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Bevezető
A Társulásnak 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 Társulás 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 költségvetési szerv 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 költségvetési szerv hatályos számviteli
politikájának technikáját részletezze, és ezzel is biztosítsa a költségvetési
beszámoló készítéséhez szükséges alapinformációkat.

2.

A Számlarenddel szembeni követelmények
A költségvetési szervek 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.
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Az Szt. szerint a számlarendnek a következőket kell tartalmaznia:
 minden alkalmazásra kijelölt számla számjelét és megnevezését;
 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 (összeállítás, jóváhagyás), a
naprakész könyvvezetés helyességéért a Társulási Tanács Pénzügyi Bizottságának
elnöke 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.
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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.

Ennek megfelelően a Számlarend tartalma a következő:
 minden alkalmazásra kijelölt számla számjele és megnevezése (Számlatükör)
és 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 (erről külön szabályzat
készült).

Az Áhsz. 14. mellékelte tartalmazza a részletező nyilvántartások tartalmi
szabályát. Ehhez kapcsolódóan az Áhsz 51. § (3) bekezdésében 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.
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II. Részletes szabályok
A Számlarend összeállításánál az előzőekben ismertetett szabályokon túlmenően a
költségvetési szerveknek 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.
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:
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 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
A Társulás ezt a számlaosztályt nem alkalmazza.
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).
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.
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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,
 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,
 kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolásokat (csak a Magyar
Államkincstár alkalmazhatja),
 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,
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 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,
 értékcsökkenési leírásokat,
 aktivált saját teljesítmények értékét,
 költségnem-átvezetési számlákat.
Az 5. számlaosztályba tartozó főkönyvi számlákhoz az NGM rendelet a
következő kötelezetően 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
Ebben a számlaosztályban kell kimutatni
 61. Javító-karbantartó műhelyek költségei,
 62. Egyéb kisegítő részlegek költségei,
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 63. Szakmai egységek költségei,
 64. Szakágazatok általános költségei,
 65. Vállalkozói részlegek költségei,
 66. Központi irányítás költségei,
 69. Általános költségek átvezetési számla.
Ezt a számlaosztályt kötelezően azoknak a költségvetési szerveknek kell
alkalmazniuk, melyeknél kötelező a költségeket szakfeladatokra elszámolni.
A költségvetési szerv saját döntése szerint akkor is alkalmazhatja ezt a
számlaosztályt, ha részére a szakfeladatokon történő költségelszámolást
nem írta elő jogszabály.
A 6. 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.
A Társulás a 6. számlaosztályt a számviteli elszámolások során nem
alkalmazza.

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.
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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

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
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A költségvetési számvitel főbb összefüggéseit a következő számlaösszefüggések mutatják

Előirányzatok
05(1) Kiadás

001 Ellenszámla

Eredeti előirányzat

Csökkenések (–)

Kiadási

09(1) Bevétel

előirányzatok Kiadási

csökkenés (–)

előirányzatok

növekedése (+)

(–) Csökkenések

Bevételi előirányzatok Bevételi előirányzatok

(+) Növekedések

növekedés (+)

csökkenése (–)

Eredeti előirányzat

(+) Növekedések

Követelések – kötelezettségvállalások elszámolása
0021 Kötelezettségvállalás
05(2) Kötelezettségvállalás
(–) Csökkenés

ellenszámla

Nyitóegyenleg

Nyitóegyenleg

(+) Növekedés

(+) Növekedés

0041 Követelés ellenszámla
(–) Csökkenés

(–) Csökkenés

09(2) Követelés

Nyitóegyenleg

Nyitóegyenleg

(+) Növekedés

(+) Növekedés

(–) Csökkenés

Tárgyév – előző év megkülönböztetése az ellenszámlával és részletező nyilvántartásban
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Teljesítések

005 Bevételi teljesítés
05(3) Kiadási teljesítés

003 Kiadási teljesítés ellenszámla

ellenszámla

(+) Növekedés

(–) Csökkenés

(+) Növekedés

(–) Csökkenés

(+) Növekedés

09(3) Bevételi teljesítés
(–) Csökkenés

(–) Csökkenés

(+) Növekedés

Funkcionális osztályozást az ellenszámlán kell jelölni.
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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, külön átmásolása nem szükséges!
A költségvetési szerveknek azokat a főkönyvi számlákat kell külön
megjeleníteni, melyeket az Áhsz. 16. mellékeltében foglalt egységes
számlakeretben kijelölt főkönyvi számlák alábontásával építették be a
számviteli rendszerükbe.
Fontos!

A

főkönyvi

könyvelés



megnövelt

részletező

nyilvántartásokkal.

2.

Nyitó- és nyitás utáni tételek
A költségvetési szerveknek nyitó- és nyitás utáni tételek esetében szintén
elegendő hivatkozni az NGM rendelet XIV. fejezetére, mely ebbe a körbe tartozó
könyvelési tételeket tartalmazza.

3.

Zárlati feladatok
A költségvetési szerveknek a zárlati utáni tételek esetében szintén elegendő
hivatkozni az NGM rendelet XIII. fejezetére, mely a zárlati tételeket tartalmazza.

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 a kötelező tartalmi követelmények mellett a
költségvetési szerv a sajátosságainak megfelelő adatokkal kiegészítheti a
nyilvántartásait.

Minden nyilvántartás esetében meg kell jelölni.
 felelős
 határidők
 feladásra
 egyeztetésre
 egyeztetés módja
 elektronikus
 manuális
 egyeztetés köre
 főkönyvi könyvelés
 egyéb belső nyilvántartásokkal.

5.

A könyvvezetési feladatokat alátámasztó bizonylati rend és az alkalmazott
bizonylatok
Erre külön szabályzat készült.
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III. Záró rendelkezések, hatálybalépés dátuma, jóváhagyás

A Társulás számlarend szabályzata 2014. január 1. napján lép hatályba.
A Társulási Tanács elnökének gondoskodni kell, hogy a szabályzatban foglalt előírásokat az
érintett munkatársak megismerjék, annak tényét a szabályzat 1. számú mellékletében szereplő
megismerési nyilatkozaton aláírásukkal igazolják.

A számlarend szabályzat kiadásra került és megtalálható:
1) kistérségi csoport
2) irattár

Kelt, 2014. év július hó 31. nap

Készítette:…………………………………..
Dr. Banadics Attila
kistérségi csoportvezető
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1. számú melléklet
Megismerési nyilatkozat
A számlarend szabályzatban foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban
foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani.
Név

Beosztás

Kelt

Vantara Gyula

TT elnöke

2014.07.31.

