalmi jelentés záró értékével. Amennyiben bármiféle különbözet mutatkozik, úgy a 
jelen szabályzatban rögzítettek szerint kell eljárni. Az analitikus, főkönyvi nyilvántartásokban 
a pénztárgép napi záró szalagja szerinti bevétel jogcímenkénti, áfa nemenkénti, egyösszegű 
rögzítésére kerül sor, nincs szükség a tételenkénti bevételrögzítésre.  

 
- A készpénzben, készpénz helyettesítő eszközzel történő fizetés esetén a bevételeket a 

pénztárgépben teljeskörűen rögzíteni kell. 
 



 
 

28 
 

- Meghibásodás esetén haladéktalanul értesíteni kell a szervízt, ezzel egyidejűleg a 
meghibásodás tényét be kell vezetni a pénztárgépnaplóba. 

 
- A pénztárgép javítása alatt kézi nyugta kiállítása szükséges. A javítás után a kézi nyugta 

adással és a cserepénztárgéppel bizonylatolt bevételek beütésével kell kezdeni a 
használatbavételt. A kézzel, illetve cseregéppel kiállított nyugták kiállításának okát és azok 
sorszámait jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 

 
- Online pénztárgépek éves szervizelése és felülvizsgálata a beüzemelést követően évente 

esedékes, ennek betartásáért az adott pénztárgép üzemeltetés helye szerinti ügyintéző a 
felelős.  Az üzemeltető feladata: a gépnaplóban történő bejegyzés megtörténtének ellenőrzése 
az elvégzett feladatokról. A szerviz feladata: szükség esetén akkumulátor cseréje, és annak 
ellenőrzése, hogy nem történt-e illegális beavatkozás a gépen. 
 

- A kötelező szervizelésre és meghibásodás esetén a javításra csak engedéllyel rendelkező 
műszerészt, vállalkozást lehet igénybe venni. Az engedélyeket a 
www.nav.hu/adatbázisok/pénzárgép taxaméter szervízek adatai és műszerészi igazolványok, 
plombanyomók adatai menük alatt lehet ellenőrizni 

 
- A pénztárgép ellenőrző szalagjait időrendi sorrendben az elévülési időn belül úgy kell 

megőrizni, hogy az ellenőrzéskor áttekinthető és azonosítható módon rendelkezésre álljon. 
 

- A pénztárgépnapló szigorú számadású nyomtatvány, a pénztárgéppel kapcsolatos események 
dokumentálására szolgál, a pénztárgép működési helyén kell tárolni. A lezárásától számított 8 
évig meg kell őrizni. 

 
- Ha a pénztárgép vagy az AEE cseréje szükséges, vagy a pénztárgép használatból kivonásra 

kerül, akkor a NAV felé bejelentési kötelezettség áll fenn. A pénztárgép cseréje, vagy 
forgalomból történő kivonása előtt a NAV felé az elektronikus bejelentést a Gazdálkodási 
Iroda végzi. A szervezeti egység felelőssége, hogy az értesítést a csere és a forgalomból 
történő kivonás esedékes időpontja előtt ésszerű, az ügyintézés idejét figyelembe vevő 
határidőn belül az adózási feladatok ellátásával megbízott munkatárs irányába megtegye, ami 
minimum 14 nap kell, hogy legyen. 

 
- A kötelező szervízelésre és meghibásodás esetén a javításra csak engedéllyel rendelkező 

műszerészt, vállalkozást lehet igénybe venni. Az engedélyeket a 
www.nav.hu/adatbázisok/pénzárgép taxaméter szervizek adatai és műszerészi igazolványok, 
plombanyomók adatai menük alatt lehet ellenőrizni 

 
- A pénztárgép ellenőrző szalagjait időrendi sorrendben az elévülési időn belül úgy kell 

megőrizni, hogy az ellenőrzéskor áttekinthető és azonosítható módon rendelkezésre álljon. 
 

- A pénztárgépnapló szigorú számadású nyomtatvány, a pénztárgéppel kapcsolatos események 
dokumentálására szolgál, a pénztárgép működési helyén kell tárolni. A lezárásától számított 8 
évig meg kell őrizni. 

 
- Ha a pénztárgép vagy az AEE cseréje szükséges, vagy a pénztárgép használatból kivonásra 

kerül, akkor a NAV felé bejelentési kötelezettség áll fenn. A pénztárgép cseréje, vagy 
forgalomból történő kivonása előtt a NAV felé az elektronikus bejelentést a Gazdálkodási 
Iroda végzi. A szervezeti egység felelőssége, hogy az értesítést a csere és a forgalomból 
történő kivonás esedékes időpontja előtt ésszerű, az ügyintézés idejét figyelembe vevő 
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határidőn belül az adózási feladatok ellátásával megbízott munkatárs irányába megtegye, ami 
minimum 14 nap kell, hogy legyen. 

8.1.6.4.   POS terminál alkalmazása pénzbeszedő helyen 
 
POS terminál a banki rendszerhez elektronikus úton kapcsolódó kártya-olvasó berendezés, 
amely lehetővé teszi fizetési műveletek elektronikus úton, bankkártyával történő 
lebonyolítását és elszámolását. 
A fizetési tranzakciók a bankkártyát elfogadó és a kártyabirtokos (vásárló) közti 
készpénzmentes fizetés megvalósítását teszik lehetővé. 
 
Az elektronikus fizetési eszköz használatára vonatkozó előírásokat a számlavezető 
pénzintézettel kötött szerződés és a számlavezető üzletszabályzata, tájékoztatója tartalmazza.  
A K&H Bank Zrt. a Hatvani Polgármesteri Hivatal, Hatvan Város Önkormányzata és az 
önállóan működő intézmények számára POS ügyfélterminálokat helyezett ki a felhasználási 
helyekre. 
A terminálok igénybevételével teljesített fizetések összegei a K&H Bank által vezetett 
pénzforgalmi bankszámlákon kerülnek jóváírásra. 
A POS terminálon történt fizetést igazoló bizonylatot az ügyintézőnek át kell adni a szervezeti 
egység pénzügyi dolgozója részére. 
A bankkártyás fizetések a bankkivonattal egyeztetve kerülnek könyvelésre. 
 

8.1.7. Egyes kifizetéseknél alkalmazott sajátos szabályok 

8.1.7.1.   A közfoglalkoztatottak munkabérének kifizetésénél alkalmazott szabályok 

A közfoglalkoztatottak munkabérének kifizetése bankszámlára történő utalással, ennek hiányában 
postai úton történő átutalással kell teljesíteni. Fentiek miatt kifizetésre pénztárból nem kerül sor. 
Kivételt képeznek  az eseti kifizetések, melynek eseti jellege miatt külön szabályozást nem igényel, 
kifizetése a pénztári kifizetések bizonylatolása szerint történik. 

8.1.7.2.   Az utólagos elszámolásra kiadott összeg, előleg nyilvántartása 
1. Készpénzt elszámolásra csak a következő célokra adhat ki a pénztáros: 

 kiküldetési költségre, 

 az államháztartási szervezetek tevékenységét szolgáló eszköz beszerzésére, 
valamint szolgáltatás igénybevételére, 

 reprezentációra, 

 postaköltségre, 

 üzemanyag vásárlásra, 

 ellátmányok, 

 rendezvények megszervezésére. 

Kivételesen indokolt esetben a Gazdálkodási Iroda vezetője adhat írásban engedélyt a fenti 
jogcímeken kívül, készpénz elszámolásra történő kiadására, előleg kifizetésére. 

1. Készpénzt elszámolásra (előlegre) csak névre szólóan, az arra jogosultak 
utalványozása és csak olyan engedélyezési dokumentum alapján lehet kifizetni, 
melyen az összeg, az összeg rendeltetése és az elszámolás határideje is fel van 
tüntetve.   

2. Ha nyilvánvalóvá válik, hogy az elszámolásra kiadott összeg (előleg) a célnak 
megfelelően nem használható fel, a felvett összeget haladéktalanul vissza kell fizetni. 
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3. Ha ugyanaz a személy elszámolásra újabb összeget (előleget) vesz fel, a korábban 
felvett összeggel (előleggel) akkor is el kell számolnia, ha az annak elszámolására 
megjelölt határidő még nem telt el. 

4. Ezen szabály alól csak a Gazdálkodási Iroda vezetője adhat írásban felmentést 
rendkívüli esetben.   

5. Az elszámolásra kiadott összeggel (előleggel) annak felvételétől számított 30 napot 
meg nem haladó időtartamon belül el kell számolni.  

6. Amennyiben az elszámolásra kiadott összeggel (előleggel) az azt felvevő 30 napon 
belül nem számol el, úgy az államháztartási költségvetési szervezeteket a személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 72.§-a szerint jövedelemadó terheli.  

7. Az elszámolási kötelezettséggel kiadott összegről (előlegről) a pénztáros – a 
Gazdálkodási Iroda vezetője által hitelesített - nyilvántartást köteles vezetni.   

8. Az ASP integrált programban a bevitt adatok alapján kell az előlegek analitikus 
nyilvántartását vezetni. 

9. A nyilvántartás adatai alapján a pénztáros az elszámolás határidejét követő 
munkanapon köteles írásban jelezni a Gazdálkodási Iroda vezetője felé azoknak a 
nevét, akik nem számoltak el a megadott határidőre az elszámolásra felvett összeggel 
(előleggel). 

8.1.7.3.     Valuta kezelése, nyilvántartása 
 

1. A valutát a forint készpénztől elkülönítve, valutanemenként kell a pénztárban kezelni.  
2. Biztosítani kell, hogy a valutapénztárban lévő külföldi fizetési eszközök értéke 

valutanemenként és forintban is megállapítható legyen.  
3. A valutapénztárba történő befizetésekről valuta bevételi pénztárbizonylatot, a 

kifizetésekről pedig valuta kiadási pénztárbizonylatot kell kiállítani és ezen 
bizonylatok alapján valuta pénztár-jelentést kell vezetni, illetve készíteni, amelyet a 
napi pénztár jelentés mintájára kell elkészíteni. 

4. Az ASP (integrált program) által előállított valuta bevételi és kiadási 
pénztárbizonylatok programba felvitt adatai alapján kell a jelentést összeállítani. 

5. A valuta pénztár-jelentést forgalomtól függően, havonta, negyedévente, évente kell 
lezárni.  

6. A valuta pénztárba bekerülő valutakészletet a bekerülés napjára vonatkozó, az 
államháztartási szervezetek eszközök és források értékelési szabályzatában 
meghatározott devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell nyilvántartásba venni.  

7. Ez alól kivétel a forintért vásárolt valuta, amelyet a fizetett összegben kell felvenni, és 
amelynél a ténylegesen fizetett forint alapján kell a nyilvántartásba vételi árfolyamot 
meghatározni.  

8.1.7.4.   Külföldi hivatalos kiküldetés 
 

1. A külföldi hivatalos kiküldetés költségeinek fedezetére történő valutavásárlás, 
valamint a devizaszámláról való valutafelvétel során a devizakorlátozások 
megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2001. évi 
XCIII. törvény előírásait kell alkalmazni. 

2. A külföldi kiküldetésre igénybe vett valutaellátmányról a kiküldetés befejezését 
követő 8 munkanapon belül az érintett személy köteles elszámolni. Az elszámolásra a 
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B.sz.ny. 7300-260. r.sz. „Külföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás” 
nyomtatványt kell használni. A fel nem használt valutát vissza kell fizetni a pénztárba.  

8.1.7.5.   A pénztárban tárolt (nyilvántartott) szigorú számadású nyomtatványok  
1. A számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény 168. § (1) 

bekezdésének előírása szerint szigorú számadási kötelezettség alá kell vonni:  

 a készpénz kezeléséhez kapcsolódó bizonylatokat, 

 más jogszabály előírásai alapján meghatározott gazdasági eseményekhez 
kapcsolódó bizonylatokat (ideértve a számlát, az egyszerűsített adattartalmú 
számlát és nyugtát is), továbbá 

 minden olyan nyomtatványt, amelyért a nyomtatvány értékét meghaladó vagy a 
nyomtatványon szereplő névértéknek megfelelő ellenértéket kell fizetni, vagy 

 amelynek az illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat alkalmat. 
2. Az államháztartási szervezeteknél a pénztáros a pénztárban a következő szigorú 

számadású nyomtatványokat kezeli, illetve tartja nyilván:  

 nyugtatömb, 

 kiküldetési rendelvény, 

 anyag be- és kivételezési jegyek, 

 étkezési jegyeket, utalványokat, 

 menetlevelek (személygépkocsi menetlevél, tehergépkocsi menetlevél, autóbusz 
menetlevél) 

 felvásárlási jegy, 

 bankkártya, 

 üzemanyagkártya, 

 bevételi pénztárbizonylat, 

 kiadási pénztárbizonylat, 

 napi pénztárjelentés 

 időszaki pénztárjelentés 
3. A szigorú számadás alá vont bizonylatokról, nyomtatványokról a kezelésükkel 

megbízott személy nyilvántartást köteles folyamatosan vezetni. A nyilvántartások 
vezetésének igazolt ellenőrzéséért a pénztárellenőr felel. 

4. A szigorú számadású nyomtatványokat felhasználó személy köteles azokkal 
elszámolni a pénztáros felé az utolsó munkanapján.  

5. Az év közben betelt nyomtatvány tömböket 8 évig meg kell őrizni az irattárban.  

8.2.  Bankszámlán történő pénzkezelés bizonylatolása 
1. A bankszámlán (devizaszámlán) történő pénzkezelés alapbizonylata a 

bankszámlakivonat. 
2. A pénzintézet az Önkormányzatot / Nemzetiségi önkormányzatot /Társulást 

költségvetési szerveket bankszámla-tulajdonosi minőségben bankszámlakivonattal 
értesíti a fizetési számlán történt terhelésről, illetve jóváírásról. 

3. A bankszámlakivonat a bankszámlával kapcsolatos főkönyvi könyvelés egyik 
alapdokumentuma, ezért a kezelése során be kell tartani az alábbi előírásokat: 

 a bankszámlakivonatokat idősorrendben le kell fűzni,  
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 a számlakivonat egyes tételeinek megfelelően csatolni kell a jóváírási és terhelési 
értesítőket, valamint az értesítőkön érvényesített és utalványozott kiadások, 
bevételek alapdokumentumait, 

 az elveszett, megsemmisült bankszámlakivonatot pótolni kell a számlavezető 
pénzintézettől kért másolattal. 

4. Banki átutalásokra a jelen szabályozás 2.1.- 2.5. pontjaiban leírtakat kell irányadó 
szabályként alkalmazni. 

8.3. Nyilvántartások vezetése 

8.3.1. A nyilvántartások vezetésének módja 
 
A nyilvántartások vezetése az ASP gazdálkodási szakrendszerben történik.  

8.3.2. A jelen szabályzatban hivatkozott nyilvántartásokkal kapcsolatos követelmények 

8.3.2.1.   Az előlegek nyilvántartásának tartalmaznia kell: 
 a kapcsolódó követelés vagy kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

azonosításához szükséges adatokat, 

 az előleg címzettjének vagy befizetőjének azonosításához szükséges adatokat, 

 az előleg tárgyát, az utalványozás, bevételezés dokumentumának azonosításához 
szükséges adatokat, a pénzeszközök nyilvántartásával a kapcsolatok leírását, 

 az előleggel való elszámolás határidejét, az elszámolás adatait, 

 az előleg módosulásainak (pl. értékvesztés) jogcímeit, a változások leírását, az azt 
tanúsító dokumentum megnevezését, iktatószámát, keltét, 

 az előleg és annak módosulásai, az elszámolás adatai könyvviteli számlákon 
történő elszámolásának időpontjait és a könyvviteli számlák megnevezését, 

 a devizában kapott vagy fizetett előleg esetén az előleg és annak módosulásai, az 
elszámolás összegét a forint mellett devizában is, a nyilvántartásba vételi 
árfolyamot, a mérlegfordulónapi árfolyamot. 

8.3.2.2.   A pénzeszközök nyilvántartásával szembeni követelmények: 
 

 A készpénzállományról és a készpénzforgalomról olyan nyilvántartást kell vezetni, 
amelyben időrendben valamennyi bevétel és kiadás szerepel. A napi 
készpénzforgalomról pénztárjelentést kell készíteni. A fizetési számlákra befolyt 
bevételeket és a teljesített kiadásokat a kapott számlakivonat alapján kell 
nyilvántartani. 

 A követelésekhez, kötelezettségekhez, előlegekhez és a központosított bevételek 
beszedésének elszámolásaihoz kapcsolódó pénzeszköz változások 
nyilvántartásában biztosítani kell a követelések, kötelezettségvállalások, más 
fizetési kötelezettségek, előlegek nyilvántartásaival való kapcsolatot oly módon, 
hogy megállapítható legyen, hogy a pénzeszközök változását eredményező adott 
ügylet mely egyedi követeléshez, kötelezettséghez, előleghez kapcsolódik. 

 A 2. pontban nem említett sajátos elszámolásokhoz kapcsolódó pénzeszköz 
változásokhoz kapcsolódóan olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből 
megállapítható azok keletkezésének ideje, oka, összege, a könyvviteli számlákon 
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való elszámolás ideje, az alkalmazott könyvviteli számlák, a rendezés módja és a 
rendezés érdekében tett intézkedés. 

 Az utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek 
nem minősülő eszközökről külön nyilvántartást kell vezetni, amelyből 
megállapítható azok beszerzésének ideje, összege, mennyisége, értéke, a 
foglalkoztatottaknak, ellátottaknak vagy másnak történő átadás időpontja, valamint 
az ezeket tanúsító dokumentumok azonosításához szükséges adatok.  

 Azon pénzeszközök nyilvántartására szolgáló könyvviteli számlákhoz, amelyeken 
letét kerül kimutatásra olyan nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza 
legalább 

 a letét keletkezésének időpontját, jogcímét, célját, 

 a letét összegét, 

 a letéteményes azonosításához szükséges adatokat, 

 a letét kezelésével kapcsolatos információkat, és 

 a letét megszűnésének adatait. 

8.3.2.3.   Az értékpapírok nyilvántartásával szembeni követelmények: 
 

1. Az értékpapírok nyilvántartása tartalmazza legalább 
 az értékpapír azonosításhoz szükséges adatokat (sorozatszám - sorszám, kibocsátó 

megnevezése, értékpapír megnevezése, pénztárba történő elhelyezésének 
időpontja, bevételi pénztárbizonylat sorszáma, az értékpapír pénztárból történő 
kivételének időpontja, kiadási pénztárbizonylat sorszáma)  

 az értékpapír beszerzésének módját, idejét, a forgalmazó adatait, dematerizált 
értékpapír esetén az értékpapírszámla számát, megnevezését, a számlavezető 
nevét, 

 az értékpapír beszerzésének célját, számviteli besorolását, 

 az értékpapír kibocsátásának idejét, módját, névértékét, futamidejét, a bekerülési 
érték megállapításának módját, 

 az értékpapír beváltásának feltételeit, lejárati idejét, módját, a kamat fajtáját, 
mértékét, a kamatfizetések összegeit és időpontjait, 

 az értékpapír bekerülési értékét, annak változásait, a változás okait, jellegét, az 
azokat alátámasztó bizonylatok azonosításához szükséges adatokat, 

 értékpapír értékeléséhez szükséges adatokat, 

 a követelések és a kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 
nyilvántartásával való kapcsolatok leírását, 

 az értékpapír Nvt. szerinti besorolását, és 

 a biztonságos őrzési hely, a letéti hely megnevezését, a letéti szerződés számát. 

 
2. A részesedések nyilvántartása tartalmazza legalább 

 a gazdasági társaság, társulás azonosításához szükséges adatokat, 

 a részesedés keletkezésének módját, idejét, 

 a részesedés megszerzésének célját, számviteli besorolását, 

 a részesedés bekerülési értékét, annak változásait, a változás okait, jellegét, az 
azokat alátámasztó bizonylatok azonosításához szükséges adatokat, 
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 a részesedés %-os arányát, gazdasági társaság esetén annak minősítését (többségi 
stb.), 

 a kapott (járó) osztalékok összegét, 

 a követelések és a kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 
nyilvántartásával való kapcsolatok leírását, 

 gazdasági társaság esetén a társaság piaci megítélésének főbb mutatóit, és 

 a részesedés Nvt. szerinti besorolását. 

 
3. Részvénytársaság esetén a részesedés nyilvántartásának tartalmaznia kell a 

részvények mint értékpapírok azonosításához szükséges adatokat is, így különösen a 
részvény típusát, a forgalmazó megnevezését, a jegyzési adatokat, a részvény 
esetleges tőzsdei kategóriáját, a letéti helyet és a letéti igazolás sorszámát, az 
értékpapírszámla számát, megnevezését, a számlavezető nevét, valamint a 
részvénykönyvet vezető megnevezését. 

8.4. Kártya használat bizonylatolásának szabályai 
 

A kártya használatra és engedélyezésre, nyilvántartásra vonatkozó szabályoknál irányadók 
a jelen szabályzat 2.4. és a 2.6. pont előírásai.  

A bankkártya és a kincstári kártya mellett Hatvan Város Önkormányzata, Hatvani 
Polgármesteri Hivatal és Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat  Üzemanyag 
kártyát is alkalmaz. 

8.4.1. Üzemanyagkártya használat 
 

1. Hatvan Város Önkormányzata, Hatvani Polgármesteri Hivatal és Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat a gépjárművek üzemeltetése során a MOL 
Nyrt. által kibocsátott üzemanyag kártya van használatban. 

2. A gépjárművezető az üzemanyag vásárlást kizárólag a MOL Nyrt. által kibocsátott, a 
gépjármű forgalmi rendszámára kiadott kártyával végezheti.  

3. A használatban lévő üzemagyag kártyákat és a hozzá tartozó PIN kódokat szigorú 
számadású bizonylatként kell kezelni és arról legalább a következő adatokkal 
nyilvántartást kell vezetni: 

 az üzemanyag kártyát használó neve, lakcíme, beosztása, 

 a kártya azonosító száma, 

 a kártya és PIN kód átvételének időpontja,  

 az átvétel igazolása, 

 a kártya leadásának időpontja.  
4. A nyilvántartás vezetéséért a Gazdálkodási Iroda ügyintézője a felelős. A nyilvántartás 

vezetésének igazolt ellenőrzéséért a pénztárellenőr felelős. 
5. A kártya elvesztéséből eredő kárért a gépjárművezető a vonatkozó munkajogi 

előírások szerinti jogszabály alapján a kártérítésre vonatkozó rendelkezései szerint 
felelősséggel tartozik. 

6. A kártya elvesztését azonnal be kell jelenteni az üzemanyag kártyát kibocsátónak. A 
változásról a kártyabirtokos haladéktalanul bejelentési kötelezettséggel tartozik. A 
nyilvántartásban történő átvezetéséért a nyilvántartás vezetője felel. 
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7. Az üzemanyagkártya használatával kapcsolatos egyéb szabályokat a kártyára 
vonatkozó szerződés tartalmazza, melyet a használat során figyelemmel kell kísérni. 

 
9. Záró rendelkezés 
 

Jelen Pénz- és értékkezelési szabályzat az aláírását követő napon lép hatályba, azonban 
rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.  
  
Az érvényes Pénz- és értékkezelési szabályzat előírásait a Polgármesteri Hivatalnál és az 
önállóan működő intézményeknél, Hatvan Város Önkormányzatánál, Hatvan Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzatánál, valamint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulásnál valamennyi érintettnek be kell tartani. 
 

Hatvan, 2022. február    …. napja. 

                                                                                                                                                     

 

 

 

dr. Kovács Éva        Horváth Richárd 
  jegyző                                                                                    polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

36 
 

9.   Ellátmányok engedélyezése 
 

Hatvani Polgármesteri Hivatal házipénztárából vagy a költségvetési intézmény 
bankszámlájáról 2022. január 1-től havonta az alábbi ellátmányok felvételét engedélyezem:  

 

Ellátmányok, előlegek: (Ft) 

 Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda       30.000 
 Hatvani Csicsergő Óvoda        30.000 
 Hatvani Gesztenyéskert Óvoda +Mesevilág    45.000+15.000 
 Hatvani Napsugár Óvoda        30.000 
 Hatvani Százszorszép Óvoda        30.000 
 Hatvani Varázskapu Óvoda        30.000 
 Hatvani Vörösmarty téri Óvoda       30.000 
 Grassalkovich Művelődési Ház      30.000 
 Ady Endre Könyvtár                                                                                      40.000 
 Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény             100.000 
 Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat: 

- Családsegítő         50.000 
- I.-II. Bölcsőde        70.000 
- Fogyatékos Ellátási Központ      15.000 
- Idős Ellátási Központ       15.000 
- Gyermekjóléti Szolgálat       10.000 
- Ifjúsági, egészségügyi Szolgálat      10.000 
- Ó-hatvani Védőnői Szolgálat      20.000 
- Új-hatvani Védőnői Szolgálat      15.000 
- Anyatejgyűjtő Szolgálat       20.000 
 
 

 

Az ellátmányok végső elszámolási határideje: minden év december 28. 

 

 

Hatvan, 2022. február …. napja  

 
 
 dr. Kovács Éva 
  jegyző 
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10. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT -   1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE 
 
A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint az államháztartás szervezeti számviteli 
politikájának kötelező tartalmi eleme a pénz- és értékkezelési szabályzat. 
A Hatvani Polgármesteri Hivatal érvényben lévő pénzkezelési szabályzata 3.4 pontja az 
alábbiakban egészül ki. 
 
Pénzbeszedő helyek működése: 

Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos térítési díj beszedése az alábbi intézményekben zajlik:  

 Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda  
 Hatvani Csicsergő Óvoda  
 Hatvani Gesztenyéskert Óvoda  
 Hatvani Napsugár Óvoda  
 Hatvani Százszorszép Óvoda  
 Hatvani Varázskapu Óvoda  
 Hatvani Vörösmarty téri Óvoda  
 Hatvani Polgármesteri Hivatal  (iskolákban tanuló diákok térítési díjának beszedése) 

 
A szabályozás célja: a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos térítési díj bevételéhez kapcsolódó 
feladatok egyértelmű meghatározása, az ehhez kapcsolódó hatáskör és felelősség elhatárolása. 
 
Pénzkezeléssel kapcsolatos feladatok: 

- pénzbeszedők a Hatvani Polgármesteri Hivatal dolgozói 
- Hatvani Polgármesteri Hivatal pénztárosa 

Pénzkezelési feladatkörök: 
 
Pénzbeszedők 
A felsorolt munkakörök a munkaköri leírásokban kerülnek rögzítésre. 
 
A pénzbeszedői teendők ellátásával csak arra alkalmas, büntetlen előéletű személyt lehet 
megbízni. A feladatot ellátó személy a munkakör elfogadásakor köteles írásbeli 
nyilatkozatban elismerni az anyagi, büntetőjogi és fegyelmi felelőssége tudomásulvételét.  

(1. sz. melléklet szerint) 
A nyilatkozat eredeti példánya a Hatvani Polgármesteri Hivatal házipénztárában, 
másodpéldánya a munkavállalónál marad. 
 
A Hatvani Polgármesteri Hivatal pénztárából való felvétel és azok kezelése; a felhasznált 
tömbök leadása a házipénztárba. 
 . 

- a befolyt összeget elhelyezi csak erre a célra használatos pénzkazettába, a 
pénzkazettát elhelyezi a Hatvani Polgármesteri Hivatal házipénztárában 
lévő trezorba 

-    őrzi és kezeli a házi pénztár trezorjában elhelyezett kazetta kulcsának                 
      példányát.  
 

A pótkulcs a Hatvani Polgármesteri Hivatal gazdálkodási irodavezetőjénél kerül elhelyezésre, 
zárt borítékban.  
A pótkulcs felhasználása: az eredeti kulcs elvesztése, eltulajdonítása esetén használható fel a 
pénzbeszedő, a házi pénztáros és a gazdasági irodavezető jelenlétében. 
A kulcs elvesztését követően a koordinátor jelzése alapján ki kell cserélni a trezor zárját. 
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- a házipénztárban külön pénzkazettában megőrzött térítési díj bevételeket hét végén 
(pénteken) a pénzbeszedők összegzik, és befizetik a megfelelő bankszámlákra. 

 
 A Hatvani Polgármesteri Hivatal pénztárosa 
Térítési díj beszedésével kapcsolatos feladatai: 
 - a házipénztár trezorjában elhelyezi a pénzbeszedők által kulccsal lezárt pénzkazettát  
 
  
Bizonylatok kiállításának szabályai: 
A bizonylatok kitöltése (készpénz nyugtatömbök, számlatömb) csak tollal vagy golyóstollal 
történhet. 
 
A pénz szállítása 
A beszedett térítési díj házipénztárba történő beszállításához, és a bankba történő 
befizetéséhez személygépkocsi igénybevétele szükséges. A beszállítást a legrövidebb úton, a 
Rendészeti osztály munkatársa kíséretében kell szállítani. 
 
Készpénz kezelése: 
Nem fogadható el  

- hiányos, rongálódott megcsonkult bankjegy, 
- olyan érme, amelyről nyilvánvalóan megállapítható, hogy nem a 

természetes kopás következtében, hanem más ok miatt (pl.: szándékos 
rongálás) vesztett súlyából, vagy sérült meg. 

Ha a pénzbeszedő átadott pénzek között hamis, vagy hamisnak látszó bankjegyet, illetve 
érmét talál, azt a befizetés céljára nem fogadhatja el. A hamis vagy hamisnak tűnő bankjegyet 
(érmét) vissza kell tartani, és az eredetéről a fizetőt jegyzőkönyv felvétele mellett meg kell 
hallgatni. A jegyzőkönyv felvételénél a koordinátornak 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 fizető személy nevét, lakcímét, személyi igazolvány számát, 
foglalkozását. A jegyzőkönyvet alá kell íratni a fizetővel. Az aláírás esetleges megtagadását is 
rögzíteni kell s jegyzőkönyvben. Rögzíteni kell a hamis, vagy hamisnak tűnő bankjegy 
sorozat- és sorszámát. 
A hamis, vagy hamisnak látszó pénzt és az átvételről készült jegyzőkönyvet további 
intézkedésre a Gazdálkodási Iroda vezetőjének kell átadni.  
A pénztáros a pénztárban lévé pénzt címletenként elkülönítve köteles kezelni. 
 
 
Hatvan, 2022. február …. napja 
 
 
 

 
dr. Kovács Éva         
       jegyző   
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A Hatvani Polgármesteri Hivatal  
pénzkezelési szabályzatának 1. számú kiegészítését megismertem és elfogadom: 
 
 
 
 
 
 
Palik Judit:    ………………………………… 
pénzbeszedő      aláírás 
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11. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT -   2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE 
 
Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete 724/2013. (X. 31.) számú határozat 1. 
pontja alapján 2013. október 31. napjával a Hatvan Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Zrt. tevékenységi körében a közterületi gépjármű parkolók üzemeltetésére vonatkozó 
közszolgáltatási feladatellátás megszűnik, ezen tevékenységet 2013. november 1. napjától a 
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Rendészeti Osztálya látja el, amely 
2020. január 1. napjától: Hatvani Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Rendészeti Osztálya. 
A Polgármesteri Hivatal érvényben lévő pénzkezelési szabályzatának 3.4 pontja az alábbiak 
szerint egészül ki: 
 
Pénzkezelő helyek működése (9 db parkoló óra helye): 
 

- Hatvan, Erzsébet tér (PRISMA6-X SZ4779-C511-A14 számú) 
- Hatvan, Szentmihály út  II. (PRISMA6-X-SZ4779-C511-A14) 
- Hatvan, Szentmihály út I.  (PRISMA6-X-SN:LG-857) 
- Hatvan, Mártírok útja  (PRISMA6-X-SN:LG-920) 
- Hatvan, Kossuth tér I. (PRISMA6-X-SN:LG-919) 
- Hatvan, Kossuth tér II.. (PRISMA6-X-SN:LG-922) 
- Hatvan, Iskola út (PRISMA6-X-SN:1582) 
- Hatvan, Mikszáth téri parkoló:(SICURO 6-SOLAR S.07626) 
- Hatvan, Bástya utcai parkoló: (LXA PRISMA-LG-0748 számú) 

 
 
A szabályozás célja: a közterületi gépjármű parkolók működési bevételéhez kapcsolódó 
feladatok meghatározása, az ehhez kapcsolódó hatáskör és felelősség elhatárolása. 
 
A pénzkezeléssel kapcsolatos feladatok: 
 
I.  A parkolóórák működtetése és a kazetták cseréje, beszállítása, pénzkazetta ürítése a 
Házipénztárban (Önkormányzati Rendészeti Osztály közterület-felügyelői, segédfelügyelői), 
  – közreműködés a pénzkazetta ürítésében, a bevétel átszámolásában és a végösszeg gépi 
nyugtával történő összevetésében, továbbá az Összesítő elkészítésében (Önkormányzati 
Rendészeti Osztály ügykezelője) 
 
II. Elszámolás, bevételezés  (Költségvetési és Pénzügyi Osztály pénztárosa) 
   - szükség szerint számlaadás (Költségvetési és Pénzügyi Osztály ügyintézője) 
 
A felsorolt munkakörökre a megbízást írásban kell kiadni. (Munkaköri leírás) 
 
I. Önkormányzati Rendészeti Osztály: 
 

 A parkolóórák működtetése, a parkolóórákban található pénzkazetták cseréje: 
 

A feladatot az Önkormányzati Rendészeti Osztály közterület-felügyelői, segédfelügyelői 
végzik a munkaköri leírásukban foglaltak szerint, irányításukért, felügyeletükért az osztály 
vezetője felel. 
A parkolóórákban lévő pénzkazetták Házipénztárba történő beszállítása cserekazetta 
felhasználásával minden hónap utolsó munkanapján történik, illetve szükség szerint hó 
közben (amennyiben megtelik a kazetta). 
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A kazetta cseréjét, szállítását az Önkormányzati Rendészeti Osztály osztályvezetője által 
kijelölt és a hó utolsó munkanapján - vagy közben az adott napon - szolgálatban lévő 2 fő 
végzi személygépkocsi igénybevételével. 
A Házipénztárba történő beszállításkor a kazetta tartalma és a gép által kiadott nyugta 
átadásra kerül a pénztáros részére. A kazetta szállításával megbízott személyeknek a 
kazetta cseréjét követően a kazettát a legrövidebb úton kell a Házipénztárba szállítani. 
 
A feladat ellátásával csak arra alkalmas, büntetlen előéletű személyeket lehet megbízni. A 
feladatot ellátó személyek a munkakör elfogadáskor kötelesek írásbeli nyilatkozatban 
rögzíteni az anyagi, büntetőjogi és fegyelmi felelőssége tudomásulvételét. (1.sz. 
Nyilatkozat minta) 
A nyilatkozat eredeti példánya a Polgármesteri Hivatal házipénztárában, másodpéldánya 
az Önkormányzati Rendészeti Osztályon, harmadik példánya a munkavállalónál marad. 
A kazetta cseréjével és szállításával megbízott dolgozók felelősek az általuk lecserélt 
kazettáért. A kazettát a Házipénztárban az Önkormányzati Rendészeti Osztály 
ügykezelőjének közreműködésével kiürítik, a bevételt megszámolják és összevetik a 
parkoló-automata által kiadott nyugtával. Az elszámolásról Összesítő készül, melyet aláír 
a kazettát szállító közterület-felügyelő/segédfelügyelő, az ügykezelő és a pénztáros. 
 

      Rendészeti Osztály ügykezelőjének  
 

 A parkolóórák működésével kapcsolatos feladatai: 
 

 Közreműködik a bevétel átszámolásában és az Összesítő elkészítésében. 
 

II.  Költségvetési és Pénzügyi Osztály  
 

      Pénztárosának elszámolással kapcsolatos feladata: 
 
Bevételezi a házipénztárba az elszámolt parkolási díjat. 
 
 Pénzügyi ügyintézőjének feladatai: 
 
A parkolást igénybe vevő külön kérése esetén számlát állít ki és postázza azt részére. 
 

A parkolóórák üzemeltetéséhez és a benne lévő kazetták cseréjéhez kapcsolódó kulcsok 
kezelése az alábbiak szerint történik: 
 
 
Parkolóórák működéséhez szükséges kulcsok: 
 
Az Önkormányzati Rendészeti Osztály osztályvezetőjének irodájában elzárva találhatóak. 

 Parkolóórák ürítése, működési hiba elhárítása céljából átadásra kerülnek a   
 szolgálatban lévő osztály dolgozója részére. Munka végeztével haladéktalanul vissza 
 kell szolgáltatni az osztályvezető részére. 
 
 
 

Kazetta kivételéhez szükséges kulcs: 
- Egy példánya az Önkormányzati Rendészeti Osztály osztályvezetői irodájában elzárva 

található. 
Kazetta felnyitásához szükséges kulcs: 
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- Önkormányzati Rendészeti Osztály osztályvezetőjének irodájában, páncélszekrényben 
elzárva található. 

 
Szabályzat hatálya: 
Hatvan város területén elhelyezett közterületi gépjármű parkolók üzemeltetésre átvételétől 
érvényes. 
 
 
 
Hatvan, 2022. február ………… napja 
 
 
 
 
 
 
 
             dr. Kovács Éva 
                              jegyző 
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a Pénzkezelési Szabályzat 2. számú kiegészítésének 
1. számú melléklete 

 
 
 

N Y I L A T K O Z A T 
 

Alulírott ………………………………………………………………………… (név)  
 
……………………………………………………………………. (munkakör) kijelentem, 
hogy a Pénzkezelési Szabályzatot megismertem.  
 
Tudomásul veszem, hogy a munkakörömhöz kapcsolódóan a parkolóórák ürítésével 
kapcsolatos feladataim ellátása során – a kezelésem alatt álló – készpénz bevétel kezeléséért 
anyagi, büntetőjogi és fegyelmi felelősséggel tartozom. 
 
Hatvan, 20….. év ………………. hó ……. nap. 
 
 
       
 …………………………………… 

közterület-felügyelő/  
segédfelügyelő / ügykezelő* 

Tanú I. 

Név:………………………………………………. 

Lakhely: …………………………………………. 

……………………………………………………. 

Szem.ig.szám:…………………………………… 

 

Tanú II. 

Név:………………………………………………. 

Lakhely: …………………………………………. 

……………………………………………………. 

Szem.ig.szám:…………………………………… 

 
 
 
*A megfelelő rész aláhúzandó 
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12. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT -   3. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE 
 
A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint az államháztartás szervezeti számviteli 
politikájának kötelező tartalmi eleme a pénz- és értékkezelési szabályzat. 
A Hatvani Polgármesteri Hivatal érvényben lévő pénzkezelési szabályzata 3.4 pontja az 
alábbiakban egészül ki. 

 Pénzbeszedő helyek működése: 
  - Kossuth téren elhelyezésre került mobil műjégpályával kapcsolatos díjak  
     beszedése a Kossuth téren  

A szabályozás célja: a műjégpálya működési bevételéhez kapcsolódó feladatok egyértelmű 
meghatározása, az ehhez kapcsolódó hatáskör és felelősség elhatárolása. 

 Pénzkezeléssel kapcsolatos feladatok: 
- koordinátor 
- jegyszedők 
- Hatvani Polgármesteri Hivatal pénztárosa 

A felsorolt munkakörökre a megbízást írásban kell kiadni. 

 Pénzkezelési feladatkörök: 
Koordinátor 
A koordinátori teendők ellátásával csak arra alkalmas, büntetlen előéletű személyt lehet 
megbízni. A feladatot ellátó személy a munkakör elfogadásakor köteles írásbeli 
nyilatkozatban elismerni az anyagi, büntetőjogi és fegyelmi felelőssége tudomásulvételét.      
(Melléklet szerint) 
A nyilatkozat eredeti példánya a Hatvani Polgármesteri Hivatal házipénztárában, 
másodpéldánya a munkavállalónál marad. 
 
A koordinátor fő feladata: 

- a jegyszedők által beszedett belépőjegyekből és korcsolyabérlésből befolyt összegek 
elszámoltatása műszak végén, naponta két alkalommal, délután 15 órakor és este 21 órakor. 
Elszámoláskor ellenőrzi a pénztárgép összesítő kimutatásában szereplő összegek és a 
pénzkazettában szereplő készpénz összegek egyezőségét. 
Amennyiben a pénztárgép működésével kapcsolatban probléma merül fel (meghibásodás, 
áramszünet) nyugtatömb kiállítása szükséges. 
 - a jegyszedők szigorú számadású nyomtatványokkal (nyugtatömbök, számlatömb, 
„Pénztárgép napi bevételének módosító tételei” elnevezésű nyomtatvány) való ellátása, a 
Hatvani Polgármesteri Hivatal pénztárából való felvétel és azok kezelése; a felhasznált 
tömbök leadása a házipénztárba. 
 . 
Az ellenőrzés során elszámolást készít a befolyt összegekről, melyet aláírásával hitelesít az 
éppen munkában lévő jegyszedővel együtt. 

- a befolyt összeget befizeti a polgármesteri hivatal házipénztárába 
munkanapokon, munkaidőben. 

- A Hatvani Polgármesteri Hivatal munkaidején túl az összeget beteszi az 
erre a célra felszerelt trezorba, s a legközelebbi munkanapon a trezorból 
kivéve befizeti az összeget a Hatvani Polgármesteri Hivatal házipénztárába. 

 - minden nap gondoskodik 10.000,- Ft váltópénz kiadásáról a jegyszedők részére 
 - őrzi és kezeli a portán lévő trezor kulcsának 1 példányát.  
 
A pótkulcs a Hatvani Polgármesteri Hivatal házipénztárának trezorjába kerül elhelyezésre zárt 
borítékban.  
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A pótkulcs felhasználása: az eredeti kulcs elvesztése, eltulajdonítása esetén használható fel a 
koordinátor, a házi pénztáros és a gazdasági irodavezető jelenlétében. 
A kulcs elvesztését követően a koordinátor jelzése alapján ki kell cserélni a trezor zárját. 
 - a házipénztárba az elszámoláskor készpénz leadás mellett leadja a bevételről a napi 
pénztárjelentést, a kiállított nyugtát, számlát és a „Pénztárgép napi bevételének módosító 
tételei” elnevezésű nyomtatványt. 
 
Jegyszedők 
A jegyszedői teendők ellátásával csak arra alkalmas, büntetlen előéletű személyt lehet 
megbízni. A feladatot ellátó személy a munkakör elfogadásakor köteles írásbeli 
nyilatkozatban elismerni az anyagi, büntetőjogi és fegyelmi felelőssége tudomásulvételét. 
(Melléklet szerint.) 
A nyilatkozat eredeti példánya a Hatvani Polgármesteri Hivatal házipénztárában, 
másodpéldánya a munkavállalónál marad. 
 
A jegyszedők feladatai: 

-  a pénztárgép rendeltetésszerű használata 
 - a műjégpályával kapcsolatos belépőjegyek, korcsolya bérlettel kapcsolatos díjak 
beszedése pénztárgép segítségével, 
 - a beszedett készpénz és a pénztárgépből lekért zárási összesítőn szereplő összeg 
egyezőségének ellenőrzése, 
 - a műszak végén a kiadott váltópénzzel és a beszedett bevételekkel történő elszámolás 
a koordinátor felé, a készpénz átadása, 
 - a készpénzen kívül őrzi és kezeli a szigorú számadású nyomtatványokat (készpénzes 
számlatömb, nyugtatömb) és a korcsolya bérlés esetén a bérlők által leadott igazolványokat. 
Abban az esetben, ha a jégpályát igénybevevő befizetéséről számlát kér, a kétpéldányos 
számlatömbben számlát kötelező kiállítani, melyből egy példányt a vevőnek kell átadni, a 
tőpéldányhoz hozzá kell tűzni a gépi nyugtát, mivel a bevételt be kell ütni a pénztárgépbe. 
A pénztárgép hibás kezelése esetén a hibás tételről kötelező kiállítani a „Pénztárgép napi 
bevételének módosító tételei” elnevezésű nyomtatványt és annak egy példányát záráskor 
hozzá kell csatolni a pénztárgép zárási összesítőjéhez. 
 
Hatvani Polgármesteri Hivatal pénztárosa 
Műjégpálya működésével kapcsolatos feladatai: 
 - munkaidőben a házipénztárba bevételezi a koordinátor által elszámolt és befizetett 
bevételeket, 
 - ellenőrzi, hogy a koordinátor által befizetett összeg megegyezik-e az aznapi összesítő 
adatával. 
 
Bizonylatok kiállításának szabályai: 
 
A bizonylatok kitöltése (készpénz átadási jegyzőkönyv nyugtatömbök, számlatömb, 
„Pénztárgép napi bevételének módosító tételei” elnevezésű nyomtatvány) csak tollal vagy 
golyóstollal történhet. 
 
 
 
Készpénz kezelése: 
 
Nem fogadható el  

- hiányos, rongálódott megcsonkult bankjegy, 
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- olyan érme, amelyről nyilvánvalóan megállapítható, hogy nem a 
természetes kopás következtében, hanem más ok miatt (pl.:szándékos 
rongálás) vesztett súlyából, vagy sérült meg. 

Ha a jegyszedő a neki átadott pénzek között hamis, vagy hamisnak látszó bankjegyet, illetve 
érmét talál, azt a befizetés céljára nem fogadhatja el. A hamis vagy hamisnak tűnő bankjegyet 
(érmét) vissza kell tartani, és az eredetéről a fizetőt jegyzőkönyv felvétele mellett meg kell 
hallgatni. A jegyzőkönyv felvételénél a koordinátornak is jelen kell lennie. A jegyzőkönyvben 
rögzíteni kell, hogy a befizető a hamis, vagy hamisnak tűnő bankjegye (érmét) kitől és mikor 
kapta. 
Rögzíteni kell a hamis pénzzel fizető személy nevét, lakcímét, személyi igazolvány számát, 
foglalkozását. A jegyzőkönyvet alá kell íratni a fizetővel. Az aláírás esetleges megtagadását is 
rögzíteni kell a jegyzőkönyvben. Rögzíteni kell a hamis, vagy hamisnak tűnő bankjegy 
sorozat-és sorszámát. 
A hamis, vagy hamisnak látszó pénzt és az átvételről készült jegyzőkönyvet további 
intézkedésre a Gazdálkodási iroda vezetőjének kell átadni.  
A pénztáros a pénztárban lévé pénzt címletenként elkülönítve köteles kezelni. 
 
A Szabályzat hatálya 
 
A Kossuth téren elhelyezésre került mobil műjégpálya működése indulásától a befejezéséig. 
 
 
Hatvan, 2022. február …. napja 
 
 
 
 
        dr. Kovács Éva 
               jegyző 
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A pénzkezelési szabályzat 3. számú kiegészítését megismertem és elfogadom: 
 
 
 
 
………………………………….    ………………………………… 
   koordinátor neve              aláírás 
 
 
………………………………….    ………………………………… 
     koordinátor helyettes neve               aláírás 
 
 
………………………………….    ………………………………… 
   jegyszedő neve                aláírás 
 
 
………………………………….    ………………………………… 
   jegyszedő neve                aláírás 
 
 
………………………………….    ………………………………… 
   jegyszedő neve                aláírás 
 
 
………………………………….    ………………………………… 
   jegyszedő neve                aláírás 
 
 
………………………………….    ………………………………… 
   jegyszedő neve                aláírás 
 
 
………………………………….    ………………………………… 
   jegyszedő neve                aláírás 
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13. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT -   4. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelettel   (a 
továbbiakban: rendelet) létrehozta a Hatvan Kártya rendszert. 
 
A Hatvan Kártya rendelet 2. § (2) bekezdése értelmében Hatvan Kártya: e rendelet alapján kiadott 
Hatvan Kártya, valamint a szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: szociális rendelet) alapján kiadott szociális vásárlási kedvezményre kiadott kártya. 
A rendelet 5. § (5)-(6) bekezdése szerint: 
„5. § (5) A Kártyával kapcsolatos ügyintézés a (6) bekezdésben foglaltak kivételével a Hatvani 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (a továbbiakban: Ügyfélszolgálat), és az Újhatvani 
Ügyfélszolgálatán (a továbbiakban: Újhatvani Ügyfélszolgálat) történik. A Kártyához kapcsolódó 
nyomtatvány letölthető a www.hatvankartya.hu internetes oldalról. 
(6) Új Kártya az Ügyfélszolgálaton kerül kiállításra.” 
A rendelet 5/A § (2) bekezdése szerint a kártya előállításáért, annak érvényesítéséért, továbbá, ha a 
kártya elveszik, megrongálódik vagy eltulajdonítják (a továbbiakban együtt: megsemmisül), akkor 
az új kártya kiállításáért – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – az igénylő által díjat kell 
fizetni. 
 
Ugyancsak díjat kell fizetni a rendelet 5/B. § (2)-(3) bekezdése alapján kiadott parkolási 
engedélyért, valamint a 6. §-a alapján kiadott parkolási engedélyért, valamint a Hatvan Kártyáért. 
 
E rendelkezésekre tekintettel a Hatvani Polgármesteri Hivatal Pénzkezelési Szabályzatának 
3.4 pontja kiegészült az alábbi, Hatvan Kártya ügyintézéssel kapcsolatos pénzkezelési 
helyekkel: 
 
1. Hatvani Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
2. Hatvani Polgármesteri Hivatal Újhatvani Ügyfélszolgálata: 3000 Hatvan, Bezerédi utca 2. 
 
Az 1. és 2. Ügyfélszolgálaton a Hatvani Polgármesteri Hivatal  
Általános Igazgatási Osztályának ügyintézői az alábbi pénzkezelési feladatokat végzik:  
 
 1. Ügyfélszolgálat: 
 
Az Ügyfélszolgálaton bankkártyás és készpénzes fizetésre van lehetőség, ezekhez a következő 
eszközök állnak rendelkezésre: 

- 1. számú pénztárgép, típusa: CASHCUBE LIGHT, azonosítója: A08545890 
- 2. számú pénztárgép, típusa: CASHCUBE LIGHT, azonosítója: A17802018 
- 1. számú POS terminál, azonosítója: 80019903 
- 2. számú POS terminál, azonosítója: 80019902 
- 1. számú asztali széf, 2 db kulccsal, kulcsának száma: 0895 
- 2. számú asztali széf, 2 db kulccsal, kulcsának száma: 0210 
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2. Újhatvani Ügyfélszolgálat: 
 
Az Ügyfélszolgálaton bankkártyás és készpénzes fizetésre van lehetőség, és ezekhez a 
következő eszközök állnak rendelkezésre: 
- 1 db pénztárgép, típusa: CASHCUBE LIGHT, azonosítója: A17802015 
- 1. számú POS terminál, azonosítója: …………. 
 