Szeverényi Attiláné

PB elnöke

2014.07.31.

Dr. Banadics Attila

Kisérs.csop.vez.

2014.07.31.

Aláírás
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IV. Számlatükör
Számlasz.

Megnevezése

0_________ Nyilvántartási számlák
00________ Nyilvántartási ellenszámlák
000_______ Követelések / kötelezettségek FORRÁS technikai folyószámlái
0003______ Követelések FORRÁS technikai folyószámlái
00031_____ Követelések FORRÁS technikai folyószámlái
000311____ Bírság bevételek FORRÁS technikai folyószámlái
000319____ Egyéb követelések FORRÁS technikai folyószámlaszáma
00039_____ Követelések FORRÁS technikai ellenszámlái
000391____ Követelések FORRÁS technikai folyószámla ellenszámlája
000392____ Követelések FORRÁS technikai értékvesztés számlája
000393____ Követelések FORRÁS technikai értékvesztés visszaírása szla
000394____ Követelések FORRÁS technikai behajthatatlanná tétel
000399____ Követelések FORRÁS technikai évzáró / évnyitó számlája
0004______ Kötelezettségek FORRÁS technikai folyószámlái
00041_____ Kötelezettségek FORRÁS technikai folyószámlái
000419____ Egyéb Kötelezettségek FORRÁS technikai folyószámlaszáma
00049_____ Kötelezettségek FORRÁS technikai ellenszámlái
000491____ Kötelezettségek FORRÁS technikai folyószámla ellenszámlája
000492____ Kötelezettségek FORRÁS technikai értékvesztés számlája
000493____ Kötelezettségek FORRÁS technikai értékvesztés visszaír. szla
000494____ Kötelezettségek FORRÁS technikai behajthatatlanná tétel
000499____ Kötelezettségek FORRÁS technikai évzáró / évnyitó számlája
0009______ Egyéb nyilv. számlák ellenszámlái
00091_____ Feladat és teljesítménymutatók elszámolása
000911____ Feladatmutató záró állománya
000912____ Teljesítmény mutató záró állománya
000919____ Feladat és teljesítménymutatók ellenszámlája
00099_____ 45 napos ÁFA nyilvántartási számlák
000991____ 45 napos ÁFA nyilvántartási számla
000994____ 45 napos ÁFA ellenszámla
001_______ Előirányzat nyilvántartási ellenszámla
002_______ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántar
0021______ Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fize
0022______ Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás,
0023______ Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalás,
0024______ Költségvetési évet követően esedékes végleges kötelezettségv
003_______ Kiadások nyilvántartási ellenszámla
0031______ Alaptevékenység kiadásai ellenszámla
0032______ Vállalkozási tevékenység kiadásai ellenszámla
0033______ Általános kiadások ellenszámla
004_______ Követelés nyilvántartási ellenszámla
0041______ Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellens
0042______ Költségvetési évet követően esedékes követelés nyilvántartás
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005_______ Bevételek nyilvántartást ellenszámla
0051______ Alaptevékenység bevételei ellenszámla
0052______ Vállalkozási tevékenység bevételei ellenszámi
006_______ Egyéb nyilvántartási ellenszámla
0061______ Idegen eszközök ellenszámla
00611_____ Idegen eszközök bruttó ellenszámla
00612_____ Idegen eszközök écs ellenszámla
00613_____ Idegen eszközök écs költségnem ellenszámla (561)
00614_____ Idegen eszközök écs átvezetési ellenszámla (59)
00615_____ Idegen eszközök écs ált.költség ellenszámla (6,7)
00616_____ Idegen eszközök nyitómérleg ellenszámla (491)
0062______ Idegen készletek ellenszámla
0063______ Függő és biztos (jövőbeni) követelések ellenszámla
0064______ Függő kötelezettségek ellenszámla
01________ Befektetett eszközök
011_______ Államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott eszközök
0111______ ÁH-n belül vk adott immateriális javak állománya
01111_____ ÁH-n belül vk adott immateriális javak akt.áll.
011111____ ÁH-n belül vk adott vagy.ért jogok akt.áll.
011112____ ÁH-n belül vk adott szellemi termékek akt.áll.
01119_____ Nullára írt,ÁH-n belül vk adott immateriális javak akt.áll.
011191____ Nullára írt,ÁH-n belül vk adott vagy.ért jogok akt.áll.
0111911___ Nullára írt,ÁH-n b.vk adott nagyértékű vagy.ért jogok akt.á
0111919___ ÁH-n belül vk adott kisértékű vagy.ért jogok akt.áll.
011192____ Nullára írt,ÁH-n belül vk adott szellemi termékek akt.áll.
0111921___ Nullára írt,ÁH-n b. vk adott nagyértékű szellemi term.akt.ál
0111929___ ÁH-n belül vk adott kisértékű szellemi term.akt.áll.
0112______ ÁH-n belül vk adott ingatlanok és kapcs.v.jog áll.
01121_____ ÁH-n belülvk adott ingatlanok és kapcs.v.jog akt.áll.
011211____ ÁH-n belül vk adott ingatlanok
0112111___ ÁH-n belül vk adott földterületek
01121111__ ÁH-n belül vk adott termőföld
01121112__ ÁH-n belül vk adott telkek
011211121_ ÁH-n belül vk adott lakótelek
011211122_ ÁH-n belül vk adott egyéb célú telek
0112112___ ÁH-n belül vk adott épületek
01121121__ ÁH-n belül vk adott lakóépületek
01121122__ ÁH-n belül vk adott ért. nem csökk.,műemlék épületek
01121123__ ÁH-n belül vk adott egyéb épületek
0112113___ ÁH-n belül vk adott egyéb építmények
01121131__ ÁH-n belül vk adott ültetvények
01121132__ ÁH-n belül vk adott erdő
01121133__ ÁH-n belül vk adott halastó
01121134__ ÁH-n belül vk adott egyéb ért.nem csökk., műeml.épít.
01121135__ ÁH-n belül vk adott különféle egyéb építmények
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011212____ ÁH-n belül vk adott ing. kapcsolódó vagyoni ért.jogok
01129_____ Nullára írt,ÁH-n belül vk adott ing.és kapcs.v.j.áll
011291____ Nullára írt,ÁH-n belül vk adott ingatlanok
0112912___ Nullára írt,ÁH-n belül vk adott épületek
01129121__ Nullára írt,ÁH-n belül vk adott lakóépületek
01129122__ Nullára írt,ÁH-n belül vk a. ért. nem csökk.,műe.épül
01129123__ Nullára írt,ÁH-n belül vk adott egyéb épületek
0112913___ Nullára írt,ÁH-n belül vk adott egyéb építmények
01129131__ Nullára írt,ÁH-n belül vk adott ültetvények
01129132__ Nullára írt,ÁH-n belül vk adott erdő
01129133__ Nullára írt,ÁH-n belül vk adott halastó
01129134__ Nullára írt,ÁH-n belül vk adott ért.nem cs.,műe.épít.
01129135__ Nullára írt,ÁH-n belül vk adott klf.egyéb építmények
0112919___ ÁH-n belül vk adott kisértékű ingatlanok
011292____ Nullára írt,ÁH-n belül vk adott ing.kapcs.vagy.ért.jog
0112921___ Nullára írt,ÁH-n belül vk adott nagyértékű ing.kap.vj.
0112929___ ÁH-n belül vk adott kisértékű ing.kapcs.vagy.ért.jogok
0113______ ÁH-n belül vk adott gép,ber.,felsz.,járművek
01131_____ ÁH-n belül vk adott gép,ber.,felsz.,járm.akt
011311____ ÁH-n belül vk adott informatikai eszközök
011312____ ÁH-n belül vk adott egyéb gép,ber.,felsz.akt
011313____ ÁH-n belül vk adott kulturális javak akt.áll
011314____ ÁH-n belül vk adott hangszerek akt.áll.
011315____ ÁH-n belül vk adott egyéb,ért.n.csökk.eszk.akt.áll.
011316____ ÁH-n belül vk adott járművek akt.áll.
01139_____ 0-ra írt, ÁH-n belül vk adott gép,ber.,felsz.,járm.
011391____ 0-ra írt, ÁH-n belül vk adott informatikai eszközök
011392____ 0-ra írt, ÁH-n belül vk adott egyéb gép,ber.,felsz.
011393____ 0-ra írt, ÁH-n belül vk adott kulturális javak áll
011394____ 0-ra írt, ÁH-n belül vk adott hangszerek áll.
011395____ 0-ra írt, ÁH-n belül vk adott egyéb,ért.n.csökk.eszk.áll.
011396____ 0-ra írt, ÁH-n belül vk adott járművek áll.
011399____ ÁH-n belül vk adott kisértékű gép,ber.,felsz. áll.
0114______ ÁH-n belül vk adott tenyészállatok
01141_____ ÁH-n belül vk adott tenyészállatok akt.áll.
01149_____ Nullára írt,ÁH-n belül vk adott tenyészállatok áll.
011491____ 0-ra írt,ÁH-n belül vk adott nagyért.tenyészállatok
011499____ ÁH-n belül vk adott kisértékű tenyészállatok
0115______ Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott részesedések t
01151_____ Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott tartós részese
011511____ Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott állami tulajdo
0115111___ Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott állami többség
0115112___ Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott állami kisebbs
011512____ Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott önkormányzati
0115121___ Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott önkormányzati
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0115122___ Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott önkormányzati
01152_____ Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott tartós hitelvi
0116______ ÁH-n belül vk adott eszközök értékhelyesbítése
01161_____ ÁH-n belül vk adott immat.javak értékhelyesb.
01162_____ ÁH-n belül vk adott ing.és kapcs.vj.értékh.
01163_____ ÁH-n belül vk adott gép,ber.felsz.járm.értékh.
01164_____ ÁH-n belül vk adott tenyészállatok értékh.
0118______ ÁH-n belül vk.adott eszközök t.f.ÉCS és visszaírása
01181_____ ÁH-n belül vk adott immateriális j. t.f.ÉCS és v.ír
011811____ ÁH-n belül vk adott immateriális j. t.f.ÉCS és v.ír
0118111___ ÁH-n belül vk adott vagy.ért jogok t.f.ÉCS és v.ír
0118112___ ÁH-n belül vk adott szellemi termékek t.f.ÉCS és v.ír
011819____ 0-ra írt,ÁH-n b. vk.adott immateriális javak t.f.ÉCS és v.ír
0118191___ 0-ra írt,ÁH-n belül vk.adott vagy.ért jogok t.f.ÉCS és v.ír
0118192___ 0-ra írt,ÁH-n b. vk.adott szellemi termékek t.f.ÉCS és v.ír
01182_____ ÁH-n belül vk adott ing.és kapcs.v.jog t.f.ÉCS és v.ír
011821____ ÁH-n belülvk adott ing.és kapcs.v.jog t.f.ÉCS és v.ír
0118211___ ÁH-n belül vk adott ingatlanok t.f.ÉCS és v.ír
01182111__ ÁH-n belül vk adott földterületek t.f.ÉCS és v.ír
011821111_ ÁH-n belül vk adott termőföld t.f.ÉCS és v.ír
011821112_ ÁH-n belül vk adott telkek t.f.ÉCS és v.ír
0118211121 ÁH-n belül vk adott lakótelek t.f.ÉCS és v.ír
0118211122 ÁH-n belül vk adott egyéb célú telek t.f.ÉCS és v.ír
01182112__ ÁH-n belül vk adott épületek t.f.ÉCS és v.ír
011821121_ ÁH-n belül vk adott lakóépületek t.f.ÉCS és v.ír
011821122_ ÁH-n belül vk a.ért. nem csökk.,műeml.épü.t.f.ÉCS és v.ír
011821123_ ÁH-n belül vk adott egyéb épületek t.f.ÉCS és v.ír
01182113__ ÁH-n belül vk adott egyéb építmények t.f.ÉCS és v.ír
011821131_ ÁH-n belül vk adott ültetvények t.f.ÉCS és v.ír
011821132_ ÁH-n belül vk adott erdő t.f.ÉCS és v.ír
011821133_ ÁH-n belül vk adott halastó t.f.ÉCS és v.ír
011821134_ ÁH-n b.vk a. ért.nem csökk., műe.épít. t.f.ÉCS és v.ír
011821135_ ÁH-n belül vk adott klf egyéb építmények t.f.ÉCS, v.ír
0118212___ ÁH-n belül vk adott ing. kapcsolódó v.j. t.f.ÉCS,v.ír
011829____ 0-ra írt,ÁH-n b.vk adott ing.és kapcs.v.j.t.f.ÉCS,v.ír
0118291___ 0-ra írt,ÁH-n belül vk adott ingatlanok t.f.ÉCS,v.ír
01182912__ 0-ra írt,ÁH-n belül vk adott épületek t.f.ÉCS és v.ír
011829121_ 0-ra írt,ÁH-n belül vk adott lakóépületek t.f.ÉCS,v.ír
011829122_ 0-ra írt,ÁH-n belül vk a.é.n.cs.,műe.épül t.f.ÉCS,v.ír
011829123_ 0-ra írt,ÁH-n belül vk a.egyéb épületek t.f.ÉCS,v.ír
01182913__ 0-ra írt,ÁH-n belül vk a.egyéb építmények t.f.ÉCS,v.ír
011829131_ 0-ra írt,ÁH-n belül vk adott ültetvények t.f.ÉCS,v.ír
011829132_ 0-ra írt,ÁH-n belül vk adott erdő t.f.ÉCS és v.ír
011829133_ 0-ra írt,ÁH-n belül vk adott halastó t.f.ÉCS és v.ír
011829134_ 0-ra írt,ÁH-n belül vk a.é.n.cs.műe.épít. t.f.ÉCS,v.ír
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011829135_ 0-ra írt,ÁH-n belül vk a.klf.egyéb építm.t.f.ÉCS,v.ír
0118292___ 0-ra írt,ÁH-n belül vk a.ing.kapcs.v.jog t.f.ÉCS,v.ír
01183_____ ÁH-n belül vk a.gép,ber.felsz.járművek t.f.ÉCS,v.ír
011831____ ÁH-n belül vk adott gép,ber.,felsz.,járm.t.f.ÉCS,v.ír
0118311___ ÁH-n belül vk adott informatikai eszk. t.f.ÉCS,v.ír
0118312___ ÁH-n belül vk adott egyéb gép,ber.felsz. t.f.ÉCS,v.ír
0118313___ ÁH-n belül vk adott kulturális javak t.f.ÉCS és v.ír
0118314___ ÁH-n belül vk adott hangszerek t.f.ÉCS és v.ír
0118315___ ÁH-n belül vk adott egyéb,ért.n.cs.eszk.t.f.ÉCS,v.ír
0118316___ ÁH-n belül vk adott járművek t.f.ÉCS és v.ír
011839____ 0-ra írt,ÁH-n belül vk.a.gép,ber,felsz,járm.t.f.ÉCS,ví
0118391___ 0-ra írt, ÁH-n belül vk adott inf.eszközök t.f.ÉCS,ví
0118392___ 0-ra írt,ÁH-n belül vk.a.egyéb gép,ber.felsz.t.f.ÉCS,ví
0118393___ 0-ra írt,ÁH-n belül vk a.kult.javak t.f.ÉCS és v.ír
0118394___ 0-ra írt, ÁH-n belül vk adott hangszerek t.f.ÉCS,v.ír
0118395___ 0-ra írt,ÁH-n belül vk a.egyéb,ért.n.cs.eszk.t.f.ÉCS,vír
0118396___ 0-ra írt, ÁH-n belül vk adott járművek t.f.ÉCS és v.ír
01184_____ ÁH-n belül vk adott tenyészállatok t.f.ÉCS és v.ír
011841____ ÁH-n belül vk adott tenyészállatok t.f.ÉCS és v.ír
011849____ 0-ra írt,ÁH-n belül vk a.tenyészállatok t.f.ÉCS,v.ír
0119______ ÁH-n belül vk.adott eszközök terv szerinti écs
01191_____ ÁH-n belül vk adott immateriális javak