A készpénz bevétel asztali széfben kerül elhelyezésre. 
- asztali széf 2 db kulccsal, kulcsának száma: 0655 

 
A szabályozás célja: Az 1. és 2. Ügyfélszolgálaton történő Hatvan Kártya ügyintézéshez kapcsolódó 
pénzkezelési feladatok meghatározása, és az ehhez kapcsolódó hatáskör és felelősség 
meghatározása, illetve elhatárolása. 
 

Pénzkezeléssel kapcsolatos feladatok: 

Pénztárgép és POS terminál alkalmazása esetén: 
 
 Pénztári nap nyitásakor a pénztárgépből napnyitási bizonylat kinyomtatása. 
A rendelet alapján a Hatvan Kártya, és a hozzá kapcsolódó parkolási engedély díjának kiszámítása 

az ügyfél kérelme/regisztrációja alapján, az ügyfél általi fizetés lebonyolítása, arról gépi 
nyugta átadása az ügyfél részére. 

A pénztárgép nap végén történő zárása (vagy rendkívüli zárás pénztárhiány vagy pénztár átadás-
átvétel esetén), arról napi bizonylat kinyomtatása. 

 A napi pénztárzárásról készült bizonylat 2 példányban fénymásolásra kerül. 1 másolati példányt az 
ügyintéző saját nyilvántartásában tárol, 1 másolati példány minden nap – átadókönyv 
kíséretében – a Gazdálkodási Iroda részére kerül átadásra. 

 A hét utolsó munkanapján történő pénztárzárást követően - vagy ha a napi bevétel meghaladja a 
200.000 Ft-ot, úgy e szabályzat szerinti gyakorisággal végzett pénztárzárás esetén - a napi 
zárás eredeti dokumentációja a heti bevétellel együtt átadásra kerül a házipénztár részére.  

Bankkártyás befizetésről az ügyfél 1 pld. gépi nyugtát kap (vevő példánya), 1 pld. (kereskedő 
példánya) az ügyintézőnél marad. A nap végén a POS terminál napi zárási bizonylatot ad ki, 
melyet az ügyintéző a pénztári nap végén átad a Gazdálkodási Iroda részére. Az e példányról 
készült fénymásolat az ügyintézőnél kerül tárolásra. 

A készpénz-készlet a hét utolsó pénztári napjának zárásáig – vagy ha hét közben is volt zárás, a heti 
utolsó zárásáig – az ügyintéző asztali széfjében kerül elzárásra, kivéve, ha annak összege 
meghaladja a 200.000 Ft-ot. Ez esetben az V. pontban foglaltak az irányadók. 
 

VIII. Az I-VIII. pontokban felelősek: 

- Pénzkezelés, dokumentáció kezelése, elszámolás: Hatvan Kártya ügyintézők 
- Készpénz és dokumentáció átvétele, elszámolása: Gazdálkodási Iroda 

 
Nyugtatömb és bankkártya nélküli fizetés (készpénzfizetés) esetén: 

I. A rendelet alapján a Hatvan Kártya és a hozzá kapcsolódó parkolási engedély díjának 
kiszámítása az ügyfél kérelme/regisztrációja alapján, az ügyfél általi fizetés lebonyolítása, 
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arról a nyugtatömbben lévő eredeti példány átadása az ügyfél részére. A 2. példány az ügyfél 
kérelméhez/regisztrációjához kerül csatolásra, 1 pld a nyugtatömbben marad. 

II. Az ügyintéző napi zárási dokumentációt készít, melyen összevetésre kerül a napi 
készpénzforgalom a nyugtatömbben lévő adatokkal és a beérkezett kérelmekkel.  

III. A készpénz átadása a „Hatvan Kártya nyugtatömb átadás” bizonylat kitöltésével történik a 
Gazdálkodási Iroda részére. Az átadásról 1 másolati példány a Hatvan Kártya ügyintézőnek 
kerül átadásra, aki azt lefűzve tárolja.       
                                

A felsorolt munkakörökre a megbízást írásban kell kiadni. (Munkaköri leírás tartalmazza). 
 
A feladatok ellátásával csak arra alkalmas, büntetlen előéletű személyeket lehet megbízni. A 
feladatokat ellátó személyek a munkakör elfogadáskor kötelesek írásbeli nyilatkozatban rögzíteni az 
anyagi, büntetőjogi és fegyelmi felelősségük tudomásulvételét. (1.sz. Nyilatkozat minta) 
A nyilatkozat eredeti példánya a Gazdálkodási Iroda házipénztárában, másodpéldánya az 
ügyintézőnél marad. 
A pénzkezeléssel kapcsolatos felelősség a pénz átadásáig-átvételéig, valamint az erről készült 
dokumentáció átadó és átvevő részéről történő aláírásáig tart.  
 
A pénzbeszedési feladatot ellátó ügyintéző akadályoztatása esetén köteles a nála lévő pénzkazetta 
kulcsát zárt borítékban a ragasztás helyén aláírva a közvetlen felettesének dokumentált módon 
átadni, aki gondoskodik a helyettesítés megszervezéséről. A helyettesítéssel megbízott ügyintéző 
jegyzőkönyv felvétele mellet veheti át a feladatot. A pénztár átadás-átvétel előtt a nyilvántartásokat 
szabályszerűen le kell zárni és pénztárzárlatot kell készíteni. A helyettesnek át kell adni a pénzen 
kívül a kulcsokat, bizonylatokat, nyilvántartásokat, aki köteles meggyőződni az elszámolások 
helyességéről, az átvett értékek és dokumentációk meglétéről. 
 
Amennyiben a pénztári nap folyamán az ügyintéző pénztárkülönbözetet észlel, értesítenie kell az 
osztályvezetőt vagy az irodavezetőt, aki azonnal pénztárzárlatot rendel el.  
A pénztárzárlat alkalmával mutatkozó eltérésnél a hiányról vagy többletről a zárlat alapján 
jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az eltérés összegét, annak okát 
(amennyiben ismert), a felelős nevét, az eltérés rendezésének módját. 
Többlet esetén a többletet a házipénztárba kell bevételezni az elszámolást követően, hiány esetén 
pedig fel kell tüntetni, hogy a hiányt az ügyintéző megtérítette. Ha nem térítette meg, ezt a tényt kell 
rögzíteni a jegyzőkönyvben. A felelősség és a hiány vonatkozásában az ide vonatkozó munkaügyi 
szabályok az irányadók. 
 
Az asztali széfek kulcsainak kezelése: 
 
A kulcsok egyik példánya az ügyintézőnél marad, aki annak kezeléséről/elzárásáról gondoskodik. 
A másik példány a pénztár páncélszekrényében, lezárt borítékban kerül tárolásra. 
 
Hatvan, 2022. február … napja 

 
 
        ……………………………. 

               dr. Kovács Éva 
             jegyző 
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 Pénzkezelési Szabályzat 4. számú kiegészítésének 1. számú melléklete 

 

NYILATKOZAT 

 

Alulírott, ……………………………………………………………………………(név) 
……………………………………………………………………. (munkakör) kijelentem, 
hogy a Pénzkezelési Szabályzatot megismertem. 

Tudomásul veszem, hogy a munkakörömhöz kapcsolódóan a Hatvan Kártya ügyintézéssel 
kapcsolatos feladataim ellátása során – a kezelésem alatt lévő készpénz bevétel kezeléséért a 
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi V. törvény 179. §-a alapján a kezelésemre bízott 
készpénz kezeléséért teljes anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. 

 

Hatvan, 20….. év……………hó…….nap. 

          …………………………………………… 

               aláírás 

 

Tanú I. 

Név:………………………………………………. 

Lakhely: …………………………………………. 

……………………………………………………. 

Szem.ig.szám:…………………………………… 

 

 

 

Tanú II. 

Név:………………………………………………. 

Lakhely: …………………………………………. 

……………………………………………………. 

Szem.ig.szám:…………………………………… 

 

 

 

A Pénzkezelési Szabályzat 4. számú kiegészítésének 2. számú melléklete 
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14. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEINEK JEGYZÉKE 
 
 
 

1. melléklet  Pénztárosi felelősségvállalási nyilatkozat 

2. melléklet  Pénztáros-helyettesi felelősségvállalási nyilatkozat 

3. melléklet  Pénztárellenőri nyilatkozat  

4. melléklet  Pénzbeszedői felelősségvállalási nyilatkozat 

5. melléklet  Kifizetőhelyi megbízotti felelősségvállalási nyilatkozat 

6. melléklet  Pénzszállítói felelősségvállalási nyilatkozat 

7. melléklet  Kártya birtokosi/használói felelősségvállalási nyilatkozat 

8. melléklet  Jegyzőkönyv a házipénztár átadás-átvételéről 

9. melléklet  Kimutatás a visszavonásig érvényes meghatalmazásokról 

10. melléklet  Összesítő a pénzbeszedési helyen teljesített befizetésekről 

11. melléklet  Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartó lapja 

12. melléklet  Jegyzőkönyv a bankjegy visszatartással kapcsolatban 

13. melléklet  Engedély értékpapír pénztárból történő kiadására 

14. melléklet  Kártya nyilvántartás 

15. melléklet  Bankszámlaszámok feletti rendelkezési jogok nyilvántartása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

Pénztárosi felelősségvállalási nyilatkozat 

 

 

 

 

 

Alulírott, .................................... név (………........... lakcím) pénztáros tudo-
másul veszem, hogy ...................... (Önkormányzat, költségvetési szerv) há-
zipénztárában kezelt valamennyi pénzeszköz és egyéb érték kezeléséért 
teljes anyagi felelősség terhel. 

 

 

......................., 20..... ............  

 

.......................................... 

pénztáros 

Tanú 1:     Tanú 2: 

Név:     Név: 

Lakcím:     Lakcím: 

Aláírás:     Aláírás: 
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2. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

Pénztáros-helyettesi felelősségvállalási nyilatkozat 

 

 

 

 

 

Alulírott, .................................... név (………........... lakcím) pénztáros-
helyettes tudomásul veszem, hogy ...................... (Önkormányzat, költség-
vetési szerv) házipénztárában kezelt valamennyi pénzeszköz és egyéb érték 
kezeléséért teljes anyagi felelősség terhel. 

 

 

......................., 20..... ............  

.......................................................... 

pénztáros-helyettes 

 

Tanú 1:     Tanú 2: 

Név:     Név: 

Lakcím:     Lakcím: 

Aláírás:     Aláírás: 
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3. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

Pénztárellenőri nyilatkozat 

 

 

 

 

 

Alulírott, .................................... név (………........... lakcím) pénztárellenőr 
tudomásul veszem, hogy ...................... (Önkormányzat, költségvetési szerv) 
házipénztárának és pénzkezelésének ellenőrzési feladatainak ellátása az én 
kötelezettségem. A munkám során a vonatkozó jogszabályok és a belső 
szabályok betartása és betartatása a feladatom. A munkám során jogszerű-
en kell eljárnom.  

 

 

......................., 20..... ............  

.......................................................... 

pénztárellenőr 

Tanú 1:     Tanú 2: 

Név:     Név: 

Lakcím:     Lakcím: 

Aláírás:     Aláírás: 
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4. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

Pénzbeszedői felelősségvállalási nyilatkozat 

 

 

 

 

Alulírott, .................................... név (………........... lakcím) pénzbeszedő tu-
domásul veszem, hogy ...................... (Önkormányzat, költségvetési szerv) 
jelen szabályzatban megjelölt jogcímen beszedett készpénz kezeléséért tel-
jes anyagi felelősség terhel. A jelen szabályzattól eltérő beszedési, befizeté-
si és elszámolási tevékenység esetén a keletkező károk és többletköltségek 
miatt ………………..előírásai szerinti kártérítési felelősséggel tartozom.  

 

 

......................., 20..... ............  

 

.......................................................... 

pénzbeszedő 

Tanú 1:     Tanú 2: 

Név:     Név: 

Lakcím:     Lakcím: 

Aláírás:     Aláírás: 

 



 

5 / 28 

 
5. melléklet 

Kifizetőhelyi megbízotti felelősségvállalási nyilatkozat 

 

 

 

 

Alulírott, .................................... név (………........... lakcím) kifizetőhelyi megbízott tudomá-
sul veszem, hogy ...................... (Önkormányzat, költségvetési szerv) a pénztárból átvett 
pénz őrzéséért, meghatalmazott jogcímen történő kifizetéséért, a ki nem fizetett összeg 
visszafizetéséért teljes anyagi felelősség terhel. A jelen szabályzattól eltérő kiadási és el-
számolási tevékenység esetén a keletkező károk és többletköltségek miatt 
………………..előírásai szerinti kártérítési felelősséggel tartozom.  

 

 

......................., 20..... ............  

 

.......................................................... 

pénzbeszedő 

Tanú 1:     Tanú 2: 

Név:     Név: 

Lakcím:     Lakcím: 

Aláírás:     Aláírás: 
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6. melléklet 

Pénzszállítói felelősségvállalási nyilatkozat 

 

 

 

 

Alulírott, .................................... név (………........... lakcím) készpénz szállításával megbízott tu-
domásul veszem, hogy ...................... (Önkormányzat, költségvetési szerv) hitelintézetben átvett 
készpénz pénztárba történő szállításáért teljes anyagi felelősség terhel. A jelen szabályzattól 
eltérő készpénz szállítási tevékenység esetén a keletkező károk és többletköltségek miatt 
………………..előírásai szerinti kártérítési felelősséggel tartozom.  

 

 

......................., 20.... ............  

 

.......................................................... 

pénzbeszedő 

Tanú 1:     Tanú 2: 

Név:     Név: 

Lakcím:     Lakcím: 

Aláírás:     Aláírás: 
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7. melléklet 

 

 

 

 

 

 

Kártya birtokosi / használói felelősségvállalási nyilatkozat 

 

 

 

 

Alulírott, .................................... név (………........... lakcím), a 
……………………………………………számú ………………………..bankkártya (kincstári 
kártya, üzemanyag kártya) feletti rendelkezési jogosultságot, valamint a 
kártya használatához kapcsolódó felelősséget elismerem. 

A kártya használatára vonatkozó szabályokat megismertem, a kártya hasz-
nálatra vonatkozó szabályok változásait követem. Tudomásul veszem, hogy 
a kártya esetleges elvesztését, megrongálódását követően azonnal a kár-
tyatulajdonos …………………………….(Önkormányzat, költségvetési szerv) ré-
szére bejelentem. 

......................., 20..... ............  

 

.............................................. 

kártya birtokos / használó 

Tanú 1:     Tanú 2: 

Név:     Név: 

Lakcím:     Lakcím: 

Aláírás:     Aláírás: 
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8. melléklet 

Jegyzőkönyv a házipénztár átadás-átvételéről 

Készült: A ........................................ helyiségben a …………………………………… házipénztár vonat-
kozásában 20..... ................. ....-án 

Tárgy: Házipénztár átadás-átvétel 

Jelen vannak:  .......................... pénztárellenőr 

  .......................... pénztárat átadó 

  .......................... pénztárat átvevő 

A .......................-ban a  ……………………………….. házipénztár vonatkozásában a pénztárosi teendőket 
20...  ................-től a pénztáros .................. (betegsége, szabadsága, egyéb távolléte) miatt 
.................................. (név) látja el. 

Emiatt a jelen pénztár átadás során az alábbi értékek, bizonylatok kerülnek átadásra, illetve átvé-
telre: 

1. Használatban lévő 

Pénztárjelentés .....................................................       (sorszámtól-ig) 

Kiadási pénztárbizonylat:.....................................       (sorszámtól-ig) 

Bevételi pénztárbizonylat ....................................       (sorszámtól-ig) 

„Valuta” bevételi pénztárbizonylat .....................       (sorszámtól-ig) 

„Valuta” kiadási pénztárbizonylat .......................       (sorszámtól-ig) 

„Valuta” pénztárjelentés ......................................       (sorszámtól-ig)  

Készpénz-felvételi utalvány .................................       (sorszámtól-ig) 

Nyilvántartás az értékpapírokról ………………………………………......(db) 

„Értékpapír" bevételi pénztárbizonylat ................       (sorszámtól-ig) 

„Értékpapír" kiadási pénztárbizonylat: ................       (sorszámtól-ig) 

2.Páncélszekrény, lemezszekrény, vaskazetta kulcsa: ...................(db) 

3. Értékpapírok 

 megnevezés:............... sorszám: ........... db szám: .......... érték:................. 
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d.) Készpénz: 

.......... Ft, melyek összeg a következő címletekben került átadásra: 

Darab Címlet  Összeg 

 20000  

 10000  

 5000  

 2000  

 1000  

 500  

 200  

 100  

 20  

 5  

   

 

     ........... (valutanemenként), mely összeg a következő címletekben került 
átadásra.  

Darab Címlet  Összeg 

   

   

   

 

 

     ...............................                     ..............................                ................................ 

                átadó                                            átvevő                               pénztárellenőr 



 

 1
 

 

9. melléklet 

…...........................................................  

(költségvetési szerv, önkormányzat) 

 

 

Kimutatás a visszavonásig érvényes meghatalmazásokról  

 

 

Nyt. 

száma 

Meghatalmazó Meghatalmazott Meghatalmazás 

 

 Neve Lakcíme Szig. 

száma 

Neve Lakcíme Szig. 

száma 

érvényessé-
ge 

visszavoná-
sa 
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10. melléklet 

..............................................................  

(költségvetési szerv, önkormányzat) 

Összesítő  

 a ................................................pénzbeszedő helyen teljesített befizetésekről 

Teljesítési időszak: 20...................-től - 20....................ig 

 

Bevételi jogcím  Nyugta sorszáma (tól-ig)  Összeg (Ft) 

   

   

   

   

   

   

   

Összesen:   

 

....................., 20... ...................... 

                                                                                  .................................. 
                                                                                         pénzbeszedő 

A fenti összeget és az összesítő ív mellékletét képező bizonylatok másod példányát hiánytalanul 
átvettem. Az összeget a .............................. számú bevételi pénztárbizonylaton a házipénztárba 
bevételeztem.   

......................., 20... ..................... 

                                                                                  ...................................     
                                                                                           pénztáros 

                                                                                  ...................................     
                                                                                         pénztárellenőr 

 

 



 

 

 

1
 

11. melléklet  

………………………………………………………. 
(költségvetési szerv, önkormányzat) 

Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartó lapja 

Nyomtatvány megnevezése:  Sorszáma:  
Pénztáros részére történő átadás időpontja:  

 

Beszer-
zés 

kelte 

A beszerzett nyomtatvány A felhasználó, átvevő 
Felhasználásra kiadott 

nyomtatv. 
Átvétel Felhasználásból visszavett nyomtatvány 

sorszáma 

db. neve kv.-i szerv 

sorszáma 

db. ideje 
igazolása 
(átvevő 
aláírása) 

visszav. 

ideje 

sorszáma 

db. 

igazolása 
(pénztá-
ros alá-
írása) 

-tól -ig -tól -ig -tól -ig 

                

                

                

                

                

                

Nyilvántartás vezetésére vonatkozó ellenőrzések igazolása (ellenőr/dátum/megjegyzés): 
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12. melléklet 

Jegyzőkönyv a bankjegy/érme visszatartással kapcsolatban 

Készült: A ........................................ házipénztárában 20...........................................-án 

Tárgy: Hamis, vagy hamisgyanús bankjegy/érme visszatartása 

Jelen vannak:  .......................... pénztárellenőr 

  .......................... pénz befizető  

  .......................... pénztáros 

 

A mai napon megjelent pénztárunkban ………………………………………………...(név) lakcíme: 
…………………………………. város/község ……………………….u …. szám alatti lakos, hogy …………….Ft (azaz 
……………………………… forint) összeget fizessen be pénztárunkban. 

A készpénzbefizetés során a pénztárosnak a …………… Ft címletű, ……………… sorozat és …………….. 
sorszámú bankjegy/érme hamisnak, illetve hamisgyanúsnak látszott. 

A befizető személy az alábbiakban nyilatkozik arról, hogy az előzőekben leírt bankjegyet mikor és 
kitől kapta:  

 

 

A fentiekben megjelölt bankjegyet/érmét visszatartottuk, melynek átvételét elismerjük és a jegy-
zőkönyv egy példányának a befizető részére történő átadásával igazoljuk. 

 

………………………….                                        …………………………….. 

          pénztáros                                                 pénztárellenőr  

 

………………………………… 

befizető 

A jegyzőkönyv egy példányát a mai napon átvettem: 

………………….., 20.…………. 

………………………. 

     befizető aláírása  
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13. melléklet 

Engedély értékpapír pénztárból történő kiadására 

 
Az engedélyt megadom értékpapír pénztárból történő felvételére ………………………(jogosult neve) 
részére  az ……………………………………..(kivételezési ok megjelölése).  
Az értékpapír adatok:  

Értékpapír 

Megnevezése Sorozatszáma Sorszáma Névértéke 

    

    

    

    

    

 

………………….., 20…………. 

………………….…………………. 

engedélyező aláírása  

Az engedély 3 példányban készül, kapják: 
- pénztáros, 
- értékpapír felvevője, 
- engedélyező 
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14. melléklet 

Kártya nyilvántartás 

Kártya adatai Kártyabirtokos (üzemanyag kártyá-
nál használó) 

A kártya és a PIN kód kártyabirtokos 
(üzemanyag kártyánál használó) 

Kártya átadó  Kártya bevonása (üzemanyag kártyánál 
leadása) 

neve sorszáma, 
azonosító 

száma 

neve lakcíme beosztása átvétele dátuma aláírással 
történő 

igazolása 

neve átadás alá-
írással tör-
ténő igazo-

lása 

dátum átadó alá-
írása 

átvevő alá-
írása 

             

             

             

             

             

 

 

Nyilvántartás vezetésére vonatkozó ellenőrzések igazolása (ellenőr/dátum/megjegyzés):  
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              15. melléklet 
 

A Bankszámla felett rendelkezésre jogosultak nyilvántartása 

Intézmény Bankszámla száma Rendelkező neve Banki aláíró neve Aláírásminta 
Hatvan Város Önkormányzata 

HUF: 10403538-49575051-56561002       
és az összes K& H Bank alszámla       

MÁK- HUF: 10035003-00345806-00000017       
Hatvani Polgármesteri Hivatal 

HUF: 10403538-50526682-51861005       
Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 

HUF: 10403538-00027733-00000004       
EUR: 10403538-00031873-00000008       

Ady Endre Könyvtár 
HUF: 104033538-50526551-78811000       

TÁMOP szla: 10403538-50526551-78811017       
Grassalkovich Művelődési Ház 

HUF: 10403538-50526551-78831008       
EFOP szla: 10403538-00030883-00000004       

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
HUF: 10403538-50526551-78841007       

Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda 
HUF: 10403538-50526551-77691005       

Hatvani Csicsergő Óvoda 
HUF: 10403538-50526551-77891009       

Hatvani Gesztenyéskert Óvoda 
HUF: 10403538-50526551-77841004       

Hatvani Napsugár Óvoda 
HUF: 10403538-50526551-77651009       

Hatvani Százszorszép Óvoda 
HUF: 10403538-50526551-76571007       

Hatvani Varázskapu Óvoda 
HUF: 10403538-50526551-77861002       

Hatvani Vörösmarty téri Óvoda 
HUF: 10403538-50526551-77741007       

Hatvan és Környéke Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 
HUF: 10403538-50526676-83521006       

Hatvan Város Roma Nemzetisági Önkormányzata 
HUF: 10403538-50526551-87741008       
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MEGISMERÉSI NYILATKOZAT 

     A ……………………….számú Pénzkezelési szabályzatban foglaltakat megismertem. 
Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat a munkám sornán köteles vagyok 
betartani. 

NÉV BEOSZTÁS KELT ALÁÍRÁS 

Nagyné Kiss  
Gabriella 

Hatvani Százszorszép 
Óvoda intézményvezetője 

  

Pető Lászlóné  Hatvani Brunszvik Teréz 
óvoda intézményvezetője 

  

Tormáné Tóth Éva Hatvani Csicsergő Óvoda 
intézményvezetője 

  

Bereczkiné Valter 
Anita 

Hatvani Gesztenyéskert 
Óvoda intézményvezetője 

  

Takóné Kovács  
Judit 

Hatvani Napsugár Óvoda 
intézményvezetője 

  

Varsányi Mónika Hatvani Varázskapu Óvo-
da intézményvezetője 

  

Sármányné Őszi 
Krisztina 

Hatvani Vörösmarty téri 
Óvoda intézményvezetője 

  

Kökény Ferenc  Hatvany Lajos Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény in-
tézményvezetője 

  

Valló Ede Grassalkovich Művelődési 
Ház intézményvezetője 

  

Sinkovics Erika Ady Endre Könyvtár in-
tézményvezetője 

  

Semperger Katalin Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat in-
tézményvezetője 

  

 
 
Kelt: 
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MEGISMERÉSI NYILATKOZAT 

     A ……………………….számú Pénzkezelési szabályzatban foglaltakat megismertem. 
Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat a munkám sornán köteles vagyok 
betartani 

NÉV BEOSZTÁS KELT ALÁÍRÁS 

Baranyi Béla Hatvan Város Roma Nem-
zetiségi Önkormányzata el-
nöke 

  

Kómár József Hatvan és Környéke Telepü-
lési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás elnöke 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
Kelt: 
 



 

 

 

1
 

Kézi úton előállított bevételi pénztárbizonylat 
 
(Megvásárolt bizonylati tömb esetén a bizonylat képe.) VAGY 
Nem az alkalmazott integrált rendszerből, de számítógéppel előállított bevételi pénz-
tárbizonylat képe: 
 
Szervezet neve:  Bizonylat száma: 
Szervezet adószáma  Pénztárbizonylat dátuma: 
Szervezet címe:     
Kiállító személy neve:     
      

Bevételi pénztárbizonylat 
Ügyfél neve:  Ügyfél azonosító száma: 
      
Tétel megnevezése: ÁFA ALAP ÁFA érték Bruttó 
      
      
      
      
      
   Összesen:  Ft 
   azaz  Ft 
Megjegyzés:       Mellékletek:         db 
 
………………… …………………. ……………….. ………………….. ………………. ……………….. 
érvényesítő utalványozó pénztáros pénztárellenőr befizető könyvelő 
dátum dátum dátum dátum dátum dátum 
    szig.szám  
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Kézi úton előállított kiadási pénztárbizonylat 
 
(Megvásárolt bizonylati tömb esetén a bizonylat képe.) VAGY 
Nem az alkalmazott integrált rendszerből, de számítógéppel előállított kiadási pénztár-
bizonylat képe: 
 
Szervezet neve:  Bizonylat száma: 
Szervezet adószáma  Pénztárbizonylat dátuma: 
Szervezet címe:     
Kiállító személy neve:     
      

Kiadási pénztárbizonylat 
Ügyfél neve:  Ügyfél azonosító száma: 
      
Tétel megnevezése: ÁFA ALAP ÁFA érték Bruttó 
      
      
      
      
      
   Összesen:  Ft 
   azaz  Ft 
Megjegyzés:       Mellékletek:         db 
 
………………… …………………. ……………….. ………………….. ………………. ……………….. 
érvényesítő utalványozó pénztáros pénztárellenőr pénz felve-

vője 
könyvelő 

dátum dátum dátum dátum dátum dátum 
    szig.szám  
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Kézi úton előállított napi pénztárjelentés 
 
(Megvásárolt bizonylati tömb esetén a bizonylat képe.) VAGY 
Nem az alkalmazott integrált rendszerből, de számítógéppel előállított napi pénztárje-
lentés képe: 
 
Szervezet neve:  Bizonylat száma: 
Szervezet adószáma  Dátuma: 
Szervezet címe:     
Kiállító személy neve:     
      

Napi pénztárjelentés 
 
Bizonylat 
száma 

Bizonylat 
kelte 

Partner Megjegyzés Út.rend 
száma 

Bevétel Kiadás 

       
       
       
       
       
       
     Bevétel 

összesen 
 

      Kiadás 
összesen 

     Nyító 
egyenleg 

 

      Záró 
egyenleg 

 
 

………………………………… ……………………………………. ……………………………………… 
kiállító aláírása ellenőr aláírása átvevő könyvelő aláírása 
dátum dátum dátum 
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Kézi úton előállított időszaki pénztárjelentés 
 
(Megvásárolt bizonylati tömb esetén a bizonylat képe.) VAGY 
Nem az alkalmazott integrált rendszerből, de számítógéppel előállított időszaki pénz-
tárjelentés képe: 
 
Szervezet neve:  Bizonylat száma: 
Szervezet adószáma  Dátuma: 
Szervezet címe:     
Kiállító személy neve:     
      

…………. pénztárjelentés 
Nyitás dátuma:     Zárás dátuma: 
Bizonylat 
száma 

Bizonylat 
kelte 

Partner Megjegyzés Út.rend 
száma 

Bevétel Kiadás 

       
       
       
       
       
       
     Bevétel 

összesen 
 

      Kiadás 
összesen 

     Nyító 
egyenleg 

 

      Záró 
egyenleg 

 
 

………………………………… ……………………………………. ……………………………………… 
kiállító aláírása ellenőr aláírása átvevő könyvelő aláírása 
dátum dátum dátum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

2
 

 
PÉNZTÁRBIZONYLAT MINTA (KASZPER) 

 
; Adósz.:  
 Bizonylatszám:  
 Pénztárbizonylat dátuma:  

P É N Z T Á R B I Z O N Y L A T  
Ügyfél:  - 

 
Tétel megnevezése ÁFA Alap ÁFA érték Bruttó
  

Összesen: , 
azaz  

 
Megjegyzés:    Melléklet:        db. 

.................................................. .................................................. .................................................. 
   

.................................................. .................................................. .................................................. 
 
 

; Adósz.:  
 Bizonylatszám:  
 Pénztárbizonylat dátuma:  

P É N Z T Á R B I Z O N Y L A T  
Ügyfél:  - 

 
Tétel megnevezése Bruttó
 

Összesen: , 
azaz  

 
Megjegyzés:           Melléklet:        db. 

.................................................. .................................................. .................................................. 
   

.................................................. .................................................. .................................................. 
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VALUTA PÉNZTÁRBIZONYLAT MINTA (KASZPER) 

 
; Adósz.:  
 Bizonylatszám:  
 Pénztárbizonylat dátuma:  

P É N Z T Á R B I Z O N Y L A T  
Ügyfél:  - 

 
Tétel megnevezése ÁFA Alap ÁFA érték Bruttó Forint értékÁrfolyam
  

Összesen: , 
azaz  

 
Megjegyzés:           Melléklet:        db. 

.................................................. .................................................. .................................................. 
   

.................................................. .................................................. .................................................. 
 

; Adósz.:  
 Bizonylatszám:  
 Pénztárbizonylat dátuma:  

P É N Z T Á R B I Z O N Y L A T  
Ügyfél:  - 

 
Tétel megnevezése Bruttó Forint ér-

ték
Árfolyam

 
Összesen: , 

azaz  
 
Megjegyzés:           Melléklet:        db. 

.................................................. .................................................. .................................................. 
   

.................................................. .................................................. .................................................. 
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PÉNZTÁRJELENTÉS MINTA (KASZPER) 

 Pénztár: / 
 -
 Dátum: ,

PÉNZTÁRJELENTÉS 
Nyitás dátuma:  Zárás dátuma: 

Bizonylatszám Tétel kelte Biz. kelte Partner Megjegyzés Ut.rend. 
száma 

Bevétel Kiadás  

    

 Bevétel összesen 
 Kiadás összesen 
 Nyitó egyenleg 
 Záró egyenleg 

 

…....................................... …....................................... …....................................... 
ügyintéző ellenőrző utalványozó 
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 Pénztár: / 
 -
 Dátum: ,

PÉNZTÁRJELENTÉS 
Nyitás dátuma:  Zárás dátuma: 

Bizonylatszám Tétel kelte Partner Megjegyzés Utalványrendelet 
sorszáma 

Nettó Áfa Bruttó Bevétel Kiadás 

   

 Bevétel összesen  

 Kiadás összesen  

 Nyitó egyenleg  

 Záró egyenleg  
 

…....................................... …....................................... …....................................... 
ügyintéző ellenőrző utalványozó 
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VALUTA PÉNZTÁRJELENTÉS MINTA (KASZPER) 
 

 Dátum: ,
PÉNZTÁRJELENTÉS 

Nyitás dátuma:  Zárás dátuma: 

Bizonylatszám Tétel 
kelte 

Biz. kel-
te 

Partner Megjegyzés Ut.rend. 
száma 

Forint Átlag ár-
folyam 

Bevétel Kiadás 

   

 Bevétel összesen  

 Kiadás összesen 
 Nyitó egyenleg 
 Záró egyenleg 

 

…....................................... …....................................... …....................................... 
ügyintéző ellenőrző utalványozó 
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 Pénztár: / 
 -
 Dátum: ,

PÉNZTÁRJELENTÉS 
Nyitás dátuma:  Zárás dátuma: 

Bizonylatszám Tétel kelte Partner Megjegyzés Utalványrendelet 
sorszáma 

Nettó Áfa Bruttó Valutamozgás Forintérték Árfolyam Bevétel Kiadás

    

 Bevétel összesen 

 Kiadás összesen 

 Nyitó egyenleg 

 Záró egyenleg 

 

…....................................... …....................................... …....................................... 
ügyintéző ellenőrző utalványozó 

 



Hatvani Polgármesteri Hivatal 

HAT/………………………/2022. 
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Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés  

rendjének szabályzata 

A Hatvani Polgármesteri Hivatal, (a továbbiakban: Hivatal) Hatvan Város Önkormányzata, a hozzá 
rendelt önállóan működő intézmények, Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata valamint a 
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás (a továbbiakban 
Társulás) gazdálkodási szabályzatát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 
továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) 
Korm. rendelet előírásai alapján a következők szerint határozom meg. 

 

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 

II.1. A SZABÁLYZAT CÉLJA 

1. A szabályzat célja, hogy a Hivatal meghatározza – a szabályzat személyi hatálya alá tartozó 
szervek gazdálkodási sajátosságainak figyelembevétele mellett - a működéséhez, 
gazdálkodásához kapcsolódó, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket, ide értve a 
kötelezettségvállalás és a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítés igazolás, az érvényesítés, és az 
utalványozás eljárási és dokumentációs részletszabályait, az egyes jog- és hatásköröket, a 
helyettesítés, illetve a hatáskörök átruházásának rendjét, és az ehhez rendelt felelősség viselését.  

III.2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 

1. A szabályzat személyi hatálya kiterjed a Hivatalra, valamint Hatvan Város Önkormányzatára (a 
továbbiakban: Önkormányzat) / a Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatra (a 
továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) / a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás (a továbbiakban: Társulás), valamint az önálóan működő 
költségvetési szerv(ek)re (a továbbiakban: Intézmények) 

Az Önkormányzat/Nemzetiségi Önkormányzat/Tárulás/Intézmények bevételeivel és kiadásaival 
kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és 
beszámolási feladatok ellátásáról az Áht. 6/C. §-a alapján a Hivatal gondoskodik, valamint az Áht. 
10. § (4a)-(4b) bekezdései alapján a Hivatal látja el a gazdasági szervezet Ávr. 9. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatait az Önkormányzat/Nemzetiségi Önkormányzat/Társulás 
irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények vonatkozásában is a 
munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint. 

2. A szabályzat tárgyi hatálya az 1. pont szerinti szervezeteket érintő valamennyi gazdasági 
eseményre kiterjed. A szabályzatot alkalmazni kell a szervezetek nevében vállalt fizetési, vagy más 
teljesítési kötelezettségre (kötelezettségvállalás), a pénzügyi teljesíthetőségre (pénzügyi 
ellenjegyzés), az elvégzett munka, szolgáltatás, valamint a szállított áru átvételének igazolására 
(teljesítésigazolás), a teljesítés elrendelése előtt a kiadás jogosultságának, összegszerűségének, a 
fedezet meglétének, az előírt alaki követelmények betartásának ellenőrzésére (érvényesítés) és a 
kiadás teljesítésének elrendelésére (utalványozás). 
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IV.3. A SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI ÉS EGYÉB FORRÁSAI 

 

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.); 

2. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.); 

3. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.); 

4. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.); 

5. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.); 

6. a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njt.); 

7.  az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Ávr.);  

8.  az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.); 

Önkormányzat esetében: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati 
rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról; 

Nemzetiségi Önkormányzat esetében: 

Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2019. (XI. 29.) 
önkormányzati határozata a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról; 

Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat között a 
Njt. 80. § (2) bekezdés alapján megkötött együttműködési megállapodás, 

Társulás esetében: 

az Mötv. 88. §-a szerinti Társulási megállapodás 

Az Áht. 10. § (4a)-(4b) bekezdései szerinti költségvetési szerv (a továbbiakban: gazdasági 
szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv) esetében: 

Hatvan Város Önkormányzat költségvetési szervei Szervezeti és Működési Szabályzata, 

Hatvani Polgármesteri Hivatal és Hatvan Város Önkormányzat költségvetési szervei között az 
Ávr. 9. § (5) bekezdés alapján megkötött munkamegosztási megállapodás  

9.  a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata; 

10.  a Hivatal gazdasági szervezetének ügyrendje. 
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V. A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE 

VI.1. A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS FOGALMA, FELTÉTELEI 

1. Kötelezettségvállalás: a kiadási előirányzatok terhére fizetési kötelezettség vállalásáról szóló – így 
különösen a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére, szerződés megkötésére, 
költségvetési támogatás biztosítására irányuló – szabályszerűen megtett jognyilatkozat. A 
kötelezettségvállalással a kötelezettségvállaló arra is kötelezi magát, hogy amennyiben a 
teljesítés megvalósul, annak ellenértékét a megfelelő előirányzat terhére kifizeti.  

2. A költségvetési év kiadási előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra az azokat terhelő korábbi 
kötelezettségvállalásokkal és más fizetési kötelezettségekkel csökkentett összegű eredeti vagy 
módosított kiadási előirányzatok (a továbbiakban: szabad előirányzat) mértékéig kerülhet sor. A 
más fizetési kötelezettségnek minősül a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható bírósági, illetve véglegessé vált vagy azonnal végrehajtható hatósági döntésen, 
vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapításának módját, továbbá a 
felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előíráson alapuló fizetési 
kötelezettség. 

3. A költségvetési év kiadási előirányzatai terhére tett kötelezettségvállalás esetén a pénzügyi 
teljesítésnek legkésőbb a költségvetési év december 31-éig meg kell történnie. Ettől eltérően az 
Önkormányzat/Társulás/Nemzetiségi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv 
költségvetési évi kiadási előirányzatai terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, ha az 
abból származó valamennyi kifizetés a költségvetési évet követő év június 30-áig megtörténik. 

4. Több év vagy a költségvetési éven túli év kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra az 
Önkormányzat/Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete/Tárulás tásulási tanácsa által 
megállapított, ennek hiányában a költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű 
kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét a 
kötelezettséget vállalónak a tervezéskor biztosítania kell. 

5. Több költségvetési év előirányzatait terhelő kötelezettségvállalás (határozatlan idejű, vagy a 
költségvetési évet követő év június 30-át követő időpontra is fizetési kötelezettséget tartalmazó 
határozott idejű fizetési kötelezettség) esetén 

a) a december 31-éig esedékes fizetési kötelezettségek mértékéig a költségvetési év, 

b) a december 31-ét követően esedékes fizetési kötelezettségek az esedékesség szerinti év 
 kiadási előirányzatai terhére vállalható kötelezettség. 

6. A megbízás, megrendelés, más hasonló visszterhes magánjogi kötelem írásba foglalását 
tartalmazó okiratnak az általános adatokon, feltételeken túlmenően tartalmaznia kell 

a. a szakmai, műszaki teljesítés mennyiségi és minőségi jellemzőinek meghatározását, 
határidejét, a teljesítés gazolásra jogosult személy megnevezését, valamint az igazolás 
módját. 

b. a kifizetendő összeget vagy a számlázás alapjául szolgáló egységárat, a pénzügyi teljesítés 
devizanemét, módját, feltételeit, 

c. a kifizetés határidejét, több év előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén évenkénti 
ütemezésben, 

d. a pénzügyi ellenjegyzés tényét és a pénzügyi ellenjegyző keltezéssel ellátott aláírását, 
e. szerződés esetén az átláthatósági nyilatkozatot.  
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7. Az egységes rovatrend K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 

foglalkoztatottnak fizetett juttatások és K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 
rovatain megtervezett előirányzatok terhére akkor köthető szerződés, ha 

a) azt jogszabály nem zárja ki, 

b) a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges és 

c) törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában az adott feladat 
elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb 
megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a 
megrendelő nem foglalkoztat, vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, 
időszakos vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat. 

8. A kötelezettségvállalásra és a pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozó rendelkezéseket a 
kötelezettségvállalások olyan tartalmú módosítására is alkalmazni kell, amely a korábban 
megállapított fizetési kötelezettségek összegét növeli (pótlólagos kötelezettségvállalás), vagy az 
érintett költségvetési évek közötti megoszlását módosítja. A pótlólagos kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételéhez az ASP Gazdálkodási Szakrendszer KASZPER modulból előállított 
„Kötelezettségvállalás/más fizetési kötelezettség nyilvántartásba vételi bizonylat – 
kötelezettségvállalás” elnevezésű bizonylatot kell alkalmazni. 

VII.2. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA JOGOSULTAK 

1. Kötelezettségvállalásra 

a) az Önkormányzat nevében a polgármester, vagy az általa írásban felhatalmazott 
személy; 

b) a polgármester, a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, a Társulás elnöke az általa 
gyakorolt munkáltatói jogokkal összefüggő kiadások körében; 

c) a Hivatal nevében a jegyző, vagy az általa írásban felhatalmazott, a Hivatal 
alkalmazásában lévő személy,  

d) Nemzetiségi Önkormányzat nevében az elnök, vagy az általa írásban felhatalmazott 
nemzetiségi önkormányzati képviselő, 

e) Társulás nevében a Társulás elnöke, vagy a társulási tanács általa írásban, vagy az 
elnöki tisztség betöltésének hiánya esetén a társulási tanács által határozatban 
felhatalmazott valamely tagja, 

f) gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv nevében a költségvetési 
szerv vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott, a költségvetési szerv 
alkalmazásában álló személy írásban jogosult. 

Ha az Önkormányzatnál nincs kötelezettségvállalásra jogosult személy, vagy a 
kötelezettségvállalásra jogosult személy feladata ellátásában akadályoztatva van, vagy a 
kötelezettségvállalásnál személyes érintettsége áll fenn, a Képviselő-testület egyedi 
határozatában a Hivatal alkalmazásában álló személyt jelölhet ki az Önkormányzat kiadási 
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előirányzatai terhére történő kötelezettségvállalás gyakorlására. A Képviselő-testület általi 
kijelölés megszűnik, ha a kötelezettségvállalásra más személy válik jogosulttá vagy az arra 
jogosult személy akadályoztatása megszűnik.  

Ha a Nemzetiségi Önkormányzatnál nincs kötelezettségvállalásra jogosult személy vagy a 
kötelezettségvállalásra jogosult személy feladata ellátásában akadályoztatva van, vagy a 
kötelezettségvállalásnál személyes érintettsége áll fenn, a képviselő-testület egyedi 
határozatában, a Hivatal alkalmazásában álló személyt jelölhet ki a Nemzetiségi Önkormányzat 
kiadási előirányzatai terhére vonatkozó kötelezettségvállalás gyakorlására. A képviselő-testület 
általi kijelölés megszűnik, ha a kötelezettségvállalásra más személy válik jogosulttá vagy az arra 
jogosult személy akadályoztatása megszűnik. 

 
A társulás kiadási előirányzatai terhére a társulási tanács, térségi fejlesztési tanács elnöke vagy a 
társulási tanács, térségi fejlesztési tanács általa írásban, vagy az elnöki tisztség betöltésének 
hiánya esetén a társulási tanács, térségi fejlesztési tanács által határozatban felhatalmazott 
valamely tagja vállalhat kötelezettséget. 

 
2. A felhatalmazás, illetve a felhatalmazás visszavonása minden esetben csak írásban, a 

Gazdálkodási szabályzat 1. és 2. számú. mellékletében előírt formában történhet. Az írásbeli 
felhatalmazás, illetve visszavonás dokumentuma a szabályzat mellékletét képezi. 

3. A kötelezettségvállalásra jogosultak nevét, beosztását, a felhatalmazásra jogosító ügyirat számát 
és keltét, a felhatalmazott aláírásának mintáját, valamint a jogosultság megszüntetését elrendelő 
ügyirat számát, keltét és a hatályosulás időpontját a Gazdálkodási szabályzat 3. számú melléklete 
szerint vezetett nyilvántartás tartalmazza. 

VIII.3. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS DOKUMENTUMAI 

 
1. Írásban vállalt kötelezettségvállalás dokumentumai különösen az alábbiak: 

a) kinevezési okirat; 

b) szerződés; 

c) megállapodás; 

d) visszaigazolt megrendelés;  

e) a pályázati úton odaítélt támogatásról szóló döntés (szerződés) aláírt dokumentuma; 

f) egyéb munkáltatói intézkedések aláírt iratai (pl. jubileumi jutalom megállapítása stb.) 

2. Törvény vagy az Ávr. eltérő rendelkezése hiányában nem szükséges előzetes írásbeli 
kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely 

a) értéke a kétszázezer forintot nem éri el,  

b) a fizetési számlákról a számlavezető által leemelt díj, juttatás, a külföldi pénzértékben 
vállalt kötelezettségek árfolyamvesztesége esetében, 
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c) az Áht. 36. § (1) bekezdése szerint más fizetési kötelezettségnek minősül. 

3. Az Áht. 36. (1) bekezdése alapján más fizetési kötelezettség: a jogszabályon, jogerős vagy 
fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, illetve véglegessé vált vagy azonnal 
végrehajtható hatósági döntésen, vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg 
megállapításának módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító 
kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettség. Más fizetési kötelezettségnek minősülnek 
különösen az alábbiak: 

a) a Hivatal szervezeti egységei által hozott hatósági határozaton alapuló fizetési 
kötelezettségek, 

b) normatív és normatív jellegű hozzájárulások, 

c) jogerős bírósági, hatósági döntésen alapuló kártalanítási, kártérítési, megtérítési 
kötelezettségek, 

d) a csőd- felszámolási és végelszámolási eljáráshoz kapcsolódó regisztrációs díjak, 

az adományozott díjakhoz, kitüntetésekhez kapcsolódó pénzbeli juttatások. 

4. Nem írásban vállalt kötelezettségvállalások dokumentumai: 

a) számla, 

b) számlával egy tekintet alá eső okirat, 

5. A Kbt. szerint a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény, részvételi, ajánlattételi felhívás, a 
Kbt. 53. § (5) és (6) bekezdése alapján megindított közbeszerzési eljárás, valamint a Kbt. 104. §-a 
alapján megindított olyan közbeszerzési eljárás kivételével, amelyben a keretmegállapodás 
önmagában fizetési kötelezettséget nem keletkeztet, a pályázati kiírás, továbbá minden olyan 
nyilatkozat, harmadik személlyel szemben vállalt kötelezettség, amely feltételesen, valamely 
személy nyilatkozatától függő fizetési kötelezettséget tanúsít, kötelezettségvállalásnak 
tekintendő. Ha a közbeszerzési eljárás, pályázat eredménytelen lett, a fizetési kötelezettséget 
keletkeztető nyilatkozat nem történt meg, a korábban lekötött előirányzat lekötését a 
kötelezettségvállalások meghiúsulásának szabályai szerint fel kell oldani. 

6. Kezesség, garancia vállalására törvényben és az Ávr.-ben foglalt szabályok szerint kerülhet sor. Ha 
a jogosult a kezességet beváltja, a garanciát érvényesíti, az Áht. 36. § (1) bekezdése szerinti más 
fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos szabályokat kell alkalmazni. 

7. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv esetében az alkalmazott kötelezettségvállalási 
bizonylaton, utalványrendeleten, az „Aláírás mellékelve a számlán, vagy a kötelezettségvállalási 
bizonylaton” szövegű bélyegző lenyomat használható.  

 

 

Aláírás mellékelve a számlán 

vagy a 

kötelezettségvállalási bizonylaton 



9 / 20 

IX. A PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉS RENDJE 

X.1. A PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉS FOGALMA, FELTÉTELEI 

1. Kötelezettséget vállalni – az előzetes írásbeli kötelezettségvállalást nem igénylő, e szabályzat II. 
fejezet 3. cím 2. pontja szerinti eseteket kivéve – csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi 
teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet.  

2. A pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy: 

a) a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, 

b) a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat, és 

c) a tárgyévi kiadási előirányzatokat terhelő kötelezettségvállalás összege, illetve a több év 
kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén a kötelezettségvállalás 
értékeként meghatározott összegből a költségvetési évet terhelő összeg a szabad 
előirányzatok összegét nem haladja meg, vagy 

d) a több év vagy a költségvetési éven túli év kiadási előirányzatai terhére vállalt 
kötelezettség esetén a kötelezettségvállalás értékeként meghatározott összegből a 
költségvetési évet követő éveket terhelő összegek egyik évben sem haladják meg a 
költségvetési évet követő évekre tervezett összegeknek a korábban vállalt 
kötelezettségek és más fizetési kötelezettségek adott évi mértékével csökkentett 
összegét. 

3. A pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi fedezet vizsgálata során arról kell meggyőződnie, hogy a 
tervezett kifizetési időpontokban megfelelő mennyiségű pénzeszköz (likvid fedezet) áll 
rendelkezésére. 

4. A pénzügyi ellenjegyző feladata ellátásához – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – 
szükség szerint szakértőt vehet igénybe. 

5. A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés 
dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult 
személy aláírásával kell igazolni, az alábbi feliratú bélyegzővel: 

 

 

 

6. Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg a 2. pontban előírtaknak, a pénzügyi 
ellenjegyzőnek erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót, illetve a kötelezettséget 
vállaló szerv vezetőjét és gazdasági vezetőjét. 

7. Ha a kötelezettséget vállaló szerv vezetője a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad a pénzügyi 
ellenjegyzésre, a pénzügyi ellenjegyző köteles annak eleget tenni, és e tényről az irányító szerv 
vezetőjét, egyéb kötelezettséget vállaló szerv esetén a pénzellátást végző szerv vezetőjét 
haladéktalanul írásban értesíteni. Az irányító, illetve a pénzellátást végző szerv vezetője a 

„PÉNZÜGYI ELLENJEGYZŐ: 

Hatvan, 20………….……………………………………………” 
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tájékoztatás kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül – helyi önkormányzati, illetve 
helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv esetén, a képviselő-testület soron következő 
ülésén – köteles megvizsgálni a bejelentést, és kezdeményezni az esetleges felelősségre vonást. 