t.sz.ÉCS

011911____ ÁH-n belül vk adott immateriális javak t.sz.ÉCS
0119111___ ÁH-n belül vk adott vagy.ért jogok t.sz.ÉCS
0119112___ ÁH-n belül vk adott szellemi termékek t.sz.ÉCS
011919____ Nullára írt,ÁH-n belül vk adott immateriális javak t.sz.ÉCS
0119191___ Nullára írt,ÁH-n belül vk adott vagy.ért jogok t.sz.ÉCS
01191911__ Nullára írt,ÁH-n b. vk.adott nagyért.vagy.ért jogok t.sz.ÉCS
01191919__ ÁH-n belül vk adott kisért.vagy.ért jogok t.sz.ÉCS
0119192___ Nullára írt,ÁH-n belül vk adott szellemi termékek t.sz.ÉCS
01191921__ Nullára írt,ÁH-n b. vk adott nagyért.szellemi term t.sz.ÉCS.
01191929__ ÁH-n belül vk adott kisért.szellemi term.t.sz.ÉCS
01192_____ ÁH-n belül vk a.ingatlanok és kapcs.v.jog t.sz.ÉCS
011921____ ÁH-n belülvk adott ingatlanok és kapcs.v.jog t.sz.ÉCS
0119211___ ÁH-n belül vk adott ingatlanok terv szerinti ÉCS
01192111__ ÁH-n belül vk adott földterületek terv szerinti ÉCS
011921111_ ÁH-n belül vk adott termőföld terv szerinti ÉCS
011921112_ ÁH-n belül vk adott telkek terv szerinti ÉCS
0119211121 ÁH-n belül vk adott lakótelek terv szerinti ÉCS
0119211122 ÁH-n belül vk adott egyéb célú telek t.szerinti ÉCS
01192112__ ÁH-n belül vk adott épületek terv szerinti ÉCS
011921121_ ÁH-n belül vk adott lakóépületek terv szerinti ÉCS
011921122_ ÁH-n belül vk adott é.n.cs,műemlék épületek t.sz.ÉCS
011921123_ ÁH-n belül vk adott egyéb épületek t.sz.ÉCS
01192113__ ÁH-n belül vk adott egyéb építmények t.sz.ÉCS
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011921131_ ÁH-n belül vk adott ültetvények terv szerinti ÉCS
011921132_ ÁH-n belül vk adott erdő terv szerinti ÉCS
011921133_ ÁH-n belül vk adott halastó terv szerinti ÉCS
011921134_ ÁH-n belül vk adott egyéb é.n.cs., műem.épít.t.sz.ÉCS
011921135_ ÁH-n belül vk adott klf.egyéb építmények t.sz.ÉCS
0119212___ ÁH-n belül vk a.ing.kapcs.vagyoni ért.jogok t.sz.ÉCS
011929____ 0-ra írt,ÁH-n belül vk a.ing.és kapcs.v.j. t.sz.ÉCS
0119291___ 0-ra írt,ÁH-n belül vk adott ingatlanok t.sz.ÉCS
01192912__ 0-ra írt,ÁH-n belül vk adott épületek t.sz.ÉCS
011929121_ 0-ra írt,ÁH-n belül vk adott lakóépületek t.sz.ÉCS
011929122_ 0-ra írt,ÁH-n belül vk a. é.n.cs.,műe.épü.t.sz.ÉCS
011929123_ 0-ra írt,ÁH-n belül vk adott egyéb épületek t.sz.ÉCS
01192913__ 0-ra írt,ÁH-n belül vk adott egyéb építmények t.sz.ÉCS
011929131_ 0-ra írt,ÁH-n belül vk adott ültetvények t.sz.ÉCS
011929132_ 0-ra írt,ÁH-n belül vk adott erdő t.sz.ÉCS
011929133_ 0-ra írt,ÁH-n belül vk adott halastó t.sz.ÉCS
011929134_ 0-ra írt,ÁH-n belül vk a.é.n.cs.,műe.épít. t.sz.ÉCS
011929135_ 0-ra írt,ÁH-n belül vk a.klf.egyéb építmények t.sz.ÉCS
01192919__ ÁH-n belül vk a.kisértékű ingatlanok t.sz.ÉCS
0119292___ 0-ra írt,ÁH-n belül vk a.ing.kapcs.v.jog t.sz.ÉCS
01192921__ 0-ra írt,ÁH-n belül vk a.nagyért.ing.kap.vj. t.sz.ÉCS
01192929__ ÁH-n belül vk a.kisért.ing.kapcs.vj t.sz.ÉCS
01193_____ ÁH-n belülre vk a.gép,ber,felsz,járm.t.sz.ÉCS
011931____ ÁH-n belülre vk a.gép,ber.,felsz,járm t.sz.ÉCS
0119311___ ÁH-n belül vk adott inf.eszk.t.sz.ÉCS
0119312___ ÁH-n belül vk adott egyéb gép,ber.,felsz t.sz.ÉCS
0119313___ ÁH-n belül vk adott kulturális javak t.sz.ÉCS
0119314___ ÁH-n belül vk adott hangszerek t.sz.ÉCS
0119315___ ÁH-n belül vk adott egyéb,ért.n.csökk.eszk.t.sz.ÉCS
0119316___ ÁH-n belül vk adott járművek t.sz.ÉCS
011939____ 0-ra írt, ÁH-n belül vk a.gép,ber,felsz,járm.t.sz.ÉCS
0119391___ 0-ra írt, ÁH-n belül vk adott inf.eszk. t.sz.ÉCS
0119392___ 0-ra írt, ÁH-n belül vk a.egyéb gép,ber,felsz t.sz.ÉCS
0119393___ 0-ra írt, ÁH-n belül vk a.kulturális javak t.sz.ÉCS
0119394___ 0-ra írt, ÁH-n belül vk adott hangszerek t.sz.ÉCS
0119395___ 0-ra írt, ÁH-n belülvk a.egyéb,é.n.cs.eszk. t.sz.ÉCS
0119396___ 0-ra írt, ÁH-n belül vk adott járművek t.sz.ÉCS
0119399___ ÁH-n belülvk a.kisértékű gép,ber.,felsz.járm.t.sz.ÉCS
01194_____ ÁH-n belül vk adott tenyészállatok t.sz.ÉCS
011941____ ÁH-n belül vk adott tenyészállatok t.sz.ÉCS
011949____ 0-ra írt,ÁH-n belül vk adott tenyészállatok t.sz.ÉCS
0119491___ 0-ra írt,ÁH-n belül vk a.nagyért.tenyészáll.t.sz.ÉCS
0119499___ ÁH-n belül vk adott kisértékű tenyészállatok t.sz.ÉCS
012_______ Bérbe vett befektetett eszközök
013_______ Letétbe, bizományba. üzemeltetésre átvett befektetett eszköz
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0131______ Letétbe átvett befektetett eszközök nyilvántartási számlája
0133______ Üzemeltetésre átvett befektetett eszközök nyilvántartási szá
0134______ Hagyatéki eljárással kapcsolatos befektetett eszközök nyilvá
014_______ PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök
019_______ Bérbe,letétbe,üzemeltetésre átvett, PPP konstr.eszk.tsz.écs
0192______ Bérbe vett eszközök terv szertinti értékcsökkenése
0193______ Letétbe, bizományba üzemeltet.átvett eszk. t.sz. écs
0194______ PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök t.sz. écs
02________ Készletek
021_______ Bérbe vett készletek
022_______ Letétbe, bizományba átvett készletek
023_______ Intervenciós készletek
03________ Függő és biztos (jövőbeni) követelések
031_______ Előfinanszírozással, támogatási célú előlegekkel kapcsolatos
0311______ Előfinanszírozással kapcsolatos elszámolási követelések
0312______ Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelé
032_______ Egyéb függő követelések
0321______ Kétes követelések nyilvántartási számlája
0322______ Peresített követelések nyilvántartási számlája
0323______ Kapott kezesség, garancia miatti függő követelések
0324______ Biztosítékokkal, fedezetekkel kapcsolatos függő követelések
0325______ Váltókezesi függő követelések
0326______ Hagyatéki eljárás miatti függő követelések
0327______ Illetékekkel kapcsolatos függő követelések
0328______ Mást megillető megosztott közhatalmi követelés
033_______ Biztos (jövőbeni) követelések
04________ Függő kötelezettségek
041_______ Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő köteleze
042_______ Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek
043_______ El nem ismert tartozásuk