8. Ha a kötelezettséget vállaló szervhez önkormányzati biztost jelöltek ki, a kötelezettségvállaláshoz 
– a kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző aláírása mellett – a biztos külön ellenjegyzése is 
szükséges. 

XI.2. PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉSRE JOGOSULTAK 

 

1. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére 

a) az Önkormányzat/Nemzetiségi Önkormányzat/Társulás nevében vállalt kötelezettség 
esetében a Hivatal gazdálkodási irodavezetője vagy az általa írásban kijelölt, a Hivatal 
állományába tartozó köztisztviselő, 

b) a Hivatal nevében vállalt kötelezettség esetében a Hivatal gazdálkodási irodavezetője, vagy 
az általa írásban kijelölt, a Hivatal állományába tartozó köztisztviselő, 

c) gazdasági szervezetettel nem rendelkező költségvetési szerv nevében vállalt kötelezettség 
esetében - a munkamegosztási megállapodásban meghatározottak szerint - a Hivatal 
gazdálkodási irodavezetője, vagy az általa írásban kijelölt, a Hivatal állományába tartozó 
köztisztviselő 

írásban jogosult. 

2. Az írásos kijelölésre az 1. számú mellékletben és visszavonásra a 2. számú mellékletben szereplő 
dokumentum alapján kerülhet sor. 

3. A pénzügyi ellenjegyzésre jogosultak nevét, beosztását, a kijelölésre jogosító ügyirat számát és 
keltét, a kijelölt személy aláírásának mintáját, valamint a jogosultság megszüntetését elrendelő 
ügyirat számát, keltét és a hatályosulás időpontját a jelen szabályzat 4. számú melléklete szerinti 
nyilvántartás tartalmazza.  
 

XII.A TELJESÍTÉS IGAZOLÁS RENDJE 

1. A teljesítés igazolása során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell a kiadások 
teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló 
kötelezettségvállalás esetében – ha a kifizetés vagy annak egy része az ellenszolgáltatás 
teljesítését követően esedékes - annak teljesítését. 

2. A teljesítés igazolására a kötelezettségvállaló vagy az általa - az adott kötelezettségvállaláshoz 
vagy a kötelezettségvállalások előre meghatározott csoportjaihoz kapcsolódóan - írásban kijelölt 
személy jogosult. 

3. Az írásos kijelölésre az 1. számú mellékletben és visszavonásra a 2. számú mellékletben szereplő 
dokumentum alapján kerülhet sor.  
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4. A teljesítés igazolására jogosultak nevét, beosztását, a kijelölésre jogosító ügyirat számát és 
keltét, a jogosultság tárgyát, a kijelölt személy aláírásának mintáját, valamint a jogosultság 
megszüntetését elrendelő ügyirat számát, keltét és a hatályosulás időpontját, a jelen szabályzat 
5. számú melléklete szerinti nyilvántartás tartalmazza. 

5. A teljesítés igazolása során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell: 

a) a kiadások teljesítésének jogosságát, 

b) összegszerűségét,  

c) ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében – ha a kifizetés vagy 
annak egy része az ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes – annak teljesítését. 

6. A kifizetés jogosságának ellenőrzése akkor történik meg, ha 

a) a kifizetés alapját képező bizonylaton (számlán) a szerződésen, megrendelésen, 
megállapodáson, vagy más visszterhes magánjogi kötelem esetében, illetve annak 
visszaigazolásában meghatározott megbízottal (szállítóval) megegyező személy, illetve 
szervezet szerepelt és 

b) azt a teljesítés igazolására jogosult személy elfogadta, az egyezőséget aláírásával és az 
igazolás dátumának, valamint az Ávr.-ben meghatározott igazolási kötelezettség 
végrehajtásának megjelölésével (pl. bélyegző) igazolta. 

7. A kifizetés összegszerűségének ellenőrzése akkor történik meg, ha 

a) a kifizetés alapját képező bizonylaton (számlán) szereplő kiadás összege megegyezett a 
szerződésen, megrendelésen, megállapodáson, vagy más visszterhes magánjogi kötelem 
esetében, illetve annak visszaigazolásában meghatározott összeggel, és 

b) ezt a teljesítés igazolására jogosult személy elfogadta, az egyezőséget aláírásával és az 
igazolás dátumának, valamint az Ávr-ben meghatározott igazolási kötelezettség 
végrehajtásának megjelölésével (pl: bélyegző) igazolta. 

8. A szerződés, megrendelés, megállapodás, vagy más visszterhes magánjogi kötelem esetében 
annak teljesítésének ellenőrzése akkor történik meg, ha  

a) a kifizetés alapját képező bizonylaton szereplő termék vagy szolgáltatás megnevezése, 
mennyisége, minősége megfelel a szerződés, megrendelés, megállapodás, vagy más 
visszterhes magánjogi kötelem tárgyával, és azt a teljesítés igazolására jogosult személy 
ellenőrizte, valamint 

b) a feladat elvégzését aláírásával és az igazolás dátumának, valamint az Ávr-ben 
meghatározott igazolási kötelezettség végrehajtásának megjelölésével (pl. bélyegző) 
igazolta. 

9. Nem kell a teljesítés igazolását elvégezni, annak kötelezettségét teljesíteni (a teljesítés igazolás 
elvégzésének kötelezettségét az Ávr. 53. § (1)-(2) és 57. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt előírások 
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figyelembevételével szükséges meghatározni, de az igazolási gyakorlatot ezen esetekben is 
rögzíteni szükséges a szabályzatban. 

a) az e szabályzat II. fejezet 3. cím 3. pont szerinti más fizetési kötelezettségek, valamint 

b) a költségvetés teljesítése kapcsán keletkezett bevételek esetében. 

10. A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, az arra 
jogosult személy aláírásával kell igazolni.  

11. A teljesítés igazolása során az ASP Gazdálkodási Szakrendszer KASZPER moduljából előállított 
Teljesítésigazolás dokumentumon, vagy bélyegző lenyomaton   „A teljesítést igazolom.” szöveget 
kell szerepeltetni. 

12. A teljesítés igazolása történhet 

a) az ASP Gazdálkodási Szakrendszer KASZPER moduljából előállított Teljesítésigazolás 
dokumentumon, 

b) az eredeti bizonylatra vezetett záradékkal, 

c) a teljesítés igazolása céljából kiállított külön írásbeli feljegyzés formájában, 

13. Az eredeti bizonylaton történő teljesítés igazolás esetén bélyegzőt kell használni a következő 
felirattal: 

 

 

 

 

 

vagy: 

 

 

 

 

14. A 12. pont szerinti, beérkező számlákhoz kapcsolódó teljesítés igazolás megtörténtét az ASP 
Gazdálkodási Szakrendszer KASZPER moduljában rögzíteni kell (123. menüpont). A rögzítésért a 
munkaköri leírása szerint erre köteles ügyintéző felelős. 
 

XIII. AZ ÉRVÉNYESÍTÉS RENDJE 

1. Kifizetések esetén a teljesítés igazolása alapján - II. fejezet 3. cím 3. pont szerinti más fizetési 
kötelezettség esetén annak hiányában is - az érvényesítőnek ellenőriznie kell az 

A teljesítést igazolom: 

………………………………………………………………………………… 

A kifizetést engedélyezem: 

………………………………………………………………………………… 

Dátum: ……………………………………………………………………              

A teljesítést igazolom: 

………………………………………………………………………………… 

Dátum: …………………………………………………………………… 
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összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., az 
államháztartási számviteli kormányrendelet és az Ávr. előírásait, továbbá a belső szabályzatokban 
foglaltakat megtartották-e. 

2. Az összegszerűség ellenőrzése akkor történik meg, ha 

a) a kifizetés alapját képező bizonylaton (számlán) szereplő kiadás összege megegyezett a 
szerződésen, megrendelésen, megállapodáson, vagy más visszterhes magánjogi kötelem 
esetében, illetve annak visszaigazolásában meghatározott összeggel, és 

b) ezt az érvényesítésre jogosult személy megállapította, az egyezőséget keltezéssel ellátott 
aláírásával és az érvényesítésre utaló megjelöléssel igazolta. 

3. A fedezet ellenőrzése akkor történik meg, ha 

a) a terhelendő fizetési számlán van elegendő fedezet a megbízás teljesítéséhez (likviditási 
fedezet), 

b) a megfelelő kiadási előirányzatból rendelkezésre áll a kiadás teljesítéséhez szükséges 
előirányzat (előirányzati fedezet), 

c) az érvényesítésre jogosult személy a likviditási és az előirányzati fedezetet egyaránt 
megállapította, ezt keltezéssel ellátott aláírásával és az érvényesítésre utaló megjelöléssel 
igazolta. 

4. Az előirányzati fedezetvizsgálat az egységes rovatrend szerinti kiadási előirányzatok szintjén, az 
elemi költségvetésről a Kincstárnak történő adatszolgáltatásig kiemelt előirányzati szinten 
történik. Amennyiben az előirányzati fedezetvizsgálat alapján a kiemelt előirányzatok összegét 
nem érintő, rovatok közötti átcsoportosításra van szükség, az érvényesítésre jogosult személy 
erről értesíti az utalványozót, aki a rovatok közötti átcsoportosítást az arra jogosultnál 
kezdeményezi. 

5. Az érvényesítésre jogosult személyekre, azok kijelölésére az e szabályzat III. fejezet 2. címében 
rögzített szabályokat (pénzügyi ellenjegyzésre jogosultak) kell alkalmazni. Az európai uniós 
forrásból biztosított költségvetési támogatások esetén a közreműködő szervezet alkalmazásában 
álló személy is megbízható az érvényesítési feladatok ellátására. A megbízást írásba kell foglalni. 

6. Az írásos kijelölésre az 1. számú mellékletben szereplő dokumentum és visszavonásra a 2. számú 
mellékletben szereplő dokumentum alapján kerülhet sor. 

7. Az érvényesítésre jogosultak nevét, beosztását, a kijelölésre jogosító ügyirat számát és keltét, a 
jogosult aláírásának mintáját, valamint a jogosultság megszüntetését elrendelő ügyirat számát, 
keltét és a hatályosulás időpontját, a Gazdálkodási szabályzat 6. számú melléklete szerinti 
nyilvántartás tartalmazza.  

8. Az érvényesítés az okmányok utalványozása előtt történik. Az érvényesítésnek tartalmaznia kell: 

d) az érvényesítésre utaló megjelölést,  

e) az érvényesítés dátumát, 
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f) az érvényesítő aláírását. 

9. Az érvényesítés készpénzes fizetési mód esetén a pénztárbizonylaton, egyéb esetben az ASP 
Gazdálkodási Szakrendszer KASZPER moduljával előállított utalványrendeleten történik, amelyet 
a készpénzes gazdasági események esetében a KASZPER modulban a pénzforgalommal 
egyidejűleg kiállított pénztárbizonylathoz  minden esetben csatolni kell. 

10. Az érvényesítés megtörténtét az ASP Gazdálkodási Szakrendszer KASZPER moduljában 
megfelelően rögzíteni kell. A rögzítésért a munkaköri leírása szerint erre köteles ügyintéző 
felelős. 

11. Amennyiben az érvényesítő az Áht., az államháztartási számviteli kormányrendelet és az Ávr. 
vonatkozó előírásai, továbbá a belső szabályzatokban foglaltak megsértését tapasztalja, köteles 
ezt írásban jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés nem tagadható meg, ha ezt követően az 
utalványozó erre írásban utasítja. A további eljárásra a III. fejezet 1. cím 7. és 8. pontja szerinti, 
utasításra történő pénzügyi ellenjegyzés szabályait kell megfelelően alkalmazni. 

 

XIV.VI.  AZ UTALVÁNYOZÁS RENDJE 

1. A bevételi előirányzatok javára bevételt elszámolni és a kiadási előirányzatok terhére kifizetést 
elrendelni - az e szabályzatban meghatározott kivételekkel - utalványozás alapján lehet. A kiadási 
előirányzatok terhére történő utalványozásra - az e szabályzatban meghatározott kivételekkel - a 
teljesítés igazolását, és az annak alapján végrehajtott érvényesítést követően kerülhet sor. 

2. Utalványozásra jogosult személyekre, azok kijelölésére az e szabályzat II. fejezet 2. címében 
rögzített szabályokat (kötelezettségvállalásra jogosultak) kell alkalmazni. 

3. Az írásos kijelölésre az 1. számú mellékletben szereplő dokumentum és visszavonásra a 2. számú 
mellékletben szereplő dokumentum alapján kerülhet sor. 

4. Az utalványozásra jogosultak nevét, beosztását, a kijelölésre jogosító ügyirat számát és keltét, a 
kijelölt személy aláírásának mintáját, valamint a jogosultság megszüntetését elrendelő ügyirat 
számát, keltét és a hatályosulás időpontját, a jelen szabályzat 7. számú melléklete szerinti 
nyilvántartás tartalmazza.  

5. Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylaton, egyéb esetben 
az ASP Gazdálkodási Szakrendszer KASZPER moduljából előállított utalványrendeleten lehet. Az 
utalványrendeletet készpénzes gazdasági események esetében a KASZPER modulban a 
pénzforgalommal egyidejűleg kiállított pénztárbizonylathoz minden esetben csatolni kell. A 
rendszer átmeneti elérhetetlensége esetén kézi úton előállított utalványrendeletek 
felhasználásával történik az utalványozási folyamat. Az alkalmazandó utalványrendelet mintája a 
bizonylati albumban elhelyezésre kerül. 

6. A külön írásbeli rendelkezésként elkészített utalványon fel kell tüntetni: 

a) az "utalvány" szót, 

b) a költségvetési évet, 

c) a befizető, kedvezményezett megnevezését, címét, 
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d) a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét, 

e) a bevétel, kiadás egységes rovatrend és kormányzati funkció szerinti számát és 
megnevezését, a terheléssel, jóváírással (kifizetéssel, bevételezéssel) érintett pénzeszköz 
államháztartási számviteli kormányrendelet szerinti könyvviteli számlájának számát és 
megnevezését, 

f) a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát, 

g) az utalványozó keltezéssel ellátott aláírását, elektronikus utalványrendelet esetén a legalább 
fokozott biztonságú elektronikus aláírását, és 

h) az érvényesítő keltezéssel ellátott aláírását. 

7. Nem kell utalványozni: 

a) a közigazgatási hatósági határozaton alapuló, az egységes rovatrend B3. Közhatalmi 
bevételek rovatain elszámolandó költségvetési bevételek beszedését, és az egységes 
rovatrend B401. Készletértékesítés ellenértéke, B402. Szolgáltatások ellenértéke, B403. 
Közvetített szolgáltatások ellenértéke és B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó rovatain 
elszámolandó költségvetési bevételeket, 

b) a fizetési számla vezetésével és az azon végzett műveletekkel kapcsolatban a számlavezető 
által felszámított díjakkal, költségekkel kapcsolatos költségvetési kiadásokat és 
kamatbevételeket, 

c) az egységes rovatrend B813. Maradvány igénybevétele rovatain elszámolandó finanszírozási 
bevételek teljesítését, és 

d) a fedezetkezelői számláról, valamint - a fedezetkezelői számlára történő átutalás esetén - az 
építtetői fedezetbiztosítási számláról történő kifizetéseket. 

8. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv esetében az utalványozás tényét az 
utalványrendeleten, az „Aláírás mellékelve a számlán, vagy a kötelezettségvállalási bizonylaton” 
szövegű bélyegző lenyomata jelenti.  

 

 

 

 

XV.VII.   AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG SZABÁLYAI 

1. A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében 
azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet 
azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. 

2. Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés 
igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári 
Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója, vagy a maga javára látná el. 

 

Aláírás mellékelve a számlán 

vagy a 

kötelezettségvállalási bizonylaton 
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XVI.VIII.  KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK 

1. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére, valamint az érvényesítésre feljogosított 
személynek a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel, vagy legalább középfokú 
iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie. 

2. Az 1. pont szerinti gazdálkodási jogkörökre adott meghatalmazás során ennek meglétét a 
jegyző (munkakör megnevezése) ellenőrizni köteles. 

XVII. 

XVIII.IX.  REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOKRA VONATKOZÓ ELJÁRÁS 

Hatvan Város Önkormányzata költségvetési rendeletével jóváhagyott Hatvani Polgármesteri Hivatal 
kiadásaiból Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület, valamint 
szervei szervezeti és működési szabályzatának XI. fejezet 59. §. (1) szerint reprezentációnak minősül: 

a) a hivatalos tárgyalásokon, megbeszéléseken, fogadásokon ellenérték nélkül felszolgált étel, 
ital, illetőleg az ezen felül nyújtott természetbeni ellátás (szállás, utazás, stb.) értéke; 
 

b) a képviselő-testület és a bizottságok ülésein felszolgált kávé, üdítő és más fogyasztási termék; 
 

c) a vásárolt, illetőleg vagyonleltárban szereplő tárgy ellenérték nélküli átadása, ajándékozása; 
 

d) az ünnepekhez, évfordulókhoz, más társadalmi eseményekhez, egyéb rendezvényekhez 
kapcsolódó kiadások (ingyenesen felszolgált ital, dolgozó részére nyújtott ajándék, 
terembérlet, művészek fellépti díja, stb.). 
 

e) Hatvan Város Önkormányzata költségvetési rendelete terhére az alábbi kötelezettségvállalási 
jogosultságok kerülnek meghatározásra reprezentációs kiadások jogcímen: 
 

 polgármester reprezentációs kerete      1.500.000,- Ft, 

 polgármesteri kabinet reprezentációs kerete           1.000.000,- Ft, 

 alpolgármesterek reprezentációs kerete (egyenként)      500.000,- Ft, 

 jegyző reprezentációs kerete           1.200.000,- Ft, 

 aljegyző reprezentációs kerete                                                    150.000,- Ft, 

 gazdálkodási irodavezető reprezentációs kerete                      150.000,- Ft, 

 hatósági irodavezető reprezentációs kerete          150.000,- Ft, 

 műszaki és városfejlesztési irodavezető reprezentációs kerete       150.000,- Ft 

 

A keret a Hatvani Polgármesteri Hivatal Reprezentációs kiadások szabályzatának megfelelően 
kerülhet felhasználásra. 
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XIX.X.  NYILVÁNTARTÁSOK 

XX.1. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK, MÁS FIZETÉSI 
KÖTELEZETTSÉGEK NYILVÁNTARTÁSA 

 

1. A kötelezettségvállalást követően haladéktalanul gondoskodni kell annak az államháztartási 
számviteli kormányrendelet szerinti nyilvántartásba vételéről és a kötelezettségvállalás értékéből 
a költségvetési év és az azt követő éveket terhelő rész nyilvántartásba vételéről. A lekötést 
legalább az egységes rovatrend szerinti bontásban kell végrehajtani.  

2. A kötelezettségvállalás értékének meghatározásához számba kell venni az abból származó 
valamennyi fizetési kötelezettséget, még abban az esetben is, ha valamely fizetési kötelezettség 
bekövetkezése bizonytalan vagy külön jövőbeli nyilatkozattól függ. Ha a fizetési kötelezettség 
jövőbeni mértéke nem határozható meg pontosan, a körülmények és az előző évek 
tapasztalatainak gondos mérlegelése alapján az adott piaci, gazdasági, társadalmi körülmények 
között - az észszerű gazdálkodás mellett - reális legmagasabb összegű kötelezettséget kell 
feltételezni. Határozatlan időre vállalt kötelezettség értékét a költségvetési évben és az azt 
követő három éven keresztül származó fizetési kötelezettségek összegeként kell meghatározni. 

3. Ha a kötelezettségvállalás érvényességéhez harmadik személy jóváhagyása szükséges, a 
kötelezettségvállalás dokumentációjához csatolni kell az ennek megtörténtét igazoló eredeti 
dokumentumot. 

4. Mind az írásban, mind a nem írásban vállalt kötelezettségekről analitikus nyilvántartást kell 
vezetni. A kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartása a Hivatalnál alkalmazott ASP 
Gazdálkodási Szakrendszer KASZPER moduljával (112 menüpont) történik. A 
kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartásának naprakész vezetéséért a munkaköri 
leírásában erre kötelezett ügyintéző a felelős. 

5. Az analitikus nyilvántartásnak tartalmaznia kell: 

a) a kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség sorszámát, az azt tanúsító dokumentum 
megnevezését, iktató- vagy érkeztető számát, keltét, a pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozó 
adatokat, kivéve, ha a pénzügyi ellenjegyzés nem szükséges, 

b) a jogosult azonosításához és a pénzügyi teljesítéshez szükséges adatokat, 

c) a kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség tárgyát, összegét (értékét) az egységes 
rovatrend rovatai szerint, 

d) a kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség évek szerinti megoszlását, a költségvetési 
évben a pénzügyi teljesítési határidőket dátum szerint, hogy abból az Áht. és Ávr. szerinti 
finanszírozási, likviditási terv összeállítható legyen, 

e) a kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség módosulásait (pl. fizetési határidő 
változása, utólag kapott engedmények, stb.), az azokat tanúsító dokumentum megnevezését, 
iktatószámát, keltét, a pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozó adatokat, ha pénzügyi ellenjegyzés 
szükséges, 
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f) a pénzügyi teljesítések dátumát, összegét, egységes rovatrend szerint besorolását, az 
utalványozás dokumentumának azonosításához szükséges adatokat, 

g) a kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség végleges vagy nem végleges jellegét, 
végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esetén annak módosulásai, a 
pénzügyi teljesítés adatok könyvviteli számlákon történő elszámolásának időpontjait és a 
könyvviteli számlák megnevezését, 

h) devizában fennálló kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esetén a 
kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség és annak módosulásai (ideértve az 
átértékelést is) összegét a forint mellett devizában is, a nyilvántartásba vételi árfolyamot, a 
mérlegfordulónapi árfolyamot, a Gst. szerinti adósságot keletkeztető ügylet esetén az 
államadósság számítása során alkalmazandó árfolyamot, 

i) váltóval kiváltott kötelezettség esetén a váltó kibocsátásának és lejáratának idejét, a váltóval 
kiváltott kötelezettség összegét, a váltóban foglalt kamatot, a váltó bemutatásával, 
lejáratával, kifizetésével kapcsolatos adatokat, és 

j) az esetleges egyéb megjegyzéseket. 

6. Egyes sajátos kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek esetén külön adatok 
nyilvántartása is szükséges a jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítéséhez, így 

a) a költségvetési támogatások és más hasonló, ellenérték nélküli kifizetéseknél az elszámolás 
(beszámolás) határidejét, annak teljesítésére, elfogadására vonatkozó adatokat, az esetleges 
visszafizetési kötelezettség előírása esetén a követelések nyilvántartásával való kapcsolatot, 
az elvégzett ellenőrzéseket, 

b) a visszatérítendő támogatások és más adott kölcsönök esetén a követelések nyilvántartásával 
való kapcsolatot, 

c) közbeszerzési kötelezettség esetén a közbeszerzési dokumentációk megnevezését, 
iktatószámát, keltét, 

d) termék vagy szolgáltatás beszerzése esetén a kapott számlák adatait oly módon, hogy abból 
az általános forgalmi adó bevallási kötelezettségnek eleget lehessen tenni, 

e) felhalmozási kiadások esetén a beszerzett eszközök tekintetében az immateriális javak, tárgyi 
eszközök nyilvántartásával való kapcsolatok leírását. 

7. A több évet érintő kötelezettségvállalások dokumentálásánál a következők szerint kell eljárni: 

a) határozatlan idejű kötelezettségvállalás esetében - ha több évet érint - a tárgyévi 
költségvetés terhére kifizetendő kiadások mellett a tárgyévet követő három év 
kötelezettségvállalását is dokumentálni kell és nyilvántartásba kell venni (pl. határozatlan 
időre kötött munkaszerződés, kinevezési okirat, közműdíjak, stb.),  

b) határozott idejű kötelezettségvállalás esetében - ha több évet érint - kötelezettségvállalás 
összegét meg kell bontani a következők szerint 

a. tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettség, 

b. tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettség, 
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c. tárgyévben a következő évi előirányzat terhére vállalt kötelezettség, 

d. tárgyévben a további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettség, 

c) A kötelezettségvállalások nyilvántartását – érvényességét – minden negyedévet követő 10-
éig felül kell vizsgálni, melynek végrehajtásáért a munkaköri leírásában a 
kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartására kötelezett ügyintéző a felelős. Abban az 
esetben, ha a kötelezettségvállalás teljesítése valamilyen oknál fogva meghiúsult, várhatóan 
nem kerül teljesítésre, vagy részleges teljesítése megtörtént és további teljesítés már nem 
lesz, úgy gondoskodni kell a nem teljesített kötelezettségvállalások visszavonásának 8. számú 
melléklet szerinti formában történő dokumentálásáról és a nyilvántartásban történő 
feljegyzéséről, melynek elvégzésért a kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartására 
kötelezett pénzügyi ügyintéző a felelős. 

XXI.2. ALÁÍRÁSRA JOGOSULTAK NYILVÁNTARTÁSA 

1. A kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, érvényesítésre, 
utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról e szabályzat II-VI. fejezeteiben  
foglaltak szerint naprakész nyilvántartást kell vezetni.  

2. A felhatalmazásról, kijelölésről és visszavonásról rendelkező dokumentumot utólag is 
ellenőrizhető formában a számvitelről szóló Sztv. 169. § (2) bekezdésében foglalt előírásokkal 
összhangban 8 évig meg kell őrizni. Az elévülési idő a kötelezettségvállalás felhatalmazásáról, az 
utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, valamint a teljesítés igazolására, érvényesítésre szóló 
kijelölés visszavonásának időpontjától kezdődik. 

3. A kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, érvényesítésre, 
utalványozásra jogosult személyeket – az e szabályzat 3., 4., 5., 6., 7., 8. mellékleteivel 
összhangban – az ASP Gazdálkodási Szakrendszer KASZPER moduljában a törzsadatok 
nyilvántartásában (2261. menüpont, valamint az intézményekhez rendelés tekintetében a 211. 
menüpont) fel kell venni. A törzsadatok karbantartásáért, aktualizálásáért  az erre kijelölt 
költségvetési ügyintéző  a felelős. 

XI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

1. A Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata             
2022. március hó 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a kötelezettségvállalás, pénzügyi 
ellenjegyzés, teljesítés igazolás, utalványozás, érvényesítés rendjének korábbi szabályzata hatályát 
veszti. 

2. A jegyző gondoskodik arról, hogy a szabályzatban foglalt előírásokat az érintett munkatársak 
megismerjék, annak tényét a szabályzat 9. számú mellékletében szereplő megismerési nyilatkozaton 
aláírásukkal igazolják a hatálybalépés napjával egyidejűleg. 

3. Az érintett dolgozók munkaköri leírásában szerepeltetni kell a szabályzatban nevesített felelősségi, 
hatás- és jogköröket, melyek elkészítéséért az érintett dolgozók közvetlen felettesei (az adott 
szervezeti egység vezetői) felelősek. 

4. Az egyes gazdálkodási jogkörök gyakorlására jogosult személyek folyamatosan vezetett és 
aktualizált nyilvántartását tartalmazó dokumentumok jelen szabályzat függelékét képezik. 
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5. Az egyes gazdálkodási jogköröket átruházott jogkörben gyakorolni jogosult személyek e 
jogosultságukat nem adhatják tovább. A gazdálkodási jogkört átruházó köteles gondoskodni a jogkör 
gyakorlásának ellenőrzéséről. 

 

 

Hatvan, 2022. február hó ………………. napja 

 

 

 

………………………………………………………..                                            …………………………………………………………… 

              dr. Kovács Éva Horváth Richárd 

                   jegyző polgármester 

 

 



 

 

XII. MELLÉKLETEK  
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1. számú melléklet / 1. 

Hatvan Város Önkormányzata 
Horváth Richárd polgármester 
 
Ügyiratszám:………………./2022. 

Szinyei András alpolgármester (felhatalmazott/kijelölt személy neve, beosztása) 

 

F E L H A T A L M A Z Á S/ K I J E L Ö L É S 

A Hatvani Polgármesteri Hivatal Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés 
rendjének szabályzata  II., IV., VI. fejezete alapján összeférhetetlenség, valamint akadályoztatásom 
esetén kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási, utalványozási jogkör gyakorlására                       
2022. év március hó 1. napjától felhatalmazom Hatvan Város Önkormányzatának társadalmi 
megbízatású alpolgármesterét: 
 

SZINYEI ANDRÁS -t 
 

a következő feltételek mellett: 
A felhatalmazott személy a kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási, utalványozási jogkör 
gyakorlására – az összeférhetetlenség esetét kivéve – Hatvan Város Önkormányzata költségvetési 
rendeletében szereplő bevételek és kiadások tekintetében jogosult.  
 
A jogkört az erre felhatalmazott/kijelölt személy a Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, 
érvényesítés rendjének szabályzata, valamint a hatályos jogszabályok szerint köteles gyakorolni. 
 
Hatvan, 2022. év február hó ….. nap 
 
        ……………………………………………………… 
                        Horváth Richárd  
                                                                                                                                     polgármester 
           
 
A kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási, utalványozási jogkör gyakorlásáról szóló 
felhatalmazás/kijelölés egy példányát átvettem. 
 
 
Hatvan, 2022. február hó ….. nap   
 
         ……………………………………………………. 
                       Szinyei András  
                                                                                                                                 alpolgármester 
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1. számú melléklet / 2. 

Hatvan Város Önkormányzata 
Horváth Richárd polgármester 
 
Ügyiratszám:………………./2022. 

Lestyán Balázs alpolgármester (felhatalmazott/kijelölt személy neve, beosztása) 

 

F E L H A T A L M A Z Á S/ K I J E L Ö L É S 

A Hatvani Polgármesteri Hivatal Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés 
rendjének szabályzata  II., IV., VI. fejezete alapján összeférhetetlenség, valamint akadályoztatásom 
esetén kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási, utalványozási jogkör gyakorlására                       
2022. év március hó 1. napjától felhatalmazom Hatvan Város Önkormányzatának társadalmi 
megbízatású alpolgármesterét: 
 

LESTYÁN BALÁZS -t 
 

a következő feltételek mellett: 
A felhatalmazott személy a kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási, utalványozási jogkör 
gyakorlására – az összeférhetetlenség esetét kivéve – Hatvan Város Önkormányzata költségvetési 
rendeletében szereplő bevételek és kiadások tekintetében jogosult.  
 
A jogkört az erre felhatalmazott/kijelölt személy a Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, 
érvényesítés rendjének szabályzata, valamint a hatályos jogszabályok szerint köteles gyakorolni. 
 
Hatvan, 2022. év február hó ….. nap 
 
        ……………………………………………………… 
                    Horváth Richárd  
                                                                                                                                 polgármester 
           
 
A kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási, utalványozási jogkör gyakorlásáról szóló 
felhatalmazás/kijelölés egy példányát átvettem. 
 
 
Hatvan, 2022. február hó ….. nap   
 
         ……………………………………………………. 
           Lestyán Balázs 
                                                                                                                                 alpolgármester 
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1. számú melléklet / 3. 

Hatvan Város Önkormányzata 
Horváth Richárd polgármester 
 
Ügyiratszám:………………./2022. 

Dr. Kovács Éva jegyző (felhatalmazott/kijelölt személy neve, beosztása) 

F E L H A T A L M A Z Á S/ K I J E L Ö L É S 

A Hatvani Polgármesteri Hivatal Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés 
rendjének szabályzata  II., IV., VI. fejezete alapján összeférhetetlenség, valamint akadályoztatásom 
esetén kötelezettségvállalási, teljesítés igazolási, utalványozási jogkör gyakorlására                      
2022. év március hó 1. napjától felhatalmazom Hatvan Város Önkormányzatának jegyzőjét: 
 

DR. KOVÁCS ÉVA -t 
 

a következő feltételek mellett: 
A felhatalmazott személy a kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási, utalványozási jogkör 
gyakorlására – az összeférhetetlenség esetét kivéve –  Hatvan Város Önkormányzata  költségvetési 
rendeletében szereplő alábbi bevételek tekintetében jogosult:  adóbevételek, bírságok, pótlékok, 
egyéb sajátos működési bevételek, továbbszámlázás bevételei, bérleti díjak, Áfa visszaigénylések, 
munkahelyi üdültetés, Hatvan kártya, igazgatási szolgáltatás bevételei, banki kamatbevétel, 
közterület- mezőőri bevételek, műjégpálya működéséből származó bevételek, kedvezményes vásár 
bevételei; továbbá az alábbi önkormányzati feladatok kiadásai tekintetében jogosult:   
hivatali üdülőhöz kapcsolódó kiadások, bankköltség, Áfa befizetések, szociális és igazgatási ügyek 
kiadásai, járadékfizetési kötelezettség, rehabilitált foglalkoztatottak, tiszteletdíjak, hivatali 
ügyintézéshez szükséges eszközök és szoftverek bérleti díja, iskolai tornatermek működtetése, 
közterületfelügyelet- és mezőőrök kiadásai. 
 
A jogkört az erre felhatalmazott/kijelölt személy a Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, 
érvényesítés rendjének szabályzata, valamint a hatályos jogszabályok szerint köteles gyakorolni. 
 
Hatvan, 2022. év február hó ….. nap 
        ……………………………………………………… 
                       Horváth Richárd  

                                                                                                                       polgármester 
A kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási, utalványozási jogkör gyakorlásáról szóló 
felhatalmazás/kijelölés egy példányát átvettem. 
 
Hatvan, 2022. február hó ….. nap   
 
        ……………………………………………………. 
           dr. Kovács Éva 
                                                                                                                                         jegyző  
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1. számú melléklet / 4. 

Hatvan Város Önkormányzata 
Horváth Richárd polgármester 
 
Ügyiratszám:………………./2022. 

Lukács László aljegyző (felhatalmazott/kijelölt személy neve, beosztása) 

F E L H A T A L M A Z Á S/ K I J E L Ö L É S 

A Hatvani Polgármesteri Hivatal Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés 
rendjének szabályzata  II., IV., VI. fejezete alapján összeférhetetlenség, valamint akadályoztatásom 
esetén kötelezettségvállalási, teljesítés igazolási, utalványozási jogkör gyakorlására                      
2022. év március hó 1. napjától felhatalmazom Hatvan Város Önkormányzatának aljegyzőjét:  
 

LUKÁCS LÁSZLÓ – t 
 

a következő feltételek mellett: 
A felhatalmazott személy a kötelezettségvállalási,  teljesítésigazolási, utalványozási jogkör 
gyakorlására – az összeférhetetlenség esetét kivéve –  Hatvan Város Önkormányzata  költségvetési 
rendeletében szereplő, a Hatvani Polgármesteri Hivatal kiadásai és bevételei tekintetében jogosult; 
valamint az alábbi önkormányzati bevételek esetében jogosult:  adóbevételek, bírságok, pótlékok, 
egyéb sajátos működési bevételek, továbbszámlázás bevételei, bérleti díjak, Áfa visszaigénylések, 
munkahelyi üdültetés, Hatvan kártya,  igazgatási szolgáltatás bevételei, banki kamatbevétel, 
közterület- mezőőri bevételek, műjégpálya működéséből származó bevételek, kedvezményes vásár 
bevételei;  továbbá az alábbi önkormányzati feladatok kiadásai tekintetében jogosult:   
hivatali üdülőhöz kapcsolódó kiadások, bankköltség, Áfa befizetések, szociális és igazgatási ügyek 
kiadásai, járadékfizetési kötelezettség, rehabilitált foglalkoztatottak, tiszteletdíjak, hivatali 
ügyintézéshez szükséges eszközök és szoftverek bérleti díja, iskolai tornatermek működtetése, 
közterületfelügyelet- és mezőőrök kiadásai. 
 
A jogkört az erre felhatalmazott/kijelölt személy a Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, 
érvényesítés rendjének szabályzata, valamint a hatályos jogszabályok szerint köteles gyakorolni. 
 
Hatvan, 2022. év február hó ….. nap 
 
 

     ………………………………………………………                       …………………………………………………….                 
                Horváth Richárd                                dr. Kovács Éva                                                                                               
                 polgármester                                                                  jegyző            

 
A kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási, utalványozási jogkör gyakorlásáról szóló felhatalmazás/ 
kijelölés egy példányát átvettem. 
 
Hatvan, 2022. február hó ….. nap   

                                                                                                ……………………………………………………. 
                         Lukács László aljegyző 
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1. számú melléklet/5. 

Hatvan Város Önkormányzata 
Horváth Richárd polgármester 
 
Ügyiratszám:………………./2022. 

Nagy Márta hatósági irodavezető (felhatalmazott/kijelölt személy neve, beosztása) 

 

F E L H A T A L M A Z Á S/ K I J E L Ö L É S 

A Hatvani Polgármesteri Hivatal Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés 
rendjének szabályzata  II., VI.  fejezete alapján összeférhetetlenség, valamint akadályoztatásom 
esetén kötelezettségvállalási, utalványozási jogkör gyakorlására 2022. év március hó 1. napjától 
felhatalmazom a Hatvani Polgármesteri Hivatal hatósági irodavezetőjét: 
 

NAGY MÁRTA – t 
 

a következő feltételek mellett: 
A felhatalmazott személy a kötelezettségvállalási, utalványozási jogkör gyakorlására – az 
összeférhetetlenség esetét kivéve – Hatvan Város Önkormányzata költségvetési rendeletében 
szereplő hatósági és szociális feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások tekintetében jogosult.  
 
A jogkört az erre felhatalmazott/kijelölt személy a Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, 
érvényesítés rendjének szabályzata, valamint a hatályos jogszabályok szerint köteles gyakorolni. 
 
Hatvan, 2022. év február hó ….. nap 
 
 

………………………………………………………  ……………………………………………………… 
                Horváth Richárd     dr. Kovács Éva 

                 polgármester           jegyző 
 
A kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási, utalványozási jogkör gyakorlásáról szóló 
felhatalmazás/kijelölés egy példányát átvettem. 
 
Hatvan, 2022. február hó ….. nap   
 
         ……………………………………………………. 
                                                                                                                                        Nagy Márta 
                                                                                                                               hatósági irodavezető 
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1. számú melléklet / 6. 

Hatvan Város Önkormányzata 
Horváth Richárd polgármester 
 
Ügyiratszám:………………./2022. 

Schósz Gabriella műszaki- és városfejlesztési irodavezető (felhatalmazott/kijelölt személy neve, 
beosztása) 

F E L H A T A L M A Z Á S/ K I J E L Ö L É S 

A Hatvani Polgármesteri Hivatal Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés 
rendjének szabályzata  II., IV., VI. fejezete alapján összeférhetetlenség, valamint akadályoztatásom 
esetén kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási, utalványozási jogkör gyakorlására                        
2022. év március hó 1. napjától felhatalmazom Hatvani Polgármesteri Hivatal műszaki- és 
városfejlesztési irodavezetőjét: 
 

SCHÓSZ GABRIELLA – t 
 

a következő feltételek mellett: 
A felhatalmazott személy a kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási, utalványozási jogkör 
gyakorlására – az összeférhetetlenség esetét kivéve – Hatvan Város Önkormányzata költségvetési 
rendeletében szereplő városüzemeltetési, felhalmozási kiadások, közvetített- továbbszámlázott 
szolgáltatások, egyéb műszaki jellegű feladatok bevételei és kiadásai tekintetében jogosult.  
 
A jogkört az erre felhatalmazott/kijelölt személy a Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, 
érvényesítés rendjének szabályzata, valamint a hatályos jogszabályok szerint köteles gyakorolni. 
 
Hatvan, 2022. év február hó ….. nap 
 
 

………………………………………………………  ……………………………………………………… 
                Horváth Richárd     dr. Kovács Éva 

                 polgármester           jegyző 
 
A kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási, utalványozási jogkör gyakorlásáról szóló 
felhatalmazás/kijelölés egy példányát átvettem. 
 
Hatvan, 2022. február hó ….. nap   
 
         ……………………………………………………. 
                       Schósz Gabriella 
                           irodavezető  
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1. számú melléklet / 7. 

Hatvan Város Önkormányzata 
Horváth Richárd polgármester 
 
Ügyiratszám:………………./2022. 

Kovács Sándor műszaki- és városfejlesztési irodavezető helyettes (felhatalmazott/kijelölt személy 
neve, beosztása) 

F E L H A T A L M A Z Á S/ K I J E L Ö L É S 

A Hatvani Polgármesteri Hivatal Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés 
rendjének szabályzata  II., IV., VI. fejezete alapján összeférhetetlenség, valamint akadályoztatásom 
esetén kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási, utalványozási jogkör gyakorlására                       
2022. év március hó 1. napjától felhatalmazom Hatvani Polgármesteri Hivatal műszaki- és 
városfejlesztési irodavezető helyettesét: 
 

KOVÁCS SÁNDOR – t 
 

a következő feltételek mellett: 
A felhatalmazott személy a kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási, utalványozási jogkör 
gyakorlására – az összeférhetetlenség esetét kivéve – Hatvan Város Önkormányzata költségvetési 
rendeletében szereplő városüzemeltetési, felhalmozási kiadások, közvetített- továbbszámlázott 
szolgáltatások, egyéb műszaki jellegű feladatok bevételei és kiadásai tekintetében jogosult.  
 
A jogkört az erre felhatalmazott/kijelölt személy a Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, 
érvényesítés rendjének szabályzata, valamint a hatályos jogszabályok szerint köteles gyakorolni. 
 
Hatvan, 2022. év február hó ….. nap 
 
 

………………………………………………………  ……………………………………………………… 
                Horváth Richárd     dr. Kovács Éva 

                 polgármester           jegyző 
 
A kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási, utalványozási jogkör gyakorlásáról szóló 
felhatalmazás/kijelölés egy példányát átvettem. 
 
Hatvan, 2022. február hó ….. nap   
 
         ……………………………………………………. 
                       Kovács Sándor 
                  irodavezető helyettes  
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1. számú melléklet/8. 

Hatvan Város Önkormányzata 
Horváth Richárd polgármester 
 
Ügyiratszám:………………./2022. 

Nagyné Horváth Judit osztályvezető (kijelölt személy neve, beosztása) 

 

F E L H A T A L M A Z Á S/ K I J E L Ö L É S 

A Hatvani Polgármesteri Hivatal Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés 
rendjének szabályzata  II., IV. fejezete alapján összeférhetetlenség, valamint akadályoztatásom 
esetén kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási jogkör gyakorlására 2022. év március hó 1. napjától 
felhatalmazom a Hatvani Polgármesteri Hivatal általános igazgatási osztályvezetőjét: 
 

NAGYNÉ HORVÁTH JUDIT –ot 
 

a következő feltételek mellett: 
A kijelölt személy a kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási jogkör gyakorlására – az 
összeférhetetlenség esetét kivéve – Hatvan Város Önkormányzata költségvetési rendeletében 
szereplő alábbi bevételek és kiadások tekintetében jogosult: szociális és általános igazgatási 
támogatások, feladatokhoz kapcsolódó kiadások, végrehajtási ügyek. 
 
A jogkört az erre kijelölt személy a Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés 
rendjének szabályzata, valamint a hatályos jogszabályok szerint köteles gyakorolni. 
 
Hatvan, 2022. év február hó ….. nap 
 
        ……………………………………………………… 
                    Horváth Richárd  
         polgármester  
 
A teljesítésigazolási jogkör gyakorlásáról szóló kijelölés egy példányát átvettem. 
 
Hatvan, 2022. február hó ….. nap   
         ……………………………………………………. 
                               Nagyné Horváth Judit 
                         osztályvezető 
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1. számú melléklet /9. 

Hatvan Város Önkormányzata 
Horváth Richárd polgármester 
 
Ügyiratszám:………………./2022. 

Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető (kijelölt személy neve, beosztása) 

K I J E L Ö L É S 

A Hatvani Polgármesteri Hivatal Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés 
rendjének szabályzata  III/2. fejezete alapján összeférhetetlenség, valamint akadályoztatásom esetén 
pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlására 2022. év március hó 1. napjától kijelölöm Hatvani 
Polgármesteri Hivatal gazdálkodási irodavezetőjét: 
 

JOHANCSIK MÓNIKA – t 
 

a következő feltételek mellett: 
A kijelölt személy a pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlására – az összeférhetetlenség esetét kivéve 
– Hatvan Város Önkormányzata költségvetési rendeletében szereplő bevételek és kiadások, valamint 
Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata és a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás bevételei és kiadásai tekintetében jogosult.  
 
A jogkört az erre kijelölt személy a Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés 
rendjének szabályzata, valamint a hatályos jogszabályok szerint köteles gyakorolni. 
 
Hatvan, 2022. év február hó ….. nap 
 
 

………………………………………………………  ……………………………………………………… 
                Horváth Richárd     dr. Kovács Éva 

                 polgármester           jegyző 
 
A pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlásáról szóló kijelölés egy példányát átvettem. 
 
Hatvan, 2022. február hó ….. nap   
 
         ……………………………………………………. 
         Johancsik Mónika 
                                                                                                                            gazdálkodási irodavezető 
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1. számú melléklet /10. 

Hatvan Város Önkormányzata 
Horváth Richárd polgármester 
 
Ügyiratszám:………………./2022. 

Rékasi Éva osztályvezető (kijelölt személy neve, beosztása) 

K I J E L Ö L É S 

A Hatvani Polgármesteri Hivatal Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés 
rendjének szabályzata  III/2. fejezete alapján összeférhetetlenség, valamint akadályoztatásom esetén 
pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlására 2022. év március hó 1. napjától kijelölöm Hatvani 
Polgármesteri Hivatal számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezetőjét: 
 

RÉKASI ÉVÁ – t 
 

a következő feltételek mellett: 
A kijelölt személy a pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlására – az összeférhetetlenség esetét kivéve 
– Hatvan Város Önkormányzata költségvetési rendeletében szereplő bevételek és kiadások, valamint 
Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata és a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás bevételei és kiadásai tekintetében jogosult.  
 
A jogkört az erre kijelölt személy a Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés 
rendjének szabályzata, valamint a hatályos jogszabályok szerint köteles gyakorolni. 
 
Hatvan, 2022. év február hó ….. nap 
 
 

………………………………………………………  ……………………………………………………… 
                Horváth Richárd     dr. Kovács Éva 

                 polgármester           jegyző 
 
A pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlásáról szóló kijelölés egy példányát átvettem. 
 
Hatvan, 2022. február hó ….. nap   
 
         ……………………………………………………. 
                  Rékasi Éva 
                                                                                                                                     osztályvezető 
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1. számú melléklet / 11. 

Hatvan Város Önkormányzata 
Horváth Richárd polgármester 
 
Ügyiratszám:………………./2022. 

Tóthné Jakab Ágnes költségvetési ügyintéző (kijelölt személy neve, beosztása) 

 

K I J E L Ö L É S 

A Hatvani Polgármesteri Hivatal Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés 
rendjének szabályzata  III/2. fejezete alapján összeférhetetlenség, valamint akadályoztatásom esetén 
pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlására 2022. év március hó 1. napjától kijelölöm Hatvani 
Polgármesteri Hivatal költségvetési ügyintézőjét: 
 

TÓTHNÉ JAKAB ÁGNES – t 
 

a következő feltételek mellett: 
A kijelölt személy a pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlására – az összeférhetetlenség esetét 
kivéve– Hatvan Város Önkormányzata költségvetési rendeletében szereplő bevételek tekintetében 
jogosult.  
 
A jogkört az erre kijelölt személy a Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés 
rendjének szabályzata, valamint a hatályos jogszabályok szerint köteles gyakorolni. 
 
Hatvan, 2022. év február hó ….. nap 
 
 

………………………………………………………  ……………………………………………………… 
                Horváth Richárd     dr. Kovács Éva 

                 polgármester           jegyző 
 
A pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlásáról szóló kijelölés egy példányát átvettem. 
 
Hatvan, 2022. február hó ….. nap   
 
         ……………………………………………………. 
          Tóthné Jakab Ágnes 
                                                                                                                            költségvetési ügyintéző           
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1. számú melléklet / 12. 

Hatvan Város Önkormányzata 
Horváth Richárd polgármester 
 
Ügyiratszám:………………./2022. 

Farkas Zoltánné költségvetési ügyintéző (kijelölt személy neve, beosztása) 

K I J E L Ö L É S 

A Hatvani Polgármesteri Hivatal Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés 
rendjének szabályzata  V.  fejezete alapján összeférhetetlenség, valamint akadályoztatásom esetén 
érvényesítési jogkör gyakorlására 2022. év március hó 1. napjától kijelölöm Hatvani Polgármesteri 
Hivatal költségvetési ügyintézőjét: 
 

FARKAS ZOLTÁNNÉ - t 
 

a következő feltételek mellett: 
A felhatalmazott személy az érvényesítési jogkör gyakorlására – az összeférhetetlenség esetét kivéve 
– Hatvan Város Önkormányzata költségvetési rendeletében szereplő bevételek és kiadások, valamint 
Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata és a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás bevételei és kiadásai tekintetében jogosult.  
 
A jogkört az erre kijelölt személy a Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés 
rendjének szabályzata, valamint a hatályos jogszabályok szerint köteles gyakorolni. 
 
Hatvan, 2022. év február hó ….. nap 
 
 

………………………………………………………  ……………………………………………………… 
                Horváth Richárd     dr. Kovács Éva 

                 polgármester           jegyző 
 
Az érvényesítési jogkör gyakorlásáról szóló kijelölés egy példányát átvettem. 
 
Hatvan, 2022. február hó ….. nap  
                                                                          
                                                                                                     ……………………………………………………. 
        Farkas Zoltánné 
                                                                                                           költségvetési ügyintéző 
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1. számú melléklet /13. 

Hatvan Város Önkormányzata 
Horváth Richárd polgármester 
 
Ügyiratszám:………………./2022. 

Szép Éva költségvetési ügyintéző (kijelölt személy neve, beosztása) 

K I J E L Ö L É S 

A Hatvani Polgármesteri Hivatal Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés 
rendjének szabályzata  V.  fejezete alapján összeférhetetlenség, valamint akadályoztatásom esetén 
érvényesítési jogkör gyakorlására 2022. év március hó 1. napjától kijelölöm Hatvani Polgármesteri 
Hivatal költségvetési ügyintézőjét: 
 

SZÉP ÉVÁ- t 
 

a következő feltételek mellett: 
A felhatalmazott személy az érvényesítési jogkör gyakorlására – az összeférhetetlenség esetét kivéve 
– Hatvan Város Önkormányzata költségvetési rendeletében szereplő bevételek és kiadások, valamint 
Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata és a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás bevételei és kiadásai tekintetében jogosult.  
 