044_______ Előfinanszírozással, támogatási célú előlegekkel kapcsolatos
0441______ Előfinanszírozással kapcsolatos elszámolási kötelezettségek
0442______ Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási köteleze
045_______ Egyéb függő kötelezettségek
0451______ Váltókezesi függő kötelezettségek
0452______ Biztosítékokkal, fedezetekkel kapcsolatos függő kötelezettsé
0453______ Hagyatéki eljárás miatti függő kötelezettség
05________ Kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások, más fizetési
051_______ Személyi juttatások
0511______ Foglalkoztatottak személyi juttatásai
051101____ Törvény szerinti illetmények, munkabérek
0511011___ Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata
0511012___ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség törvény sz
0511013___ Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése
051102____ Normatív jutalmak
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0511021___ Normatív jutalmak előirányzata
0511022___ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség normatív j
0511023___ Normatív jutalmak teljesítése
051103____ Céljuttatás, projektprémium
0511031___ Céljuttatás, projektprémium előirányzata
0511032___ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség céljuttatá
0511033___ Céljuttatás, projektprémium teljesítése
051104____ Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgál
0511041___ Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgál
0511042___ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség készenléti
0511043___ Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgál
051105____ Végkielégítés
0511051___ Végkielégítés előirányzata
0511052___ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség végkielégí
0511053___ Végkielégítés teljesítése
051106____ Jubileumi jutalom
0511061___ Jubileumi jutalom előirányzata
0511062___ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség jubileumi
0511063___ Jubileumi jutalom teljesítése
051107____ Béren kívüli juttatások
0511071___ Béren kívüli juttatások előirányzata
0511072___ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség béren kívü
0511073___ Béren kívüli juttatások teljesítése
051108____ Ruházati költségtérítés
0511081___ Ruházati költségtérítés előirányzata
0511082___ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ruházati k
0511083___ Ruházati költségtérítés teljesítése
051109____ Közlekedési költségtérítés
0511091___ Közlekedési költségtérítés előirányzata
0511092___ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség közlekedés
0511093___ Közlekedési költségtérítés teljesítése
051110____ Egyéb költségtérítések
0511101___ Egyéb költségtérítések előirányzata
0511102___ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb költ
0511103___ Egyéb költségtérítések teljesítése
051111____ Lakhatási támogatások
0511111___ Lakhatási támogatások előirányzata
0511112___ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség lakhatási
0511113___ Lakhatási támogatások teljesítése
051112____ Szociális támogatások
0511121___ Szociális támogatások előirányzata
0511122___ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szociális
0511123___ Szociális támogatások teljesítése
051113____ Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
0511131___ Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata
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0511132___ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség foglalkozt
0511133___ Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése
051113301_ ebből:biztosítási díjak
051113399_ Egyéb Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
0512______ Külső személyi juttatások
05121_____ Választott tisztségviselők juttatásai
051211____ Választott tisztségviselők juttatásai előirányzata
051212____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség választott
051213____ Választott tisztségviselők juttatásai teljesítése
05122_____ Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk
051221____ Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk
051222____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség munkavégzé
051223____ Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk
05123_____ Egyéb külső személyi juttatások
051231____ Egyéb külső személyi juttatások előirányzata
051232____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb küls
051233____ Egyéb külső személyi juttatások teljesítése
052_______ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
0521______ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
0522______ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség munkaadóka
0523______ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
052301____ ebből: szociális hozzájárulási adó
052302____ ebből: rehabilitációs hozzájárulás
052303____ ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék
052304____ ebből: egészségügyi hozzájárulás
052305____ ebből: táppénz hozzájárulás
052306____ ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizet
052307____ ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó
053_______ Dologi kiadások
0531______ Készletbeszerzés
05311_____ Szakmai anyagok beszerzése
053111____ Szakmai anyagok beszerzése előirányzata
053112____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szakmai an
053113____ Szakmai anyagok beszerzése teljesítése
05312_____ Üzemeltetési anyagok beszerzése
053121____ Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata
053122____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség üzemelteté
053123____ Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése
05313_____ Árubeszerzés
053131____ Árubeszerzés előirányzata
053132____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség árubeszerz
053133____ Árubeszerzés teljesítése
0532______ Kommunikációs szolgáltatások
05321_____ Informatikai szolgáltatások igénybevétele
053211____ Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata

27

053212____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség informatik
053213____ Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése
05322_____ Egyéb kommunikációs szolgáltatások
053221____ Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata
053222____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb komm
053223____ Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése
0533______ Szolgáltatási kiadások
05331_____ Közüzemi díjak
053311____ Közüzemi díjak előirányzata
053312____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség közüzemi d
053313____ Közüzemi díjak teljesítése
05332_____ Vásárolt élelmezés
053321____ Vásárolt élelmezés előirányzata
053322____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség vásárolt é
053323____ Vásárolt élelmezés teljesítése
05333_____ Bérleti és lízing díjak
053331____ Bérleti és lízing díjak előirányzata
053332____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség bérleti és
053333____ Bérleti és lízing díjak teljesítése
05333301__ ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) al
05333399__ Egyéb Bérleti és lízing díjak
05334_____ Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
053341____ Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata
053342____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség karbantart
053343____ Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése
05335_____ Közvetített szolgáltatások
053351____ Közvetített szolgáltatások előirányzata
053352____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség közvetítet
053353____ Közvetített szolgáltatások teljesítése
05335301__ ebből: államháztartáson belül
05335399__ Egyéb Közvetített szolgáltatások
05336_____ Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
053361____ Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata
053362____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szakmai te
053363____ Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése
05337_____ Egyéb szolgáltatások
053371____ Egyéb szolgáltatások előirányzata
053372____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb szol
053373____ Egyéb szolgáltatások teljesítése
0534______ Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások
05341_____ Kiküldetések kiadásai
053411____ Kiküldetések kiadásai előirányzata
053412____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kiküldetés
053413____ Kiküldetések kiadásai teljesítése
05342_____ Reklám- és propagandakiadások
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053421____ Reklám- és propagandakiadások előirányzata
053422____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség reklám- és
053423____ Reklám- és propagandakiadások teljesítése
0535______ Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
05351_____ Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
053511____ Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
053512____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési c
053513____ Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
05352_____ Fizetendő általános forgalmi adó
053521____ Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata
053522____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség fizetendő
053523____ Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése
05353_____ Kamatkiadások
053531____ Kamatkiadások előirányzata
053532____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kamatkiadá
053533____ Kamatkiadások teljesítése
05353301__ ebből: államháztartáson belül
05353302__ ebből: államháztartáson kívül
0535330201 ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai
0535330299 Egyéb Kamatkiadások
05354_____ Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
053541____ Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai előirányzata
053542____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb pénz
053543____ Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai teljesítése
05354301__ ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége
05354302__ ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülön
05354303__ ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége
05354399__ Egyéb Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
05355_____ Egyéb dologi kiadások
053551____ Egyéb dologi kiadások előirányzata
053552____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb dolo
053553____ Egyéb dologi kiadások teljesítése
054_______ Ellátottak pénzbeli juttatásai
0541______ Társadalombiztosítási ellátások
05411_____ Társadalombiztosítási ellátások előirányzata
05412_____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség társadalom
05413_____ Társadalombiztosítási ellátások teljesítése
0542______ Családi támogatások
05421_____ Családi támogatások előirányzata
05422_____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség családi tá
05423_____ Családi támogatások teljesítése
0542301___ ebből: családi pótlék
0542302___ ebből: anyasági támogatás
0542303___ ebből: gyermekgondozási segély
0542304___ ebből: gyermeknevelési támogatás
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0542305___ ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérít
0542306___ ebből: életkezdési támogatás
0542307___ ebből: otthonteremtési támogatás
0542308___ ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése
0542309___ ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott
0542310___ ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]
0542311___ ebből: rendkívűli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 18.§(5))
0542312___ ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támoga
0543______ Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
05431_____ Pénzbeli kárpótlások, kártérítések előirányzata
05432_____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség pénzbeli k
05433_____ Pénzbeli kárpótlások, kártérítések teljesítése
0543301___ ebből: életüktől és szabadságuktól politikai okokból jogtala
0543302___ ebből: az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás
0543303___ ebből: kárpótlási életjáradék
0543399___ Egyéb Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
0544______ Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátáso
05441_____ Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátáso
05442_____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség betegségge
05443_____ Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátáso
0544301___ ebből: ápolási díj
0544302___ ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka
0544303___ ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatás
0544304___ ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosod
0544305___ ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [S
0544306___ ebből: cukorbetegek támogatása
0544307___ ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3)
0545______ Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
05451_____ Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
05452_____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség foglalkozt
05453_____ Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
0545301___ ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzí
0545302___ ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek vol
0545303___ ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedménye
0545304___ ebből: átmeneti bányászjáradék
0545305___ ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása
0545306___ ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset
0545307___ ebből: mezőgazdasági járadék
0545308___ ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. §
0545309___ ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása
0546______ Lakhatással kapcsolatos ellátások
05461_____ Lakhatással kapcsolatos ellátások előirányzata
05462_____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség lakhatássa
05463_____ Lakhatással kapcsolatos ellátások teljesítése
0546301___ ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
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0546302___ ebből: lakbértámogatás
0546303___ ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a)
0546304___ ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek.
0546305___ ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szo
0546306___ ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram
0547______ Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
05471_____ Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata
05472_____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség intézményi
05473_____ Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai teljesítése
0547301___ ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai
0547302___ ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai
0547399___ Egyéb Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
0548______ Egyéb nem intézményi ellátások
05481_____ Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata
05482_____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb nem
05483_____ Egyéb nem intézményi ellátások teljesítése
0548301___ ebből: házastársi pótlék
0548302___ ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozott
0548303___ ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése
0548304___ ebből:nemzeti gondozotti ellátások
0548305___ ebből: nemzeti helytállásért pótlék
0548306___ ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszol
0548307___ ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvede
0548308___ ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjár
0548309___ ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított
0548310___ ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai jár
0548311___ ebből: életjáradék termőföldért
0548312___ ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósí
0548313___ ebből: szépkorúak jubileumi juttatása
0548314___ ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]
0548315___ ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a
0548316___ ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§]
0548317___ ebből: temetési segély [Szoctv. 46.§]
0548318___ ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított jut
0548319___ ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Sz
0548320___ ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]
0548321___ ebből: temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont}
0548322___ ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]
0548323___ ebből: rászorultságtól függo normatív kedvezmények [Gyvt. 15
0548324___ ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális é
0548325___ ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális é
0548399___ Egyéb Egyéb nem intézményi ellátások
055_______ Egyéb működési célú kiadások
05501_____ Nemzetközi kötelezettségek
055011____ Nemzetközi kötelezettségek előirányzata
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055012____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nemzetközi
055013____ Nemzetközi kötelezettségek teljesítése
05501301__ ebből: Európai Unió
05501399__ Egyéb Nemzetközi kötelezettségek
05502_____ Elvonások és befizetések
055021____ Elvonások és befizetések előirányzata
055022____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség elvonásokr
055023____ Elvonások és befizetések teljesítése
05503_____ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifi
055031____ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifi
055032____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési c
055033____ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifi
05504_____ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtás
055041____ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtás
055042____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési c
055043____ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtás
05504301__ ebből: központi költségvetési szervek
05504302__ ebből: központi kezelésű előirányzatok
05504303__ ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és a
05504304__ ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
05504305__ ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
05504306__ ebből: elkülönített állami pénzalapok