A jogkört az erre kijelölt személy a Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés 
rendjének szabályzata, valamint a hatályos jogszabályok szerint köteles gyakorolni. 
 
Hatvan, 2022. év február hó ….. nap 
 
 

………………………………………………………  ……………………………………………………… 
                Horváth Richárd     dr. Kovács Éva 

                 polgármester           jegyző 
 
Az érvényesítési jogkör gyakorlásáról szóló kijelölés egy példányát átvettem. 
 
Hatvan, 2022. február hó ….. nap   
 
         ……………………………………………………. 
               Szép Éva 
                                                                                                                          költségvetési ügyintéző 
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1. számú melléklet /14. 

Hatvan Város Önkormányzata 
Horváth Richárd polgármester 
 
Ügyiratszám:………………./2022. 

Forgács Linda költségvetési ügyintéző (kijelölt személy neve, beosztása) 

K I J E L Ö L É S 

A Hatvani Polgármesteri Hivatal Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés 
rendjének szabályzata  V.  fejezete alapján összeférhetetlenség, valamint akadályoztatásom esetén 
érvényesítési továbbá pénztár ellenőri jogkör gyakorlására 2022. év március hó 1. napjától kijelölöm 
Hatvani Polgármesteri Hivatal költségvetési ügyintézőjét: 
 

FORGÁCS LINDA - t 
 

a következő feltételek mellett: 
A felhatalmazott személy az érvényesítési, pénzügyi ellenőri jogkör gyakorlására – az 
összeférhetetlenség esetét kivéve – Hatvan Város Önkormányzata költségvetési rendeletében 
szereplő bevételek és kiadások, valamint Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata és a 
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás bevételei és kiadásai 
tekintetében jogosult.  
 
A jogkört az erre kijelölt személy a Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés 
rendjének szabályzata, valamint a hatályos jogszabályok szerint köteles gyakorolni. 
 
Hatvan, 2022. év február hó ….. nap 
 
 

………………………………………………………  ……………………………………………………… 
                Horváth Richárd     dr. Kovács Éva 

                 polgármester           jegyző 
 
A pénzügyi ellenőri jogkör gyakorlásáról szóló kijelölés egy példányát átvettem. 
 
Hatvan, 2022. február hó ….. nap   
 
         ……………………………………………………. 
         Forgács Linda 
                                                                                                                        költségvetési ügyintéző                          
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1. számú melléklet/15. 

Hatvan Város Önkormányzata 
Horváth Richárd polgármester 
Ügyiratszám:………………./2022. 

Tóth Ivett pályázati osztályvezető (meghatalmazott/kijelölt személy neve, beosztása) 

K I J E L Ö L É S 

A Hatvani Polgármesteri Hivatal Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés 
rendjének szabályzata IV.  fejezete alapján összeférhetetlenség, valamint akadályoztatásom esetén 
teljesítésigazolási jogkör gyakorlására 2022. év március hó 1. napjától kijelölöm Hatvani 
Polgármesteri Hivatal pályázati osztályvezetőjét: 
 

TÓTH IVETT –et 
 

a következő feltételek mellett: 
A felhatalmazott személy a teljesítésigazolási jogkör gyakorlására – az összeférhetetlenség esetét 
kivéve – Hatvan Város Önkormányzata költségvetési rendeletében szereplő Európai Uniós és egyéb 
támogatások bevételei és kiadásai tekintetében, valamint Schósz Gabriella irodavezető távolléte 
esetén a városüzemeltetési feladatok, felhalmozási kiadások tekintetében jogosult.  
 
A jogkört az erre kijelölt személy a Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés 
rendjének szabályzata, valamint a hatályos jogszabályok szerint köteles gyakorolni. 
 
Hatvan, 2022. év február hó ….. nap 
 
 

………………………………………………………  ……………………………………………………… 
                Horváth Richárd     dr. Kovács Éva 

                 polgármester           jegyző 
 
A teljesítésigazolási jogkör gyakorlásáról szóló kijelölés egy példányát átvettem. 
 
 
Hatvan, 2022. február hó ….. nap   
                                                                                               ……………………………………………………. 
         Tóth Ivett 
        pályázati osztályvezető  
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1. számú melléklet/16. 

Hatvan Város Önkormányzata 
Horváth Richárd polgármester 
 
Ügyiratszám:………………./2022. 

Baranyi Lajosné osztályvezető (kijelölt személy neve, beosztása) 

F E L H A T A L M A Z Á S/ K I J E L Ö L É S 

A Hatvani Polgármesteri Hivatal Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés 
rendjének szabályzata IV. fejezete alapján összeférhetetlenség, valamint akadályoztatásom esetén 
teljesítés igazolási jogkör gyakorlására 2022. év március hó 1. napjától kijelölöm Hatvani 
Polgármesteri Hivatal műszaki-koordinációs és beruházási osztályvezetőjét: 
 

BARANYI LAJOSNÉ -t 
 

a következő feltételek mellett: 
A felhatalmazott személy a teljesítésigazolási jogkör gyakorlására – az összeférhetetlenség esetét 
kivéve – Hatvan Város Önkormányzata költségvetési rendeletében szereplő útépítéssel, 
járdafelújítással, forgalomtechnikai elemekkel, utcanév táblákkal, hídvizsgálattal, műszaki szakértői 
díjakkal kapcsolatos kiadások tekintetében, valamint Schósz Gabriella irodavezető távolléte esetén a 
városüzemeltetési feladatok, felhalmozási kiadások tekintetében jogosult.  
 
A jogkört az erre kijelölt személy a Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés 
rendjének szabályzata, valamint a hatályos jogszabályok szerint köteles gyakorolni. 
 
Hatvan, 2022. év február hó ….. nap 
 

………………………………………………………  ……………………………………………………… 
                Horváth Richárd     dr. Kovács Éva 

                 polgármester           jegyző 
 
A teljesítésigazolási jogkör gyakorlásáról szóló kijelölés egy példányát átvettem. 
 
Hatvan, 2022. február hó ….. nap   
         ……………………………………………………. 
         Baranyi Lajosné 
                                                                                           műszaki-koordinációs és beruházási osztályvezető 
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1. számú melléklet/17. 

Hatvan Város Önkormányzata 
Horváth Richárd polgármester 
 
Ügyiratszám:………………./2022. 

Misi Balázs ügyintéző (kijelölt személy neve, beosztása) 

K I J E L Ö L É S 

A Hatvani Polgármesteri Hivatal Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés 
rendjének szabályzata IV.  fejezete alapján összeférhetetlenség, valamint akadályoztatásom esetén 
teljesítésigazolási jogkör gyakorlására 2022. év március hó 1. napjától felhatalmazom Hatvani 
Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőjét: 
 

MISI BALÁZS – t 
 

a következő feltételek mellett: 
A kijelölt személy a teljesítésigazolási gyakorlására – az összeférhetetlenség esetét kivéve – Hatvan 
Város Önkormányzata költségvetési rendeletében szereplő költségvetési rendeletében szereplő 
útépítéssel, járdafelújítással, forgalomtechnikai elemekkel, utcanév táblákkal, hídvizsgálattal, műszaki 
szakértői díjakkal, utak üzemeltetésével kapcsolatos kiadások tekintetében jogosult.  
 
A jogkört az erre kijelölt személy a Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés 
rendjének szabályzata, valamint a hatályos jogszabályok szerint köteles gyakorolni. 
 
 
Hatvan, 2022. év február hó ….. nap 
 
 

………………………………………………………  ……………………………………………………… 
                Horváth Richárd     dr. Kovács Éva 

                 polgármester           jegyző 
 
A teljesítésigazolási jogkör gyakorlásáról szóló kijelölés egy példányát átvettem. 
 
Hatvan, 2022. február hó ….. nap   
         ……………………………………………………. 
                                                                                                                                     Misi Balázs 
                                                                                                                                       ügyintéző 
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1. számú melléklet/18. 

Hatvan Város Önkormányzata 
Horváth Richárd polgármester 
 
Ügyiratszám:………………./2022. 

Dr. Egyed László ügyintéző (kijelölt személy neve, beosztása) 

K I J E L Ö L É S 

A Hatvani Polgármesteri Hivatal Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés 
rendjének szabályzata IV.  fejezete alapján összeférhetetlenség, valamint akadályoztatásom esetén 
teljesítésigazolási jogkör gyakorlására 2022. év március hó 1. napjától felhatalmazom a Hatvani 
Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőjét: 
 

DR. EGYED LÁSZLÓ – t 
 

a következő feltételek mellett: 
A kijelölt személy a teljesítésigazolási jogkör gyakorlására – az összeférhetetlenség esetét kivéve – 
Hatvan Város Önkormányzata költségvetési rendeletében szereplő távfelügyelethez kapcsolódó 
kiadások tekintetében jogosult.  
 
A jogkört az erre kijelölt személy a Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés 
rendjének szabályzata, valamint a hatályos jogszabályok szerint köteles gyakorolni. 
 
Hatvan, 2022. év február hó ….. nap 
 
 

………………………………………………………  ……………………………………………………… 
                Horváth Richárd     dr. Kovács Éva 

                 polgármester           jegyző 
 
A teljesítésigazolási jogkör gyakorlásáról szóló felhatalmazás/kijelölés egy példányát átvettem. 
 
Hatvan, 2022. február hó ….. nap   
 
         ……………………………………………………. 
                                                                                                                                dr. Egyed László 
                                                                                                                                    ügyintéző 
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1. számú melléklet/19. 

Hatvan Város Önkormányzata 
Horváth Richárd polgármester 
 
Ügyiratszám:………………./2022. 

Papp Csaba ügyintéző (kijelölt személy neve, beosztása) 

K I J E L Ö L É S 

A Hatvani Polgármesteri Hivatal Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés 
rendjének szabályzata IV.  fejezete alapján összeférhetetlenség, valamint akadályoztatásom esetén 
teljesítésigazolási jogkör gyakorlására2022. év március hó 1. napjától felhatalmazom a Hatvani 
Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőjét: 
 

PAPP CSABÁ – t 
 

a következő feltételek mellett: 
A kijelölt személy a teljesítésigazolási jogkör gyakorlására – az összeférhetetlenség esetét kivéve – 
Hatvan Város Önkormányzata költségvetési rendeletében szereplő tervezéshez, építési naplóhoz 
kapcsolódó díjak, magasépítési beruházások, intézmény- és lakás felújítási, karbantartási, kiadások 
tekintetében jogosult.  
 
A jogkört az erre kijelölt személy a Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés 
rendjének szabályzata, valamint a hatályos jogszabályok szerint köteles gyakorolni. 
 
Hatvan, 2022. év február hó ….. nap 
 
 

………………………………………………………  ……………………………………………………… 
                Horváth Richárd     dr. Kovács Éva 

                 polgármester           jegyző 
 
A teljesítésigazolási jogkör gyakorlásáról szóló felhatalmazás/kijelölés egy példányát átvettem. 
 
Hatvan, 2022. február hó ….. nap   
         ……………………………………………………. 
                                                                                                                            Papp Csaba 
                                                                                                                            ügyintéző 
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1. számú melléklet/20. 

Hatvan Város Önkormányzata 
Horváth Richárd polgármester 
 
Ügyiratszám:………………./2022. 

Molnár Zoltán ügyintéző (kijelölt személy neve, beosztása) 

K I J E L Ö L É S 

A Hatvani Polgármesteri Hivatal Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés 
rendjének szabályzata IV.  fejezete alapján összeférhetetlenség, valamint akadályoztatásom esetén 
teljesítésigazolási jogkör gyakorlására 2022. év március hó 1. napjától felhatalmazom a Hatvani 
Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőjét: 
 

MOLNÁR ZOLTÁN – t 
 

a következő feltételek mellett: 
A kijelölt személy a teljesítésigazolási jogkör gyakorlására – az összeférhetetlenség esetét kivéve – 
Hatvan Város Önkormányzata költségvetési rendeletében szereplő vagyonnyilvántartás- és 
gazdálkodás, értékbecslés, e-közmű nyilvántartási, erdőápolási, feladatkörébe tartozó felhalmozási 
kiadások tekintetében jogosult.  
 
A jogkört az erre kijelölt személy a Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés 
rendjének szabályzata, valamint a hatályos jogszabályok szerint köteles gyakorolni. 
 
Hatvan, 2022. év február hó ….. nap 
 
 

………………………………………………………  ……………………………………………………… 
                Horváth Richárd     dr. Kovács Éva 

                 polgármester           jegyző 
 
A teljesítésigazolási jogkör gyakorlásáról szóló kijelölés egy példányát átvettem. 
 
Hatvan, 2022. február hó ….. nap   
         ……………………………………………………. 
                      Molnár Zoltán 
                                                                                                                                  ügyintéző 
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1. számú melléklet/21. 

Hatvan Város Önkormányzata 
Horváth Richárd polgármester 
 
Ügyiratszám:………………./2022. 

Kujbus Zsolt ügyintéző (kijelölt személy neve, beosztása) 

K I J E L Ö L É S 

A Hatvani Polgármesteri Hivatal Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés 
rendjének szabályzata IV.  fejezete alapján összeférhetetlenség, valamint akadályoztatásom esetén 
teljesítésigazolási jogkör gyakorlására 2022. év március hó 1. napjától felhatalmazom a Hatvani 
Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőjét: 
 

KUJBUS ZSOLT – t 
 

a következő feltételek mellett: 
A kijelölt személy a teljesítésigazolási jogkör gyakorlására – az összeférhetetlenség esetét kivéve – 
Hatvan Város Önkormányzata költségvetési rendeletében szereplő szennyvízvezeték karbantartás, 
árvízvédelem, csapadékvizes szakterülethez kapcsolódó tervezés, működés, karbantartás, beruházás, 
szakértői díjak kiadásai tekintetében jogosult.  
A jogkört az erre kijelölt személy a Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés 
rendjének szabályzata, valamint a hatályos jogszabályok szerint köteles gyakorolni. 
 
Hatvan, 2022. év február hó ….. nap 
 
 

………………………………………………………  ……………………………………………………… 
                Horváth Richárd     dr. Kovács Éva 

                 polgármester           jegyző 
 
A teljesítésigazolási jogkör gyakorlásáról szóló kijelölés egy példányát átvettem. 
 
Hatvan, 2022. február hó ….. nap  
  
         ……………………………………………………. 
                                                                                                                                 Kujbus Zsolt 
                                                                                                                                   ügyintéző                     
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1. számú melléklet/22. 

Hatvan Város Önkormányzata 
Horváth Richárd polgármester 
 
Ügyiratszám:………………./2022. 

Horváth László ügyintéző (kijelölt személy neve, beosztása) 

K I J E L Ö L É S 

A Hatvani Polgármesteri Hivatal Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés 
rendjének szabályzata IV.  fejezete alapján összeférhetetlenség, valamint akadályoztatásom esetén 
teljesítésigazolási jogkör gyakorlására 2022. év március hó 1. napjától felhatalmazom a Hatvani 
Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőjét: 
 

HORVÁTH LÁSZLÓ – t 
  

a következő feltételek mellett: 
A kijelölt személy a teljesítésigazolási jogkör gyakorlására – az összeférhetetlenség esetét kivéve – 
Hatvan Város Önkormányzata költségvetési rendeletében szereplő közvilágításhoz és 
díszkivilágításhoz, intézményi világításhoz és fűtéshez, közkifolyókhoz  kapcsolódó működési, 
karbantartási, beruházási kiadások; intézmények és bérlakások felújításával, karbantartásával 
kapcsolatos kiadások;  Kisgombosi és Grassalkovich major ivóvízellátása; továbbszámlázott közüzemi 
díjak, közműfejlesztés, bérlakások és szivattyúházak távfelügyeleti rendszerű üzemeltetés, 
energetikai tevékenységek kiadásai tekintetében jogosult.  
A jogkört az erre kijelölt személy a Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés 
rendjének szabályzata, valamint a hatályos jogszabályok szerint köteles gyakorolni. 
 
Hatvan, 2022. év február hó ….. nap 
 
 

………………………………………………………  ……………………………………………………… 
                Horváth Richárd     dr. Kovács Éva 

                 polgármester           jegyző 
 
A teljesítésigazolási jogkör gyakorlásáról szóló kijelölés egy példányát átvettem. 
 
Hatvan, 2022. február hó ….. nap   
         ……………………………………………………. 
                                                                                                                                   Horváth László  
                                                                                                                                      ügyintéző 
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1. számú melléklet/23. 

Hatvan Város Önkormányzata 
Horváth Richárd polgármester 
 
Ügyiratszám:………………./2022. 

Farkasné Szűcs Daniella ügyintéző (kijelölt személy neve, beosztása) 

K I J E L Ö L É S 

A Hatvani Polgármesteri Hivatal Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés 
rendjének szabályzata IV. fejezete alapján összeférhetetlenség, valamint akadályoztatásom esetén 
teljesítésigazolási jogkör gyakorlására 2022. év március hó 1. napjától felhatalmazom a Hatvani 
Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőjét: 
 

FARKASNÉ SZŰCS DANIELLÁ – t 
 

a következő feltételek mellett: 
A kijelölt személy a teljesítésigazolási jogkör gyakorlására – az összeférhetetlenség esetét kivéve –  
Hatvan Város Önkormányzata költségvetési rendeletében szereplő alábbi kiadások tekintetében 
jogosult: mezőgazdasági- állategészségügyi- környezetvédelmi- munkavédelmi- jégpálya 
működtetésével-hulladékkal- közszolgáltatással, dögúttal kapcsolatos  feladatok, utcabútorok 
beszerzése, telepítése, növénybeszerzés közterületre, muskátli beszerzés, „Tiszta virágos Hatvanért” 
és Legszebb konyhakert” díj,  tűz-és érintésvédelem. 
 
A jogkört az erre kijelölt személy a Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés 
rendjének szabályzata, valamint a hatályos jogszabályok szerint köteles gyakorolni. 
 
Hatvan, 2022. év február hó ….. nap 
 

………………………………………………………  ……………………………………………………… 
                Horváth Richárd     dr. Kovács Éva 

                 polgármester           jegyző 
 
A teljesítésigazolási jogkör gyakorlásáról szóló kijelölés egy példányát átvettem. 
 
Hatvan, 2022. február hó ….. nap   
         ……………………………………………………. 
                                          Farkasné Szűcs Daniella 
                                                                                                                                     ügyintéző 
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1. számú melléklet/24. 

Hatvan Város Önkormányzata 
Horváth Richárd polgármester 
 
Ügyiratszám:………………./2022. 

Szedmák Péter ügyintéző (kijelölt személy neve, beosztása) 

K I J E L Ö L É S 

A Hatvani Polgármesteri Hivatal Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés 
rendjének szabályzata IV.  fejezete alapján összeférhetetlenség, valamint akadályoztatásom esetén 
teljesítésigazolási jogkör gyakorlására 2022. év március hó 1. napjától felhatalmazom a Hatvani 
Polgármesteri Hivatal ügyintézőjét: 
 

SZEDMÁK PÉTER – t 
 

a következő feltételek mellett: 
A kijelölt személy a teljesítésigazolási jogkör gyakorlására – az összeférhetetlenség esetét kivéve – 
Hatvan Város Önkormányzata költségvetési rendeletében szereplő alábbi kiadások tekintetében 
jogosult: a Hatvani Multifunkciós Sport- és Rendezvénycsarnok és a Jégcsarnok kivitelezéséhez 
kapcsolódó kiadások. 
 
A jogkört az erre kijelölt személy a Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés 
rendjének szabályzata, valamint a hatályos jogszabályok szerint köteles gyakorolni. 
 
Hatvan, 2022. év február hó ….. nap 
 
 

………………………………………………………  ……………………………………………………… 
                Horváth Richárd     dr. Kovács Éva 

                 polgármester           jegyző 
           
 
A teljesítésigazolási jogkör gyakorlásáról szóló kijelölés egy példányát átvettem. 
 
Hatvan, 2022. február hó ….. nap   
 
         ……………………………………………………. 
                                                                                                                               Szedmák Péter 
                                                                                                                                   ügyintéző 
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1. számú melléklet/25. 

Hatvan Város Önkormányzata 
Horváth Richárd polgármester 
 
Ügyiratszám:………………./2022. 

Schmidt Gábor ügyintéző (kijelölt személy neve, beosztása) 

K I J E L Ö L É S 

A Hatvani Polgármesteri Hivatal Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés 
rendjének szabályzata IV.  fejezete alapján összeférhetetlenség, valamint akadályoztatásom esetén 
teljesítésigazolási jogkör gyakorlására 2022. év március hó 1. napjától felhatalmazom a Hatvani 
Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőjét: 
 

SCHMIDT GÁBOR – t 
 

a következő feltételek mellett: 
A kijelölt személy a teljesítésigazolási jogkör gyakorlására – az összeférhetetlenség esetét kivéve – 
Hatvan Város Önkormányzata költségvetési rendeletében szereplő alábbi kiadások tekintetében 
jogosult: magasépítési beruházások tervezése, lakásfelújítás, intézmény felújítás, karbantartás, 
tervezéshez, építési naplóhoz tartozó díjak.  
 
A jogkört az erre kijelölt személy a Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés 
rendjének szabályzata, valamint a hatályos jogszabályok szerint köteles gyakorolni. 
 
Hatvan, 2022. év február hó ….. nap 
 
 

………………………………………………………  ……………………………………………………… 
                Horváth Richárd     dr. Kovács Éva 

                 polgármester           jegyző 
              
 
A teljesítésigazolási jogkör gyakorlásáról szóló kijelölés egy példányát átvettem. 
 
Hatvan, 2022. február hó ….. nap   
         ……………………………………………………. 
                          Schmidt Gábor 
                  ügyintéző 
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1. számú melléklet/26. 

Hatvan Város Önkormányzata 
Horváth Richárd polgármester 
 
Ügyiratszám:………………./2022. 

Szabó Alexandra osztályvezető (kijelölt személy neve, beosztása) 

K I J E L Ö L É S 

A Hatvani Polgármesteri Hivatal Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés 
rendjének szabályzata IV.  fejezete alapján összeférhetetlenség, valamint akadályoztatásom esetén 
teljesítésigazolási jogkör gyakorlására 2022. év március hó 1. napjától felhatalmazom a Hatvani 
Polgármesteri Hivatal közterület-felügyeleti osztályvezetőjét: 
 

SZABÓ ALEXANDRÁ – t 
 

a következő feltételek mellett: 
A kijelölt személy a teljesítésigazolás gyakorlására – az összeférhetetlenség esetét kivéve – Hatvan 
Város Önkormányzata költségvetési rendeletében szereplő közterületi bírság visszafizetése 
tekintetében jogosult. 
 
A jogkört az erre kijelölt személy a Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés 
rendjének szabályzata, valamint a hatályos jogszabályok szerint köteles gyakorolni. 
 
Hatvan, 2022. év február hó ….. nap 
 
        ……………………………………………………… 
                    Horváth Richárd  

                                                                                                                  polgármester 
             
A teljesítésigazolási jogkör gyakorlásáról szóló kijelölés egy példányát átvettem. 
 
Hatvan, 2022. február hó ….. nap   
         ……………………………………………………. 
         Szabó Alexandra 
                                                                                                                                   osztályvezető 
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1. számú melléklet/27. 

Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
Baranyi Béla elnök 
 
Ügyiratszám:………………./2022. 

Baranyi Katalin képviselő (felhatalmazott/kijelölt személy neve, beosztása) 

 

F E L H A T A L M A Z Á S/ K I J E L Ö L É S 

A Hatvani Polgármesteri Hivatal Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés 
rendjének szabályzata  II., IV., IV. fejezete alapján összeférhetetlenség, valamint akadályoztatásom 
esetén kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási, utalványozási jogkör gyakorlására 2022. év március 
hó 1. napjától felhatalmazom Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőjét: 
 

BARANYI KATALINT – t 
 

a következő feltételek mellett: 
A felhatalmazott személy a kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási, utalványozási jogkör 
gyakorlására – az összeférhetetlenség esetét kivéve – Hatvan Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatának költségvetési rendeletében szereplő bevételek és kiadások tekintetében jogosult.  
A jogkört az erre felhatalmazott/kijelölt személy a Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, 
érvényesítés rendjének szabályzata, valamint a hatályos jogszabályok szerint köteles gyakorolni. 
 
Hatvan, 2022. év február hó ….. nap 
 
        ……………………………………………………… 
                         Baranyi Béla   
                                            elnök 
A kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási, utalványozási jogkör gyakorlásáról szóló 
felhatalmazás/kijelölés egy példányát átvettem. 
 
 
Hatvan, 2022. február hó ….. nap   
         ……………………………………………………. 
         Baranyi Katalin 
                                                                                                                                      képviselő 
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1. számú melléklet/28. 

Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 
Kómár József elnök 
 
Ügyiratszám:………………./2022. 

Szabó Ádám társulási tanács tagja (felhatalmazott/kijelölt személy neve, beosztása) 

 

F E L H A T A L M A Z Á S/ K I J E L Ö L É S 

A Hatvani Polgármesteri Hivatal Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés 
rendjének szabályzata  II., IV., VI. fejezete alapján összeférhetetlenség, valamint akadályoztatásom 
esetén kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási, utalványozási jogkör gyakorlására 2022. év március 
hó 1. napjától felhatalmazom a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás tag-önkormányzatának polgármesterét: 
 

SZABÓ ÁDÁM –ot 
 

a következő feltételek mellett: 
A felhatalmazott személy a kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási, utalványozási jogkör 
gyakorlására – az összeférhetetlenség esetét kivéve – Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás költségvetési rendeletében szereplő, az elnök személyi juttatásaival 
kapcsolatos kiadások tekintetében jogosult.  
A jogkört az erre felhatalmazott/kijelölt személy a Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, 
érvényesítés rendjének szabályzata, valamint a hatályos jogszabályok szerint köteles gyakorolni. 
 
Hatvan, 2022. év február hó ….. nap 
        ……………………………………………………… 
                       Kómár József  
                                                                                                                                        elnök 
A kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási, utalványozási jogkör gyakorlásáról szóló 
felhatalmazás/kijelölés egy példányát átvettem. 
 
Hatvan, 2022. február hó ….. nap   
         ……………………………………………………. 
         Szabó Ádám 
                      felhatalmazott  
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2. számú melléklet 

…………………………….. ( szervezet megnevezése) 
…………………………… (felhatalmazó/kijelölő személy neve, beosztása) 
Ügyiratszám:…………/20.…… 
 

……………………………….. (felhatalmazott/kijelölt személy neve, beosztása) 

 

 

Értesítem, hogy a 20.…. év……….. hó ……napján kelt,  ………./20.…. szám alatt kiadott a 
kötelezettségvállalási, (vagy) pénzügyi ellenjegyzési, (vagy) utalványozási (vagy) érvényesítési (vagy) 
teljesítés igazolási jogkör gyakorlására szóló felhatalmazást/kijelölést 20.…. év ……. hó …. napjától 
visszavonom. 

Hatvan, 20…… év ……..hó …. nap 

 

     P.H. 

      …………………………………………………………………. 

      felhatalmazó, kijelölő személy neve, beosztása 
    

 

  

A kötelezettségvállalás, (vagy) pénzügyi ellenjegyzés, (vagy) teljesítésigazolás, (vagy) érvényesítés 
(vagy) utalványozési jogkör gyakorlásának visszavonásáról szóló értesítés egy példányát a mai napon 
átvettem. 

       

Hatvan, 20…… év ……..hó …. nap 

 

      …………………………………………………………………. 

                                 aláírás 

 

 

 

 



 

 

3. számú melléklet/1. 

NYILVÁNTARTÁS 
a kötelezettségvállalásra jogosult személyekről 

 
Sor- 
szám 

 
Név 

 
Beosztás 

Felhatalmazásra 
jogosító ügyirat száma, 

kelte  

 
Jogosult aláírása 

Jogosultság 
megszűnését elrendelő 

ügyirat száma, kelte 
időpontja 

1. Horváth Richárd polgármester    

2. Szinyei András alpolgármester    

3. Lestyán Balázs alpolgármester    

4. dr. Kovács Éva jegyző    

5. Lukács László aljegyző    

6. Nagy Márta hatósági irodavezető    

7. Schósz Gabriella műszaki- és városfejlesztési 
irodavezető 

   

8. Kovács Sándor műszaki- és városfejlesztési 
irodavezető helyettes 

   

A nyilvántartás csak a vonatkozó belső szabályzat, vagy általános (visszavonásig érvényes) felhatalmazás alapján kötelezettségvállalásra jogosultakat tartalmazza. Az ügyirat 
számát csak akkor kell feltüntetni, ha a jogosultság megszerzésére átruházott hatáskörben (felhatalmazással) került sor. 
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3. számú melléklet/2. 

NYILVÁNTARTÁS 
a kötelezettségvállalásra jogosult személyekről 

 
Sor- 
szám 

 
Név 

 
Beosztás 

Felhatalmazásra 
jogosító ügyirat 

száma, kelte  

 
Jogosult aláírása 

Jogosultság 
megszűnését elrendelő 

ügyirat száma, kelte 
időpontja 

9. Nagyné Horváth Judit általános igazgatási osztályvezető    

10. Nagyné Kis Gabriella  Hatvani Százszorszép Óvoda 
intézményvezetője 

   

11. Pető Lászlóné  Hatvani Brunszvik Teréz óvoda 
intézményvezetője 

   

12. Tormáné Tóth Éva Hatvani Csicsergő Óvoda 
intézményvezetője 

   

13. Bereczkiné Valter Anita Hatvani Gesztenyéskert Óvoda 
intézményvezetője 

   

14. Takóné Kovács Judit Hatvani Napsugár Óvoda 
intézményvezetője 

   

15. Varsányi Mónika Hatvani Varázskapu Óvoda 
intézményvezetője 

   

16. Sármányné Őszi Krisztina Hatvani Vörösmarty téri Óvoda 
intézményvezetője 
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3. számú melléklet/3. 

NYILVÁNTARTÁS 
a kötelezettségvállalásra jogosult személyekről 

 
Sor- 
szám 

 
Név 

 
Beosztás 

Felhatalmaz
ásra 

jogosító 
ügyirat 

száma, kelte  

 
Jogosult aláírása 

Jogosultság 
megszűnését elrendelő 

ügyirat száma, kelte 
időpontja 

17. Kökény Ferenc  Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
intézményvezetője 

   

18. Valló Ede Grassalkovich Művelődési Ház intézményvezetője    

19. Sinkovics Erika Ady Endre Könyvtár intézményvezetője    

20. Semperger 
Katalin 

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
intézményvezetője 

   

21. Kómár József Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás fejlesztése Társulás elnöke 

   

22. Szabó Ádám Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás fejlesztése Társulás felhatalmazottja 

   

23. Baranyi Béla Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
elnöke 

   

24. Baranyi Katalin Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
felhatalmazottja 
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4. számú melléklet 

NYILVÁNTARTÁS 
a pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személyekről 

 
Sor- 
szám 

 
Név 

 
Beosztás 

Felhatalmazásra 
jogosító ügyirat száma, 

kelte  

 
Jogosult aláírása 

Jogosultság 
megszűnését elrendelő 

ügyirat száma, kelte 
időpontja 

1. Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető    

2. Rékasi Éva  számviteli- vagyonnyilvántartási 
osztályvezető 

   

3. Tóthné Jakab Ágnes költségvetési ügyintéző    

4.      

5.      

6.      

7.      

Az ügyirat számát csak akkor kell feltüntetni, ha a jogosultság megszerzésére átruházott hatáskörben (felhatalmazással) került sor. 
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5. számú melléklet/1. 
NYILVÁNTARTÁS 

a teljesítés igazolására jogosult személyekről 
 

Sor- 
szám 

 
Név 

 
Beosztás 

Felhatalmaz
ásra jogosító 

ügyirat 
száma, kelte  

Jogosultság1 
 tárgya 

 
Jogosult 
aláírása 

Jogosultság 
megszűnését 

elrendelő ügyirat 
száma, kelte 

időpontja 1. Horváth Richárd polgármester  teljes körű   

2. Szinyei András alpolgármester  1.sz. melléklet /1. 
szerint 

  

3. Lestyán Balázs alpolgármester  1.sz. melléklet /2. 
szerint  

  

4. dr. Kovács Éva jegyző  1.sz. melléklet /3. 
szerint 

  

5. Lukács László aljegyző  1.sz. melléklet /4. 
szerint 

  

6. Nagy Márta hatósági irodavezető  1.sz. melléklet /5. 
szerint 

  

7. Schósz Gabriella műszaki- és városfejlesztési 
irodavezető 

 1.sz. melléklet /6. 
szerint 

  

8. Kovács Sándor műszaki- és városfejlesztési 
irodavezető helyettes 

 1.sz. melléklet /7. 
szerint 
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5. számú melléklet/2. 
NYILVÁNTARTÁS 

a teljesítés igazolására jogosult személyekről 
 

Sor- 
szám 

 
Név 

 
Beosztás 

Felhatalmazás
ra jogosító 

ügyirat száma, 
kelte  

Jogosultság2 
 tárgya 

 
Jogosult aláírása 

Jogosultság 
megszűnését 

elrendelő ügyirat 
száma, kelte 

időpontja  9. Nagyné Horváth Judit általános igazgatási osztályvezető  1.sz. melléklet 
/8. szerint 

  

  10. Nagyné Kis Gabriella Hatvani Százszorszép Óvoda 
intézményvezetője 

 teljes körű   

  11. Pető Lászlóné  Hatvani Brunszvik Teréz óvoda 
intézményvezetője 

 teljes körű   

12. Tormáné Tóth Éva Hatvani Csicsergő Óvoda 
intézményvezetője 

 teljes körű   

13. Bereczkiné Valter Anita Hatvani Gesztenyéskert Óvoda 
intézményvezetője 

 teljes körű   

14. Takóné Kovács Judit Hatvani Napsugár Óvoda 
intézményvezetője 

 teljes körű   

15. Varsányi Mónika Hatvani Varázskapu Óvoda 
intézményvezetője 

 teljes körű   

16. Sármányné Őszi 
Krisztina 

Hatvani Vörösmarty téri Óvoda 
intézményvezetője 

 teljes körű   
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5. számú melléklet/3. 
NYILVÁNTARTÁS 

a teljesítés igazolására jogosult személyekről 
 
Sor- 
szá
m 

 
Név 

 
Beosztás 

Felhatalmazás
ra jogosító 

ügyirat száma, 
kelte  

Jogosultság3 
 tárgya 

 
Jogosult 
aláírása 

Jogosultság 
megszűnését 

elrendelő ügyirat 
száma, kelte 

időpontja 17. Kökény 
Ferenc  

Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
intézményvezetője 

 teljes körű   

18. Valló Ede Grassalkovich Művelődési Ház intézményvezetője  teljes körű   

19. Sinkovics 
Erika 

Ady Endre Könyvtár intézményvezetője  teljes körű   

20. Semperger 
Katalin 

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
intézményvezetője 

 teljes körű   

21. Kómár József Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás fejlesztése Társulás elnöke 

 teljes körű   

22. Szabó Ádám Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás fejlesztése Társulás felhatalmazottja 

 1.sz. 
melléklet/ 
28. szerint 

  

23. Baranyi Béla Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke 

 teljes körű   

24. Baranyi 
Katalin 

Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
felhatalmazottja 

 1.sz. 
melléklet/ 
27. szerint 

  

 
 

3 Pl. Megbízási díjak, anyagbeszerzések, közüzemi díjak, nem adatátviteli célú kommunikációs szolgáltatások díjai, stb. Az egyes tárgykörökre külön-külön értékhatárok is 
rendelhetők (például: közüzemi díjak bruttó 1 000 000 Ft-ig) 
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5. számú melléklet/4. 
NYILVÁNTARTÁS 

a teljesítés igazolására jogosult személyekről 
 

Sor- 
szám 

 
Név 

 
Beosztás 

Felhatalmazás
ra jogosító 

ügyirat száma, 
kelte  

Jogosultság4 
 tárgya 

 
Jogosult 
aláírása 

Jogosultság 
megszűnését 

elrendelő ügyirat 
száma, kelte 

időpontja 25. Tóth Ivett pályázati osztályvezető  1.sz. melléklet 
/15. szerint 

  

26. Baranyi Lajosné műszaki-koordinációs és 
beruházási osztályvezető 

 1.sz. melléklet 
/16. szerint 

  

27. Misi Balázs műszaki ügyintéző  1.sz. melléklet 
/17. szerint 

  

28. dr. Egyed László műszaki ügyintéző  1.sz. melléklet 
/18. szerint 

  

29. Papp Csaba műszaki ügyintéző  1.sz. melléklet 
/19. szerint 

  

30. Molnár Zoltán műszaki ügyintéző  1.sz. melléklet 
/20. szerint 

  

31. Kujbus Zsolt műszaki ügyintéző  1.sz. melléklet 
/21. szerint 

  

32. Horváth László műszaki ügyintéző  1.sz. melléklet 
/22. szerint 
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5. számú melléklet/5. 
NYILVÁNTARTÁS 

a teljesítés igazolásra jogosult személyekről 
 

Sor- 
szám 

 
Név 

 
Beosztás 

Felhatalmazás
ra jogosító 

ügyirat száma, 
kelte  

Jogosultság5 
 tárgya 

 
Jogosult aláírása 

Jogosultság 
megszűnését 

elrendelő ügyirat 
száma, kelte 

időpontja 33. Farkasné Szűcs 
Daniella 

műszaki ügyintéző  1.sz. melléklet 
/23. szerint 

  

34. Schmidt Gábor műszaki ügyintéző  1.sz. melléklet 
/25. szerint 

  

35. Szedmák Péter ügyintéző  1.sz. melléklet 
/24. szerint 

  

36. Szabó Alexandra osztályvezető  1.sz. melléklet 
/26. szerint 

  

37.       

38.       

39.       

40.       
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6. számú melléklet 

NYILVÁNTARTÁS 
az érvényesítésre jogosult személyekről 

 
Sor- 
szám 

 
Név 

 
Beosztás 

Felhatalmazásra 
jogosító ügyirat száma, 

kelte  

 
Jogosult aláírása 

Jogosultság 
megszűnését elrendelő 

ügyirat száma, kelte 
időpontja 

1. Farkas Zoltánné költségvetési ügyintéző    

2. Szép Éva költségvetési ügyintéző    

3. Forgács Linda költségvetési ügyintéző    

4.      

5.      

6.      

7.      
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7. számú melléklet/1. 

NYILVÁNTARTÁS 
az utalványozásra jogosult személyekről 

 
Sor- 
szám 

 
Név 

 
Beosztás 

Felhatalmazásra 
jogosító ügyirat száma, 

kelte  

 
Jogosult aláírása 

Jogosultság 
megszűnését elrendelő 

ügyirat száma, kelte 
időpontja 

1. Horváth Richárd polgármester    

2. Szinyei András alpolgármester    

3. Lestyán Balázs alpolgármester    

4. dr. Kovács Éva jegyző    

5. Lukács László aljegyző    

6. Nagy Márta hatósági irodavezető    

7. Schósz Gabriella műszaki- és városfejlesztési 
irodavezető 

   

Az ügyirat számát csak akkor kell feltüntetni, ha a jogosultság megszerzésére átruházott hatáskörben (felhatalmazással) került sor. 
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7. számú melléklet/2. 

NYILVÁNTARTÁS 
az utalványozásra jogosult személyekről 

 
Sor- 
szám 

 
Név 

 
Beosztás 

Felhatalmazásra 
jogosító ügyirat száma, 

kelte  

 
Jogosult aláírása 

Jogosultság 
megszűnését elrendelő 

ügyirat száma, kelte 
időpontja 

 8. Kovács Sándor műszaki- és városfejlesztési 
irodavezető helyettes 

   

 9. Nagyné Kis Gabriella Hatvani Százszorszép Óvoda 
intézményvezetője 

   

  10. Pető Lászlóné  Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda 
intézményvezetője 

   

  11. Tormáné Tóth Éva Hatvani Csicsergő Óvoda 
intézményvezetője 

   

12. Bereczkiné Valter Anita Hatvani Gesztenyéskert Óvoda 
intézményvezetője 

   

13. Takóné Kovács Judit Hatvani Napsugár Óvoda 
intézményvezetője 

   

14. Varsányi Mónika Hatvani Varázskapu Óvoda 
intézményvezetője 

   

Az ügyirat számát csak akkor kell feltüntetni, ha a jogosultság megszerzésére átruházott hatáskörben (felhatalmazással) került sor. 
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7. számú melléklet/3. 

NYILVÁNTARTÁS 
az utalványozásra jogosult személyekről 

 
Sor- 
szám 

 
Név 

 
Beosztás 

Felhatalmazásra 
jogosító ügyirat 

száma, kelte  

 
Jogosult aláírása 

Jogosultság 
megszűnését elrendelő 

ügyirat száma, kelte 
időpontja 

15. Sármányné Őszi 
Krisztina 

Hatvani Vörösmarty téri Óvoda 
intézményvezetője 

   

16. Kökény Ferenc  Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény intézményvezetője 

   

17. Valló Ede Grassalkovich Művelődési Ház 
intézményvezetője 

   

18. Sinkovics Erika Ady Endre Könyvtár intézményvezetője    

19. Semperger Katalin Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat intézményvezetője 

   

20. Kómár József Hatvan és Környéke Települési Szilárdhull.-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás elnöke 

   

21. Szabó Ádám Hatvan és Környéke Települési Szilárdhull.- 
gazdálkodás Fejlesztése Társulás 
felhatalmazottja 

   

22. Baranyi Béla Hatvan Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata elnöke 
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7. számú melléklet/4. 

NYILVÁNTARTÁS 
az utalványozásra jogosult személyekről 

 
Sor- 
szám 

 
Név 

 
Beosztás 

Felhatalmazásra 
jogosító ügyirat 

száma, kelte  

 
Jogosult aláírása 

Jogosultság 
megszűnését elrendelő 

ügyirat száma, kelte 
időpontja 

23. Baranyi Katalin Hatvan Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata felhatalmazottja 

   

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

 



 

 

8. számú melléklet 

………………..………………… 
(szervezet megnevezése) 

Kötelezettségvállalás visszavonási 
bizonylat 

Nyilvántartási száma: …….……/…. 

A ………………………….………………. ............. (intézmény) részére ……………………..(kiadási rovat) előirányzat 
terhére 20.………. hó ………….napján vállalt kötelezettséget ……….…………….. forint értékben az alábbiak 
szerint visszavonjuk. 

A megemelt kötelezettségvállalásból: 

-    tárgyévi költségvetési előirányzat terhére vállalt kötelezettséget (támogatás, bevétel): 

-    tárgyévet követő évek előirányzata terhére vállalt kötelezettséget (támogatás, bevétel): 

csökkenti: 

Kötelezettségvállalás visszavonásának oka: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Hatvan, 20…. év ……… hó …….. nap 

 

 

 

…………………………………………………………………                         …………………………………………………………….. 

          kötelezettségvállaló     pénzügyi ellenjegyző 
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   9. számú melléklet/1. 

MEGISMERÉSI NYILATKOZAT 

 
A ………………………. számú Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének 
szabályzatában foglaltakat megismertem. 
 
NÉV BEOSZTÁS KELT ALÁÍRÁS 

Szinyei András alpolgármester   

Lestyán Balázs alpolgármester   

Lukács László aljegyző   

Nagy Márta hatósági irodavezető   

Schósz Gabriella Műszaki- és városfejlesztési 
irodavezető 

  

Kovács Sándor Műszaki- és városfejlesztési 
irodavezető helyettes 

  

Nagyné Horváth Judit általános igazgatási 
osztályvezető 

  

Nagyné Kis Gabriella Hatvani Százszorszép Óvoda 
intézményvezetője 

  

Pető Lászlóné  Hatvani Brunszvik Teréz 
óvoda intézményvezetője 

  

Tormáné Tóth Éva Hatvani Csicsergő Óvoda 
intézményvezetője 

  

Bereczkiné Valter Anita Hatvani Gesztenyéskert 
Óvoda intézményvezetője 

  

 

Kelt: 
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9. számú melléklet/2. 

MEGISMERÉSI NYILATKOZAT 

 
A ………………………. számú Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének 
szabályzatában foglaltakat megismertem 
 
NÉV BEOSZTÁS KELT ALÁÍRÁS 

Takóné Kovács Judit Hatvani Napsugár Óvoda 
intézményvezetője 

  

Varsányi Mónika Hatvani Varázskapu Óvoda 
intézményvezetője 

  

Sármányné Őszi 
Krisztina 

Hatvani Vörösmarty téri 
Óvoda intézményvezetője 

  

Kökény Ferenc  Hatvany Lajos Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény 
intézményvezetője 

  

Valló Ede Grassalkovich Művelődési 
Ház intézményvezetője 

  

Sinkovics Erika Ady Endre Könyvtár 
intézményvezetője 

  

Semperger Katalin Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat 
intézményvezetője 

  

Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető   

Rékasi Éva  számviteli- 
vagyonnyilvántartási 
osztályvezető 

  

Tóthné Jakab Ágnes költségvetési ügyintéző   

Farkas Zoltánné költségvetési ügyintéző   

 

Kelt: 
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9. számú melléklet/3. 

MEGISMERÉSI NYILATKOZAT 

 
A ………………………. számú Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének 
szabályzatában foglaltakat megismertem. 
 
NÉV BEOSZTÁS KELT ALÁÍRÁS 

Szép Éva költségvetési ügyintéző   

Forgács Linda költségvetési ügyintéző   

Tóth Ivett pályázati osztályvezető   

Baranyi Lajosné műszaki-koordinációs és 
beruházási osztályvezető 

  

Misi Balázs műszaki ügyintéző   

dr. Egyed László műszaki ügyintéző   

Papp Csaba műszaki ügyintéző   

Molnár Zoltán műszaki ügyintéző   

Kujbus Zsolt műszaki ügyintéző   

Horváth László műszaki ügyintéző   

Farkasné Szűcs Daniella műszaki ügyintéző   

 

Kelt: 
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9. számú melléklet/4. 

MEGISMERÉSI NYILATKOZAT 

 
A  ………………………. számú Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés,  
érvényesítés rendjének szabályzatában foglaltakat megismertem. 
 
NÉV BEOSZTÁS KELT ALÁÍRÁS 

Schmidt Gábor műszaki ügyintéző   

Szedmák Péter ügyintéző   

Szabó Alexandra osztályvezető   

Baranyi Béla Hatvan Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata 
elnöke 

  

Baranyi Katalin Hatvan Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata 
felhatalmazottja 

  

Kómár József Hatvan és Környéke 
Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás elnöke 

  

Szabó Ádám Hatvan és Környéke 
Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás felhatalmazottja 

  

    

    

    

    

Kelt: 
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Ü G Y R E N D 
 
A Hatvani Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján - a Szervezeti és Működési Szabályzat 
előírásait figyelembe véve -a következők szerint határozom meg. 

1. Az ügyrend célja, tartalma 
 

Az ügyrend célja, hogy részletesen meghatározza a Gazdálkodási Iroda feladatait, a 
szervezethez tartozó vezetők és beosztottak gazdálkodással összefüggő feladat-, hatás- és 
jogköreit. 

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek (intézmények) a 
költségvetésük tervezésének, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és 
felhasználásának a végrehajtását (együtt a gazdálkodás), a finanszírozási, adatszolgáltatási, 
és beszámolási, valamint a pénzügyi- számviteli rend betartását a Hatvani Polgármesteri 
Hivatal és az intézmények között létrejött megállapodás szabályozza (Megállapodás a 
pénzügyi-gazdasági feladatok, a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről). 

 
 

Az ügyrend a gazdálkodási iroda által ellátandó következő feladatok végrehajtásához 
kapcsolódóan tartalmaz előírásokat, szabályokat: 

 az éves költségvetés tervezése, 

 az előirányzat módosítás, 

 az üzemeltetés, fenntartás, működtetés, beruházás, 

 a vagyonnyilvántartás, vagyonkezelés, 

 a munkaerő-gazdálkodás, 

 a pénzkezelés, 

 a pénzellátás, 

 a könyvvezetés, 

 a beszámolási kötelezettség,  

 az adatszolgáltatás, 

 a helyi adók bevételek kivetése, beszedése, nyilvántartása, 

 adók módjára kimutatott köztartozások behajtása. 
 

A gazdálkodással összefüggő egyes tevékenységek végrehajtásának részletes helyi 
előírásait a következő szabályzatok rögzítik: 

 a számlarend, 

 számviteli politika, 

 eszközök és források értékelési szabályzata, 
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 leltárkészítési és leltározási szabályzat, 

 a bizonylati szabályzat, 

 pénzkezelési szabályzat, 

 felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata, 

 önköltség számítási szabályzat, 

 együttműködési megállapodás az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan   

    működő intézmények között. 

 

Költségvetési és Pénzügyi Osztály feladatai 

 

2. A költségvetés tervezésével összefüggő feladatok 

2.1. A Polgármesteri Hivatal előzetes költségvetési javaslatának elkészítése 

Az előzetes költségvetési javaslat elkészítése során figyelembe kell venni az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet előírásait. 

Az adott költségvetési törvény és a költségvetési kapcsolatokból származó források 
ismeretében az önkormányzat polgármestere a rendelet-tervezetet február 15-ig nyújtja be 
a képviselő-testület részére.  
A Polgármesteri Hivatal előzetes költségvetési javaslatát a jegyző irányításával a 
Gazdálkodási Iroda Költségvetési és Pénzügyi Osztálya készíti el. 

A javasolt előirányzatok tekintetében ki kell mutatni egyrészt mindazon áthúzódó 
bevételeket, kiadásokat, amelyek a következő évi költségvetést illetően kötelezettséget 
jelentenek, továbbá a javasolt előirányzatok következő két évre várható kihatását. 
A polgármesteri hivatal költségvetési javaslatának összeállításáért - a jegyző felügyelete 
mellett – a Gazdálkodási Iroda vezetője felelős. 
Az önkormányzat bevételi forrását képező normatív állami hozzájárulás alapját képező 
(létszám) mutatószámoknak az intézményektől - írásban, az intézményvezető által aláírt 
formában - történő begyűjtéséért és az alapdokumentumok ellenőrzéséért az oktatást 
érintő normatívák esetében az oktatási referens és a szociális normatívák esetében a 
szociális referens felelős.  
A köznevelési referens, és az Általános Igazgatási Osztály által felülvizsgált 
alapdokumentumok (létszám jelentés) alapján a pénzügyi kitöltésért és annak 
önkormányzati szintű összesítéséért, valamint a Magyar Államkincstár Területi 
Igazgatósághoz (továbbiakban: MÁK) határidőre történő továbbításáért a Gazdálkodási 
Iroda Költségvetési és Pénzügyi osztályának munkaköri leírásban meghatározott 
munkatársa felelős.  
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2.2.  A költségvetési rendelettervezet összeállítása 

A költségvetési rendelet tervezet elkészítéséért a Jegyző felelős. 