05504307__ ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
05504308__ ebből: társulások és költségvetési szerveik
05504309__ ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
05504310__ ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervei
05505_____ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesz
055051____ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesz
055052____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési c
055053____ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesz
05505301__ ebből: központi költségvetési szervek
05505302__ ebből: központi kezelésű előirányzatok
05505303__ ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és a
05505304__ ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
05505305__ ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
05505306__ ebből: elkülönített állami pénzalapok
05505307__ ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
05505308__ ebből: társulások és költségvetési szerveik
05505309__ ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
05505310__ ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervei
05506_____ Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
055061____ Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre elő
055062____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb műkö
055063____ Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre tel
05506301__ ebből: központi költségvetési szervek
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05506302__ ebből: központi kezelésű előirányzatok
05506303__ ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és a
05506304__ ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
05506305__ ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
05506306__ ebből: elkülönített állami pénzalapok
05506307__ ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
05506308__ ebből: társulások és költségvetési szerveik
05506309__ ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
05506310__ ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervei
05507_____ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifi
055071____ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifi
055072____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési c
055073____ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifi
05507301__ ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági
05507399__ Egyéb Működési célú garancia- és kezességvállalásból származ
05508_____ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtás
055081____ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtás
055082____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési c
055083____ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtás
05508301__ ebből: egyházi jogi személyek
05508302__ ebből: egyéb civil szervezetek
05508303__ ebből: háztartások
05508304__ ebből: pénzügyi vállalkozások
05508305__ ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
05508306__ ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalko
05508307__ ebből: egyéb vállalkozások
05508308__ ebből: Európai Unió
05508309__ ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
05508310__ ebből: egyéb külföldiek
05508311__ ebből: egyéb non-profit szervezetek
05509_____ Árkiegészítések, ártámogatások
055091____ Árkiegészítések, ártámogatások előirányzata
055092____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség árkiegészí
055093____ Árkiegészítések, ártámogatások teljesítése
05510_____ Kamattámogatások
055101____ Kamattámogatások előirányzata
055102____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kamattámog
055103____ Kamattámogatások teljesítése
05511_____ Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
055111____ Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre elő
055112____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb műkö
055113____ Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre tel
05511301__ ebből: egyházi jogi személyek
05511302__ ebből: egyéb civil szervezetek
05511303__ ebből: háztartások
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05511304__ ebből: pénzügyi vállalkozások
05511305__ ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
05511306__ ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalko
05511307__ ebből: egyéb vállalkozások
05511308__ ebből: Európai Unió
05511309__ ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
05511310__ ebből: egyéb külföldiek
05511311__ ebből: egyéb non-profit szervezetek
05512_____ Tartalékok
055121____ Tartalékok előirányzata
056_______ Beruházások
0561______ Immateriális javak beszerzése, létesítése
05611_____ Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata
05612_____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség immateriál
05613_____ Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése
0562______ Ingatlanok beszerzése, létesítése
05621_____ Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata
05622_____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ingatlanok
05623_____ Ingatlanok beszerzése, létesítése teljesítése
0562301___ ebből: termőföld-vásárlás kiadásai
0562399___ Egyéb Ingatlanok beszerzése, létesítése
0563______ Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
05631_____ Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata
05632_____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség informatik
05633_____ Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése
0564______ Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
05641_____ Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata
05642_____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb tárg
05643_____ Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése
0565______ Részesedések beszerzése
05651_____ Részesedések beszerzése előirányzata
05652_____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség részesedés
05653_____ Részesedések beszerzése teljesítése
0566______ Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
05661_____ Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások előirán
05662_____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség meglévő ré
05663_____ Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások teljesí
0567______ Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi a
05671_____ Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi a
05672_____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség beruházási
05673_____ Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi a
057_______ Felújítások
0571______ Ingatlanok felújítása
05711_____ Ingatlanok felújítása előirányzata
05712_____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ingatlanok
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05713_____ Ingatlanok felújítása teljesítése
0572______ Informatikai eszközök felújítása
05721_____ Informatikai eszközök felújítása előirányzata
05722_____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség informatik
05723_____ Informatikai eszközök felújítása teljesítése
0573______ Egyéb tárgyi eszközök felújítása
05731_____ Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata
05732_____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb tárg
05733_____ Egyéb tárgyi eszközök felújítása teljesítése
0574______ Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi a
05741_____ Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi a
05742_____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felújítási
05743_____ Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi a
058_______ Egyéb felhalmozási célú kiadások
0581______ Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó
05811_____ Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó
05812_____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozá
05813_____ Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó
0582______ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyú
05821_____ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyú
05822_____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozá
05823_____ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyú
0582301___ ebből: központi költségvetési szervek
0582302___ ebből: központi kezelésű előirányzatok
0582303___ ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és a
0582304___ ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
0582305___ ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
0582306___ ebből: elkülönített állami pénzalapok
0582307___ ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0582308___ ebből: társulások és költségvetési szerveik
0582309___ ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0582310___ ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervei
0583______ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tör
05831_____ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tör
05832_____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozá
05833_____ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tör
0583301___ ebből: központi költségvetési szervek
0583302___ ebből: központi kezelésű előirányzatok
0583303___ ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és a
0583304___ ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
0583305___ ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
0583306___ ebből: elkülönített állami pénzalapok
0583307___ ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0583308___ ebből: társulások és költségvetési szerveik
0583309___ ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
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0583310___ ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervei
0584______ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
05841_____ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
05842_____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb felh
05843_____ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
0584301___ ebből: központi költségvetési szervek
0584302___ ebből: központi kezelésű előirányzatok
0584303___ ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és a
0584304___ ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
0584305___ ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
0584306___ ebből: elkülönített állami pénzalapok
0584307___ ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0584308___ ebből: társulások és költségvetési szerveik
0584309___ ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0584310___ ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervei
0585______ Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó
05851_____ Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó
05852_____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozá
05853_____ Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó
0585301___ ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági
0585399___ Egyéb Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szá
0586______ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyú
05861_____ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyú
05862_____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozá
05863_____ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyú
0586301___ ebből: egyházi jogi személyek
0586302___ ebből: egyéb civil szervezetek
0586303___ ebből: háztartások
0586304___ ebből: pénzügyi vállalkozások
0586305___ ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0586306___ ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalko
0586307___ ebből: egyéb vállalkozások
0586308___ ebből: Európai Unió
0586309___ ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
0586310___ ebből: egyéb külföldiek
0586311___ ebből: egyéb non-profit szervezetek
0587______ Lakástámogatás
05871_____ Lakástámogatás előirányzata
05872_____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség lakástámog
05873_____ Lakástámogatás teljesítése
0588______ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
05881_____ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
05882_____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb felh
05883_____ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
0588301___ ebből: egyházi jogi személyek