A rendelettervezet összeállításában közreműködik: a Gazdálkodási Iroda vezetőjének 
irányításával a Polgármesteri Hivatal minden irodája és az önkormányzatnál lévő, önállóan 
működő költségvetési szervek vezetői. 

 

2.3.  A költségvetési rendelet megküldése a költségvetési szervek részére 

Az adott képviselő-testület által elfogadott költségvetési rendeletben foglalt és a 
költségvetési szervek számára kötelezően betartandó előirányzatokról, valamint a 
költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokról - a rendelet (vagy kivonatának) 
megküldésével - tájékoztatni kell az adott önkormányzathoz tartozó intézményeket. 

A tájékoztatást a rendelet elfogadását követő 20 napon belül végre kell hajtani, melynek 
teljesítéséért a Gazdálkodási Iroda vezetője felelős. 

 

2.4. Végleges költségvetés tervezése 

A tervezés második szakaszában az önkormányzat költségvetési rendeletében elfogadott - 
kiemelt - előirányzatok és szabályok szerint el kell készíteni a Polgármesteri Hivatal elemi 
költségvetését. Az államháztartás információs rendszere számára továbbítandó, részletes 
költségvetési előirányzatokat tartalmazó költségvetést a Nemzetgazdasági Minisztérium 
által működtetett információs rendszeren keresztül kell feltölteni. 

Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek információs 
füzeteivel együtt – a MÁK-on keresztül az Államháztartás Információs Rendszere részére 
történő 30 napon belüli leadásért - a Gazdálkodási Iroda vezetője felelős. 

 

3.  Előirányzat módosítás 

A testület által a költségvetési rendeletben eredeti előirányzatként jóváhagyott 
előirányzatok között előirányzat átcsoportosításokat, illetve előirányzat módosításokat a 
Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél kell kezdeményezni. 
A költségvetés módosítása a mindenkori helyi költségvetési rendeletben foglaltaknak 
megfelelően történik. 
Az előirányzat átcsoportosításra, illetve módosításra vonatkozó javaslat elkészítéséért a 
Gazdálkodási Iroda vezetője felelős. 

Az előirányzat módosításokról nyilvántartást kell vezetni, amelynek vezetéséért a 
Gazdálkodási Iroda Költségvetési és Pénzügyi Osztályának munkaköri leírásában 
meghatározott munkatársa felelős. 

4. A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat üzemeltetési, fenntartási és 
működési feltételeinek biztosításához kapcsolódó feladatok 

 

Az éves költségvetésben tervezett, a hivatal működését szolgáló eszközök, berendezések 
beszerzéséért, valamint a szükségessé vált karbantartási munkák előkészítéséért, 
végrehajtásáért a költségvetési rendelet elfogadását követően elkészített 
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Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének Szabályzatban 
megnevezett tisztségviselők és köztisztviselők felelősek.  
 

Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének Szabályzatának 
elkészítéséért a Gazdálkodási Iroda vezetője felelős.  

5. Munkaerő és bérgazdálkodás 
 

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében a jegyző gyakorolja a munkáltatói 
jogokat. 
A kinevezéssel, az átsorolással, a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos előkészítő 
munkálatokat (kinevezés, munkaszerződés, átsorolás, munkaviszony megszüntető 
határozat stb. elkészítése), valamint a Polgármesteri Hivatal és a MÁK közötti – létszám és 
bérgazdálkodásra vonatkozó – folyamatos munkakapcsolat biztosítása Humánpolitikai 
főtanácsadó (mint jelentő-felelős) feladata.  

A felelős továbbítja a MÁK-hoz mindazokat a 
- rendelkezéseket, 
- jelentéseket, 
- okmányokat, 

amelyek az illetmények, társadalombiztosítási ellátások és egyéb járandóságok 
folyósítására közvetlenül vagy közvetve kihatással vannak. 

A munkaviszony létesítésére, megszűnésére vonatkozó okmányokat és bérkihatású 
rendelkezéseket 3 napon belül kell a MÁK-hoz megküldeni. 

 
A dolgozók személyi, családi és szolgálati adataiban bekövetkezett változásokat az 
Igazgatósághoz minden esetben be kell jelenteni. 
 
Az intézményeknél a hóközi bérszámfejtések (megbízási díj, jutalom, jutalék, egyéb 
személyi kifizetések) elvégzése a MÁK által rendszeresített programmal történik, az ezzel 
kapcsolatos jelentések megtétele a Gazdálkodási Iroda Költségvetési és Pénzügyi 
Osztály munkaköri leírásában kijelölt dolgozó feladata. 
 
A jelentő-felelősnek 

 az itt nem érintett kérdésekben a MÁK által kialakított szabályok szerint kell eljárnia, 

 az adatközlés, változásjelentés során a MÁK által rendszeresített KIRA programot 
kell alkalmaznia. 

 
A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó naprakész nyilvántartásokat a Gazdálkodási 
Iroda Költségvetési és Pénzügyi Osztály munkaköri leírásában kijelölt munkatársa 
vezeti.  
Az Igazgatóság részére történő jelentések határidőre való teljesítéséhez a vonatkozó 
dokumentumokat, bizonylatokat haladéktalanul át kell adni a jelentő-felelős részére.  
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6. A költségvetés végrehajtásával összefüggő feladatok 
 

6.1. Gazdálkodási jogkörök szabályozása 
 

Alapvető rendező elv a központi szintű szabályozás. A központi szabály (az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Kormányrendelet) előírása szerint a helyi önkormányzat nevében kötelezettséget a 
polgármester vállalhat, a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a gazdálkodási irodavezető 
jogosult.  

Az átruházásnak írásban kell megtörténnie, és konkrét feladat-megjelöléssel. A 
hatáskörök átadásával a felelősség is átruházásra kerül.   

A hatáskörök a „Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés 
rendjének szabályzatában” és a munkaköri leírásban kerülnek személy szerint 
megfogalmazásra Hatvan Város Önkormányzata esetében. 
 

6.1.1. Kötelezettségvállalás 

A kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás rendjét a Kötelezettségvállalás, 
utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata határozza meg. 

A kötelezettségvállalásnak a képviselő-testület által elfogadott költségvetési 
rendeleten kell alapulnia. 

Kötelezettségvállalásra jogosult felelősök név szerinti megnevezése a 
Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének 
szabályzatban került rögzítésre. 

Az operatív gazdálkodási jogkört gyakorlók feladatai: 

Az adott önkormányzat anyagi eszközeinek felhasználását maga után vonó intézkedés, 
amelynek következményeit, ha a feltétel (pl. munkavégzés, anyag-, áruszállítás, 
szolgáltatás) bekövetkezett, viselni kell. 
A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott (módosított) 
költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a 
fedezetet. 

Kötelezettségvállalás csak írásban és az arra jogosult (Kötelezettségvállalás, 
utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata 1. sz. mellékletében 
megjelölt) személy ellenjegyzése után történhet. 

A kötelezettségvállalás dokumentuma lehet: 
 alkalmazási okirat, 
 szerződés, 
 megállapodás, 
 visszaigazolt megrendelés, 
 a pályázati úton odaítélt támogatásról szóló döntés aláírt dokumentuma, 
 az intézménynél a kötelezettségvállalás rendjét meghatározó szabályzatban    
    foglalt egyéb okirat. 
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6.1.2. Érvényesítés 

Az érvényesítéssel kapcsolatos feladatokat a mindenkori önkormányzati költségvetési 
rendelet elfogadását követően elkészített Kötelezettségvállalás, utalványozás, 
ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata alapján megbízott személy végzi.  

Az operatív gazdálkodási jogkört gyakorlók feladatai: 

A számla beérkezését követő, de az elvégzett munka, a szállított anyag, áru, a 
teljesített szolgáltatás kifizetését, illetőleg a bevételek beszedését megelőző ellenőrző 
tevékenység. Az érvényesítés során felül kell vizsgálni, hogy a bizonylatok 
megfelelnek-e az alaki és tartalmi követelményeknek. 
Az érvényesítési feladattal megbízott személy (Kötelezettségvállalás, utalványozás, 
ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata 1 sz. mellékletben) e feladat 
keretében köteles meggyőződni arról, hogy 

a teljesítés kötelezettségvállalás alapján és annak megfelelően történt-e meg, 
jogszabály szerint jogos-e a követelés, 

a számla megfelel-e az alaki követelményeknek (kibocsátó, aláírás, bélyegző), 

a számla számszakilag helyes-e, 

a befektetett eszközök, készletek bevételezése megtörtént-e, 

az elvégzett munka, a szolgáltatás, a megrendelő által történő átvétele 
megtörtént-e. 

Az érvényesítést az okmányra vezetett záradékban kell rögzíteni. 
 

6.1.3. Utalványozás 

Az utalványozás rendjére vonatkozó szabályokat a mindenkori önkormányzati 
költségvetési rendelet elfogadását követően elkészített Kötelezettségvállalás, 
utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata rögzíti. 

 Az operatív gazdálkodási jogkört gyakorlók feladatai: 

Az érvényesítést követő gazdasági tevékenység, ami 

 a kiadások teljesítésének 

 a bevételek beszedésének - a Kötelezettségvállalás, utalványozás, 
ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata szerint megjelölt személyek 
által történő - elrendelését jelenti. 

Az utalványozás utalványrendelettel történik. Az utalványrendelet külön írásbeli 
rendelkezés, amely tartalmazza: 

 az utalvány megnevezését, 

 az önkormányzat nevét és a terhelendő számlaszámát, 

 a könyvelés módját, 

 a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétel sorszámát, 

 a kifizetés vagy bevétel jogcímét, 

 a fizetés időpontját és módját, 

 a kedvezményezett megnevezését, címét, 
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 az érintett szakfeladat, illetve a főkönyvi számla számát, megnevezését, 

 az utalványozás keltét, valamint az utalványozó, ellenjegyző aláírását, 

 a könyvelés keltét, a könyvelő aláírását. 

Nem kell külön utalványozni a termékértékesítésből, szolgáltatásból - számla, 
egyszerűsített számla, számlát helyettesítő okirat, átutalási postautalvány alapján - 
befolyó bevétel beszedését. 

6.1.4.  Ellenjegyzés 

Az ellenjegyzési jogkört az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.), valamint a mindenkori önkormányzati költségvetési rendelet 
elfogadását követően elkészített Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, 
érvényesítés rendjének szabályzata alapján kell alkalmazni. 

Az operatív gazdálkodási jogkört gyakorlók feladatai: 

A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódik. 
Az ellenjegyzési feladattal (a Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, 
érvényesítés rendjének szabályzata szerint) megbízott személy köteles meggyőződni 
arról, hogy 

 a kötelezettségvállalók és az utalványozók az arra jogosult személyek voltak-e, 

 a jogszabályokat, a képviselő-testület rendeleteit, határozatait, valamint a belső 
szabályzatokat betartották-e, 

 a kiadások teljesítéséhez a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll-e. 
 

Amennyiben az ellenjegyző szabálytalanságot állapít meg, köteles arról a 
kötelezettségvállalót tájékoztatni, aki az intézkedését korrigálhatja, visszavonhatja. 

Amennyiben ez nem történik meg, az ellenjegyzésre jogosultnak a 
kötelezettségvállalást jelentő okmányt, ha nem ért vele egyet „a kötelezettségvállalás 
ellenjegyzése utasításra történt” záradékkal kell ellátnia, és erről az önkormányzat 
képviselő-testületét 8 napon belül értesíteni kell. 

A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés részletes szabályait a 
Kötelezettségvállalás, utalványozás ellenjegyzés, érvényesítés rendjére vonatkozó 
szabályzat rögzíti. 

6.1.5. Szakmai teljesítés igazolása 

Teljesítés igazolásának részletes rendjét a Kötelezettségvállalás, utalványozás 
ellenjegyzés, érvényesítés rendjéről szóló szabályzat rögzíti, amelyben a felelősök 
megnevezésre kerültek. Az ezzel kapcsolatos feladatok meghatározását az érintett 
személyek munkaköri leírása tartalmazza. 

6.2. Pénzeszközök kezelése 

A Polgármesteri Hivatal (önkormányzat) költségvetésének végrehajtása során jelentkező 
bevételeket és teljesítendő kiadásokat a Hatvan Város Önkormányzata által meghatározott 
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-nél (belföldi pénzintézet) vezetett bankszámlán és a 
házipénztárban kell kezelni. 
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A Polgármesteri Hivatal csak 

 egy pénzintézetnél nyithat költségvetési számlát, illetve költségvetési alszámlát 
(kivéve törvény által szabályozott, kötelezően kincstári körbe utalt számlavezetés), 

 egy elszámolási számlával rendelkezhet. 
 

A költségvetési gazdálkodással és a pénzellátással kapcsolatos minden pénzforgalmat 
ezen a számlán kell lebonyolítani. 

A költségvetési elszámolási számlán levő szabad pénzeszközök - a központi 
költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - bármely 
pénzintézetnél elhelyezhetők. 

 

Hatvan Város Önkormányzata esetében a Polgármesteri Hivatalnál kezelt bankszámlákat 
a Hatvani Polgármesteri Hivatal pénzkezelési szabályzata tartalmazza. 

A költségvetési bankszámlákon kezelt pénzeszközök fölötti rendelkezési jogot a 
mindenkori aláírási címpéldány szerint gyakoroljuk. 

Az adószámlákon kezelt pénzeszközök fölötti rendelkezési jogot a mindenkori aláírási 
címpéldány szerint gyakoroljuk. 

 

A Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat bankszámláján kezelt pénzeszközök 
fölötti rendelkezési jogot a mindenkori aláírási címpéldány szerint gyakorolja Hatvan 
Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata. A Társulások bankszámláján kezelt 
pénzeszközök fölötti rendelkezési jogot a mindenkori aláírási címpéldány tartalmazza.  

   
A rendelkezési jogot valamennyi megnyitott számlára vonatkozóan rögzíteni kell. 

A bankszámla pénzforgalmának bonyolítása során a számláról kiadást csak az 
érvényesített, utalványozott és ellenjegyzett bizonylatok alapján lehet teljesíteni. Bizonylat 
nélkül „átutalási megbízás” a bankba nem küldhető, beszedési megbízás nem fogadható. 

A pénzforgalom bonyolításáról a bankkal bankszámla szerződést kell kötni. A bankszámla 
feletti rendelkezés feltételeit az aláírás bejelentőn kell a bankhoz bejelenteni, amelyben 
meg kell határozni az aláírók sorrendjét is. 

A készpénzforgalom elsősorban a Polgármesteri Hivatal házipénztárában bonyolódik. 
Ennek szabályait a külön készített pénzkezelési szabályzat tartalmazza. A készpénzen 
kívüli pénzforgalom (átutalás, beszedési megbízás) a számlák, szerződések, 
megállapodások és egyéb okmányok alapján az adott önkormányzat elszámolási számláján 
bonyolódik. 

6.3. Intézmények pénzellátása 

Az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül a 
Gazdálkodási Iroda Költségvetési és Pénzügyi Osztályának el kell készítenie - az 
intézmények javaslatai alapján - az önkormányzati intézmények finanszírozási 
(pénzellátási) tervét. 

A tervet 

 a működési kiadások jóváhagyott összege, 
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 az intézmények saját bevételeinek várható összege, 

 az intézményi beruházások, felújítások tervezett ütemezése, valamint 

 az önkormányzati támogatások 

figyelembevételével kell összeállítani. 
 
A pénzellátási tervet a Gazdálkodási Iroda vezetője hagyja jóvá. Pénzellátási tervet havi 
bontásban kell készíteni. 

A pénzellátási tervben rögzített, havonta esedékes összeget a feladathoz kapcsolódóan az 
intézmények részére a Gazdálkodási Iroda Költségvetési és Pénzügyi Osztályának 
munkaköri leírásban meghatározott munkatársa utalja el.  

Amennyiben az intézmények részéről a pénzellátási tervtől eltérő igény jelentkezik (de az 
nem több mint az éves költségvetési rendeletben biztosított előirányzat) a Gazdálkodási 
Iroda vezetője javaslata alapján a Jegyző dönt. 

6.4. Támogatások 

A támogatással létrejövő fejlesztések megvalósítása (hazai, valamint Európai Uniós 
forrású pályázatok) esetén a projektek lebonyolítása, valamint elszámolása tekintetében 
folyamatos egyeztetés szükséges a Műszaki és Városfejlesztési Irodával. 

7.  Számviteli nyilvántartások vezetése 

A számviteli nyilvántartások vezetése során érvényesíteni kell a számviteli törvényben és 
az államháztartás számviteléről szóló, többször módosított 4/2013. (I.11.) 
kormányrendeletben meghatározott alapelveket. 

Minden gazdasági eseményről, mely az önkormányzat eszközeinek, illetve forrásainak 
állományát, vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani. A számviteli 
nyilvántartásokba csak szabályszerűen kiállított bizonylatok alapján lehet adatokat 
bejegyezni. 

A bizonylatokon az adatokat időtálló módon úgy kell rögzíteni, hogy azok a kötelező 
megőrzési határidőig olvashatók legyenek. 

 
Szigorú számadási kötelezettség alá kell vonni azokat a bizonylatokat, nyomtatványokat 

 amelynek az illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat alkalmat, 

 amelyért nyomtatvány értékét meghaladó vagy a nyomtatványon szereplő   
    névértéknek megfelelő ellenértéket kell fizetni, továbbá 

 a készpénz kezeléséhez kapcsolódó nyomtatványokat. 
 

Szigorú számadású nyomtatványként kell kezelni a polgármesteri hivatalban 

 a készpénzcsekket, 

 kiadási- és bevételi pénztárbizonylatokat, 

 pénztárjelentést, 

 szigorú számadású nyomtatványok raktári nyilvántartó lapja, 

 menetleveleket, 

 étkezési jegyeket, utalványokat, 
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 nyugta, készpénzfizetési számla, 

 (lásd még: Pénzkezelési szabályzat) 

Az e körbe tartozó nyomtatványok készletéről és felhasználásáról olyan nyilvántartást kell 
vezetni, amelyből a beszerzett és felhasznált mennyiség sorszám szerint, továbbá a 
készletváltozások időpontjai egyértelműen megállapíthatók. 

A felhasználó köteles a nyomtatványokkal - beleértve a rontott példányokat is - elszámolni.  
A számviteli nyilvántartások vezetéséhez, a bizonylatok kezeléséhez részletes előírásokat a 
számlarend és a bizonylati szabályzat tartalmaz. 

8.  Adatszolgáltatáshoz, beszámoló készítéséhez kapcsolódó feladatok 

8.1.      Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról 

Az adott önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek az 
elismert tartozásállományukról - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, valamint az önkormányzat által meghatározottak 
szerint - adatszolgáltatást kötelesek teljesíteni.  
 
A költségvetési szervek által szolgáltatott adatok összegyűjtéséért, valamint azoknak az 
adott polgármester és jegyző részére történő átadásáért a Gazdálkodási Iroda vezetője 
felelős.   

 

8.2. Időközi költségvetési jelentés 
 

Az adott önkormányzat a költségvetési gazdálkodásának alakulásáról - a költségvetési 
szerveket is magában foglaló - időközi költségvetési jelentést köteles összeállítani.  

Az időközi költségvetési jelentést az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet előírásai szerint meghatározott módon kell 
összeállítani.  

Az önkormányzati szintre összesített adatokat a tárgyhót követő 20. napjáig kell 
megküldeni a MÁK-on keresztül a Nemzetgazdasági Minisztérium kijelölt szervezeti 
egységéhez a KGR rendszerben. 

  
Az önkormányzati szintű időközi költségvetési jelentés összeállításáért és a MÁK-hoz 
történő továbbításáért a Gazdálkodási Iroda Költségvetési és Pénzügyi Osztályának 
munkaköri leírásban meghatározott munkatársa felelős. 

 
 

8.3. A költségvetési beszámoló összeállításával kapcsolatos feladatok 
 

A Polgármesteri Hivatal az előirányzatok felhasználásáról és a gazdálkodásról a 
költségvetési szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 
Kormányrendelet előírásai szerint éves beszámolót köteles készíteni. 

A beszámolót az adott önkormányzat által meghatározott határidőre és tartalommal kell 
elkészíteni, a Nemzetgazdasági Minisztérium a zárszámadásra vonatkozó tájékoztatójának 
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figyelembevételével. A beszámolót a Gazdálkodási Iroda állítja össze a beszámoló füzet 
űrlapjainak kitöltésével, felelős a Gazdálkodási Iroda vezetője. 

8.3.1.   Az éves beszámoló tartalma, beszámoló készítéssel kapcsolatos feladatok 
 

Az éves költségvetési beszámoló részei: 

 könyvviteli mérleg, 

 pénzforgalmi jelentés, 

 pénzmaradvány-kimutatás, 

 eredmény-kimutatás, 

 kiegészítő melléklet. 
 

Az önkormányzatok az éves beszámolási kötelezettségüknek a Nemzetgazdasági 
Minisztérium által összeállított „Önkormányzati Költségvetési Beszámoló” -val tesz 
eleget. 

Az éves beszámolót a főkönyvi kivonat adataiból – év végi, december 31-i fordulónapot 
figyelembe véve – kell elkészíteni. 

A főkönyvi kivonat összeállítása előtt a következőket kell biztosítani: 

 leltár készítése és átvezetése a könyvelés adatain, 

 az előirányzatok egyeztetése a felügyeleti szervvel a kiemelt előirányzatokra, az   
   irányítószervi és saját hatáskörű átcsoportosításokra vonatkozóan, 

 év végi zárlati munkák elkészítése, 

 a mérleg összeállítása a mérlegtételek értékelésével. 
 

Az év végi zárlati munkák során a következőket kell elvégezni: 

 a bankszámlák egyenlegének egyeztetését a december havi utolsó bankszámla-
kivonat adataival, 

 a pénztárjelentések december havi utolsó adatainak egyeztetését a főkönyvi pénztár-
számla adatával, 

 a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önálló intézmények részére kiutalt 
ellátmány egyenlegének egyeztetését, 

 a decemberben kifizetett bérek elszámolását feladás alapján, 

 a bevételek és kiadások könyvelését december 31-ig szakfeladatonként, 

 a leltárral megállapított készletek, követelések (adósok, vevők, egyéb követelések) és 
kötelezettségek (szállítók) állomány-változásának elszámolását a tőkeváltozással 
szemben, 

 a pénzforgalmi jelentés elkészítését követően az állományi és forgalmi számlák 
átvezetését az állományi számlákra a tőkeváltozással egyidejűleg történő elszámolással, 

 az értékcsökkenések elszámolását, 

 a likvid hitelek és forgatási célú értékpapírok forgalmának nettósítása, 
 a felhalmozási célú átutalások és bevételek átvezetését a Költségvetési bevételek és 
kiadások, illetve a Vállalkozási bevételek és kiadások számlára, 

 a Költségvetési bevételek és kiadások átvezetését a Költségvetési tartalékra, 

 aktív, passzív időbeli elhatárolások elszámolása. 
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Az éves beszámoló összeállításáért és a MÁK-hoz határidőre történő továbbításáért a 
Gazdálkodási Iroda vezetője felelős. 
 

A beszámoló részét képezi 

a normatív állami hozzájárulásokkal, valamint 

központosított előirányzatokkal 

történő elszámolás. 

A normatív állami hozzájárulással való elszámolás érdekében a tényleges 
mutatószámoknak az intézményektől - írásban, az intézményvezető által aláírt formában - 
történő begyűjtéséért és az alapdokumentumok ellenőrzéséért az oktatási normatívák 
esetében a Jegyzői Iroda munkatársa, a szociális normatívák esetében a Hatósági 
Iroda munkatársa felelős. 
A tényleges mutatószámokra vonatkozó adatszolgáltatás határidejét úgy kell kialakítani, 
hogy annak ellenőrzése a beszámoló elkészítéséig megtörténjen. Az intézmények által 
szolgáltatott adatokat a beszámoló végleges összeállítását ellenőrizni kell, a MÁK részére 
történő leadása előtt. 

Önkormányzati szintű mutatószámok összesítésének elkészítéséért és a MÁK-hoz történő 
elküldéséért a Gazdálkodási Iroda Költségvetési és Pénzügyi Osztályának munkaköri 
leírásban meghatározott munkatársa felelős. 
 

Az állami költségvetéssel történő elszámolás pénzügyi teljesítéséért a Gazdálkodási Iroda 
vezetője felelős. 

A beszámoló összeállításához szükséges adatokat a különböző támogatási formákkal 
kapcsolatban, a témában érintett főosztályok, kabinet kötelesek biztosítani. 

 

8.4.   Zárszámadás 
 

A zárszámadási rendelettervezet elkészítéséért a Jegyző irányítása mellett a Gazdálkodási 
iroda vezetője felelős, mindkét önkormányzat esetében. 

A zárszámadást az összehasonlíthatóság érdekében a költségvetési rendelettel azonos 
szerkezetben kell összeállítani. 

A rendelet tervezetet május 15-ig kell elkészíteni. 

Az önkormányzat zárszámadásának összeállításával kapcsolatban az intézményeknek 
adatszolgáltatási kötelezettségük van. A szükséges információk tartalmát és az 
adatszolgáltatásra vonatkozó határidőt a jegyző évenként kiadásra kerülő - zárszámadással 
és beszámoló készítésével kapcsolatos - rendelkezése szabályozza. 

 

8.5. Társulásokkal kapcsolatos feladatok 

A Hatvan és a Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 
könyvvezetését és nyilvántartásainak vezetését Gazdálkodási Iroda munkaköri 
leírásban meghatározott munkatársa végzi. 
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A Gazdálkodási Iroda vezetőjét távolléte vagy akadályoztatása esetén a Számviteli, 
Vagyonnyilvántartási- és kezelési Osztály vezetője helyettesíti. 
 

9. Számviteli, Vagyonnyilvántartási- és kezelési Osztály feladatai 

9.1.  Vagyonnyilvántartás, vagyonleltár 

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, valamint azok kezelésével összefüggő 
alapvető szabályokat Hatvan Város Önkormányzatának Képviselő-testületének az 
Önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) számú rendelete 
tartalmazza. 
A rendelet végrehajtásával kapcsolatos, polgármesteri hivatalon belüli feladatok és 
eljárások a következők. 

Az önkormányzatok vagyonának folyamatos, naprakész – főkönyvi és kataszteri 
nyilvántartását a Gazdálkodási Iroda Számviteli, Vagyonnyilvántartási- és kezelési 
Osztálya végzi. 

Az önkormányzati vagyon részét képező törzsvagyont a többi vagyontól elkülönítetten kell 
nyilvántartani. 

A törzsvagyont 

 a forgalomképtelen és 

 a korlátozottan forgalomképes 

vagyonként kell nyilvántartani.  

Ezek körét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 
valamint az önkormányzat helyi rendelete határozza meg. 

A befektetett eszközökről befektetési formánként külön nyilvántartást kell vezetni. 

Ugyancsak nyilvántartást kell vezetni a tárgyi eszközökről, valamint a beruházásokról és a 
beruházás lezárása után (üzembehelyezési okmány készítése) az aktivált beruházást a 
számviteli nyilvántartásokban az értéknövelő beruházások közé át kell vezetni. A 
vagyonkataszteri nyilvántartásban minden a beruházások által bekövetkezett változást 
rögzíteni kell. 

A vagyonnal kapcsolatos teljes körű, részletes nyilvántartási rendszer kialakításáért és 
folyamatos, naprakész vezetéséért a Gazdálkodási Iroda Számviteli, 
Vagyonnyilvántartásai- és kezelési Osztály vezetője felelős. 

A vagyonállapotot az éves zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatásban be kell mutatni. 
 

A vagyonleltárban 

a./tételesen - értékben és mennyiségben - szerepeltetni kell 

 az önkormányzatok tulajdonában és 

 a Polgármesteri Hivatal, valamint 

 az intézmények kezelésében lévő, értékben nyilvántartott immateriális  
    javakat, tárgyi eszközöket és befektetett pénzügyi eszközöket, 

b./összevont értékben szerepeltetni kell az önkormányzati vagyon részét képező és 
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 a Polgármesteri Hivatal, illetve 

 az intézmények kezelésében lévő készletek, valamint a követelések, pénzügyi  
    elszámolások értékét, 

c./tételesen szerepeltetni kell - mennyiségben - az érték nélkül nyilvántartott 
vagyontárgyakat (közutak, földterületek, parkok, közművek), továbbá a vagyoni 
értékű jogokat. 

 

Minden évben a Leltározási Szabályzat alapján elkészített vagyonkimutatást 
zárszámadáshoz történő csatolásáért a Számviteli, Vagyonnyilvántartási- és kezelési 
Osztály vezetője felelős.  

 

9.2. Ingatlanvagyon nyilvántartás és adatszolgáltatás 
 

A Polgármesteri Hivatalnak az önkormányzatok tulajdonában levő ingatlanvagyon 
nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI.6.) Kormányrendelet és 
annak melléklete szerinti ingatlanvagyon katasztert kell nyilvántartani és folyamatosan 
vezetni. 

 Az ingatlan kataszter 

 felfektetése, folyamatos vezetése, a változások átvezetése és az adatszolgáltatás teljesítése 

 az önkormányzat számára szükséges ingatlanok elidegenítésével, ingatlanok tulajdonjogi 
rendezésével kapcsolatos eljárásban közreműködés, a szerződések alapján a változó 
tulajdonviszonyok átvezetése az ingatlan kataszterben. 

 Vagyonátadással kapcsolatos feladatok; elővásárlási jogról szóló nyilatkozatok – a 
műemléki ingatlanok esetében és ahol a társasházi okiratokban a tulajdonostársakat 
elővásárlási jog illeti meg – előkészítése; 

 Jelzálogjog törlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása, 
 Földhivataltól érkező határozatok feldolgozása; 
 Adatszolgáltatás biztosítása, statisztikai beszámoló jelentési kötelezettség 

teljesítése; 
 Közbeszerzési eljárások bíráló bizottságában szakmai feladatok ellátása képviselő-

testületi döntés függvényében; 
 Részvétel az önkormányzat vagyonelemeinek hasznosítására, átminősítésére 

vonatkozó döntések előkészítésében. 
 Együttműködés és kapcsolattartás a lakás- és nem lakás célú helyiségek 

üzemeltetőjével, koordinálás a lakás üzemeltetési feladatok végrehajtásában. 
 

9.3.  Számviteli feladatok 

 Időközi mérlegjelentés 
Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknek, valamint az 
önkormányzati hivatalnak az eszközei és forrásai alakulásáról negyedévenként, a 
főkönyvi kivonat állományi számláinak adataiból összeállított mérlegjelentést kell 
készítenie az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról készült 368/2011. (XII. 
31.) Kormányrendelet 170. §-ában foglaltak szerint, valamint az önkormányzat által 
meghatározottak szerint. 
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Az évközi mérlegjelentéseket tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig, a negyedik 
negyedévre vonatkozóan az éves beszámoló benyújtásának határidejével megegyezően 
kell a Kincstárhoz benyújtani. 
A Polgármesteri Hivatal időközi mérlegjelentésének összeállításáért, valamint annak, 
az intézményi időközi mérlegjelentésének együtt a Kincstárhoz történő továbbításáért a 
Gazdálkodási Iroda Számviteli, Vagyonnyilvántartási- és kezelési Osztály vezetője 
felelős. 
 
 Gazdasági események megfigyelése, mérése, fejlesztése, elemzése; 
 Könyvvezetés, rendszeres elszámolása, amely az eszközök (ingatlanok, gépek, 

készletek, pénzeszközök stb.) és a források (saját tőke, tőketartalék stb.) állománya 
és ezek értékében történő változása tekintetében; 

 Az önkormányzat és intézményeinek tárgyi eszköz nyilvántartása számítógépes 
program segítségével; 

 Az önkormányzat vagyoni helyzetében bekövetkezett változások (értékesítés, 
selejtezés, leltárhiány-, többlet, térítésmentes átadás, átvétel) folyamatos 
figyelemmel kísérése; 

 Az önkormányzat immateriális javainak, épületeinek, egyéb építményeinek, 
számítástechnikai eszközeinek, járműveinek, gépeinek, berendezéseinek 
értékcsökkenési leírása, terven felüli értékcsökkenése elszámolása, év végi 
összesítése; 

 Leltározás, selejtezés szervezése, lebonyolítása; 
 A támogatással létrejövő fejlesztések megvalósítása (hazai és Európai Uniós 

forrású pályázatok) esetén annak eredményeként létrejövő vagyontárgyak 
(ingatlanok, építmények, tárgyi eszközök, immateriális javak stb.) nyilvántartásba 
vétele, a Műszaki és Városfejlesztési Irodával történt egyeztetés után. 

 
Ezen feladatok ellátása a Számviteli, Vagyonnyilvántartási- és kezelési Osztály 
vezetőjének feladata. 
 

A Számviteli, Vagyonnyilvántartásai- és kezelési Osztály vezetőjét távolléte vagy 
akadályoztatása esetén a Gazdálkodási Iroda vezetője helyettesíti. 
 

10.  ADÓOSZTÁLY feladatai 

 
 A központi adónyilvántartó program (ASP), alkalmazása (Hatvan Város 

Önkormányzata Hatvan, Kossuth tér 2.) 
 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete helyi adókról szóló 

rendeletének végrehajtása, a termőföld bérbeadásából származó jövedelmek 
adóztatása, a talajterhelési díjról alkotott önkormányzati rendelet végrehajtása, az 
adók módjára behajtandó (egyéb és idegen helyről kimutatott) köztartozások 
nyilvántartása, beszedése. 

 külön jogszabály rendelkezése alapján, az ügyfél kérelmére vagy hatóság – 
megkeresésére ingatlanértékelés és az adó- értékbizonyítványok kiállítása, 

 vagyoni igazolások, adóigazgatások, hatósági bizonyítványok kiadása, 
 az önkormányzati adóhatóság kezelésében lévő pénzforgalmi számlák vezetése, 
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 elektronikus ügyintézés. 
 
Hatósági feladatkörök: 

 A képviselő-testület által megállapított, és az adóhatóság kezelésében lévő adók 
kivetése, nyilvántartása, beszedése, 

 méltányossági jogkör gyakorlása, 
 adóellenőrzés lefolytatása. 

 
Könyvelés, számlavezetés: 

 az önkormányzat adóhatóságok kezelésében lévő számláik vezetése, 
 a beérkezett befizetések lekönyvelése, 
 előírások- törlése átvezetése, 
 utalások határidőben történő teljesítése, 
 kivetési összesítők-, zárási összesítők elkészítése, 
 képviselő- testület és a MÁK felé történő adatszolgáltatás 

 
Társhatóságok részére adatszolgáltatás: 

 vagyoni igazolások kiadása, 
 adó-és értékbizonyítvány kiállítása (törvényben meghatározott esetekben, bírósági 

végrehajtáshoz, külföldiek ingatlanszerzéséhez, gyámhatósági eljáráshoz) 
 
Ügyfélforgalom lebonyolítása: 

 ügyfélfogadás heti három alkalommal (hétfő, szerda, péntek) Hatvan, Kossuth tér 2. 
helyszínen. 

 közbeeső napokon tájékoztatás telefonon, faxon, e-mail-en. 
 
Munkaköri feladatának végzése során alkalmazott jogszabályok: 

 1990. évi C. törvény a helyi adókról (Htv.) 
 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról (Gjt.) 
 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) 
 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról (Air.) 
 2017. évi CLIII. törvény au adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási 

eljárásokról (Avt.) 
 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól (E-ügyintézés tv.) 
 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról 
 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről ( Itv.) 
 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 
 valamint a mindenkori hatályos személyi jövedelemadó törvény (SZJA), és helyi 

önkormányzati rendeletek: a helyi adókról, a talajterhelési díjról, 
 továbbá: valamennyi, az önkormányzati adóhatóságokra vonatkozó egyéb hatályos 

jogszabály 
 

Osztályvezető ellátandó feladatai: 
Az adóügyi osztály dolgozói munkájának összehangolása, az alkalmazott jogszabályok 
betartása és betartatása, a vezetők részére a szükséges információk átadása, adatszolgáltatás 
a MÁK felé. 
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Külső-belső adóellenőrzés, munkaszervezés, eredményesség és hatékonyság vizsgálata, 
javítását szolgáló módszerek kidolgozása, megvalósítása. 
 
Az önkormányzat költségvetés által támasztott követelmények határidőben történő 
teljesítésének biztosítása, az ügyfelek megfelelő tájékoztatása, az ügyfélbarát ügyintézés 
felügyelete. 
 
Biztosítania szükséges, hogy az adóhatósági eljárás hatósági jellege mellett legyen 
meghatározó az ügyfélszolgálati jelleg, miközben az ügyintézők rendszeres 
továbbképzéseken készüljenek fel a mennyiségben és minőségben is megnőtt feladatok – a 
hatályos jogszabályok betartása mellett is humánus – színvonalas ellátásához. 
 
(A feladatok, hatáskörök és felelősségi területek részletes felsorolását a munkaköri 
leírás tartalmazza) 
 
Az osztályvezető gyakorolja a kiadványozási jogot az osztály feladatkörében, és a jegyző 
átruházott hatáskörében. Távolléte vagy akadályoztatása esetén az irodavezetőt illeti a jog. 
Ebben az esetben a kiadványt erre utaló („helyett”) jelzéssel kell ellátni. 
 
Ügyintézők ellátandó feladatai: 
Hatvan Város közigazgatási területén 

 az önkormányzati képviselő-testület helyi adókról szóló rendeletének végrehajtása, 
 a termőföld bérbeadásából származó jövedelmek adóztatása, 
 a talajterhelési díjról alkotott önkormányzati rendelet végrehajtása, 
 az adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartása, beszedése, 
 az adózói törzsadat állomány naprakész, folyamatos karbantartása, 
 a kivetett adók nyilvántartása, beszedése, 
 adóellenőrzések lefolytatása a kivetetéses és az önadózásos adónemekben, 
 az önkormányzati adóhatóság üzemeltetővel kötött szerződése alapján kezeli a 

TAKARNET, központi személyi nyilvántartó, központi gépjármű-nyilvántartó 
programokat, a Cégtárat, Opten, Jogtár, NEAK nyilvántartás, 

 aktívan részt vesz az ügyfélforgalom lebonyolításában, hiteles tájékoztatással 
feladatait a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően szakszerűen, pártatlanul és 
igazságosan, a kulturált ügyintézés szabályai szerint köteles ellátni, 

 elektronikus ügyintézés keretében a hivatali kapuk kezelése. 
(A feladatok, hatáskörök és felelősségi területek részletes felsorolását a munkaköri 
leírás tartalmazza.) 
 
Önkormányzati adókönyvelésben ellátandó feladatok: 
A következő pénzforgalmi számlák vezetése: 

 építményadó, 
 magánszemélyek kommunális adója, 
 idegenforgalmi adó, 
 helyi iparűzési adó, 
 gépjárműadó, 
 egyéb bevételek, 
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 idegen bevételek, 
 termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó, 
 talajterhelési díj, 
 pótlék, 
 bírság, 
 eljárási illeték, 
 helyi jövedéki adó 
 fenti számlákkal kapcsolatos nyilvántartások (számlakivonat, átfutó számla, kiadási 

napló, pénzforgalmi napló) vezetése, a számlákra történt befizetések, utalások s a 
számlákról történő leutalások könyvelés, számlarendezések könyvelése. 

 Külön jogszabály rendelkezése alapján (végrehajtási eljárásban) az ügyfél 
kérelmére vagy hatóság megkeresésére ingatlanértékelés, és az adó- és 
értékbizonyítvány kiállítása, megküldése, 

 elektronikus ügyintézés keretében a hivatali kapuk kezelése. 
 

Ügykezelői feladatkör: 
A Hatvani Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Iroda Adóosztályán 

 Az ügykezelői feladatok ellátása, 
 Az adóosztályon használt e-nyilvántartások kezelése. 

 
Munkaköri feladatának végzése során alkalmazandó jogszabály, szabályzatok: 

 Iratkezelési Szabályzat 
 Belső működési szabályzat 

 
Az adóügyi osztály egészére vonatkozóan elsődleges követelmény az önkormányzat 
költségvetésében elfogadott helyi adóbevételek beszedése. A teljesítéshez elengedhetetlen, 
évente ismétlődő feladat az ügyfelek megfelelő tájékoztatása, a befizetésekhez szükséges 
átutalási megbízások-, számlaegyenleg-értesítők határidőben történő eljuttatása 
elektronikus úton, illetve postán az adóalanyokhoz, és a hatékony végrehajtási 
tevékenység. 
 
Az önkormányzat saját bevételét képező helyi adók súlyát tekintve a mindenkori 
adópolitika a meghatározó: minél nagyobb a település önállósága, annál kevésbé 
kiszolgáltatottja a központi költségvetésnek. Ezért kiemelt jelentőségű, hogy az 
önkormányzati adóhatóság helyi önkormányzati szinten is a mindenkori Kormány 
adópolitikája és az Európai Uniós joggal harmonizáló adórendeleteket terjesszen vitára a 
képviselő-testület elé. 
 
Az Adóosztály vezetőjét távolléte vagy akadályoztatása esetén a Gazdálkodási Iroda 
vezetője helyettesíti, illetve ezen feladatok ellátása a Számviteli, Vagyonnyilvántartási- és 
kezelési Osztály munkaköri leírásában kijelölt dolgozója. 
 

11. Belső kontrollrendszer működtetése 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, illetve a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
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alapján, a gazdasági szervezetnél gondoskodni kell - a működés folyamataira és sajátosságaira 
tekintettel - a belső kontrollrendszer működtetéséről. 
A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, 
amely alapján a gazdasági szervezet érvényesíti az előirányzatokkal, a létszámmal és a 
vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás 
követelményeit. 
A szervezet minden szintjén érvényesülő és megfelelő 

 kontrollkörnyezetet, 
 integrált kockázatkezelési rendszert, 
 kontrolltevékenységeket, 
 információs és kommunikációs rendszert, 
 nyomon követési rendszert (monitoring) szükséges kialakítani, működtetni és 

fejleszteni. 
 
A belső kontrollrendszer működésére vonatkozó részletes eljárásokat a Belső 
kontrollrendszer szabályzat tartalmazza. 

 

Biztosítani kell: 

 a belső tartalékok feltárását,  

 a költségvetési szervnél jelentkező feladatok minél magasabb színvonalon való 
ellátását, 

 a szakmai, gazdálkodási és egyéb feladatok legésszerűbb, legkisebb ráfordítással való 
ellátását, a rendelkezésre álló élő- és holtmunka ráfordításának hatékony felhasználását, 

 a szabályszerű, fegyelmezett munka megvalósításának feltételrendszerét, 

 a racionális kezdeményezéseket, kellő időben mutasson rá a költségvetési szerv 
működése során felmerült megalapozatlan vagy helytelennek minősülő intézkedésekre, 
hiányosságokra, 

 a működés és gazdálkodás szervezettségének elemzésével és vizsgálatával, a 
gazdálkodással összefüggő jelenségek okainak feltárásával segítse elő a vezetés 
megfelelő tájékoztatását, a helyes vezetői döntések meghozatalát, a vezetői utasítások 
végrehajtását, 

járuljon hozzá a hibák, hiányosságok, szabálytalanságok megelőzéséhez, a 
gazdálkodási fegyelem megszilárdításához. 

 a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítését (ideértve a költségvetési tervezés, 
a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a szabálytalanság miatti 
visszafizettetések dokumentumait is), 

 az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést, a pénzügyi döntések szabályszerűségi és 
szabályozottsági szempontból történő jóváhagyását, illetve ellenjegyzését, 

 a gazdasági események elszámolását (a hatályos jogszabályoknak megfelelő 
könyvvezetés és beszámolás). 

A gazdasági szervezeten belül a belső kontrollrendszer kiépítésének, működésének a 
jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfeleléséért a Jegyző felelős. 



 

21 
 

A költségvetési szerv vezetője a 370/2011. Kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti 
nyilatkozatban értékeli az általa irányított költségvetési szerv belső kontrollrendszerének a 
minőségét. 

 

11.1.  Ellenőrzési nyomvonal 

 A költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni a költségvetési szervhez kapcsolódó 
ellenőrzési nyomvonalát, amely a hivatal tervezési, pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési 
folyamatainak szöveges, vagy táblázatba foglalt vagy folyamatábrákkal szemléltetett 
leírását tartalmazza. 

. 

11.2. Kockázatkezelés 

A költségvetési szerv vezetője köteles a kockázati tényezők figyelembevételével 
kockázatelemzést végezni, és kockázatkezelési rendszert működtetni. 

A kockázatelemzés során fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési szerv 
tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat. 

A kockázatkezelés rendjének kialakítása során meg kell határozni azon intézkedéseket és 
megtételük módját, melyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat. 

A kockázatos területek kiválasztására objektív kockázatelemzési módszert kell alkalmazni 
a pénzügyminiszter által kiadott módszertani útmutatók alapján. 

 

12. A gazdálkodás rendjét meghatározó belső szabályzatok készítésére, tartalmára 
vonatkozó előírások 

 
A Polgármesteri Hivatalnál a gazdálkodás viteléhez a következő szabályzatokat kell 
elkészíteni és folyamatosan karbantartani: 

a számlarend, 
számviteli politika, 
eszközök és források értékelési szabályzata, 
leltárkészítési és leltározási szabályzat, 
a bizonylati szabályzat, 
pénzkezelési szabályzat, 
felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata. 

 

A szabályzatokat a jogszabályi változásokat figyelembe véve az előírt határidőig, valamint 
ennek hiányában a hatályba lépést követő év március 31-ig kell aktualizálni.  

 

A gazdálkodás során alkalmazott szabályzatoknak tartalmaznia kell a következőket: 
 

S Z Á M L A R E N D 

számviteli alapelvek érvényesülését, 

az alkalmazandó főkönyvi számlák, számát, megnevezését, 

az egyes számlákhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartások körét, 
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a főkönyvi számlák vezetésének módját, az egyeztetési kötelezettségeket, 

a 200.000 Ft alatti (kisértékű), immateriális javak, tárgyi eszközök besorolásának és 
  elszámolásának rendjét, 

a készlet nyilvántartási árát, 
az önköltségszámítás rendjét. 

 
A számlarend összeállításáért és aktualizálásáért a Gazdálkodási Iroda vezetője 
felelős. 
 
 

        BIZONYLATI SZABÁLYZAT 

bizonylati szabályzat célja, tartalma, 

bizonylati elv, bizonylati fegyelem, 

bizonylat fogalma, alaki és tartalmi kellékei, 

szigorú számadási kötelezettség körébe tartozó bizonylatok felhasználása,     
  nyilvántartása, 

szigorú számadású nyomtatványok tételes felsorolása, 

szigorú számadású nyomtatványok átvétele és nyilvántartása, 

szigorú számadású nyomtatványok teljes körűségének ellenőrzése, 

a szigorú számadású nyomtatványok tárolása, őrzése, 

szigorú számadású nyomtatványok kiadása, felhasználása, 

a bizonylatok kiállítása, helyesbítése, 

a bizonylatok feldolgozása és ellenőrzése, 
a bizonylatok alaki ellenőrzése, 

a bizonylatok számszaki ellenőrzése, 

a bizonylatok tartalmi ellenőrzése, 

a bizonylatok szállítása, 

a bizonylatok tárolása, 

a bizonylatok őrzése, 

egyes gazdasági eseményekhez kapcsolódó bizonylatok használata, 

bizonylati album. 
 

A bizonylati szabályzat elkészítéséért és aktualizálásáért a Gazdálkodási Iroda 
vezetője felelős. 

 

SZÁMVITELI POLITIKA 

a számviteli politika célja tartalma, 

a számviteli politika részletes előírásai: 
 immateriális javak értékcsökkenése, 
 tárgyi eszközök értékcsökkenése, 
 az értékcsökkenés elszámolásához kialakított módszer megváltoztatása, 

a 200 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti (kisértékű) immateriális javak és tárgyi 
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eszközök elszámolási módjának meghatározása, 

az értékvesztés elszámolásának feltételrendszere, 

a beszámoló készítésének határideje, a beszámoló elkészítéséért való felelősség. 
 

A számviteli politika elkészítéséért és aktualizálásáért a Gazdálkodási Iroda 
vezetője felelős. 

 

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 
 

az eszközök és források értékelési szabályzata elkészítésének célja és tartalma, 

eszközök értékelésének szabályai: 
 a mérlegben szereplő eszközök értékelésének általános szabályai, 
 az eszközök beszerzési és előállítási költségének tartalma, 
 egyes eszközök értékelése, 

források értékelésének szabályai: 
 a mérlegben szereplő források értékelésének általános szabályai, 
 a mérlegben szereplő egyes források értékelése. 

 
 

Az eszközök és források értékelési szabályzatának elkészítéséért és aktualizálásáérta 
Gazdálkodási Iroda vezetője felelős 

 

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 
 

a leltározással kapcsolatos fogalmi meghatározások, 

leltározással szemben támasztott követelmények, 

a leltárfelvétel előkészítése, 

a leltározások végrehajtása, 

befektetett eszközök leltározása, 

forgóeszközök leltározása, 

a leltárfelvétel bizonylatolása, 
a leltározás eredményének kiértékelése, 

az eszközök, források értékelése. 
 

A leltározási szabályzat elkészítéséért és aktualizálásáért a Gazdálkodási Iroda 
vezetője felelős. 
 
FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTE-
ZÉSÉNEK SZABÁLYZATA 
 

a felesleges vagyontárgyak fajtái, 

a feleslegessé vált vagyontárgyak feltárása, 
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a feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének kezdeményezése, 

a kezdeményezés módja, 

a vagyontárgyak értékesítésének szabályai, 
tárgyi eszközök selejtezése, 

készletek selejtezése, 

selejtezéssel kapcsolatos számviteli elszámolások, 

a selejtezés végrehajtásának ellenőrzése. 
 

A selejtezési szabályzat elkészítéséért és aktualizálásáért a Gazdálkodási Iroda 
vezetője felelős. 
 
 
PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 
 

a bankszámla nyitás feltételei, 
a megnyitott bankszámlák felsorolása, 

a házipénztár fogalma, feladata, rendeltetése, 

a házipénztári pénzkezelés személyi feltételei, 

pénztáros feladatai, 

pénztárellenőr feladatai, 

utalványozásra, ellenjegyzésre, érvényesítésre jogosultak körének és feladatának 
meghatározása, 

az egyes feladatokkal összeférhetetlen munkakörök meghatározása, 

a szükséges pénzkészlet biztosítása, 

a befizetések, kifizetések szabályozása, 

pénztárzárlat rendszerességének szabályozása, 

pénztáros helyettesítése, 

pénztári kulcsok kezelése, 

pénz szállítása, 
pénztári nyilvántartás, 

elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása, 

letétek kezelése, nyilvántartása, 

értékpapírok kezelése, nyilvántartása, 

valuta (deviza) kezelése, nyilvántartása, 

szigorú számadású nyomtatványok kezelése. 
 

A pénzkezelési szabályzat elkészítéséért és aktualizálásáért a Gazdálkodási Iroda 
vezetője felelős. 
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
Az ügyrend az aláírását követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell 
alkalmazni. 

 
 
 
Kelt: Hatvan, 2022. február ………….. napja 
 
 
 
 
 
 

……………………………….. 
             dr. Kovács Éva  
                      jegyző  
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Megismerési nyilatkozat 
 
Az ügyrendben foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat a 
munkavégzésem során köteles vagyok betartani. 
 
 
Név Beosztás Kelt Aláírás 

Johancsik Mónika 
gazdálkodási 
irodavezető 

  

Rékasi Éva 

számviteli, 
vagyonnyilvántartási- 
és kezelési 
osztályvezető 

  

Nagyné Talabér Anikó adóügyi osztályvezető 
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Megismerési és elfogadási nyilatkozat 

 
 

A Hatvani Polgármesteri Hivatal 
 

GAZDLKODÁSI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJÉT 
 

megismertem és azt elfogadom: 
 
 

 
Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata ……………………………. 

Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda ……………………………. 

Hatvani Csicsergő Óvoda ……………………………. 

Hatvani Gesztenyéskert Óvoda ……………………………. 

Hatvani Napsugár Óvoda ……………………………. 

Hatvani Százszorszép Óvoda ……………………………. 

Hatvani Varázskapu Óvoda ……………………………. 

Hatvani Vörösmarty téri Óvoda ……………………………. 

Ady Endre Könyvtár ……………………………. 

Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény ……………………………. 

Grassalkovich Művelődési Ház ……………………………. 

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat ……………………………. 

Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék- 

gazdálkodás Fejlesztése Társulás ……………………………. 

 

 



Hatvani Polgármesteri Hivatal 

HAT/                         /2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAFETÉRIA SZABÁLYZAT 
2022. 
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CAFETÉRIA SZABÁLYZAT 

A Hatvani Polgármesteri Hivatal cafetéria juttatási rendszerét a 
 közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a 

továbbiakban: Kttv.), 

 személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a 
továbbiakban Szja tv.), 

 Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. 
törvény 62. § (4) bekezdése, illetve 

 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők részére 
adható juttatásokról és illetménypótlékokról, 

 a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. Törvény 
alapján a következők szerint szabályozom: 

I. 
 

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

1. A Cafetéria Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja az egységes elvek alapján 
szabályozott, az igényekhez igazodó béren kívüli juttatások biztosítása. 

2. A cafetéria juttatási rendszer Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 
a költségvetési rendeletben meghatározott éves keretösszegben és a Szabályzatban 
meghatározott juttatási elemeken belül egyénre szabott választásra ad lehetőséget. 

3. A Szabályzat személyi hatálya a Hatvani Polgármesteri Hivatallal határozatlan és 
határozott idejű: 

 közszolgálati jogviszonyban, 
 munkaviszonyban és közalkalmazotti jogviszonyban 

foglalkoztatottakra — a közfoglalkoztatott állományt kivéve, 
valamint 

 a polgármesterre, alpolgármesterekre terjed ki 
(a továbbiakban együttesen: cafetéria juttatásra jogosult). 
 

 4. A cafetéria juttatásra jogosult számára biztosított bruttó keret terhére kell  
  elszámolni a Hatvani Polgármesteri Hivatalt terhelő közterheket. 
 
 5.  A cafetéria juttatásra jogosult a rendszerbe felvett juttatások közül választhat, 
  figyelemmel a kedvezményes adófizetési kötelezettséggel adható juttatási keretekre, 
  mértékekre. 

   6. A meghatározott éves keretösszeg a mindenkori illetményalap ötszöröse.  
      Rehabilitált munkavállalók esetében 5.000,- Ft/ hónap. 
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II. 
 

A CAFETÉRIA RENDSZER ELEMEI 

1.  A béren kívüli juttatások esetében jövedelemnek minősül a juttatás értéke, ingyenesen 
vagy kedvezményesen juttatott termék, szolgáltatás esetén annak szokásos piaci értéke 
vagy abból az a rész, amelyet a magánszemély nem köteles megfizetni. A kifizetőt 
terhelő adó alapja az előzőek szerinti jövedelem. 

2. Béren kívüli juttatások 

A cafetéria juttatásra jogosult személy az Szja tv. 71 §. (1) bekezdésében felsorolt béren 
kívüli juttatásokra jogosult. 

2.1 Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP kártya) 

A Hatvani Polgármesteri Hivatal SZÉP kártyát igényel a cafetéria juttatásra jogosult 
részére (1. számú melléklet), melyen az alábbi három juttatás igénybevételére van 
lehetőség az Szja tv. 71 §. (1) bekezdésben meghatározott keretösszegek erejéig: 

-  Szálláshely alszámla 
- Vendéglátás alszámla 
- Szabadidő alszámla 

A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátását és felhasználását az 76/2018. (IV. 20.) 
Korm. rendelet rögzíti. 

A választott SZÉP kártya juttatás tárgyévi összege tárgyév május 30. napjáig kerül 
folyósításra. 

III. 

 
A CAFETÉRIA JUTTATÁSOKRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK 

1. A cafetéria juttatásokra felhasználható éves keretösszeg megállapítása, felhasználása 

1.1.   Az éves keretösszeget ezer forintra kerekítve kell megállapítani, kivéve, ha a 
keretösszeg megfe1el a Kttv. 151. § (1) bekezdésében meghatározott 
legalacsonyabb, illetve a költségvetési törvényben meghatározott legmagasabb 
összegnek. 

1. .2..             A cafetéria juttatás éves összegét minden tárgyév február 28. napjáig meg kell 
határozni. 

1.3.  Amennyiben a cafetéria juttatásra jogosult juttatásra jogosító jogviszonya a 
tárgyévben keletkezik vagy szűnik meg, az éves keretösszeget a jogviszony 
időtartamával arányosan kell megállapítani, az adott év naptári napjai számának 
figyelembe vételével. 
 

1.4. Nem kell a SZÉP kártya juttatást a munkában eltöltött napok arányában csökkenteni, 
ha a cafetéria juttatásra jogosult juttatásra jogosító jogviszonya a cafetéria jogosult 
halála miatt szűnik meg. 
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1.5.   A választott juttatás költségszorzóval növelt értéke kerül levonásra a cafetéria 
keretösszegből. 
A költségszorzó mértéke a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 
törvény 8. § (1) bekezdése, valamint a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi 
LII. törvény 2. § (1) bekezdése által meghatározott mértékű. 

2.  A cafetéria juttatási elemek kiválasztása 

2.. 1. A cafetéria juttatásra jogosult tárgyév április 15. napjáig nyilatkozik a 2.   
 számú mellékletben szereplő Cafetéria Nyilatkozaton a tárgyévre vonatkozóan a részére 
 megállapított keretösszeg felhasználásáról, az általa választott cafetéria juttatási 
 elemekről és mértékéről. A Cafetéria Nyilatkozatot aláírva, 2 példányban kell 
 eljuttatni a Gazdálkodási Iroda vezetője részére. 

2.2. Ha a cafetéria jogosultság év közben keletkezik, a cafetéria juttatásra jogosultnak  az 
első munkában töltött napot követő 10 munkanapon belül kell nyilatkoznia a részére 
megállapított keretösszeg felhasználásáról. 

 
2 . .3.                 A cafetéria juttatásokra vonatkozó választás érvényessége egy naptári évre szól. 
  

3. Eljárási szabályok 
 
3.  1.                                          A cafetéria  jogosultat  nem  illeti meg a cafetéria juttatás azon időtartam 

vonatkozásában, amelyben illetményre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét 
időtartama meghaladja a 30 napot (fizetés nélküli szabadság, tartós táppénz, gyes). 
A harminc napot meghaladó távollét esetében a cafetéria juttatásra jogosultat a távollét 
első napjától kezdve nem illeti meg a juttatás. Az időarányos részt meghaladó 
mértékben igénybe vett cafetéria juttatás értékét a távollét vége utáni első 
munkanapon - annak megszűnésekor -, vissza kell fizetni. 

3. 2.         A távollétek időtartamát a jogosultság szempontjából nem lehet összeszámítani. 

3.3.  Az üzemi baleset miatti táppénz folyósítás időszakában a cafetéria juttatás 
megilleti a cafetéria juttatásra jogosultat. 

3..4.          Ha a juttatásra jogosító jogviszony év közben szűnik meg, a cafetéria juttatásra      
 jogosult köteles az utolsó munkában töltött napon a részére nyújtott cafetéria 
 összeggel elszámolni a Gazdálkodási Iroda vezetője felé. Az időarányos részt 
 meghaladó mértékben igénybe vett cafetéria juttatás értékét a juttatásra jogosító 
 jogviszony megszűnésekor vissza kell fizetni (házipénztárba történő befizetéssel, a 
 polgármesteri hivatal számlájára történő utalással, az utolsó illetményből történő 
 levonással). 

3.5. Áthelyezés esetén a cafetéria juttatásra jogosult személy cafetéria juttatásra az egyes 
 munkáltatóknál időarányosan jogosult. 

3.6. A választott cafetéria juttatásokról egyénenként nyilvántartás készül, illetve a 
 felosztott cafetéria keretösszegről a jogosult visszaigazolást kap. 

3.7. Ha béren kívüli juttatásra vonatkozóan az adóhatóság a feltételek fennállásának 
 hiányát állapítja meg, a jogkövetkezményeket – amennyiben nem rendelkezik a 
 magányszemély nyilatkozatával - a kifizető viseli. Ha az adóhiány a magánszemély 
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 valótlan nyilatkozatának a következménye, illetve a magánszemély a nyilatkozat 
 átadását nem tudja igazolni, akkor az adóhiányt és jogkövetkezményeit a 
 magánszemélynek az adóhatóság határozata alapján kell viselnie. 

3.8. A KIRA (Központi Illetményszámfejtés) rendszerben jelenteni kell a nyújtott 
 cafetéria juttatást. 

 

IV. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

1. A Szabályzat az aláírását követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 
1. napjától kell alkalmazni. 

2.  A Szabályzat tartalmát érintő jogszabályi változások esetén a Szabályzatot 90 napon 
 belül ki kell egészíteni, szükség esetén módosítani kell. 

3.  A Szabályzat folyamatos aktualizálása a jegyző feladatát képezi. 

  
Hatvan, 2022. február ……               

 

 

 

 dr. Kovács Éva      Horváth Richárd 
          jegyző          polgármester 
 

 



A köztisztviselő neve:  
Anyja neve: 
Születési helye és ideje: 
Munkaköre:
Adóazonosító: 

Figyelem!

hónap/félév 
száma

nettó: 0,00 nettó: 0,00

adó: 0,00 adó: 0,00

bruttó: 0,00 bruttó: 0,00

nettó: 0,00 nettó: 0,00

adó: 0,00 adó: 0,00

bruttó: 0,00 bruttó: 0,00

nettó: 0,00 nettó: 0,00

adó: 0,00 adó: 0,00

bruttó: 0,00 bruttó: 0,00

nettó: 0,00 nettó: 0,00

adó: 0,00 adó: 0,00

bruttó: 0,00 bruttó: 0,00

Kelt: Hatvan, 2022.

Alulírott nyilatkozom, hogy a Hatvani Polgármesteri Hivatal Cafetéria szabályzatát megismertem, és annak
rendelkezéseit tudomásul veszem.

A nyilatkozat csak aláírással érvényes!

MINDÖSSZESEN

köztisztviselő (munkavállaló) aláírása

munkáltató 

            A választható cafetéria-elemek kedvezményes adózásúak. A Hatvani 
Polgármesteri Hivatal  bruttó cafetéria kerete ……….  ,- Ft 2022. évben              

az adó: 28,00 %.

    havi összege         
Ft-ban

     éves összege       
Ft-ban

SZÉCHENYI PIHENŐ 
KÁRTYA

Szálláshely alszámlájára utalt, kormányrendeletben 
meghatározott szálláshely-szolgáltatásra  felhasználható 
legfeljebb évi 225.000,- Ft.

0

Vendéglátás alszámlájára utalt, melegkonyhás 
vendéglátóhelyeken kormányrendeletben meghatározott  
étkezési szolgáltatásra felhasználható legfeljebb évi 
150.000,- Ft.

0

Szabadidő alszámlájára utalt, a szabadidő-eltöltést, 
rekreációt, egészségmegőrzést szolgáló, 
kormányrendeletben meghatározott szolgáltatásra 
felhasználható legfeljebb évi 75.000,- Ft.

0

NYILATKOZAT
A 2022. évi cafetéria-juttatás  éves keretösszegének igénybevételéről

A nyilatkozatot legkésőbb a megadott határidőig  le kell adni! Amennyiben önhibájából nem adja le határidőre a nyilatkozatot, 
akkor a jegyző által meghatározott juttatásokra lesz jogosult. 

A juttatás sajátossága Az igénybevétel



A köztisztviselő neve:
Anyja neve:
Születési helye és ideje:
Munkaköre:
Adóazonosító:

      az adóévben  Széchenyi Pihenő Kártya
           a)

     □

     □ adott jogcímen az alábbi támogatásban részesültem:

jelen kifizetőtől: ….................................... …...........................

….................................... …...........................

korábbi kifizető(k)től ….................................... …...........................

….................................... …...........................

mindösszesen: ….................................... …...........................

nettó: 0,00

adó: 0,00

bruttó: 0,00

A Széchenyi Pihenő Kártya szálláshely alszámlájára 
utalt maximális összeg legfeljebb 225.000,- Ft (a 
Hatvani Polgármesteri Hivatalnál: ……….,- Ft), amely 
kormányrendeletben meghatározott szálláshely-
szolgáltatásra használható fel.

Az igénylésnek 
megfelelően.

Kelt: Hatvan, 2022. 

..................................................
köztisztviselő (munkavállaló) aláírása

A nyilatkozat csak aláírással érvényes!

    nyilatkozat tétel dátuma juttatás átutalt összege

A Széchenyi Pihenő Kártya szálláshely-szolgáltatása kedvezményes adózású, 2022. évben az 
adó: 28,00%.

A juttatás sajátossága 
Az igénybevétel

         éves összege           
Ft-ban 

időpontja

A köztisztviselő cafetéria-juttatásának tervezett kerete bruttó:            Ft/év

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény XIII. fejezete tartalmazza az egyes 
kedvezményes adózású juttatások szabályozását.

„71. § (1) Béren kívüli juttatásnak minősül .....

szálláshely alszámlájára utalt, kormányrendeletben meghatározott szálláshely-
szolgáltatásra felhasználható – több juttatótól származóan együttvéve – legfeljebb 
225.000,- Ft támogatás.

Alulírott,              (adószám:                   ) nyilatkozom, hogy 2022. évben jelen nyilatkozatot 
megelőzően

más juttatótól adott jogcímen támogatásban nem részesültem/nem részesülök

NYILATKOZAT
Széchenyi Pihenő Kártya szálláshely-szolgáltatásának 

cafetéria-juttatásként való igénybevételéről
2022. évre

Alulírott, a Hatvani Polgármesteri Hivatal köztisztviselőjeként (munkavállalójaként) nyilatkozom, 
hogy 2022. január 1-jétől a cafetéria elemet a következők szerint kívánom  igénybe venni:



A köztisztviselő neve:
Anyja neve:
Születési helye és ideje:
Munkaköre:
Adóazonosító:

az adóévben  Széchenyi Pihenő Kártya
             b)

     □

     □ adott jogcímen az alábbi támogatásban részesültem:

jelen kifizetőtől: ….................................... …...........................

….................................... …...........................

korábbi kifizető(k)től ….................................... …...........................

….................................... …...........................

mindösszesen: ….................................... …...........................

nettó: 0,00

adó: 0,00

bruttó: 0,00

A Széchenyi Pihenő Kártya vendéglátás alszámlájára utalt 
maximálisan 150.000,- Ft melegkonyhás 
vendéglátóhelyeken  étkezési szolgáltatásra használható fel.

Az igénylésnek 
megfelelően.

Kelt: Hatvan, 2022.  

..................................................
köztisztviselő (munkavállaló) aláírása

A nyilatkozat csak aláírással érvényes!

    nyilatkozat tétel dátuma juttatás átutalt összege

A Széchenyi Pihenő Kártya vendéglátó helyek étkezési szolgáltatása kedvezményes adózású, 
2022. évben az adó: 28,00%.

A juttatás sajátossága 
Az igénybevétel

         éves összege           
Ft-ban 

időpontja

A köztisztviselő cafetéria-juttatásának tervezett kerete bruttó:              Ft/év

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény XIII. fejezete tartalmazza az egyes 
kedvezményes adózású juttatások szabályozását.

„71. § (1) Béren kívüli juttatásnak minősül .....

vendéglátás alszámlájára utalt, melegkonyhás vendéglátó helyeken  
kormányrendeletben meghatározott étkezési szolgáltatásra felhasználható – több 
juttatótól származóan együttvéve – legfeljebb 150.000,- Ft támogatás.

Alulírott,              (adószám:                     ) nyilatkozom, hogy 2022. évben jelen nyilatkozatot 
megelőzően

más juttatótól adott jogcímen támogatásban nem részesültem/nem részesülök

NYILATKOZAT
Széchenyi Pihenő Kártya vendéglátó helyek étkezési szolgáltatásának

cafetéria-juttatásként való igénybevételéről
2022. évre

Alulírott, a Hatvani Polgármesteri Hivatal köztisztviselőjeként (munkavállalójaként) nyilatkozom, 
hogy 2022. január 1-jétől a cafetéria elemet a következők szerint kívánom  igénybe venni:



A köztisztviselő neve: 
Anyja neve: 
Születési helye és ideje: 
Munkaköre: 
Adóazonosító: 

az adóévben  Széchenyi Pihenő Kártya
             c)

     □

     □ adott jogcímen az alábbi támogatásban részesültem:

jelen kifizetőtől: ….................................... …...........................

….................................... …...........................

korábbi kifizető(k)től ….................................... …...........................

….................................... …...........................

mindösszesen: ….................................... …...........................

nettó: 0,00

adó: 0,00

bruttó: 0,00

A Széchenyi Pihenő Kártya szabadidő alszámlájára utalt 
maximum 75.000,- Ft szabadidő eltöltést, rekreációt, 
egészségmegőrzést szolgáló szolgáltatásra használható fel.

Az igénylésnek 
megfelelően.

Kelt: Hatvan, 2022.

..................................................
köztisztviselő (munkavállaló) aláírása

A nyilatkozat csak aláírással érvényes!

    nyilatkozat tétel dátuma juttatás átutalt összege

A Széchenyi Pihenő Kártya szabadidő eltöltését szolgáló szolgáltatása kedvezményes adózású, 
2022. évben az adó: 28,00%.

A juttatás sajátossága 
Az igénybevétel

         éves összege           
Ft-ban 

időpontja

A köztisztviselő cafetéria-juttatásának tervezett kerete bruttó:                   Ft/év

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény XIII. fejezete tartalmazza az egyes 
kedvezményes adózású juttatások szabályozását.

„71. § (1) Béren kívüli juttatásnak minősül .....

szabadidő alszámlájára utalt, a szabadidő eltöltést, a rekreációt, az egészségmegőrzést 
szolgáló, kormányrendeletben meghatározott szolgáltatásra felhasználható – több 
juttatótól származóan együttvéve – legfeljebb 75.000,- Ft támogatás.

Alulírott,                  (adószám:                    ) nyilatkozom, hogy 2022. évben jelen nyilatkozatot 
megelőzően

más juttatótól adott jogcímen támogatásban nem részesültem/nem részesülök

NYILATKOZAT
Széchenyi Pihenő Kártya szabadidő eltöltését szolgáló szolgáltatás 

cafetéria-juttatásként való igénybevételéről
2022. évre

Alulírott, a Hatvani Polgármesteri Hivatal köztisztviselőjeként (munkavállalójaként) nyilatkozom, 
hogy 2022. január 1-jétől a cafetéria elemet a következők szerint kívánom  igénybe venni:
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Hatvani Polgármesteri Hivatal 

Hatvan Kossuth tér 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELSŐ KONTROLLRENDSZER SZABÁLYZAT 
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BELSŐ KONTROLLRENDSZER 

 

 
A Hatvani Polgármesteri Hivatal, Hatvan Város Önkormányzata, a hozzárendelt önállóan működő 

intézmények és a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek, az önkormányzati társulás, Hatvan 

Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban együttesen Hivatal) belső kontrollrendszerét 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, illetve a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a 

következők szerint határozom meg. 

 

 

ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 

 

A Hivatal vezetője (továbbiakban jegyző1) a működés folyamataira és sajátosságaira tekintettel 

köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a Hivatal szervezetének belső kontrollrendszerét. 

A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, amely 

alapján a Hivatal érvényesíti az előirányzatokkal, a létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, 

gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit. 

 

A jegyző a belső kontrollrendszer fejlesztése során az államháztartási külső ellenőrzés és a belső 

ellenőrzés által megfogalmazott ajánlásokat és javaslatokat szem előtt tartja, a belső kontrollok 

kialakítása során pedig figyelembe veszi az államháztartásért felelős miniszter által közzétett, az 

államháztartási belső kontroll standardokra vonatkozó irányelveket. 

 

A Hivatal belső kontrollrendszeréért a jegyző a felelős, aki köteles - a szervezet minden szintjén 

érvényesülő - megfelelő 

• kontrollkörnyezetet, 

• integrált kockázatkezelési rendszert, 

• kontrolltevékenységeket, 

• információs és kommunikációs rendszert, 

• nyomon követési rendszert (monitoring) kialakítani, működtetni és fejleszteni. 

 

 

A BELSŐ KONTROLLRENDSZER ELEMEI 

 

1. Kontrollkörnyezet 

 

A Hivatal jegyzője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben  

• világos a szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatók, 

• egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, 

• meghatározottak, ismertek és elfogadottak az etikai elvárások a szervezet miden szintjén, 

• átlátható a humánerőforrás-kezelés, 

• biztosított a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztése és 

elősegítése. 

 
1a jegyző alatt a továbbiakban a helyi önkormányzati költségvetési szervek, a kormányzati szektorba sorolt egyéb 

szervezetek és nemzetiségi önkormányzat esetén azok vezetői értendők. 
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A kontrollkörnyezet a vezetésnek a szervezeten belüli kontroll fontosságának az elismerésére 

vonatkozó intézkedéseinek az összessége. 

A kontrollkörnyezet biztosítja a belső kontrollrendszer elsődleges céljainak eléréséhez szükséges 

szabályozást és szerkezeti keretet. 

 

A kontrollkörnyezet a következő elemekből áll: 

• Tisztesség és etikai értékek, 

• A vezetés filozófiája és munkastílusa, 

• Szervezeti felépítés, 

• Hatáskör- és feladatmegosztás, 

• Az emberi erőforrás-kezelés irányelvei és gyakorlata, 

• Az alkalmazottak szakértelme. 

 

 

1.1. Célok és szervezeti felépítés 

 

A megfogalmazott stratégiai célkitűzéseket valamennyi dolgozó számára elérhetővé kell tenni, 

gondoskodni kell azok teljes körű megismeréséről továbbá összehangolt végrehajtásáról. 

 

A Hivatal szervezeti felépítését a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 

 

 

1.2. Belső szabályozás 

 

A Hivatal dolgozói a feladataikat jogszabályokban foglalt követelményeknek megfelelően, belső 

szabályzatok alapján végzik. 

A szervezeti egységekre vonatkozó szabályokat a szervezeti egységek ügyrendjeiben, a gazdálkodás 

részletes rendjét belső szabályzatokban kell meghatározni. 

 

A vezetésnek gondoskodnia kell arról, hogy az általános és speciális követelményeket, magatartás- 

szabályokat, leíró szabályzatokat minden munkatárs igazolhatóan megismerje. 

Az egyénre szabott feladatokat a munkaköri leírások tartalmazzák. 

 

A Hatvani Polgármesteri Hivatal belső szabályzatainak jegyzékét az 1. számú melléklet tartalmazza, 

a szabályzatok a „Hivatal” elnevezésű meghajtón érhetőek el. 

Az önállóan működő intézmények szabályzatainak jegyzéke a szervezeti és működési szabályzatuk 

függelékében található. 

 

 

1.3. A működési folyamatok során felmerülő szervezeti integritást sértő események kezelése 

 

A Hivatal vezetésének gondoskodnia kell a szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének 

megakadályozásáról, előfordulásának mérsékléséről, mivel ezen események veszélyeztethetik a 

hivatali célkitűzések megvalósulását. 

A Hivatal vezetője köteles gondoskodni a szervezet működésével összefüggő integritási és korrupciós 

kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásáról és azok kivizsgálásáról. 

 

A Hivatal ezen események kezelésére vonatkozóan elkészítette a Szervezeti Integritást Sértő 

Események Kezelésének Eljárásrendjét. 
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1.4. Folyamatok leírása, az Ellenőrzési nyomvonal elkészítése 

 

A jegyző feladata rendszerezni a Hivatal folyamatait, kijelölni a folyamatok működésében részt vevő 

szervezeti egységeket, valamint a folyamatért általános felelősséget viselő vezető beosztású 

személyeket, folyamatgazdákat.  

Folyamatnak nevezzük a szervezeti célok megvalósulása érdekében tudatosan megtervezett lépések, 

tevékenységek és cselekedetek sorozatát, amelyek oly módon lettek kialakítva és szabályozva, hogy 

az eredmény kiszámítható legyen és az elvárások szerint alakuljon. 

 

A folyamatleírások minősége kulcsfontosságú az ellenőrzési nyomvonalak használhatósága 

szempontjából is.  

A folyamatokat a belső szabályzatokban megtalálható információk alapján, folyamatszemléletben 

kell azonosítani, amely lehetővé teszi a szervezet minden munkatársa és a vezetők számára is a 

folyamatok átlátását. 

 

A jegyző köteles elkészíteni és rendszeresen aktualizálni a Hivatal ellenőrzési nyomvonalát, amely a 

Hivatal működési folyamatainak táblázatba foglalt leírása. Az ellenőrzési nyomvonal tartalmazza 

különösen a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési 

folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését. 

Célja, hogy áttekintést adjon a vezetőknek, a belső és külső ellenőröknek és a folyamatban résztvevő 

munkatársaknak az adott működési folyamatokról. 

 

Az ellenőrzési nyomvonal tartalmazza: 

• a fő- és a részfolyamatok leírását, 

• a feladatok jogszabályi alapját, 

• a folyamatban részvevőket és a felelősséget vállalókat, a határidőt, 

• a beérkező, illetve a folyamat eredményeként előállt dokumentumokat, 

• más folyamathoz való kapcsolódási pontokat, 

• az ellenőrzést végző személyét, hatáskörét, 

• az ellenőrzési pontokat, 

• az ellenőrzés gyakoriságát 

• az alkalmazott kontroll típusait. 

 

A Hivatal folyamatleírásait – ellenőrzési nyomvonalát – az Ellenőrzési Nyomvonal Szabályzat 

tartalmazza. 

 

 

1.5. Humánerőforrás kezelése 

 

A szervezeti célok megvalósítása, illetve a Hivatal hatékony működése érdekében elengedhetetlen a 

szükséges humánerőforrás rendelkezésre állása. 

 

A vezetés feladata, hogy felmérje az egyes munkakörök betöltéséhez szükséges szakértelmet, majd 

ezek alapján határozza meg a szakmai elvárásokat. Alakítsa ki a feladat- és hatásköröket, azokat 

rögzítse a munkaköri leírásokban, ami biztosítja a döntéshozatalt és az elszámoltathatóságot. 

A hivatal és a szervezeti egységek vezetésének megfelelő információkkal kell rendelkeznie a 

munkavégzés színvonalának javítását szolgáló képzési lehetőségekről, ami alapján meg kell határozni 

az adott munkakört betöltő dolgozóra vonatkozó képzési lehetőséget. 
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1.6. Etikai értékek és integritás 

 

A Hivatal vezetőjének felelőssége a szervezet „sértetlenségének”, integritásának a biztosítása. 

 

Az integritás-irányítás a szervezet és a szervezetben dolgozó egyének integritásának biztosítására 

irányuló olyan vezetési és irányítási módszer, amely biztosítja a szervezeti kultúra egységét, az 

értékek, az elvek, a célok és a szabályok meghatározását. 

 

A köztisztviselőkkel, illetve a más jogviszonyban foglalkoztatottakkal szembeni erkölcsi elvárások 

általában meghaladják az adott társadalmi berendezkedésben érvényesülő általános 

követelményszintet. A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény általánosságban meghatározza a 

Hivatal dolgozóival szemben támasztott főbb etikai követelményeket.  

 

A jegyző felelőssége olyan belső kontrollrendszer kialakítása, amely minden tevékenységi kör 

esetében alkalmas az etikai értékek és az integritás érvényesítésének biztosítására. 

 

A Hivatal által képviselt értékek az Etikai Kódexben kerültek rögzítésre. 

 

 

2. Integrált kockázatkezelési rendszer 

 

 

A Hivatal jegyzője a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végez és integrált 

kockázatkezelési rendszert működtet. 

 

A kockázatelemzés során fel kell mérni és meg kell állapítani a Hivatal tevékenységében, 

gazdálkodásában rejlő kockázatokat. 

A kockázatkezelés keretében meg kell határozni az egyes kockázatok kezelésére vonatkozó 

módszereket, a kockázatokkal kapcsolatos intézkedéseket, valamint a teljesítések folyamatos nyomon 

követésének a módját. 

A Hivatal működésében rejlő kockázatos területek kiválasztására objektív kockázatelemzési 

módszert kell alkalmazni az államháztartásért felelős miniszter által kiadott útmutatók alapján. 

 

A kockázatkezelés, mint módszer a vezetés gyakorlati eszköze, a tervezés és döntéshozatal, valamint 

a végrehajtás alapvető része. A vezető felelőssége, hogy a kockázatkezelést minden folyamatba 

beágyazzák és a kockázatkezelésre tett intézkedéseket folyamatosan nyomon kövessék. 

 

A Hivatal Integrált Kockázatkezelési Eljárásrendje és az Ellenőrzési Nyomvonal a Hivatal belső 

szabályzatai között található.  

A kockázatok elemzéséhez útmutatást az Integrált Kockázatkezelési Eljárásrend tartalmazza. 

 

 

3. Kontrolltevékenységek 

 

A Hivatal jegyzője olyan kontrolltevékenységeket alakít ki, amelyek biztosítják a kockázatok 

kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez és erősítik a szervezet integritását. 
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A kontrolltevékenységek keretében ki kell építeni azokat a kontrollpontokat, amelyek szükségesek a 

korrupció, a csalás, vagy más integritást sértő események bekövetkezésének a megakadályozásában. 

 

A Hivatal jegyzője a Hivatal belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatározásával az 

alábbiakat szabályozza: 

• engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljárások, 

• dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés, 

• beszámolási eljárások. 

 

 

3.1. Kontroll stratégia 

 

 

A hivatali célok elérése érdekében 

• a Hivatal köztisztviselői állományát és az egyéb jogviszonyban foglalkoztatottakat orientálni 

kell a kockázatok időben történő jelzésére, 

• a kialakított kockázatkezelési gyakorlatokat el kell fogadtatni a dolgozókkal, 

• a kockázatkezelésről szóló jelentést körültekintően és teljes-körűen kell elkészíteni. 

 

 

3.2. Kontrollok alkalmazása céljuk szerint 

 

A kockázatok mérséklése, illetve megszüntetése érdekében a működési folyamatokban olyan 

kontrolloknak a beépítése indokolt, amelyek hatékonyan képesek jelezni vagy megelőzni a 

kockázatok előfordulását, képesek a bekövetkezett kockázatok hatását csökkenteni, illetve azt 

megszüntetni. 

 

A kockázatok jellegétől, tartalmától függően meg kell határozni, hogy a céljuk szerint milyen 

kontrollokat alkalmaz a Hivatal. Az alkalmazott kontrollokat a kockázatkezelési nyilvántartásokban 

kell rögzíteni. (A Hivatalnál ezek a nyilvántartások az Ellenőrzési Nyomvonal táblázatai, illetve az 

Integrált Kockázatkezelés Eljárásrendjének táblázatai.) 

 

A kontrollok a céljaik alapján lehetnek: 

• Megelőző kontrollok, amelyek alapvető célja, hogy a hibás lépések, nem előírásszerű 

teljesítések esetén akadályozzák meg a folyamat továbbvitelét. 

Ezt a célt szolgálja a kötelezettségvállalást megelőző pénzügyi ellenjegyzés, amikor a 

költségvetési előirányzatokra, a szerződéskötésekre, valamint a hozzájuk kapcsolódó 

kifizetésekre vonatkozó döntéseket csak pénzügyi „ellenőr” jóváhagyása alapján lehet 

végrehajtani. 

Ide tartozik az egyes szakmai területeken az érintett munkatársak ellenőrző tevékenysége, 

melynek keretében az előző munkafázis szabályszerűségének ellenőrzése nélkül nem lehet a 

folyamatban tovább haladni. 

• Helyrehozó kontroll, amely kialakításának célja a már bekövetkezett, nem kívánatos esemény 

következményeinek a kijavítása. 

• Iránymutató kontroll, amely a szervezet számára fontos, negatív hatású esemény, kockázat 

elkerülésének lehetőségére hívja fel a figyelmet. (pl. jogszabályváltozás esetén új eljárásrend 

kialakítása szükséges, és ennek hatályba lépésére hívják fel a munkatársak figyelmét) 

• Feltáró kontroll, amely már bekövetkezett hibákat tárja fel, rámutatva a hiba szervezetre 

gyakorolt hatására is. Utólagos jellege ellenére visszatartó ereje érvényesül. 
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Az adott működési folyamatokban bekövetkezett negatív események tekintetében az érintett 

szervezeti egység vezetője dönt a konkrét intézkedések megtételéről, a feladat- és hatáskörök 

figyelembevételével. 

 

 

3.3. A folyamatok kontrollja 

 

 

A kontrollok alkalmazása nem egyszeri eseményei a szervezet vezetésének, hanem a tevékenységek 

együtteseként folyamatosan működnek és fejtik ki hatásukat. 

A kontrollokat a vezetők és a munkatársak működtetik, ők felelnek a kontroll célkitűzések 

kialakításáért, a működtetés megszervezéséért, a folyamatos végrehajtásukért és a figyelemmel 

kíséréséért. 

 

A kontroll-tevékenységek módszerük szerint a következők lehetnek: 

• felügyeleti kontroll: a vezetők által végzett felügyelet és felülvizsgálat, 

• szervezeti kontroll: a feladatkörök szétválasztása és a felelősségi körök világos meghatározása, 

• jóváhagyási kontrollok: a jóváhagyást megalapozó előkészítések dokumentációs ellenőrzése, 

• működési kontroll: a feladatok teljes körű és szabályszerű végrehajtásának biztosítása, 

• hozzáférési kontroll: mind fizikai ellenőrzés (pl. biztonsági és logikai ellenőrzési pontok), 

mind számítógépes iratok jelszavas védelme, 

• a működési folytonosság megszakításának kontrollja: működés fenntartásának biztosítása 

nem várt események bekövetkezése esetén (pl. katasztrófa esetén helyreállítási terv) 

• dokumentációs kontrollok: dokumentációs rend kialakítása, valamennyi folyamatra 

vonatkozóan a felhasznált, illetve keletkezett dokumentumok, iratok kezelése, szükség szerint 

azok visszakeresésének lehetősége. 

 

A kontrollokat a folyamatba épített előzetes és utólagos, valamint vezetői ellenőrzés keretében 

alkalmazza a Hivatal, mely dokumentálások meghatározására az egyes irodákra vonatkozó 

Ügyrendekben, illetve az Ellenőrzési Nyomvonalban került sor. 

 

 

3.4. Négy szem elve 

 

 

A hazai és a közösségi jogszabályok által is javasolt kontrollmechanizmus a „négy szem elve”, ami 

az iratok, a pénzügyi dokumentumok, beszámolók, jelentések, állásfoglalások tekintetében minimum 

két személy általi áttekintési kötelezettséget jelenti. 

 

Ez a típusú ellenőrzés a folyamatba épített ellenőrzés keretében valósul meg. Az ellenőrzés 

dokumentálása történhet ellenőrzési listák alkalmazásával, illetve a szolgálati út és a kiadmányozási 

szabályok betartásának a kötelezettségével. 
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3.5. Informatikai rendszerek biztonsága 

 

 

Az Informatikai eszközök használata változó és mindig megújuló kockázatot jelent. A kockázati 

tényezők hatékony kezelése érdekében a Hivatal informatikai rendszeréhez történő hozzáférés 

szabályozásáról és ellenőrzésének rendjéről szóló jegyzői utasítás (a Hivatal belső szabályzatai között 

található) egységes keretszabályokat, értelmezéseket és iránymutatást ad a felhasználók számára, 

rögzítve azokat a szabályokat, melyeket az adatok kezelése során követni kell. 

 

 

3.6. A kontrolltevékenység működése, a folyamatba épített és a vezetői ellenőrzés 

 

 

A folyamatba épített és a vezetői ellenőrzés létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a Hivatal 

jegyzője felelős, aki köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni, 

amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes 

felhasználását. 

 

A kontrolltevékenységeknek biztosítani kell: 

• a döntések dokumentumainak elkészítését (ideértve a költségvetési tervezés, a 

kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás 

dokumentumait is), 

• a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú 

megalapozottságát, 

• a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyását, illetve ellenjegyzését, 

• a gazdasági események elszámolásának kontrollját. 

 

A kötelezettségvállalás, az utalványozás és az érvényesítés szabályait az államháztartási törvény és a 

végrehajtási rendelet, illetve a Hivatal belső szabályzatai között található Kötelezettségvállalási, 

utalványozási és érvényesítési szabályzat, valamint a Pénzkezelési szabályzat tartalmazza. 

 

A működési folyamatok előzetes ellenőrzése megelőzi valamely esemény megtörténtét, az utasítások 

kiadását, a döntések végrehajtását, amellyel biztosítható a rendelkezések pontosítása, felülvizsgálata, 

a hibák megelőzése.  

 

Az utólagos ellenőrzés az esemény, a cselekmény, a folyamat lezárása, befejezése után történik meg. 

Az ellenőrzéseket a vezetők és a munkatársak (pl. négy szem elve) egyaránt végezhetik. 

Az ellenőrzések megtörténtét az ellenőrzést végző kézjegyével és dátummal igazolja az ellenőrzött 

okmányon. 

Az ellenőrzésre, az utasítási jogok gyakorlására és a beszámoltatásra a Hivatal egyes irodáinak 

Ügyrendjei tartalmaznak rendelkezéseket. 

 

A gazdasási események elszámolásának ellenőrzését a folyamatba épített és a vezetői ellenőrzéseken 

kívül a belső ellenőrzés kontroll tevékenysége biztosítja.  

 

A vezetői ellenőrzés a vezetők által személyesen, vagy megbízásuk alapján gyakorolt irányítási 

tevékenység. A hivatal valamennyi vezetője köteles az irányítása alá tartozó működési folyamatokat 

ellenőrizni a Hivatal vonatkozó Ügyrendjeiben meghatározottak szerint. 
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A vezetői ellenőrzési tevékenység keretében kerül sor a szervezet valamennyi tevékenységének 

folyamatos, ütemezett ellenőrzésére, a szakmai munka szabályszerűségére, megfelelőségére, a belső 

rendelkezések betartására, az ellenőrzés tapasztalatainak hasznosulására, valamint a belső kontroll 

elemek érvényesülésére. 

 

A vezetői ellenőrzés eszközei: 

• az információk elemzése, értékelése: a belső és a külső információk elemzése, ellenőrzése 

alapján a vezetők megszerzik a szükséges információkat a célok, feladatok teljesítéséhez, a 

döntések meghozatalához, 

• beszámoltatás: lehet rendszeres, vagy alkalomszerű, történhet értekezlet, megbeszélés 

keretében, vagy személyes beszámoltatással. Céljuk, hogy a vezetők a tájékoztatások alapján 

áttekintést szerezzenek az ügyek állásáról, 

• kiadmányozási jogkör: a képviseleti, az engedélyezési, az utalványozási vagy ellenjegyzési 

joggal felruházott vezető az általa aláírt iratokat ellenőrzi, hogy azok megfelelnek-e a tartalmi-

formai követelményeknek. A jogkör magában foglalja a kimenő iratok jóváhagyását, a bejövő 

iratok szétosztását, az utalványozás, az engedélyezés és a kötelezettségvállalás jogosultságát. 

A Hivatal Belső Működési Szabályzata tartalmazza a kiadmányozásra vonatkozó 

rendelkezéseket, 

• közvetlen helyszíni ellenőrzés: közvetlen ismeretszerzés a szervezeti egységeknél, 

• munkaköri ellenőrzés: a vezető előre nem jelzett időpontban vizsgálja (szúrópróba), hogy a 

munkatársak tevékenysége összhangban van-e az előírásokkal, 

• eredmény-ellenőrzés: a vezető egy meghatározott időpontra vonatkozóan megállapítja, hogy 

az adott tevékenység tekintetében sikerült-e elérni a kitűzött célt. 

 

A jegyző, vagy a szervezeti egység vezetője jegyzőkönyvet készít, ha az általa végzett ellenőrzés 

szervezeti integritást sértő eseménynek minősül, melyet a szervezeti integritást sértő események 

kezelésével megbízott személy részére kell átadni. 

 

 

3.7. A feladatvégzés folytonossága 

 

 

A Hivatalnak a feladatai ellátása során figyelemmel kell lennie arra, hogy az állampolgárok a 

szolgáltatásokat folyamatosan, változatlan színvonalon tudják igénybe venni. 

 

A folyamatos működés megköveteli a munkavégzéshez szükséges adatok, információk mindenkori 

rendelkezésre állását, figyelemmel az esetleges áthelyezések, vagy kilépések miatti személycserére 

is.  

Az említett esetekben a feladat átadás-átvételkor írásban kell rögzíteni a további feladatellátáshoz 

szükséges információkat, majd azt a feladattal újonnan megbízott személy részére át kell adni. 

A Hatvani Polgármesteri Hivatalnál az átadás-átvétel körülményeit, a jegyzőkönyv tartalmát a 

Közszolgálati Szabályzat határozza meg. 
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4. Információs és kommunikációs rendszer 

 

A Hivatal jegyzője köteles olyan rendszereket kialakítani és működtetni, amelyek biztosítják, hogy a 

megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti 

egységekhez, illetve személyekhez. 

 

 

4.1. Információs és kommunikációs rendszer működése 

 

A belső információs és kommunikációs rendszer biztosítja, hogy a Hivatal vezetése által kitűzött 

célokat, a teljesítésükkel összefüggő feladatokat, a feladatok teljesítését szolgáló előírásokat minden 

munkavállaló megismerje, továbbá tájékoztatást nyújt a vezetők számára a kitűzött célok elérésének 

helyzetéről, illetve a felmerült kockázatokról. 

A szervezeti egységek és a külső szervek közötti együttműködés alapvető feltétele az információcsere. 

Az információs és kommunikációs rendszer a kitűzött célok elérését segítve működik, ha a rendszert 

alkotó folyamatok között megfelelő az információ áramlása. 

 

A Hivatalon belül kialakított információs és kommunikációs rendszerrel szembeni követelmény, hogy 

az információk a szükséges időpontban, kellő mennyiségben és megfelelő minőségben jussanak el az 

érintettekhez. 

 

Az információk áramlása történhet: 

• fentről lefelé, a szervezeti egységek irányíthatósága és ellenőrizhetősége szempontjából (pl. 

célok és elvárások megfogalmazása, értékelések, feladat kijelölések, kontrollfelelősök 

megnevezése), 

• alulról felfelé, a kockázatok azonosítása, a hiányosságok, a csalások, a szervezeti integritást 

sértő események bemutatása, a működésről és a pénzügyekről történő beszámolások. 

 

A Hivatal rendszereiben biztosítani kell az információs rendszer három összetevőjének az 

együttműködését. Ezek a következők: 

• a döntést hozó vezető (információt kap a Hivatalt érintő tényekről, dönt a tervezés, a 

megvalósítás és az ellenőrzés tartalmáról, módjáról), 

• az információ (feldolgozott adatok, támogatják a döntéshozatalt), 

• az informatikai rendszerek (segítségükkel állítják elő, rendszerezik, közvetítik a 

döntéshozatalhoz szükséges információkat). 

 

 

4.2. Az iktatás rendszere 

 

A Hivatal működésének egyik fontos követelménye az írásbeliség, a tevékenységekhez kapcsolódó 

feladatok kiadása és az elvégzés dokumentálása. 

Kiemelt szerepe van az ügyfelektől, az intézményektől, (kívülről) érkezett és a szervezeten belül 

keletkezett, az ügyintézés különböző fázisaiban tett intézkedések módját, formáját és tartalmát rögzítő 

iratok nyomon követésének. 

 

Az ügykezelés megköveteli, hogy mindaz a dokumentum, ami a Hivatalhoz érkezik, vagy a 

szervezeten belül keletkezik, ügyenként összerendezve, nyilvántartásba kerüljön, amely megfelelő 

áttekintést nyújt az adott ügy teljes vertikumáról és az ügyintézés időintervallumáról. 
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Az iratkezelés feladata, az iratok átvétele, vagy elektronikus rendszeren keresztül történő fogadása, 

az érkezett küldemények rendszerezése, iktatása, elosztása, nyilvántartása, az ügyintézés során 

keletkező eredmények leírása, továbbítása, valamint az elintézett ügyiratok irattári kezelése, 

megőrzése, selejtezése, illetve levéltári őrizetbe adása. 

 

A megfelelő kontrollrendszer biztosítása érdekében rendelkezni kell az iktatási rendszerben lévő 

dokumentumok hozzáférési jogosultságairól, a bizalmas információk és a személyi adatok 

védelméről. 

Az iktatási rendszerben biztosítani kell az intézést igénylő ügyek előrehaladásának nyomon 

követhetőségét, illetve az intézkedési határidők betartásának monitoringját. 

 

Az iratok kezelésének eljárásrendjét az Ügyirat-kezelési Szabályzat tartalmazza. 

 

 

5. Nyomon követési rendszer (monitoring) 

 

 

A Hivatal vezetője köteles olyan monitoring rendszert működtetni, amely lehetővé teszi a szervezet 

tevékenységének, a célok megvalósulásának nyomon követését. 

 

A monitoring rendszerrel szemben követelmény, hogy alkalmas legyen: 

• a belső kontrollok működéséből folyamatos információk biztosítására, 

• a különböző tevékenységi körök kapcsolódási pontjain előírtak betartásának figyelemmel 

kísérésére, 

• a tevékenységekben meglévő kockázatok jelentkezésének észlelésére, 

• a belső ellenőrzés működési tapasztalatai hasznosításának értékelésére. 

 

A Hivatal belső monitoring rendszerének része a szervezeti egységek vezetőinek éves beszámolási 

gyakorlata, az önállóan működő költségvetési szervek, illetve az önkormányzati tulajdonú gazdasági 

társaságok szükség szerint, de legalább negyedéves gyakorisággal történő beszámoltatása. 

 

 

5.1. Belső ellenőrzés 

 

A belső kontrollrendszer keretén belül működő belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot 

adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és 

eredményességét növelje. 

A belső ellenőrzés rendszerszemléletű megközelítésben értékeli az ellenőrzött szervezetet, illetve 

fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének a hatékonyságát. 

 

A belső ellenőr bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége keretében a jogszabályoknak és a belső 

szabályoknak való megfelelést, a tervezést, a gazdálkodást és a közfeladatok ellátását vizsgálva 

megállapításokat és javaslatokat fogalmaz meg a jegyző, illetve a vizsgált szervezeti egység vezetője 

részére. 

A belső ellenőr más tevékenységbe nem vonható be. 

 

A Hivatalban a jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés kialakításáról és működtetéséről. 

A belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed a Hatvani Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat által 

alapított intézmények, illetve a köztulajdonban álló gazdasági társaságok tevékenységére, különösen 
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a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az 

eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásának a vizsgálatára. 

 

A belső ellenőrzést szabályozó Belső Ellenőrzési Kézikönyv a Hivatal belső szabályzatai között 

található. 

 

 

5.2. A szervezeti célok megvalósulásának monitoringja 

 

A folyamatos monitoring beépül a Hivatal ismétlődő, mindennapi működési tevékenységeibe, 

magában foglalva a vezetők rendszeres felügyeletet ellátó és ellenőrző tevékenységét (kontrollelemek 

működtetése), valamint egyéb ellenőrzési funkciókat (beszámoltatás, időszaki jelentések). 

 

A belső kontrollrendszerek monitoringja rutintevékenységek, vagy külön értékelések, illetve ezek 

kombinációja révén valósul meg: 

• a folyamatos monitoring tevékenységek kiterjednek az összes kontrollelemre, 

• az eseti értékelések gyakorisága és terjedelme elsősorban a kockázatok értékelésétől és a 

folyamatos monitoring eljárások eredményességétől függ, 

• a specifikus értékelés a belső kontrollrendszer eredményességének a kiértékelésére irányul. 

 

 

5.3. Az Intézkedési tervvel kapcsolatos előírások külső ellenőrzés esetén 

 

Hivatalt érintő külső ellenőrzés 

 

Ha a Hivatalt érintő külső ellenőrzés intézkedési terv készítését írja elő, akkor annak elkészítéséért, 

végrehajtásáért és a megtett intézkedésekről történő beszámolásért az ellenőrzött szervezeti egység 

vezetője a felelős. 

Az intézkedési tervet a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételét követőn kell elkészíteni. 

Az intézkedési tervben az egyes feladatokhoz kapcsolódó határidőket úgy kell meghatározni, hogy 

azok számon-kérhetők legyenek. 

Az ellenőrzött szervezeti egység vezetője a külső ellenőrzést végzők részére külön jogszabályban, 

vagy a külső ellenőrző szerv által maghatározott módon és határidőben számol be az intézkedési 

tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról. 

 

A jegyző gondoskodik a Hivatalt érintő külső ellenőrzések koordinációjáról. A külső ellenőrzések 

javaslatai alapján készült intézkedési tervek végrehajtásáról éves bontásban nyilvántartás vezetése 

szükséges. A külső ellenőrzésekről vezetendő nyilvántartás mintáját a 2. számú melléklet tartalmazza. 

 

Az intézkedési tervek végrehajtásáról vezetett nyilvántartások alapján az ellenőrzött szervezeti 

egység a tárgyévet követő év január 31-ig beszámol a költségvetési szerv vezetőjének és a belső 

ellenőrzés vezetőjének. 

A beszámoló mintáját a 3. számú melléklet tartalmazza. 
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5.4. Belső kontrollok felülvizsgálata 

 

A belső kontrollrendszer rendszeres felülvizsgálatának célja a működés gazdaságosságának, 

hatékonyságának és eredményességének a támogatása. 

A célok teljesítése érdekében a belső kontrollrendszer minden elemét folyamatosan, a változó 

körülményekhez igazítva – de legalább az éves felülvizsgálatkor – korszerűsíteni kell, a feltárt hibákat 

megfelelő intézkedéssel az eljárásrend alapján ki kell küszöbölni, meg kell szüntetni. 

 

A belső kontrollelemek felülvizsgálatát minden szervezeti egység vezetője a saját feladatkörére nézve 

végzi el, és az éves munkájáról beszámolót készít. 

 

A Hivatalnál a belső kontroll-elemek objektív értékelésére az éves összefoglaló jelentésben kerül sor.  

A Hatvani Polgármesteri Hivatal jegyzője és az önkormányzati irányítású költségvetési szervek 

vezetői kötelesek a 370/2011. Kormányrendelet 1. melléklete szerinti nyilatkozatban értékelni az 

általuk vezetett költségvetési szerv belső kontrollrendszerének a minőségét. 

 

Az irányított költségvetési szervek vezetői a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt 

megküldik a Hatvani Polgármesteri Hivatal számára. A vezetői nyilatkozat a zárszámadási rendelet 

tervezettel együtt kerül előterjesztésre a képviselő testület elé. 

 

 

Vezetői továbbképzés 

 

A költségvetési szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy (aki nem lehet a Hatvani 

Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője vagy a belső ellenőrzési vezetője) kétévente köteles a belső 

kontrollrendszer témakörében az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott 

továbbképzésen részt venni.  

A továbbképzésen való részvételre valamely vezető állású munkatárs, vagy a belső kontroll felelős 

jelölhető ki. 

A költségvetési szerv vezetője köteles a részvételt az irányító szerv vezetője felé az adott év december 

31-ig igazolni. 

 

A gazdasági vezető kétévente köteles a belső kontrollrendszer témakörében az államháztartásért 

felelős miniszter által meghatározott továbbképzésen részt venni. 

A részvételt a költségvetési szerv vezetője december 31-ig igazolja. 

 

 

Záró rendelkezések 

 

A szabályzat az aláírás napját követő napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2022. január 1-től 

kell alkalmazni. 

A 2021. január 23-én érvénybe helyezett szabályzat hatályát veszti. 

 

Hatvan, 2022. február … 

 

 

 

 dr. Kovács Éva 

 jegyző 
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Megismerési és elfogadási nyilatkozat 

 

 

A Hatvani Polgármesteri Hivatal 

 

BELSŐ KONTROLLRENDSZER  

SZABÁLYZATÁT 

 

megismertem és azt elfogadom: 

 

 

 

Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata ……………………………. 

Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda ……………………………. 

Hatvani Csicsergő Óvoda ……………………………. 

Hatvani Gesztenyéskert Óvoda ……………………………. 

Hatvani Napsugár Óvoda ……………………………. 

Hatvani Százszorszép Óvoda ……………………………. 

Hatvani Varázskapu Óvoda ……………………………. 

Hatvani Vörösmarty téri Óvoda ……………………………. 

Ady Endre Könyvtár ……………………………. 

Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény ……………………………. 

Grassalkovich Művelődési Ház ……………………………. 

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat ……………………………. 

HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit 

Közhasznú Kft. ……………………………. 

Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 

Fejlesztése Társulás ……………………………. 
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Megismerési nyilatkozat 

 

 

A Belső Kontrollrendszer Szabályzatban foglaltakat megismertem. 

Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani. 

 

 

 

 

Név Beosztás Kelt Aláírás 

Horváth Richárd Polgármester 
  

Dr. Kovács Éva Jegyző 
  

Lukács László Jegyzői Irodavezető 
  

Johancsik Mónika Gazdálkodási Irodavezető 
  

Schósz Gabriella 
Műszaki és Városfejlesztési 

Irodavezető 

  

Nagy Márta Hatósági Irodavezető 
  

 



Hatvani Polgármesteri Hivatal 

Hatvan, Kossuth tér 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK, PANASZOK KEZELÉSÉENEK 

ELJÁRÁSRENDJE 
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A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK, PANASZOK KEZELÉSÉNEK 

ELJÁRÁSRENDJE 

 

 

 

I. FEJEZET 

Általános rendelkezések 

 

 

 

 

 

1. Az eljárásrend célja 

 

Az eljárásrend célja, hogy Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Polgármesteri Hivatal 

(Hivatal) a közérdekű bejelentések és panaszok előterjesztésére, vizsgálatára és érdemi 

elintézésére vonatkozó eljárást egységesen szabályozza, a panaszokról és a közérdekű 

bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvényben foglalt eljárási szabályoknak megfelelően. 

 

 

2. A Szabályzat hatálya 

 

A szabályzat hatálya az Önkormányzathoz, illetve a Hivatalhoz érkezett azon beadványokra 

terjed ki, amelyek a törvény rendelkezéseinek megfelelően panasznak, vagy közérdekű 

bejelentésnek minősülnek. 

 

A szabályzat személyi hatálya az Önkormányzat képviselőire, tisztségviselőire, a hivatali 

szervezet teljes foglalkoztatotti állományára, valamint a közérdekű bejelentőre és panaszosra 

terjed ki. 

 

A szabályzat hatálya nem terjed ki a bírósági vagy közigazgatási eljárás hatálya alá tartozó 

ügyekkel összefüggésben benyújtott beadványokra, továbbá nem terjed ki a szervezeti 

integritást sértő eseményekre és a korrupciós kockázatokra irányuló bejelentések kivizsgálására 

és kezelésére. 

 

 

3. Értelmező rendelkezések 

 

Az eljárásrend értelmében: 

• panasz: olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, 

és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya 

alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat. 

• közérdekű bejelentés: olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy 

megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű 

bejelentés javaslatot is tartalmazhat. 

• közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal kapcsolatos eljárás: olyan eljárás, amelynek 

során az eljáró szervezeti egység feladata, hogy a panaszban, illetve a bejelentésben 

foglaltakat kivizsgálja, ezt követően a megtett intézkedésekről vagy az intézkedések 

mellőzésének indokairól értesítse az érdekelteket. 
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4. Eljárási alapelvek 

 

• A Hivatalhoz érkező közérdekű bejelentést vagy panaszt ezen eljárásrend alapján, a 

2013. évi CLXV. törvényben foglaltakkal összhangban kell kivizsgálni. 

• A bejelentőt vagy panaszost nem érheti hátrány a közérdekű bejelentés, illetve a 

panasz megtétele miatt. Kivétel ez alól, ha a bejelentő vagy a panaszos 

rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információkat közöl. 

• Az eljárás lefolytatásában és az ügy kivizsgálásában eljáró személynek a bejelentés 

és a panasz vizsgálata során, minden esetben elfogulatlanul, tárgyilagosan és 

körültekintően, illetve a tőle elvárható segítőkészséggel kell eljárnia. 

• A kivizsgált bejelentésre és panaszra nyújtott válasznak határidőben kell 

elkészülnie, annak megfogalmazása pontos és közérthető kell, hogy legyen. 

• A beérkezett közérdekű bejelentések és panaszok tapasztalatait évente át kell 

tekinteni. 

 

 

II. FEJEZET 

A közérdekű bejelentés és panasz 

 

 

1. A közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal kapcsolatos eljárás megindítása 

 

Panasszal és közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat az eljárásra jogosult Önkormányzathoz, 

vagy a hivatali szervezethez. 

A beadvány történhet írásban, szóban és telefonon is. 

A szóban történt bejelentés esetén az eljáró személy a közérdekű bejelentést vagy panaszt írásba 

foglalja és a bejelentő számára másodpéldányban átadja. (1. számú melléklet) 

 

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 

• a bejelentő nevét, elérhetőségét (lakcím, telefonszám, e-mail) 

• a panasz, közérdekű bejelentés előterjesztésének helyét, idejét, 

• a panasz, közérdekű bejelentés rövid összefoglalását, 

• ha van, a kapcsolódó folyamatban lévő ügy iktatószámát, 

• a bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzékét, azok eredeti vagy 

hiteles másolatát, 

• a bejelentő és az eljáró személy aláírását. 

 

Telefonon történő közérdekű bejelentés vagy panasz esetén a bejelentőt tájékoztatni kell, hogy 

a hívásról és a beszélgetésről feljegyzés készül. (1. számú melléklet) 

 

A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos vagy közérdekű bejelentő által tett ismételt 

panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálata mellőzhető. 

A panasz vizsgálata mellőzhető akkor is, ha a panaszos a sérelmezett tevékenységről vagy 

mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő panaszát.  

A sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított egy éven túl előterjesztett 

panaszt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. 

Az azonosíthatatlan személy által tett panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálatát az eljárásra 

jogosult szerv mellőzi.  

Az eljárásra jogosult szerv a panaszt vagy közérdekű bejelentést megvizsgálja, ha a panasz vagy 

a közérdekű bejelentés alapjául súlyos jog- vagy érdeksérelem szolgál. 
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2. A közérdekű bejelentések és panaszok elbírálásának határideje 

 

A panaszt és a közérdekű bejelentést a beérkezéstől számított harminc napon belül kell elbírálni. 

Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, erről 

a bejelentőt tájékoztatni kell. 

 

A tájékoztatásban szerepel: 

• az elintézés várható időpontja, 

• a határidő hosszabbítás indoka. 

 

 

3. A közérdekű bejelentések és panaszok elbírálásának rendje 

 

Ha a panaszt vagy a közérdekű bejelentést nem az eljárásra jogosult szervhez tették meg, azt a 

beérkezésétől számított nyolc napon belül az eljárásra jogosult szervhez át kell tenni.  

A panasz, közérdekű bejelentés kivizsgálása során az eljáró személy a Hivatal más szervezeti 

egységétől iratok, adatok rendelkezésre bocsátását kérheti. 

Az eljáró személy a bejelentőt meghallgatja, ha a panasz vagy a közérdekű bejelentés tartalma 

azt szükségessé teszi. 

A közérdekű bejelentéssel, panasszal érintett személy esetében az eljáró személy kiemelt 

felelősséggel tartozik a bejelentő személyes adatainak az adatvédelmi szabályoknak megfelelő 

kezeléséért. 

 

 

4. Intézkedések a közérdekű bejelentések vagy panasz elbírálását követően 

 

A vizsgálat befejezésekor a megtett intézkedésről, vagy annak mellőzéséről - az indokok 

megjelölésével - a bejelentőt haladéktalanul értesíteni kell. Az értesítés nem terjed ki a 

minősített adat, illetve törvény alapján üzleti, gazdasági vagy egyéb titoknak minősülő 

adatokra. 

Az írásbeli értesítés mellőzhető, ha a panasz vagy a közérdekű bejelentés elintézéséről a 

bejelentőt szóban tájékoztatták, aki a tájékoztatást tudomásul vette. 

A panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján – ha az alaposnak bizonyul – gondoskodni kell: 

• a jogszerű vagy a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról, illetve az egyébként 

szükséges intézkedések megtételéről, 

• a feltárt hibák okainak megszüntetéséről, 

• az okozott sérelem orvoslásáról, 

• indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezéséről. 

 

 

5. A közérdekű bejelentő, illetve a panaszos védelme 

 

A panaszos vagy a közérdekű bejelentő személyes adatai csak a panasz vagy a közérdekű 

bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére 

adhatók át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához 

a panaszos vagy a közérdekű bejelentő egyértelműen hozzájárult. 

A panaszos és a közérdekű bejelentő személyes adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem 

hozhatók nyilvánosságra. 
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Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a panaszos vagy a közérdekű bejelentő rosszhiszeműen, döntő 

jelentőségű valótlan információt közölt és 

• ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, 

személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell 

adni, 

• alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, 

személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek 

vagy személynek kérelmére át kell adni. 

 

 

 

III. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

 

A szabályzat az aláírás napját követő napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2022. január 

1-től kell alkalmazni. 

A 2021. január 23-én érvénybe helyezett szabályzat hatályát veszti. 

 

 

 

Hatvan, 2022. február ... 

 

 

 

 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 

 jegyző polgármester 
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 1. számú melléklet 

 

Jegyzőkönyv szóbeli közérdekű bejelentés, panasz felvételéről 

 

 

I. 

A bejelentő: 

neve  

lakcíme  

telefonszáma  

e-mail címe  

II. 

A bejelentés előterjesztésének: 

helye  

ideje  

III. 
A bejelentés rövid 

összefoglalása 

 

IV. 

Bemutatott, csatolt 

iratok, 

dokumentumok, 

egyéb bizonyítékok 

 

V. 

Kapcsolódó, 

folyamatban lévő ügy 

iktatószáma 

 

 

 

Hatvan, 20 

 

 

 bejelentő eljáró személy 
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Megismerési nyilatkozat 

 

 

A Közérdekű Bejelentések és Panaszok Kezelésének Eljárásrendjében foglaltakat 

megismertem. 

Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok 

betartani. 

 

 

 

 

Név Beosztás Kelt Aláírás 

Horváth Richárd Polgármester 
  

Dr. Kovács Éva Jegyző 
  

Lukács László Jegyzői Irodavezető 
  

Johancsik Mónika Gazdálkodási Irodavezető 
  

Schósz Gabriella 
Műszaki és Városfejlesztési 

Irodavezető 

  

Nagy Márta Hatósági Irodavezető 
  

 

 



 
…………………………….Alapító Okirata szerint a gazdálkodást lebonyolító szervezet 
Hatvani Polgármesteri Hivatal 

 
………………….sz. képviselő-testületi határozat alapján 

 
M E G Á L L A P O D Á S 

a pénzügyi- gazdasági feladatok, a munkamegosztás és 
felelősségvállalás rendjéről 

 
 
amely 
egyrészről Hatvani Polgármesteri Hivatal, székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. szám, 
adóigazgatási száma: 15812474-2-10; törzsszáma: 812478) 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 10. §, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Ávr.) 9. §-ában meghatározott, az alapító, felügyeleti jogkört gyakorló Hatvan 
Város Önkormányzata Képviselő-testülete által gazdálkodása megszervezése módjára önálló 
működési jogkörrel, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes 
jogkörrel felruházott helyi önkormányzati költségvetési szerv (a továbbiakban: Hatvani 
Polgármesteri Hivatal), 
másrészről az ……………………….. (Képviseli: ……………… intézményvezető, székhelye: 
3000 Hatvan, …………………., KSH számjele:………………………….., törzsszáma:………..) 
az Áht. 10. § (4/a) és (4/b) bekezdése, az Ávr. 9. §-ában meghatározott, az alapító, felügyeleti 
jogkört gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete által gazdálkodása 
megszervezése módjára nézve önállóan működő jogkörrel, költségvetési előirányzatai feletti 
rendelkezési jogosultságra tekintettel teljes jogkörrel felruházott helyi önkormányzati 
költségvetési szerv (továbbiakban: Intézmény), 
együttesen Felek között, az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 
 
 

I. A Felekre vonatkozó általános szabályok 
 
1. A Megállapodás létrejöttének alapfeltételeként, a Felek felett fenntartó vagy működtető 

vagy működtető-felügyeleti jogkört gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-
testülete az Ávr. 9. §-ában foglaltak alapján az Intézmény önállóan működő 
önkormányzati költségvetési szervként történt besorolásával egyidejűleg ………….. 
számú képviselő-testületi határozatban foglaltak alapján a Hatvani Polgármesteri Hivatal 
önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati költségvetési szervet jelölte ki az Ávr. 9. 
§-ában rögzített pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására. 
 

2. A Felek a munkamegosztás és felelősségvállalás, előirányzatok feletti jogosultság 
gyakorlásának rendjét, továbbá az együttműködés szabályait, alapító okiratukban nevesített 
tevékenységeiket szabályozó hatályos jogszabályok – ezek közül is elsődlegesen a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.), az Áht., a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény költségvetési szervekre is 
alkalmazható (továbbiakban: Szát.), a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény (to-
vábbiakban: Kbt.), a tárgyévre vonatkozó költségvetési törvény, az Ávr., az államháztartás 
számviteléről szóló 4/2013. (XII. 24.) Kormány rendelet, a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati rendeletei 
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rendelkezéseinek megfelelően, jelen megállapodásban rögzítik (a továbbiakban: 
Megállapodás). A Megállapodásban használt fogalmak, jogok és kötelezettségek 
tartalmának értelmezése esetében az előzőekben említett jogszabályok értelmező 
rendelkezéseiben használt meghatározásokat tekintik magukra nézve kötelezően 
irányadónak és alkalmazandónak. 

 
3. A Megállapodásban szabályozott, az Ávr. 9. §-ában tételesen felsorolt tárgykörök ellátását 

– a könyvvezetési és beszámolási kötelezettséget – annak rögzítése mellett, hogy az 
Intézmény önállóan működő jogkörbe történt besorolása önálló jogi személyiségét és 
szakmai önállóságát nem érinti - a Hatvani Polgármesteri Hivatal végzi. A Hatvani 
Polgármesteri Hivatal írásban elkészített számviteli politikájában döntött arról, hogy annak 
rendelkezései, illetve a jogszabályok előírásai alapján a számviteli politikához kapcsolódó 
szabályzatok rendelkezései kiterjednek az önállóan működő Intézményre is. 

 
4. Felek önkormányzati költségvetési szervek, ezért a Megállapodás tartalmát képező az Ávr. 

9. §-ában nevesített pénzügyi-gazdasági feladatok, alapító okiratukban meghatározott 
tevékenységek ellátása az adott tárgykörre vonatkozó hatályos jogszabályok keretei között 
történhet, függetlenül attól, hogy az esetleges jogszabály-módosítás vagy változás (ideértve 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendeleteit is) e Megállapodásában 
átvezetésre került-e, vagy sem. Amennyiben jelen Megállapodás a mindenkor hatályos jog-
szabályoktól eltérő rendelkezést tartalmaz, a jogszabályi rendelkezést kell irányadónak 
tekinteni. Felek a tudomásukra jutó, a működésüket, a jelen Megállapodást, vagy az együtt-
működésük feltételeit érintő változásokról egymást haladéktalanul tájékoztatják. 

 
5. Felek kapcsolatában a kölcsönös tájékoztatás, adatszolgáltatás papíralapon írásban 

(iratjegyzéken dokumentálva) és elektronikus levélben történik. 
 
6. Felek közötti együttműködéshez szükséges adatszolgáltatást, tájékoztatást, a 

kötelezettségeket, a jogosultságokat tartalmazó iratokat, a szerződéseket, a bizonylatokat, 
és az ezeket helyettesítő okmányokat aláírási jogkörrel rendelkező személynek kézjegyével 
és bélyegzőjével el kell látnia. 

 
7. A Felek, mint önkormányzati költségvetési szervek vezetői felelősek a kezelésükbe, hasz-

nálatukba adott vagyon rendeltetésszerű üzemeltetéséért, az alapító okirataikban rögzített 
tevékenységük jogszabály által meghatározott ellátásáért, a gazdálkodásukban a szakmai 
hatékonyság és gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért. A Megállapodásban 
rögzített munkamegosztás szerinti felelősségük a Hatvani Polgármesteri Hivatal és az 
Intézmények feladat-, hatás- és jogkörükbe tartozó jogszabályokban meghatározott 
tervezési, beszámolási, információszolgáltatási feladataiért, a számviteli rendért a törvényi 
szabályozás mértékében és módjában áll fenn. 

 
 II. Költségvetés tervezése  
 
1. Felekre vonatkozó általános szabályok 
 
a/ Felek az Áht. vonatkozó előírásait szem előtt tartva, továbbá az Ávr.-ben foglaltak alapján, 

a Nemzetgazdasági Minisztérium által – a költségvetési irányelvekben, illetve a Kormány 
határozatában rögzítettek szerint – készített és kiadott tervezési tájékoztatóban található 
rendelkezések szerint kötelesek elemi költségvetési javaslataikat elkészíteni. 

 
b/ Felek elemi költségvetési javaslataik készítésénél az Ávr.-ben meghatározott költségvetési 

tervezés szakmai és számszaki feladatait a szükséges mértékben és módon alkalmazzák. Az 
Ávr.-ben található, a helyi önkormányzatok költségvetési rendelettervezetének szerkezetét 
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meghatározó rendelkezéseket, valamint a költségvetési szerv elemi költségvetése tartalmát 
a nemzetgazdasági miniszter tájékoztatójában rögzített előírásokat figyelembe véve 
készítik el a költségvetési javaslataikat, az említett jogszabályhelyek szerinti szerkezetben, 
tartalommal és formában. 

 
c/ Felek részt vesznek az Ávr. 27. §-ában meghatározott a fenntartó vagy működtető-

felügyeleti jogkört gyakorló Hatvan város jegyzője által tartott, az önkormányzat 
költségvetési rendelettervezetének egyeztetését szolgáló tárgyaláson. 

 
 
2. Intézmény feladata 
 
a/ Az Intézmény a költségvetési tervezéshez adatot szolgáltat a Hatvani Polgármesteri Hivatal 

Gazdálkodási Irodája által kért formában és módon és elkészíti az elfogadott elemi 
költségvetés szerint a részletes munkatáblákat, szakfeladat mélységi bontásban (létszám, 
személyi juttatások, étkezési adagszámok, saját bevételi előirányzat stb.). 

 
b/ A fenntartó vagy működtető-felügyeleti jogkört gyakorló önkormányzat költségvetési 

rendeletének elkészítéséhez, a Hatvani Polgármesteri Hivatal által megadott határidőre az 
Ávr.-ben meghatározott tartalomra figyelemmel elkészíti az Intézmény kiemelt 
előirányzatokra lebontott tételes elemi költségvetési tervét. 

 
c/ Az Intézmény a Hatvani Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája tervezési tájékoztatója 

szerinti formanyomtatványon elkészíti a keretszámokkal, szakmai feladatellátással 
összhangban a tervezési javaslatát. Az intézmény a megadott időpontra a Gazdálkodási 
Iroda segítségével javaslatát számszerűsíti, adatait kidolgozza, és részére megküldi. 

 
d/ Az Intézmény elkészíti költségvetése szöveges indoklását, az adott költségvetési 

előirányzatok összegének számítási módját, a szakfeladatra vonatkozó élőirányzatokat. 
 
 
3. A Hatvani Polgármesteri Hivatal feladatai 
  
a/ A Hatvani Polgármesteri Hivatal az önkormányzati költségvetési rendelet elkészítéséhez 

szükséges intézményi adatszolgáltatásokat (Megállapodás II/1. a)-c) pont), tartalmilag és 
számszakilag ellenőrzi, hiba észlelésekor egyeztetést kezdeményez az érintettekkel. 

 
b/ A Hatvani Polgármesteri Hivatal az elfogadott önkormányzati költségvetési rendelet szerint 

meghatározott tervezési irányelveket betartva, az intézmények elemi költségvetési 
javaslatainak ellenőrzésével elkészíti az összevont költségvetési tervét, az előírt 
formanyomtatvány garnitúra kitöltésével, a vonatkozó jogszabályok betartásával. 

 
c/ A képviselő-testületi rendeletben jóváhagyott, aláírt elemi költségvetést a Hatvani 

Polgármesteri Hivatal megküldi intézmények részére. 
 
 

III. Előirányzatok felhasználása 
 
1. Felekre vonatkozó általános szabályok 
 
a/ Felek az Ávr.-ben meghatározott költségvetési előirányzataik felett teljes jogkörrel 

rendelkező önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő önkormányzati 
költségvetési szervek. A fenntartó vagy működtető felügyeleti jogkörét gyakorló Hatvan 



4 
 

Város Önkormányzata Képviselő-testülete, az alapító okiratokban rögzítettek alapján a 
Hatvani Polgármesteri Hivatalt ruházta fel az Intézmény kötelezettségvállalásának 
pénzügyi ellenjegyzésére és érvényesítésére. 

 
b/ Felek az előirányzatok felhasználásakor az Áht.-ban meghatározott államháztartási 

gazdálkodási alapelveket, és a tárgyévi kötelezettség vállalásainak, törvényi feltételeit 
kötelesek betartani. 

 
c/ Az Intézmény a saját jogkörébe tartozó előirányzatai felett rendelkezik, az alapító 

okiratában meghatározott feladatainak hatékony ellátásáért kötelezettséget vállal. Az 
Intézmény az elemi költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáról a 
vonatkozó jogszabályok betartása mellett szabadon dönt, és teljeskörűen felel. 
Kötelezettségvállalást az Ávr.-ben meghatározott módon kell dokumentálni. A 
felhasználásról a Hatvani Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája havonta elektronikus 
úton az ASP gazdálkodási szakrendszer programból elkészített pénzforgalmi jelentésben 
információkat szolgáltat az intézmények részére tárgyhót követő hónap 20-ig. 

 
d/ Minden kötelezettségvállalást (kiadást vagy bevételt eredményező gazdasági esemény) 

ellen kell jegyezni kell a Hatvani Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodavezetőjének, 
vagy az általa felhatalmazott személynek. 

 
 
2. Intézmény feladata 
 
a/ Az Intézmény a kötelezettségvállalását írásba foglalja, nyilvántartásába felvezeti, azok 

három példányát azonnal, de legkésőbb három napon belül megküldi a Hatvani 
Polgármesteri Hivatalnak előzetes ellenjegyzés céljából. A Hatvani Polgármesteri Hivatal a 
kötelezettség vállalásokat elektronikus nyilvántartásban rögzíti (ASP gazdálkodási 
szakrendszer), a kapott kötelezettségvállalási számot az alapdokumentumra is rávezeti, és 
az ellenjegyzett eredeti példányokat az Intézmény részére visszaküldi. 
Az intézmény az ellenjegyzett kötelezettségvállalásokat aláírásával hitelesíti, melyből egy 
példányt visszaküld a Hatvani Polgármesteri Hivatal számára. 

 
b/ A Hatvani Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodavezetőjének, vagy az általa 

felhatalmazott vezető, amennyiben az Intézmény kötelezettségvállalása valamilyen 
jogszabályba ütközik, az ellenjegyzés megtagadásáról írásban tájékoztatja a költségvetési 
szerv vezetőjét. 

 
c/ Nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás gazdasági eseményenként 200.000 forintot el 

nem érő kifizetések esetében. Az Intézmény az ezen kötelezettségvállalást megküldi a 
Hatvani Polgármesteri Hivatalhoz, elektronikus nyilvántartásba vétel céljából. 

 
d/ Az Intézmény a beérkezett, átutalással teljesítendő számlákat a teljesítés igazolását 

követően aláírásával hitelesítve, hetente legalább két alkalommal és lehetőleg a fizetési 
határidő lejártát megelőző 5 munkanapon belül átadja a Hatvani Polgármesteri Hivatalnak 
pénzügyi teljesítésre és könyvelésre. Az Intézmény a beérkezett számlákat érkezteti 
(iktatja), erről olyan nyilvántartást vezet, amely alkalmas a Hatvani Polgármesteri Hivatal 
felé továbbított számlák átadására és átvételére. 
A Hatvani Polgármesteri Hivatal az intézményeket a kintlévőségeiről tájékoztatja, amely 
alapján a behajtásukra a szükséges intézkedéseket megteszik. 
Az Intézménynek a pályázati forrásból teljesülő beszerzésének szakmai teljesítését igazoló 
és utalványozott számlán minden esetben fel kell tüntetnie a pályázat azonosító számát is. 

 



5 
 

e/ Az Intézmény a havonta elektronikus úton kézhez kapott pénzforgalmi jelentését elemzi, 
szükség esetén a forrásaihoz igazítja saját gazdálkodási tevékenységét. Az Intézmény a 
részére elérhetővé tett részletező pénzforgalmi jelentést tételesen ellenőrzi, az 
előirányzatok felhasználásának mértékét figyelemmel kíséri, az intézményi analitikák 
kapcsolódó adatait folyamatosan ellenőrzi. 

 
f/ Az Intézmény, ha a részére szolgáltatott adatokban az alapbizonylatokhoz képest eltérést 

észlel, tíz munkanapon belül írásban feladást készít a Hatvani Polgármesteri Hivatal 
Gazdálkodási Irodája felé, aki a jogosságot megvizsgálva elvégzi a szükséges 
módosításokat, amelyről a következő havi pénzforgalmi jelentésben tájékoztatja az érintett 
intézményt. Az érintett felek közül, ha valamelyik nem tartja elfogadhatónak az eltérés 
rendezését, egyeztetést lehet kezdeményezni, ahol a közös munkatársakkal, vezető 
jelenlétében feltárják az eltérés okait, és elvégzik a jogszabályi előírásoknak megfelelő 
módosításokat, amelyről jegyzőkönyvet vesznek fel. 

 
 
3. Hatvani Polgármesteri Hivatal feladatai 
 
a/ A Hatvani Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája a költségvetés végrehajtásáról szóló 

képviselő-testületi rendelettel jóváhagyott intézményi elemi költségvetés előirányzatait 
elektronikus úton lekönyveli az ASP gazdálkodási szakrendszerben. 

 
b/ A Hatvani Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája a hozzá beérkező papíralapú 

kötelezettségvállalásokat (kinevezés, megbízás, megrendelés, szerződés, megállapodás, 
határozat, keresetlevél stb.) alaki és formai szempontból ellenőrzi, egyezteti a 
nyilvántartásban szereplő adatokkal, és annak tartalmát nyilvántartásban rögzíti. 
Amennyiben a kötelezettségvállalás jogszabályban meghatározott feltételei teljesülnek, 
úgy azokat a Hatvani Polgármesteri Hivatal dolgozója ellen jegyzi, és visszaküldi az 
érintett Intézménynek. Az Intézmény vezetője az ellenjegyzett kötelezettségvállalást 
aláírásával hitelesíti, melyből egy példányt továbbít a Hatvani Polgármesteri Hivatal 
számára.  A Hatvani Polgármesteri Hivatal az aláírt és ellenjegyzett kötelezettségvállalást 
lekönyveli. 

 
c/ A Hatvani Polgármesteri Hivatal az intézményi kötelezettségvállalásoknak megfelelő 

tartalommal kiállítja a kimenő, átutalással teljesítendő bevételi számlákat, a szakmai-
teljesítés igazoló bizonylatok és az utalványrendeletek alapján. A számla három 
példányban készül, amelynek egy példányát kipostázza a vevőnek, 1 példányát a Hatvani 
Polgármesteri Hivatal kapja meg a könyvelésre, 1 példánya a kimenő számlák 
nyilvántartásába kerül.  

 Intézményi bérleti díjak esetében az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 
11/2012.(II. 23.) önkormányzati rendelet alapján kell eljárni. 

 A Hatvani Polgármesteri Hivatal a beküldött szakmai teljesítések megtörtént igazoló 
kifizetéseket ellenőrzi alaki, tartalmi szempontból és egybeveti a kötelezettségvállalások 
analitikájával, ezt a feladatot a követelések esetében is elvégzi. Amennyiben minden 
jogszabályi feltétel teljesül, akkor érvényesíti, ellenjegyzi és teljesíti az 
utalványrendeletben foglaltakat, bármilyen jogszabályi eltérésnél, az ok megjelölésével 
három munkanapon belül az okmányokat visszaküldi az Intézménynek. 

 
d/ A Hatvani Polgármesteri Hivatal a bevételi előirányzatok teljesüléséről és a kiadási 

előirányzatok felhasználásáról az ASP gazdálkodási szakrendszerben programmal készített 
pénzforgalmi jelentésben havonta, minden hónap 20-ig adatot szolgáltat. A vevői 
kintlévőségekről negyedévente adatot szolgáltat az intézmények részére.  



6 
 

A kiemelt előirányzatok felhasználását havonta egyeztetni kell az Intézményekkel közösen, 
amennyiben szükséges és a jogszabályi feltételek is lehetővé teszik, a Hatvani 
Polgármesteri Hivatal írásban javaslatot tesz az Intézmény felé előirányzat-módosításra. 

 
e/ A Hatvani Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája az Intézmény szállítói számláit 

jogszabályban előírt tartalmi, formai követelmények szempontjai szerint ellenőrzi, a 
nyilvántartásban lévő kötelezettségvállalásokkal összeveti, kontírozza, lekönyveli. Az 
Intézmény által szakmai-teljesítés szempontjából igazolt, utalványozott szállítói számlát a 
Hatvani Polgármesteri Hivatal érvényesíti, pénzügyileg ellen jegyzi és az 
utalványrendeletnek megfelelően utalja. 

 
f/ A Hatvani Polgármesteri Hivatal az ASP gazdálkodási szakrendszer keretében vezeti az 

Intézmény kötelezettségvállalásaihoz kapcsolódó vevői, szállítói, ÁFA nyilvántartásokat 
olyan formában, hogy abból megállapítható legyen adott időszakban a 
kötelezettségvállalások összege, és az analitikus nyilvántartások biztosítsák a pénzforgalmi 
jelentéshez, beszámolóhoz, adóbevalláshoz szükséges adattartalmat. A tárgynegyedévet 
követő 20-ig információt szolgáltat az Intézmény részére egyeztetés céljából. 

 
 
 

IV. Előirányzat-módosítás, pótelőirányzat 
 
1. Felekre vonatkozó általános szabályok 
 
a/ Az intézményi saját hatáskörű előirányzat-módosítási kezdeményezését a vonatozó 

törvények és jogszabályok fennállása estén a Hatvani Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási 
Irodája elfogadja és az előirányzatok között átvezeti. A képviselő-testület hatáskörébe 
tartozó előirányzat-módosítási kérelmet az Intézménytől a Hatvani Polgármesteri Hivatal 
Gazdálkodási Irodája által adott ütemezésnek megfelelően fogad el és továbbítja az 
önkormányzat felé. 

 
b/ Pótelőirányzatra vonatkozó igény csak akkor nyújtható be, ha a kiemelt előirányzatokon 

mutatkozó megtakarításból, illetve saját forrásból a hiányzó fedezet sem részben, sem 
teljes mértékben átcsoportosítással nem biztosítható. 

 
c/ Feleknél a pénzmaradvány, illetve előirányzat-maradvány személyi juttatásokból származó 

része – a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően – a kiemelt előirányzatokba 
tartozó tételek kifizetésére is fordítható. A pénzmaradvány, illetve az előirányzat-
maradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely támogatási többlettel 
jár. 

 
 
2. Intézmény feladata 
 
a/ Az Intézmény a Hatvani Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodájával egyeztetett 

pénzforgalmi jelentés alapján elemzi tevékenységét, szükség esetén írásban előirányzaton 
belüli átcsoportosítást kezdeményez. Indokolt és a jogszabályi feltételeknek megfelelő 
esetben előirányzaton belül átcsoportosítást, saját hatáskörű előirányzat-módosítást, illetve 
teljesítés átkönyvelést kezdeményez a Hatvani Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási 
Irodájánál írásban. 
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b/ Amennyiben előirányzat-módosításnál az Intézmény eltérést észlel a kérelméhez képest, öt 
munkanapon belül személyes egyeztetést kezdeményez a Hatvani Polgármesteri Hivatal 
Gazdálkodási Irodavezetőjénél az eltérés kijavítására. 

 
c/ A gazdálkodás során, ha pótelőirányzat válik szükségessé, a kérelmet a jogszabályi és 

képviselő-testületi rendeletben előírtak szerint kell az Intézménynek elkészíteni és 
felülvizsgálatra a Hatvani Polgármesteri Hivatalnak megküldeni. 

 
 
3. Hatvani Polgármesteri Hivatal feladatai 
 
a/ A Hatvani Polgármesteri Hivatal az Intézményi előirányzat-módosításokat a kérelem 

beérkezésétől számított három munkanapon belül felülvizsgálja. Amennyiben a 
felülvizsgálat, egyeztetés során eltérést talál, erről tájékoztatja az Intézményt, és a kérelmet 
az ok megjelölésével javításra visszaküldi. 

 
b/ A Hatvani Polgármesteri Hivatal az Intézmény által beterjesztett módosítási kérelmeket a 

beérkezéstől számított öt munkanapon belül – amennyiben a módosítás Intézményi 
hatáskörű – az Intézmény költségvetésében átvezeti. 

 
c/ Az Intézmény által kezdeményezett, a képviselő-testület hatáskörébe tartozó előirányzat-

módosítási kérelmet a Hatvani Polgármesteri Hivatal felülvizsgálja, az esetlegesen 
szükséges intézményi egyeztetés után véleményével ellátva előterjesztés formájában a 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Gazdálkodási és 
Városfejlesztési Bizottságának megküldi. 

 
d/ A költségvetésről szóló képviselő-testületi rendelet által jóváhagyott előirányzat-

módosításokat és pótelőirányzatokat a Hatvani Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája 
lekönyveli, nyilvántartásokon átvezeti, és a jóváhagyásról kapott könyvelési értesítőről az 
Intézményt tájékoztatja. 

 
 

V. Pénz- és Bankszámlakezelés 
 
 
1. Felekre vonatkozó általános szabályok 
 
a/ A Hatvani Polgármesteri Hivatal a saját és a hozzárendelt önállóan működő Intézmény 

pénzeszközeit Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete által meghatározott 
hitelintézet fiókjánál nyitott bankszámlákon kezeli, más hitelintézetnél bankszámlát Felek 
nem nyithatnak. Önállóan működő intézménynek önálló fizetési számlát kell nyitnia, 
amelyen a pénzforgalma bonyolódik. A pályázati programokhoz kapcsolódó pénzeszközök 
kezelésére – amennyiben a támogatási szerződés kötelezően előírja – elkülönített banki 
alszámlát kell nyitni. A Hatvani Polgármesteri Hivatal saját és a hozzárendelt Intézmény 
pénzforgalmának kezelése a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározott banki számlákon 
történik. 

 
b/ Készpénzes kiadások teljesítésénél irányadó a Pénzkezelési Szabályzatban rögzített 

értékhatár, az előzőekben említett értékhatárt meghaladó összegű számla készpénzben nem 
rendezhető. 
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c/ Az Intézmény részére nyújtott ellátmány összege Pénzkezelési Szabályzat mellékletében 
rögzítettek szerint kerül megállapításra. Az ellátmány összegét minden költségvetési év 
kezdetekor a Hatvani Polgármesteri Hivatal az Intézménnyel közösen felülvizsgálja, és az 
ellátmány keretösszegét indokolt esetben az Intézmény írásbeli kérelme alapján a Hatvani 
Polgármesteri Hivatal módosíthatja. 

 
2. Intézmény feladata 
 
a/ Az Intézmény a Pénzkezelési Szabályzat előírásai szerint - a szabályzatban előírt 

időtartamon belüli elszámolási kötelezettséggel - készpénzes ellátmányt igényelhet havi 
rendszerességgel. Az intézmény írásos kérelmére a Hatvani Polgármesteri Hivatal az 
ellátmány összegén felül csak indokolt esetben készpénzelőleget biztosít, amellyel a 
felvételtől számított harminc napon belül, de legkésőbb a tárgyhó végén köteles elszámolni. 

 
b/ Az Intézmény a felvett készpénzellátmánnyal a Pénzkezelési Szabályzatban 

meghatározottak szerint számol el az alábbiak figyelembevételével: 
 

 a bevételeket, illetve kiadásokat az erre rendszeresített, a Pénzkezelési Szabályzatban 
előírt tartalmú jelentésben felvezeti (rovat elszámolási ív), 

 az alapbizonylatokon (számlák, kiküldetési rendelvények stb.) tételenként feltünteti a 
szakfeladat számát és a felhasználás helyét. 

 
c/ Amennyiben az Intézmény napi bevétele eléri a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározott 

értékhatárt, az Intézmény köteles a készpénzt a Hatvani Polgármesteri Hivatal számlájára 
befizetni. Készpénzes bevételek a készpénzes kiadások ellentételezésére nem használhatók 
fel. 

 A befizetés a bevétel keletkezésének napján kell, hogy történjen, ha eléri az értékhatárt. 
 
3. Hatvani Polgármesteri Hivatal feladatai 
 
a/ Az Intézmény azon feladatainak megvalósítására, melyekre vonatkozóan az Intézményt 

kötelezettségvállalás és az utalványozás joga megilleti, a Hatvani Polgármesteri Hivatal 
finanszírozási keretet biztosít az Intézmény bankszámlájáról, vagy a Hatvani Polgármesteri 
Hivatalnál vezetett intézményi pénztárból. Az Intézmény által utalványozott számlákat a 
Hatvani Polgármesteri Hivatal a jogi feltételek fennállása esetén ellenjegyzi, majd kifizeti, 
átutalja, illetve a követelést beszedi. 

 
b/ A Hatvani Polgármesteri Hivatal biztosítja az Intézmény előzetes szóbeli, és az azt 

megerősítő írásbeli igénylése alapján a készpénz-ellátmányt, mely összeget a Hatvani 
Polgármesteri Hivatal pénztárosa a Pénzkezelési Szabályzatban előírt formában és időben a 
banktól megigényli. A megigényelt összeget a Hatvani Polgármesteri Hivatal pénztárából 
veheti fel az Intézmény. Az ellátmány elszámoltatását a Hatvani Polgármesteri Hivatal 
pénztárosa végzi a Pénzkezelési Szabályzat előírásainak megfelelően. 

 
VI. Számviteli feladatok 

 
 
1. Felekre vonatkozó általános szabályok 
 
a/ Felek a hatás- és jogkörükbe tartozó számviteli feladatokat úgy kötelesek ellátni és 

teljesíteni, hogy megfeleljenek az Áht.-ban rögzített követelményeknek, valamint a Szát.-
ban meghatározott számviteli alapelvek költségvetési szervekre alkalmazható előírásoknak. 
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b/ Felek hatás- és jogkörébe tartozó gazdasági műveletekről, eseményekről, amennyiben ezek 

az eszközök forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatják, a Hatvani 
Polgármesteri Hivatal által a törvényi, vonatkozó jogszabályi követelmények szem előtt 
tartásával készített Számviteli politika, Számlarend, Bizonylati Szabályzat, Pénzkezelési 
Szabályzat szerinti formában, módon és tartalommal kötelesek a bizonylatot kiállítani, 
rögzíteni a gazdasági műveletek (események) folyamatát tükröző összes bizonylat adatait. 

 
c/ Felek az általuk vezetett nyilvántartások esetében kötelesek gondoskodni arról, hogy a Szát. 

165. § (2) és (3) bekezdésében, 166. § (1)-(4) bekezdésében, 167-169. §-ban foglalt 
tartalmi és alaki követelmények érvényesüljenek, illetve oda az előzőekben meghatározott 
jogszabályhelyek szerint szabályszerűnek minősülő bizonylatok adatai kerüljenek 
rögzítésre. A bizonylatok feldolgozása során érvényesüljenek az Áht.-ban, Szát.-ban és a 
hozzájuk kapcsolódó jogszabályokban található rendelkezések. 

 
 
2. Intézmény feladata 
 
a/ Az Intézmény a hozzá beérkező számlákat, egyéb pénzmozgások bizonylatait érkezteti. A 

bizonylatot felszereli, ha van, hivatkozik a kötelezettségvállalására, szakmai teljesítés 
igazolásával ellátva a bizonylaton utalványozza, az utalványozásra jogosult aláírásával 
ellátva érvényesítésre, ellenjegyzésre, majd pénzügyi teljesítésre és könyvelésre a fizetési 
határidő lejárta előtt 5 munkanappal megküldi a Hatvani Polgármesteri Hivatalnak. 

 
b/ Az Intézmény analitikus nyilvántartásokat köteles vezetni a hatályos rendelkezéseknek 

megfelelően: 

 Intézménynél foglalkoztatott közalkalmazottak és a létszámhoz kapcsolódó 
illetménykeret tételes kimutatására, 

 a Hatvani Polgármesteri Hivatal által biztosított forma- nyomtatványon a túlóra 
nyilvántartása, a helyettesítés nyilvántartása, és annak megküldése a Hatvani 
Polgármesteri Hivatal részére, 

 meghatározott célra átvett pénzeszközök elszámolását és nyilvántartását, 

 pályázati támogatások elszámolását, nyilvántartását, 

 az ellátmány-elszámolások nyilvántartását, 

 előleg elszámolások nyilvántartását, 

 szabadság nyilvántartását és feladását, 

 ellátottak pénzbeli juttatásainak elszámolását és feladását, 

 kötött felhasználású támogatások felhasználásának nyilvántartását (melyekről év 
végén a céljellegű támogatások elszámolásának keretében írásban tájékoztatja a 
Hatvani Polgármesteri Hivatalt), 

 a használatra átvett szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartását, elszámolását, 

 az Intézmény alapító okiratában meghatározott alaptevékenységet szabályozó 
törvényekben, törvények végrehajtását biztosító jogszabályokban előírt 
nyilvántartásokat, 

 helyiségbérletek nyilvántartását, 

 normatív elszámolásokhoz szükséges pénzügyi és statisztikai adatok nyilvántartását, 

 közbeszerzési eljárások és azok dokumentációinak analitikáját. 
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c/ Az Intézmény a tárgyi eszközök beszerzésekor a leltározási körzet megjelölésével (az 
Intézményen belül melyik telephelyre kerül stb.) a számlát elküldi, a további mozgásokról 
már csak számla nélküli bizonylatot küld a Hatvani Polgármesteri Hivatalnak. 
A készletek nyilvántartása az intézmény feladata. 

 
d/ Az Intézmény a hozzá érkezett nagy értékű tárgyi eszköz számláját a nála lévő 

kötelezettségvállalás példányával, a szakmai teljesítés igazolásával együtt érvényesítésre, 
ellenjegyzésre, teljesítésre a Hatvani Polgármesteri Hivatalnak elküldi. 
Aki a nagy értékű tárgyi eszközt nyilvántartásba veszi, erről információt biztosít az 
Intézmények részére. 

 
e/ Az Intézmény a tárgyévet követő január 31-ig írásban nyilatkozik, hogy az általa vezetett 

analitikus nyilvántartások tárgyév december 31-i záró állománya megegyezik-e a Hatvani 
Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája által végzett főkönyvi könyvelés adataival. 
Amennyiben eltérés van, akkor közösen megkeresik az eltérés okát és megszüntetik a 
jogszabályokban rögzített formában és módon. 

 
3. Hatvani Polgármesteri Hivatal feladatai 
 
a/ A Hatvani Polgármesteri Hivatal ellátja a Szát. 150. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott 

könyvviteli feladatokat az Intézmény és saját szervezetére vonatkozóan. Az Intézmény 
számviteli feladatait taglaló VI/2. pontban rögzített analitikus nyilvántartások kivételével 
vezeti a Számviteli politikának, ennek részét kitevő Számlarendnek megfelelő analitikus 
nyilvántartásokat, ezek különösen: 

aa/ immateriális javak, 
ab/ tárgyi eszközök: földterület, telkek, építmények, gépek, berendezések, felszerelések, 

járművek analitikus és főkönyvi nyilvántartása, 

ac/ követelések, kötelezettségek, 

ad/ szigorú számadású nyomtatványok, 
ae/ ÁFA analitika, 

af/ aktív - passzív pénzügyi elszámolások, 

ag/ adott, kapott előlegek, 

ah/ az intézményi adatok alapján a KIRA programon keresztül a személyi jellegű 
kifizetésekhez kapcsolódó lejelentés. 

 
b/ Iktatja, ellen jegyzi, érvényesíti és könyveli az Intézmény kötelezettségvállalásait és 

követeléseit. Kontírozza, könyveli, számvitelileg igazolja az Intézmény bevételi és kiadási 
számláit, egyéb pénzmozgással járó tételeit, azokat az előzetes kötelezettségvállalásokkal 
könyveiben összevezeti. 

 
c/ A Hatvani Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája elvégzi a bér, a közüzemi és 

szolgáltatási díjak, a pénzforgalom nélküli tételek és előirányzatok, valamint a könyvelési 
helyesbítések kontírozását, könyvelését. A főkönyvi és analitikus adatok alapján elkészíti a 
pénzmaradvány elszámolását. 

 
d/ A Hatvani Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája könyveli a tárgyi eszközök 

mennyiségében és értékében bekövetkezett változásait az Intézmény feladása alapján. 
Végzi a főkönyv alapján történő tárgyi eszközök kategóriánkénti listázását, a bizonylat-
egyeztető listákat, költséghelyek, kategóriák karbantartását. Elvégzi negyedévente a tárgyi 
eszközök értékcsökkenési leírásának feladását a főkönyv felé. 
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e/ A Hatvani Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája folyamatosan vezeti és nyilvántartja 
az Intézmény követelés- és tartozásállományának (vevő-szállító analitika) alakulását, a 
kötelezettségvállalásokról és követelésekről szóló dokumentációkkal összevetve ellenőrzi 
azok megalapozottságát. Esetlegesen észlelt eltérésekről 5 munkanapon belül írásban 
tájékoztatja az Intézmény vezetőjét és felkéri azok rendezésére. 

 
 

VII. Munkaerő- és bérgazdálkodás 
 
1. Felekre vonatkozó általános szabályok 
 
a/ Felek az Áht., valamint az Ávr. vonatkozó rendelkezései értelmében létszám és személyi 

juttatások előirányzataival a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan 
gazdálkodnak. Az Intézmény a KIRA rendszer megfelelő rögzítéséhez szükséges adatok 
leadására teljes felelősséggel tartozik. 
Kötelesek folyamatosan figyelemmel kísérni az álláshelyek betöltöttségét, a havi 
illetménykeret lekötésének alakulását. 

 
b/ Felek az Ávr.-ben foglalt rendelkezéseket betartva rendelkezhetnek a személyi juttatások 

előirányzat-maradvány, a következő évben a pénzmaradvány jutalomra való fordításáról, 
feladatváltozás, feladat-végrehajtással kapcsolatos változás esetén a személyi juttatási 
előirányzaton belüli átcsoportosításról, betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatásokkal 
való gazdálkodásról. 

 
c/ Közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos okmányt, illetve természetes személy részére 

megbízási szerződést kiállítani csak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény közalkalmazotti jogviszonyra is alkalmazható előírásai alapján lehet. Csak 
rendkívül indokolt esetben ellenjegyezhető az előzőekben említettektől eltérő 
közalkalmazotti jogviszony létesítésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos 
okmány, megbízási szerződés. Ilyen esetben az eltérés okát jegyzőkönyvbe kell foglalni, a 
felelős személy megjelölésével.  

 
d/ Közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos okmány (kinevezés, vezetői megbízás, 

átsorolás, megszüntetés stb.) és megbízási szerződés kötelezettségvállalás, ezért a 
vonatkozó jogszabályok értelmében az ellenjegyzési kötelezettség rájuk is vonatkozik. A 
pénzügyi ellenjegyzés nélküli kötelezettségvállalás érvénytelen. 

 
e/ Az Intézmény a c/ pontban említett közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos okmányokat 

papíralapon dokumentálja, a Hatvani Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodájának 
megküldi ellenjegyzésre, majd az ellenjegyzés után a Hatvani Polgármesteri Hivatal a 
MÁK felé továbbítja a KIRA programon keresztül.  
A papíralapú dokumentumok jogosultak által aláírt egy példányát eljuttatja a Hatvani 
Polgármesteri Hivatalba, a MÁK felé egy példányát továbbítja.  

 
2. Intézmény feladata 
 
a/ Az Intézmény a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

(továbbiakban: Kjt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény közalkalmazotti 
jogviszonyra is alkalmazható előírásai, az alapító okiratában meghatározott 
alaptevékenysége ágazati jellege alapján a Kjt. végrehajtását az adott területen biztosító 
Korm. rendelet, ágazati miniszteri rendelet szabályai betartásával elvégzi a munkáltatói 
jogkör gyakorlásával együtt járó feladatokat. Elkészíti jogviszonyt létesítő, módosító, 
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megszüntető stb. okiratot, adatfelvételi lapot és a juttatás felhasználásáról szóló 
rendelkezés illetményszámfejtői példányát. Az elkészítését követően soron kívül továbbítja 
a Hatvani Polgármesteri Hivatal felé. Minden, az említett jogszabályokban a munkáltatót, 
kötelezettségvállalót terhelő helyben kifizetett nem rendszeres és külső személyi 
juttatásokkal kapcsolatos kifizetések szükséges dokumentumait számfejtéshez és 
kifizetésre továbbítja a Hatvani Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája felé.  

 
3. Hatvani Polgármesteri Hivatal feladatai 
 
a/ A Hatvani Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája az Intézmény által - a VII/1 pont c) 

alpontjában meghatározott okmányokat - elkészített okmányokat pénzügyi fedezet meglétét 
igazoló tartalmú ellenjegyzéssel látja el. Ellenőrzi az önkormányzattól kapott külön 
meghatalmazás alapján az Intézménynél munkavégzésre irányuló okiratok alaki, formai, 
tartalmi, vonatkozó munkajogi szabályok követelményeivel való megfelelőségét. Az 
Intézmény által megküldött bérszámfejtéshez szükséges adatok (bérjellegű nem rendszeres 
kifizetések, munkából való távolmaradás, rendkívüli munkavégzés, helyettesítés, készenlét, 
ügyelet, műszakpótlék, szabadság) KIRA rendszerben számfejtett adatainak felülvizsgálata, 
ellenjegyzése. 

 
 

VIII. Selejtezés-leltározás 
 
1. Felekre vonatkozó általános szabályok 
 
a/ Az Intézmény a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, a Hatvani Polgármesteri Hivatal által 

készített és az Intézmény rendelkezésére bocsátott Felesleges vagyontárgyak 
hasznosításának és selejtezésének szabályzata és Leltározási Szabályzata alapján elvégzi 
ezen feladatait. 

 
b/ Az Intézmény a vonatkozó szabályzatban foglaltaknak megfelelően megállapítja a 

rendeltetésszerűen nem használható vagyontárgyak körét. Selejtezési ellenőrt kér a Hatvani 
Polgármesteri Hivataltól – és ha szükséges – elkészítteti a szakértői véleményt, majd 
értékesíti, vagy selejtezi az eszközöket.  
Elkészíti a selejtezési és megsemmisítési jegyzőkönyveket, hulladék-anyagok jegyzőkönyvét, 
megteszi a további szükséges intézkedéseket. 

c/ Az Intézmény a vonatkozó jogszabályi előírások, a Hatvani Polgármesteri Hivatal 
Leltárkészítési és leltározási szabályzatában meghatározott, előzetesen egyeztetett éves 
ütemterv által előzetesen kijelölt időpontban a szabályzat alapján elkészíti az Intézményi 
leltározási ütemtervet, kijelöli a leltározási bizottságot, leltárellenőrt kér a Hatvani 
Polgármesteri Hivataltól. 

 
d/ Az Intézmény az egyedi leltárutasításban meghatározottak szerint elvégzi a helyszíni 

leltározást, megállapítja az esetleges leltárkülönbözeteket és a Hatvani Polgármesteri 
Hivatal leltár kiértékelése alapján, elvégezteti az eltérések vizsgálatát, illetve felelősségre 
vonást alkalmaz. Erről a leltárfelvételkor készült folyamatos jegyzőkönyv, 
leltárbizonylatok, és a felelősségre vonásról szóló határozat megküldésével tájékoztatja a 
Hatvani Polgármesteri Hivatalt. 

 
e/ Tárgyévben végrehajtott leltározás esetén - hatályos rendelkezéseknek, szabályzatoknak 

megfelelően - az Intézmény saját hatáskörben dönthet arról, hogy december 31-ei 
fordulónappal a készletet tartalmazó listát mérleg alátámasztásnak tekinti, vagy 
fordulónappal újra leltároz. Az Intézmény a vonatkozó jogszabály által előírt gyakorisággal 
köteles leltározni. 
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f/ A tárgyi eszközök kivezetését a Hatvani Polgármesteri Hivatal végzi az Intézmény feladása 

alapján. 
 
g/ A Hatvani Polgármesteri Hivatal elvégzi a Leltárkészítési és leltározási, illetve a felesleges 

vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzatában rögzített rá eső 
feladatokat. 

 
h/ A Hatvani Polgármesteri Hivatal az Intézménnyel történt egyeztetés után kijelöli a 

leltárellenőröket, kiadja a leltárfelvételi ívet, elvégzi az ellenőrzést és a kiértékelést, 
gondoskodik a leltárbizonylatok, iratok megfelelő példányainak őrzéséről, kezeléséről. 

 
i/ A Hatvani Polgármesteri Hivatal a selejtezéshez kijelöli az ellenőrt, aki selejtezéskor 

felügyeli a szabályszerűséget. Észrevételét a selejtezési jegyzőkönyvben rögzíti. 
 
 

IX. Beszámolás, adatszolgáltatás 
 
1. Felekre vonatkozó általános szabályok 
 
a/ Felek az Áht., a Szát., az Ávr. szem előtt tartásával kötelesek elkészíteni az előírt 

határidőre, formában és tartalommal az évközi és éves beszámolót, és ezek dokumentációit. 
 
2. Intézmény feladata 
 
a/ Az Intézmény az évközi és éves beszámoló, a költségvetés és a pénz- és előirányzat-

maradvány elszámolás elkészítéséhez, valamint az év közben felmerülő egyéb, az 
intézményhálózatot érintő, egységes felmérések, jelentések, műszaki adattár, döntési 
javaslatok stb. elkészítéséhez az önkormányzat és/vagy a Hatvani Polgármesteri Hivatal 
által meghatározott tartalommal és formában adatszolgáltatást teljesít. 

 
b/ Az Intézmény a beszámolókhoz elkészíti a szöveges értékelést. Szöveges indoklással adatot 

szolgáltat a pénz- és előirányzat-maradvány elszámolásához, a céljellegű támogatás 
felhasználásáról, a feladatmutatók állásáról, közvetett támogatásokról. 

c/ Az Intézmény alapító okiratában meghatározott alaptevékenységét szabályozó jogszabályok 
rendelkezései alapján teljesíti az adott tevékenységgel kapcsolatos ágazati adat- és 
információszolgáltatásokat, és továbbítja azokat az adatkérők részére. 

 
3. Hatvani Polgármesteri Hivatal feladatai 
 
a/  A Hatvani Polgármesteri Hivatal a jogszabályokban előírt határidőre és adattartalommal, a 

könyvelési adatok, valamint az Intézmény adatszolgáltatása és szöveges értékelése alapján 
elkészíti az Intézmény évközi és éves pénzforgalmi beszámolóját, illetve ezek 
dokumentációit. 

 
b/  A Hatvani Polgármesteri Hivatal a vonatkozó jogszabályok szerint, a felügyeleti szerv által 

meghatározott módon elkészíti az Intézmény pénz- és előirányzat-maradvány elszámolását, 
amelyhez az Intézmény előzetesen adatot szolgáltatott a jogszabályban, szabályzatokban 
meghatározott formában és tartalommal. 

 
c/  A Hatvani Polgármesteri Hivatal megküldi a számlarendben szabályozott határidőben az 

Intézmény részére az előzetes év végi pénzmaradvány elszámolását, amelyet az Intézmény 
haladéktalanul ellenőriz. Amennyiben az Intézmény eltérést észlel vagy nem ért egyet az 
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elszámolással, személyes egyeztetést kezdeményez. Az eltérés, vagy kifogás rendezéséről 
jegyzőkönyv készül. A jóváhagyott pénz- és előirányzat-maradványról a Gazdálkodási 
Irodája tájékoztatja az Intézményt. 

 
d/ A Hatvani Polgármesteri Hivatal ellátja - az Intézmény adatszolgáltatása alapján - az 

államháztartással szembeni, az Áht.-ban, az Ávr.-ben, valamint egyéb kapcsolódó 
jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatási feladatokat. Az említett jogszabályokban 
előírt tartalommal, formában és határidőre elkészíti és továbbítja a 

 
da/ a negyedéves és éves beruházási statisztikai jelentést, 

db/ az ÁFA bevallást, 

dc/ egyéb, az intézményi vagyon működésével kapcsolatos adatszolgáltatásokat, 

dd/ rehabilitációs hozzájárulás elszámolását. 

 
 Az ÁFA és a rehabilitációs hozzájáruláshoz kapcsolódó fizetendő adókat a Hatvani 

Polgármesteri Hivatal munkatársa átutalja a központi költségvetési számlákra. 
 
 

X. Engedélyezési eljárás 
 

kötelezettségvállalás, szakmai teljesítés-igazolás, érvényesítés, utalványozás és 
pénzügyi ellenjegyzés 

 
 
1. Felekre vonatkozó általános szabályok 
 
a/ Felek a jóváhagyott elemi költségvetésük előirányzatai keretében, az alapító okiratukban 

meghatározott feladatok ellátását szolgáló, a kiadási előirányzataikat terhelő fizetési vagy 
más teljesítési kötelezettségvállalásra (továbbiakban: kötelezettségvállalás), illetve 
követelés (a bevételi előirányzat teljesítése érdekében történő) előírásra hatáskörrel és 
jogkörrel rendelkeznek. 

 
b/ Vonatkozó jogszabályok (Áht.) előírásai alapján a költségvetési szerv nevében 

kötelezettséget vállalni a költségvetési szerv vezetője vagy az általa írásban 
meghatalmazott személy, írásban jogosult. Az Intézmény kötelezettségvállalása a 
Gazdálkodási Iroda Vezetője, vagy az általa írásban meghatalmazott személy pénzügyi 
ellenjegyzésével érvényes. Kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell 
alapulnia. Ugyanez vonatkozik a kiadás teljesítésének, illetve a bevétel beszedésének vagy 
elszámolásának az elrendelésére, azaz az utalványozásra is. 

 
c/  A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján 

ellenőrizni, szakmailag igazolni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a szerződésben, 
megrendelésben, megállapodásban foglaltak teljesülését. A szakmai-teljesítés igazolásának 
a módjáról és az azt végző személy kijelöléséről a költségvetési szerv vezetője belső 
szabályzatban köteles rendelkezni. A szakmai teljesítésgazolással a számlán feltüntetett 
gazdasági esemény megtörténtét kell igazolni és magára a számlára kell felvezetni. A 
szakmai teljesítésigazolás alapján az érvényesítőnek ellenőrizni kell az összegszerűséget, a 
fedezet meglétét, és azt, hogy az előírt alaki követelményeket betartották-e. Az 
érvényesítést végző és a szakmai teljesítést igazoló nem lehet azonos személy. 
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d/ A pénzügyi ellenjegyzésre jogosultnak a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell 
győződnie arról, hogy a jóváhagyott elemi költségvetés fel nem használt, illetve le nem 
kötött, a kötelezettségvállalás tárgyával összefüggő kiadási előirányzata biztosítja-e a 
fedezetet (keretfigyelés). Meg kell győződni, hogy a kötelezettségvállalás sérti-e a 
gazdálkodásra vonatkozó szabályokat, fedezet nélküli-e a kötelezettségvállalás, aránytalan-
e a szolgáltatás-ellenszolgáltatás, feltűnően alacsony vagy magas az alkalmazott ár, történt-
e jóváhagyatlan pénzmaradvány felhasználás. A beszerzési szabályzatban, a Kbt.-ben, ezen 
Megállapodásban, és egyéb intézményi szabályzatokban foglaltak előírásai betartásra 
kerültek-e. 

 
e/ A Hatvani Polgármesteri Hivatalnak, aki a pénzügyi ellenjegyzésre jogosult, az okmányt 

akkor is kell ellen jegyeznie, ha nem felel meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, és 
erre a kötelezettségvállaló, vagy utalványozó írásban utasítja. Az okmányt záradékkal kell 
ellátni, hogy az ellenjegyzés utasításra történt, és erről haladéktalanul értesíteni kell a 
felügyeleti jogkörét gyakorló önkormányzatot. Az ellenjegyzés utasítás ellenére is 
megtagadható, ha ezzel bűncselekmény valósulna meg. 

 
f/  Érvényesítést csak Hatvan város jegyzője által ezzel írásban megbízott, a jogszabály 

szerinti iskolai végzettséggel rendelkező, a Hatvani Polgármesteri Hivatal dolgozója 
végezheti. Az érvényesítő személy nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, 
utalványozásra jogosult személlyel. 

 
g/ A kötelezettségvállalás minden példányán szerepelni kell a pénzügyi ellenjegyzésnek, azaz 

a kötelezettségvállalást legalább 3 példányban (vevő-szállító- Hatvani Polgármesteri 
Hivatal) kell ellenjegyzésre küldeni. 

 
h/  A kötelezettségvállaló, a szakmai teljesítést igazoló, az utalványozó, az érvényesítő és a 

pénzügyi ellenjegyző aláírása hiteles kell, hogy legyen. Akkor hiteles az aláírás, ha az arra 
jogosult személy saját kezűleg írja alá, és aláírása mellett szerepel az Intézmény hivatalos 
bélyegzőlenyomata. Kizárólag csak eredeti saját kezű aláírások fogadhatók el hiteles 
aláírásként. 

 
i/  Az e-mailben vagy faxon érkezett megrendelések az eredeti és hiteles aláírású 

visszaigazolás csatolásával érvényes kötelezettségvállalássá tehetők, amennyiben 
egyébként megfelelnek a pénzügyi ellenjegyzési feltételeknek. 

 
j/ Másolat csak hitelesítés után ellenjegyezhető (másolt számla nem hitelesíthető). Másolatot 

hitelesíteni a „Hiteles, az eredetivel minden megegyezik” bélyegzőlenyomat melletti 
dátummal és eredeti hiteles aláírással lehet. Másolat hitelesítésére csak 
kötelezettségvállalásra, utalványozásra, illetve ellenjegyzésre jogosult személyek 
jogosultak. 

 
k/ Amennyiben a hitelesített másolatok között nincs egyetlen eredeti okmány sem, akkor 

ennek okát jegyzőkönyvbe kell foglalni, a jegyzőkönyvet a kötelezettségvállalásra, 
utalványozásra, illetve ellenjegyzésre jogosult személyek mindegyikének alá kell írni, és a 
jegyzőkönyvet csatolni kell a hitelesített másolatokhoz. 

 
2. Intézmény feladata 
 
a/ Az Intézmény a kötelezettségvállalásra és utalványozásra jogosultak névsorát, munkakörét 

és aláírás mintáját írásban megküldi a Hatvani Polgármesteri Hivatalnak, és a 
későbbiekben folyamatosan biztosítja ezek naprakészségét. 
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b/ Az Intézménynek a kötelezettségvállalás előtt meg kell győződnie arról, hogy a jóváhagyott 
költségvetés fel nem használt és le nem kötött jogcím szerinti előirányzata biztosítja-e a 
fedezetet (keretfigyelés). A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell 
alapulnia, és az Intézmény a kötelezettségvállalásaival összhangban köteles biztosítani, 
hogy a szükséges költségvetési és saját forrásai jogcím szerinti előirányzatokon 
rendelkezésre álljanak. 

 
c/ Az Intézmény utalványozási jogkörrel rendelkező dolgozója, az ellenjegyzést 

gyakorlásánál leírtakhoz hasonlóan, az utalványozás előtt meggyőződik arról, hogy a 
bizonylat szabályszerűen van-e kiállítva és aláírva, van-e fedezet a kifizetésére, a 
beszerzési szabályzat, közbeszerzési törvény, ezen Megállapodás és az Intézmény 
vonatkozó szabályzatai be lettek-e tartva, illetve, hogy a kedvezményezett jogosult-e az 
átvételre. 

 
3. Hatvani Polgármesteri Hivatal feladatai 
 
a/  A Hatvani Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodavezetőjének joga, és a jogszabályi 

feltételek fennállása esetében kötelessége, az Intézményi kötelezettségvállalások és az 
utalványrendeletek pénzügyi ellenjegyzése. A Hatvani Polgármesteri Hivatal pénzügyi 
ellenjegyzése nélkül a kötelezettségvállalás érvénytelen, a kiadás nem teljesíthető, a 
bevétel nem szedhető be. Az Intézménytől beérkező okmányokat a Hatvani Polgármesteri 
Hivatal 3 munkanapon belül elbírálja. 

 
b/ A Hatvani Polgármesteri Hivatal érvényesítési jogosultság gyakorlására írásban megbízott 

dolgozója a kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt okmányok 
alapján ellenőrzi azok jogosultságát, összegszerűségét, a fedezet meglétét és azt, hogy az 
előírt alaki követelményeket betartották-e. 

 
c/ Az Intézmény írásbeli adatszolgáltatása alapján a Hatvani Polgármesteri Hivatal 

nyilvántartja az Intézménynél arra írásban kijelölt, kötelezettségvállalásra és 
utalványozásra jogosultak névsorát, aláírás-mintáját és a jogosultság mértékét. 
Ellenjegyzés gyakorlása során ellenőrzi a kötelezettségvállaló, vagy utalványozó 
illetékességét. 

 
d/ Az ellenjegyzett okmányok példányait a Hatvani Polgármesteri Hivatal 3 munkanapon 

belül az Intézménynek visszajuttatja. Rendkívüli káresemények közvetlen 
következményeinek elhárításával kapcsolatos, a kárveszély nagyságával arányban álló 
azonnali Intézményi kötelezettségvállalást a Hatvani Polgármesteri Hivatal utólagosan 
ellen jegyzi. 

 
 

XI. Vagyonkezelés, vagyonkataszter 
 
 
1. Felekre vonatkozó általános szabályok 
 
Felek a használatukba adott Hatvan Város Önkormányzata tulajdonát képező, alapító 
okiratukban meghatározott tevékenységüket szolgáló vagyonnal az Mötv., az Áht., a hozzájuk 
kapcsolódó jogszabályok vagyongazdálkodását meghatározó előírásai szerint 
rendeltetésszerűen kötelesek gazdálkodni. A vagyont és annak változásait és értékét kötelesek 
a vonatkozó jogszabályokban előírt módon nyilvántartani. 
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2. Intézmény feladata 
 
a/  Az Intézmény a használatában lévő önkormányzati vagyonnal az önkormányzat 

vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012.(III.23.) önkormányzati rendeletben 
meghatározottak szerint rendelkezik, felelős annak rendeltetésszerű használatáért. A 
rendelkezésére bocsátott önkormányzati vagyontárgyat birtokolja, használja és a 
használatából származó bevételét, beszedi. 

 
b/ Biztosítja a kezelésébe átadott vagyontárgy értékének megőrzését, ennek keretében viseli a 

vagyontárgy fenntartásával, karbantartásával, kapcsolatos terheket. Vezeti a készletek 
nyilvántartását. Ellenőrzi a kezelésében lévő, de birtokából kikerült (bérbe adott, 
ideiglenesen átadott eszközök) vagyon használatát. 

 
c/ Az Intézmény vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységhez használatba, 

üzemeltetésbe adott vagyontárgyak rendeltetésszerű és hatékony hasznosításáért. 
 
d/ Az Intézmény vezetője a számviteli előírások betartása érdekében írásban jelzi a Hatvani 

Polgármesteri Hivatal felé, azoknak a vagyontárgyaknak a jegyzékét, amelyek a feladatai 
ellátásához nem szükségesek. 

 
 
3. Hatvani Polgármesteri Hivatal feladatai 
 
a/  A Hatvani Polgármesteri Hivatal vezeti az Intézmény ingó és ingatlan vagyonának 

analitikus és főkönyvi nyilvántartásait számítógépes program segítségével. Aktiválja és 
kiállítja a tárgyi eszközök állományba vételi bizonylatait. A tárgyi eszközök 
mennyiségében és értékében bekövetkezett változásokat az intézmények feladásai alapján 
átvezeti. 

 
b/ Elszámolja az időarányos értékcsökkenést, és lekönyveli a készletek állományváltozását az 

intézmények feladásai alapján. 
 
c/ Vezeti az Intézmény kezelésében lévő ingatlanok vagyonkataszterét. Gondoskodik az 

ingatlan vagyonkataszter aktualizálásához szükséges alapbizonylatok vagyonkezelő 
költségére való beszerzéséről. Biztosítja a kataszterben szereplő adatok, és a számvitel 
egyezőségét. 

d/  A kataszter ingatlan adatlapjának, valamint a földre, az épületre, a közműre és egyéb 
építményre vonatkozó betétlapoknak a tartalma meg kell, hogy egyezzenek a földhivatal 
nyilvántartásával, illetve a vagyon és a közmű kezelőjének a nyilvántartásával. A Hatvani 
Polgármesteri Hivatal a törvényi előírások betartásáért, a számviteli egyezőséghez, a 
kataszterben előírt bruttó értéket, az ezekben bekövetkezett változásokat és egyenlegét is 
nyilvántartja. 

 
 

XII. Ügyirat- és bizonylatkezelés, nyilvántartás 
 
 
1. Felekre vonatkozó általános szabályok 
 
Felek egymás közötti iratforgalma az Intézmény által megbízott személy útján történik. 
Az iratok eredeti példányának átadása, átvétele a Felek között kizárólag iratjegyzéken történik, 
ahol fel kell tüntetni az irat tárgyát, típusát, és a mellékletek számát. 
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2. Intézmény feladata 
 
a/ Az Intézmény írásban köti meg a saját rendelkezési jogkörébe tartozó előirányzatok 

felhasználására, bevételek megszerzésére irányuló kötelezettségvállalásokat a vonatkozó 
jogszabályok betartása mellett. Ezeket saját nyilvántartásában iktatja és az aláírás 
keltezéstől számított 3 munkanapon belül ellenjegyzés céljából az iratjegyzéken, kézbesíti 
a Hatvani Polgármesteri Hivatal felé. 

 
b/ Az Intézmény megszervezi a gazdasági eseményeket rögzítő ügyiratok, bizonylatok 

érkeztetését és iktatását, gondoskodik azok biztonságos őrzéséről, és a megfelelő 
titokvédelemről, illetve a vonatkozó szabályzatokban meghatározott eredeti iratok Hatvani 
Polgármesteri Hivatalhoz továbbításáról. 

 
3. Hatvani Polgármesteri Hivatal feladatai 
 
a/ A Hatvani Polgármesteri Hivatal az Intézmény által kötött szerződéseket, ideértve a 

követeléseket eredményező szerződéseket is, valamint a személyi jellegű kifizetéseket 
eredményező szerződéseket is, az Intézménytől iratjegyzéken a kézbesítő szolgálaton útján 
átveszi, és ellenjegyzés után hasonló módon az Intézménynek átadja. A 
kötelezettségvállalásokról a Hatvani Polgármesteri Hivatal elektronikus nyilvántartást 
vezet. 

 
b/ A Hatvani Polgármesteri Hivatal érkezteti, és az elektronikus nyilvántartásban (ASP 

gazdálkodási szakrendszer) rögzítve iktatja az Intézmény által megküldött gazdasági 
eseményeit rögzítő ügyiratokat, szerződéseket, bizonylatokat, gondoskodik azok 
biztonságos őrzéséről, titokvédelméről, a szükséges példányok Intézmények részére 
történő visszaküldéséről. 

 
 

XIII. Közbeszerzési, beszerzési eljárás 
 
1. Felekre vonatkozó általános szabályok 
 
a/ Feleknek saját hatáskörükbe tartozó előirányzataik felhasználása során árubeszerzési, 

szolgáltatás megrendelése és építési beruházás tárgyában való beszerzések esetében a Kbt.-
ben foglalt előírásokat kell alkalmazni. 

 
b/  A közbeszerzési eljárás ajánlati vagy ajánlattételi/részvételi felhívása 

kötelezettségvállalásnak minősül, ezért ellenjegyzése kötelező. 
 
 
2. Intézmény feladatai 
 
a/ Az Intézmény a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzései, szolgáltatás megrendelései, 

építési beruházásai lebonyolításához, a közbeszerzési eljárás lefolytatásához írásban 
segítséget kérhet a Pályázati Osztálytól. 

 
b/ Az Intézmény a várható, hatáskörébe tartozó jövő évi előirányzatai alapján 

valószínűsíti a következő évre vonatkozó árucsoportonkénti beszerzési, karbantartási, 
felújítási, beruházási és egyéb szolgáltatási igényeit. A becsült értékek alapján a 
Hatvani Polgármesteri Hivatal Pályázati Osztályának segítségével elkészíti az 
Intézmény előzetes közbeszerzési tervét, melyet január 31-ig megküld a 
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jogszabályban előírt helyre, valamint a Hatvani Polgármesteri Hivatalnak. Az 
Intézmény a Kbt. rendelkezései szerint március 31-ig a véglegesített közbeszerzési 
tervét nyilvántartásba vétel céljából megküldi a külön jogszabályban rögzített 
szervnek. 

 
c/ Az Intézmény a Kbt.-ben meghatározott előkészítési feladathoz, így különösen az 

adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet- és piacfelméréshez, a közbeszerzés becsült 
értékének a felméréséhez szükséges dokumentáció előkészítéséhez, a közbeszerzési 
eljárás lefolytatásához, a közbeszerzési tanácsadó kiválasztásához írásban segítséget 
kérhet a Hatvani Polgármesteri Hivatal Pályázati Osztályától, a közbeszerzés tárgyának 
megfelelő képesítéssel és munkakörrel rendelkező dolgozójától. 

 
d/ Az Intézmény írásbeli kérelme alapján a Hatvani Polgármesteri Hivatal Pályázati 

Osztályának megfelelő képesítéssel rendelkező dolgozója és külső közbeszerzési 
szakértő segítségével elkészíti a közbeszerzési kiírás részét képező dokumentumokat. 
Az intézmény az alábbi adatok meghatározásához kérheti a Hatvani Polgármesteri 
Hivatal segítségét: 

 dokumentációhoz szükséges műszaki leíráshoz, 

 közbeszerzés tárgyának és mennyiségének a meghatározásához, 

 ajánlatok bírálati szempontjainak meghatározásához, 

 a közbeszerzési eljárás tárgyára vonatkozó becsült értékek meghatározásához. 
 

e/ Az Intézmény vezetője az Intézmény Közbeszerzési Szabályzatában meghatározott 
Bíráló Bizottság tagjai közé írásban meghívhatja a Hatvani Polgármesteri Hivatal 
Pályázati Osztályának Vezetőjét, szükség esetén szaktanácsadóként a Hatvani 
Polgármesteri Hivatal megfelelő végzettségű dolgozóját. Az Intézmény vezetője a 
Bíráló Bizottság javaslata alapján a közbeszerzési eljárás nyerteséről, Hatvan Város 
Önkormányzatának képviselő-testülete elé terjeszti az eljárás eredményére vonatkozó 
javaslatát. 

 
f/  Az Intézmény az éves közbeszerzéseiről külön jogszabályban meghatározott minta 

szerint éves statisztikai összegzést készít, a tárgyévet követő év április 30-ig, amit 
további intézkedés céljából megküld a Hatvani Polgármesteri Hivatal részére. 

 
 
3. Hatvani Polgármesteri Hivatal feladatai 
 
a/  Az Intézmény írásbeli kérelmére a Hatvani Polgármesteri Hivatal Pályázati 

Osztályának a megfelelő szakképzettségű dolgozója szükség esetén segítséget nyújt a 
jövő évi előzetes közbeszerzési tervéhez, ezen belül a tárgycsoportonkénti becsült 
érték meghatározásához, a Kbt. szerint véglegesített éves közbeszerzési tervének az 
elkészítéséhez. Segítséget nyújthat a törvényben meghatározott közbeszerzéshez 
kapcsolódó helyzet és piacfelméréshez, közbeszerzési dokumentáció elkészítéséhez. 
A Hatvani Polgármesteri Hivatal érintett dolgozói felkérés esetén részt vesznek az 
Intézmény Bíráló Bizottságának a munkájában, közreműködnek a közbeszerzési 
ajánlatok elbírásában. 
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XIV. Épületek felújítása, karbantartása 
 
 
1. Felekre vonatkozó általános szabályok 
 
a/ Beruházás, lehet a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése külső vagy saját vállalkozásban, 

ezek üzembe helyezése, illetve mindaz a tevékenység, amely a tárgyi eszköz 
beszerzéséhez hozzákapcsolható, mind a tervezés, az előkészítés, és a lebonyolítás. 
Beruházásnak minősül a meglévő tárgyi eszköz bővítése, átalakítása, élettartamának, 
teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység is. (Szát.3. §) 

 
b/ Felújítás a Szát. 3. §-ában meghatározott tevékenység. Alapvetően az elhasználódott 

tárgyi eszköz állagának helyreállítását szolgáló tevékenység, amely azzal jár, hogy az 
adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapotába visszakerül, 
teljesítőképessége megnő. 

 
c/ Az intézményi felújítások tekintetében a Hatvani Polgármesteri Hivatal Műszaki és 

Városfejlesztési Irodájának munkatársa az intézmény vezetőjével közösen helyszíni 
bejárás keretében méri fel a szükséges felújítási igényeket, melyhez a tulajdonos 
önkormányzat tárgyévi költségvetésében – a hozzá tartozó műszaki tartalom külön 
képviselő-testületi határozattal való elfogadása mellett – felújítási keretösszeget 
különít el. 

 
d/ Az intézményi beruházások megvalósításánál – a képviselő-testület egyedi 

határozattal dönt. A beruházás előkészítését és teljes körű bonyolítását a Hatvani 
Polgármesteri Hivatal Műszaki és Városfejlesztési Irodája végzi. 

 
e/ A Hatvani Szolgáltató Kft. a Hatvani Polgármesteri Hivatal Műszaki és Városfejlesztési 

Irodája munkatársával, valamint az intézmény vezetőjével közösen, tárgyévet 
megelőzően helyszíni bejárást tart, ahol felmérésre kerülnek az időszerű, valamint a 
tervszerű megelőző karbantartás aktuális feladatai, melyek a Hatvani Szolgáltató Kft. 
éves költségvetésébe beépítésre kerülnek. Az Intézményvezető a váratlan, előre nem 
látható meghibásodásokat, különös tekintettel hirtelen bekövetkező élet- vagy 
balesetveszély okozó meghibásodásokra levélben, illetve az eset sürgősségétől 
függően szóban (telefon, fax, elektronikus levél) jelenti közszolgáltató felé. 
A hibaelhárításra vonatkozó pénzügyi forrást a Hatvani Szolgáltató Kft. a korábbi 
évek tapasztalatai alapján tervezi be az éves költségvetésébe. 

 
f/ Az intézményi karbantartás pénzügyi forrását Hatvan Város Önkormányzata a 

Hatvani Szolgáltató Kft. éves költségvetésében biztosítja. 
 
 

XV. Beszerzés és szállítás 
 
 
1. Felekre vonatkozó általános szabályok 
 
a/  Az Intézmény éves beszerzésének bruttó összege nem lehet több az Intézményi elemi 

költségvetésében foglaltaknál, illetve az átcsoportosítással változhat. 
 
b/ A Hatvani Polgármesteri Hivatal az Intézmény rendelkezési jogkörébe tartozó 

előirányzatokra vonatkozó közbeszerzési eljárással elnyert beszerzés esetén, a 
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közbeszerzési eljárás előkészítésében, elbírálásában Hatvan város aljegyzője, szükség 
esetén műszaki dolgozója útján közreműködik, minden más esetben az Intézmény 
írásos megbízása alapján a megbízásban meghatározottak szerint lebonyolítóként 
térítésmentesen vesz részt. 

 
 
2. Intézmény feladata 
 
a/  Az Intézmény cikkelem mélységben összeállítja az eseti beszerzési igényét, majd 

írásban megküldi a rendelést ellenjegyzésre a Hatvani Polgármesteri Hivatal illetékes 
csoportjának. 

 
b/ Az Intézmény az árubeszerzés teljesítésekor gondoskodik a megrendelt és leszállított 

termékek átvételéről. Az átvétel általában mennyiségi és minőségi átvételt jelent, ha 
az adott dolog átvétele szakmai ismereteket is igényel, akkor a Hatvani Polgármesteri 
Hivatal az Intézmény írásbeli kérelmére közreműködik abban. Az Intézmény a számlát 
érkezteti, utalványozza, a dokumentumokat megküldi érvényesítésre, ellenjegyzésre, 
pénzügyi bonyolításra a Hatvani Polgármesteri Hivatalnak. 

 
 
3. Hatvani Polgármesteri Hivatal feladatai 
 
a/ A Hatvani Polgármesteri Hivatal felelős dolgozója pénzügyi ellenjegyzésével ellátja a 

beszerzésekre vonatkozó megrendeléseket, szállítói szerződéseket, a beérkezéstől 
számított 3 munkanapon belül, ha a jogszabályi feltételeknek megfelelnek. 

 
b/ A Hatvani Polgármesteri Hivatal a szállító számláját az Intézmény által leigazolt 

szállítólevél és szakmai teljesítésigazolással ellátott számla, a hozzá kiállított 
utalványrendeletének ellenőrzése, érvényesítése és ellenjegyzése után egyenlíti ki.  

 
 
 

XVI. Biztosítás és káresemény 
 
 
1. Felekre vonatkozó általános szabályok 
 
a/  Az Intézmény vagyonbiztosítására vonatkozó biztosítási szerződést az önkormányzat olyan 

módon kötötte meg a biztosítóval, hogy annak hatálya kiterjed Intézményekre is. A 
Biztosítási szerződés a Biztosítási Szabályzatában meghatározott káresemények 
bekövetkezése esetén keletkezett károk megtérítésére terjed ki. 

 
b/ Intézmény feladata a biztosítási káresemény azonnali, lehetőleg vizuális módon történő 

jegyzőkönyvben rögzített dokumentálása, ezzel egy időben a Hatvani Polgármesteri 
Hivatal értesítése. Feladata a kárenyhítés céljából a szükséges intézkedések megtétele. A 
káreseményről a biztosítót haladéktalanul értesíteni kell. 

 
c/  Az Intézmény a bekövetkezett biztosítási káreseményt írásban jelenti, és a kárelhárításhoz 

szükséges munka indításához a megrendelőt, vagy szerződést ellenjegyzésre benyújtja a 
Hatvani Polgármesteri Hivatal részére. Amennyiben a kárenyhítés azonnali munkavégzést 
tesz indokolttá, úgy arra az Intézmény haladéktalanul intézkedik, a megrendelést, és a 
kötelezettségvállalást, ezekben az esetekben utólag készíti el, a lehető legrövidebb időn 
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belül. A Hatvani Polgármesteri Hivatal írásban értesíti az Intézményt a biztosító által 
megfizetett károk pénzügyi teljesüléséről. 
Az Intézmény tíz napon belül írásos tájékoztatást küld a Hatvani Polgármesteri Hivatal felé 
a biztosított vagyontárgyak körében bekövetkezett változásokról. 

 
d/  Személyi sérüléssel járó káresemények esetében feleknek a munkáltatói jogkörükben 

eljárva a munkavédelemről szóló törvény és végrehajtására kiadott jogszabályokban, a 
kötelező egészségbiztosítási ellátásról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 52. §-ában 
foglaltak szerint, illetve a végrehajtására kiadott Korm. rendeletben rögzítetteknek 
megfelelően elvégzik a munkabaleset, üzemi baleset kivizsgálását, azok jelentésével 
kapcsolatos intézkedéseket megteszik. Az ellátási jogviszonyban álló személyek esetében a 
felek alaptevékenységét meghatározó jogszabályok (tanuló baleset stb.) szerint elvégzik a 
speciális baleset kivizsgálási és bejelentési eljárást. 

 
 

XVII. Szabályzatok 
 
 
1. Felekre vonatkozó általános szabályok 
 
Felek jogi személyiségük tekintetében, szakmailag és költségvetési előirányzataik feletti 
rendelkezési jogosultságukra tekintettel önálló költségvetési szervek. Az 
együttműködési és kölcsönös tájékoztatási kötelezettségüknek megfelelően 
gondoskodnak arról, hogy az egymás rendelkezésére bocsátott szabályzatok, utasítások 
és az információk őrzése, kezelése az adat és titokvédelemre vonatkozó előírásoknak 
megfeleljenek. 
 
2. Intézmény feladata 
 
a/ Intézmény önállóan dönt a szervezetével és működésével kapcsolatos minden olyan 

kérdésben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Az Intézmény feladata 
elkészíteni a szakmai tevékenységét, munkáltatói jogkörét, mint önállóan gazdálkodó 
költségvetési szerv gazdálkodási jogkörét meghatározó jogszabályokban előírt, 
azokban rögzített tartalmi követelményeknek megfelelő szabályzatokat. Köteles 
gondoskodni azok folyamatos aktualizálásáról. 

 
b/ Az Intézmény saját Szervezeti és Működési Szabályzattal, az Intézményre vonatkozó 

saját szakmai szabályzatokkal, (Nevelési program, Pedagógia program, Házirend stb.), 
a munkáltatói jogkörhöz tartozó munkajogi és munkavédelmi szabályzatokkal, 
továbbá adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatokkal, valamint a működést 
szabályozó egyéb saját eljárásokkal rendelkezik. 

Az Intézmény a maga által elkészített szabályzatokon kívül a Hatvani Polgármesteri 
Hivatal egyes meghatározott szabályzatait módosítás nélkül átveszi, hatályba léptető 
záradékkal ellátja és azt saját szabályzataként kiadja.  

Módosítás nélkül alkalmazandó szabályzatok: 

 Számviteli politika, 
 Számlatükör, 
 Számlarend, 
 Eszközök és források értékelési szabályzata, 
 Leltárkészítési és leltározási szabályzat, 
 Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata, 
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 Pénzkezelési szabályzat, 
 Belső ellenőrzési kézikönyv, 
 Bizonylati szabályzat, 
 Belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésének és lebonyolításának szabályzata, 
 Beszerzési szabályzat, 
 Gazdálkodási Iroda Ügyrendje (eddig nem volt hatályos rájuk nézve) 
 Reprezentációs kiadások szabályzata, 
 Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés eljárásrendjének 

szabályzata  
 A Belső kontrollrendszer szabályzat 
 Integrált kockázatkezelés eljárásrendje 
 Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje 

 
c/ A szabályzatok másik csoportjába azok a működést szabályozó eljárásrendek 

tartoznak, amelyeket az Intézmények, a helyi sajátosságok figyelembevételével 
maguk készítenek el és azokat saját szabályzatként adják ki. 
Ezek a szabályzatok a következők: 
 Önköltség számítási és árképzési szabályzat, 
 Iratkezelési szabályzat, 
 Informatikai biztonsági szabályzata, 
 Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat  
 Gépjármű üzemeltetési szabályzat, 
 Ellenőrzési nyomvonal  

 
A felsorolt saját szabályzatok nem lehetnek ellentétesek a vonatkozó jogszabállyal, 
illetve a Hatvani Polgármesteri Hivatal hasonló szabályzatai alapvető rendelkezéseivel. 

 
 
d/ A helyi sajátosságokra figyelemmel elkészített szabályzatokat az Intézmény vezetője 

észrevételezésre elektronikus levélben megküldi a Hatvani Polgármesteri Hivatal felé, aki 
észrevételeit 10 munkanapon belül visszaküldi. Észrevételt csak jogszabályba ellentétes 
kiegészítés esetén tehet a Hatvani Polgármesteri Hivatal. 
Az észrevételekkel kiegészített szabályzatokat az Intézmény vezetője saját szabályzatként 
adja ki.  

 
e/ Az Intézmény a jogszabályi változásokat folyamatosan átvezeti szabályzatain. 

A szabályzatok jegyzéke a Szervezeti és Működési Szabályzat függelékében található. 
 
3. Hatvani Polgármesteri Hivatal feladatai 
 
a/  A Hatvani Polgármesteri Hivatal elkészíti a Szervezeti és Működési Szabályzatában 

felsorolt az Áht., a Szát. államháztartás szervezeteire is alkalmazható rendelkezéseit, 
továbbá a törvények végrehajtására kiadott, az Ávr. által meghatározott szabályzatokat. Az 
egyes szabályzat tervezeteket észrevételezésre elektronikus levélben az Intézménynek 
megküldi, aki nyolc munkanapon belül észrevételeit visszaküldi. Az észrevételeket a 
jogszabályi lehetőségekkel összhangban a Hatvani Polgármesteri Hivatal a szabályzataiban 
átvezeti. 

 
b/ Hatvan város jegyzője az illetékes és hatáskörrel rendelkező testületek, vagy 

személyek jóváhagyása után hatályba lépteti a szabályzatokat, majd annak egy hiteles 
aláírással ellátott példányát intézményi hatálybaléptetésre az Intézménynek részére is 
megküld. A szabályzatok módosítására is ugyanezen szabály vonatkozik.  
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A Hatvani Polgármesteri Hivatal folyamatosan biztosítja az általa kibocsátott 
szabályzatok jogszabályi előírásoknak való megfelelőségét, az aktualizált 
szabályzatokat megküldi az Intézményeknek. 

 
 

XVIII. Belső ellenőrzés, jogi szolgáltatás 
 
 
1. Felekre vonatkozó általános szabályok  
 
a/ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendelet 15. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a fenntartó vagy 
működtető, felügyeleti jogkört gyakorló önkormányzat belső ellenőrei látják el az önállóan 
működő intézmények belső ellenőrzését. 

 
b/ A Hatvani Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzése jogszabályban rögzített céljainak 

megfelelően, független, tárgyilagos tanácsadó tevékenységével az ellenőrzött Hatvani 
Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő Intézmény működése fejlesztését, 
eredményessége növelését szolgálja. 

 
 
2. Intézmény feladata 
 
a/ Az Intézmény az éves ellenőrzési terv összeállításához a tárgyévet megelőző év október 

10-ig, a kockázatelemzés alapján írásban megteheti a tárgyévi vizsgálatra vonatkozó 
ellenőrzési javaslatát Hatvan város jegyzőjének. 

 
b/  Az Intézmény belső ellenőrzésért felelős vezetője az ellenőrzés témájának, 

időszükségletének megjelölésével, év közben indokolt esetben soron kívüli ellenőrzést 
igényelhet, amit Hatvan város jegyzőjének kell benyújtani.  

 
c/ Az Intézmény vezetője a gazdálkodásának folyamatára (tervezés, végrehajtás, beszámolás) 

és sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a Belső 
kontrollrendszert (370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján). 

 
d/ Az Intézmény vezetője köteles elkészíteni az intézmény ellenőrzési nyomvonalát, amely az 

Intézmény tervezési, pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési folyamatainak szöveges vagy 
táblázatba foglalt és folyamatábrákkal szemléltetett leírása. 
A központi és helyi szabályoknak való megfelelését, hatékonyságát eredményességét, a 
rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást a Hatvani Polgármesteri Hivatal belső 
ellenőrei ellenőrzik. 

 
e/ Az Intézmény vezetője biztosítja a Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerint végrehajtandó 

belső ellenőrzési tervben, illetve a megbízólevélben foglalt ellenőrzési feladat ellátásához 
szükséges feltételeket. 

 
f/  Az Intézmény vezetője szorosan együttműködik Hatvan város jegyzőjével. Közös 

intézkedési tervet hajtanak végre, amelyben a feltárt hiányosságokat, hibákat, 
szabálytalanságokat megszüntetik, biztosítja Hatvan város jegyzője által elrendelt, 
úgynevezett átnyúló ellenőrzéseknél (teljes folyamat ellenőrzés az Intézmény és a Hatvani 
Polgármesteri Hivatal érdekkörét is érinti) az intézménynél a személyi és technikai 
feltételeket. 
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3. Hatvani Polgármesteri Hivatal feladatai 
 
a/ A Hatvani Polgármesteri Hivatal gondoskodik a belső ellenőrzés rendszerének 

kialakításáról és megfelelő működéséről az Intézménynél is. Az Intézménynél történő 
belső ellenőrzési feladatokat a Hatvani Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzése a 
jóváhagyott éves belső ellenőrzési terv alapján végzi. 

 
b/ A Hatvani Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzése tevékenységét Hatvan város jegyzőjének 

közvetlenül alárendelve végzi. A belső ellenőrök munkájukat a vonatkozó jogszabályok és 
a Belső Ellenőrzési Kézikönyv előírásai szerint végzik. 

 
c/ A Belső Ellenőrzési Kézikönyvet a Hatvani Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzési 

vezetője elkészíti és Hatvan város jegyzője jóváhagyja. 
 
d/ A Hatvani Polgármesteri Hivatal gondoskodik az Alapító okiratában, a Szervezeti és 

Működési Szabályzatában, illetve jelen Megállapodásban foglalt keretek között az 
úgynevezett átnyúló ellenőrzések szabályszerű lefolytatásáról. 

 
 
e/ Az éves ellenőrzési terv összeállítása az Intézmények vezetői által megküldött javaslatok 

és a Hatvani Polgármesteri Hivatalnál felmerülő feladatok, valamint kockázatok 
rangsorolásával és az önkormányzati igények figyelembevételével történik. Az összesített 
igények alapján elkészített és az önkormányzat belső ellenőrzési szervével szakmailag 
egyeztetett ellenőrzési munkatervet Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
hagyja jóvá. 

 
f/  Hatvan város jegyzője a bejelentett, de kapacitáshiány, vagy más egyéb ok miatt nem 

teljesíthető ellenőrzési igényekről tájékoztatja az érintett Intézmény vezetőjét. 
 
g/  A Hatvani Polgármesteri Hivatal belső ellenőrei kötelesek jelenteni Hatvan város 

jegyzőjének a terv szerinti ellenőrzést nem igénylő, vagy az ellenőrzését gátló Intézményt. 
 
h/ A belső ellenőrzések eredményét a belső ellenőrök jelentés formájában, írásban foglalják össze. 

A vizsgált Intézmény a Hatvani Polgármesteri Hivatal belső ellenőri – realizálási záradékkal 
ellátott - jelentésének egy hiteles aláírással ellátott példányát észrevétel, tudomásulvétel és 
intézkedés céljából megkapja. 

 
 

XIX. Pályázatok 
 
 
1. Felekre vonatkozó általános szabályok 
 
a/ Az Intézmény profiljához kapcsolódó szakmai jellegű pályázatok előkészítése, bonyolítása 

az Intézmény kötelezettsége a Hatvani Polgármesteri Hivatal Pályázati Osztálya 
közreműködésével. Amennyiben a szakmai pályázat benyújtója a fenntartó vagy 
működtető, úgy a pénzügyi elszámolások a Hatvani Polgármesteri Hivatal Műszaki és 
Városfejlesztési Irodája, valamint Gazdálkodási Irodája közreműködésével történik. 

 
b/ Az Intézményhez kapcsolódó beruházási jellegű pályázatok előkészítése, teljes körű 

bonyolítása – az után-követési időszakban jelentkező feladatokkal együtt – a Hatvani 
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Polgármesteri Hivatal Pályázati Osztályának a feladata. Az intézmény köteles a pályázat 
bonyolításának időszakában teljeskörűen együttműködni. 

 
 

XX. Záró rendelkezések 
 
 

a/ Felek megállapodnak abban, hogy gazdálkodási tevékenységük, működésük során a 
vonatkozó jogszabályok alapján, jelen megállapodás szerint járnak el. Kijelentik, hogy a 
gazdálkodásukkal összefüggő jogszabályokban meghatározott általános felelősségi 
szabályokat ismerik, azokat betartják, és tudomásul veszik, hogy a jelen Megállapodásban 
rögzített feladatok és határidők betartásáért felelősséggel tartoznak. 

 
b/ Megállapodnak abban is, hogy az Intézmény saját rendelkezési jogkörébe tartozó 

előirányzatok felhasználásakor a beszerzett termék, vagy szolgáltatás igénybevételének 
gazdaságosságáért és minőségéért az Intézményt terheli a felelősség. 

 
 
c/ Felek törekszenek a teljes körű együttműködésre, eljárásuk során kölcsönös értesítési és 

tájékoztatási kötelezettséget vállalnak, függetlenül attól, hogy az adott kérdésre 
vonatkozóan jelen megállapodás tartalmaz-e külön eljárási szabályt vagy sem. 
Továbbá megállapodnak abban is, hogy tartózkodnak az egymás jó hírnevét, szakmai, vagy 
gazdálkodási tevékenységét sértő megnyilvánulásoktól, illetve esetleges vitás ügyeiket 
tárgyalásos úton rendezik. 

 
d/ A Megállapodás aláírói az egységes eljárás alkalmazás érdekében kölcsönös írásbeli 

kötelezettséget vállalnak a tudomásukra jutó és jelen Megállapodás egyes pontjait érintő 
jogszabályváltozásokról. 

 
e/ A képviselő-testület a ………………… számú határozatával a keret-megállapodást 

jóváhagyta. 
 
 
 
Hatvan, 2022. február …. napja 
 
 
 
 
 

intézményvezető            dr. Kovács Éva 
  Hatvani Polgármesteri Hivatal 

jegyzője 