36

0588302___ ebből: egyéb civil szervezetek
0588303___ ebből: háztartások
0588304___ ebből: pénzügyi vállalkozások
0588305___ ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0588306___ ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalko
0588307___ ebből: egyéb vállalkozások
0588308___ ebből: Európai Unió
0588309___ ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
0588310___ ebből: egyéb külföldiek
0588311___ ebből: egyéb non-profit szervezetek
059_______ Finanszírozási kiadások
0591______ Belföldi finanszírozás kiadásai
05911_____ Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
059111____ Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
0591111___ Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata
0591112___ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség hosszú lej
0591113___ Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése teljesítése
059111301_ ebből: pénzügyi vállalkozás
059111302_ ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
059111399_ Egyéb Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
059112____ Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vál
0591121___ Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vál
0591122___ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség likviditás
0591123___ Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vál
059113____ Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
0591131___ Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata
0591132___ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség rövid lejá
0591133___ Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése teljesítése
059113301_ ebből: pénzügyi vállalkozás
059113302_ ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
059113399_ Egyéb Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
05912_____ Belföldi értékpapírok kiadásai
059121____ Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
0591211___ Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata
0591212___ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség forgatási
0591213___ Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása teljesítése
059121301_ ebből: befektetési jegyek
059121302_ ebből: kárpótlási jegyek
059121399_ Egyéb Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
059122____ Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
0591221___ Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata
0591222___ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség forgatási
0591223___ Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása teljesítése
059122301_ ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
059122302_ ebből: befektetési jegyek
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059122303_ ebből: kárpótlási jegyek
059122399_ Egyéb Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
059123____ Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
0591231___ Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzat
0591232___ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség befektetés
0591233___ Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása teljesítése
059124____ Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
0591241___ Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása előirányzat
0591242___ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség befektetés
0591243___ Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása teljesítése
059124301_ ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
059124399_ Egyéb Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
05913_____ Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
059131____ Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirány
059132____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség államházta
059133____ Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása teljesít
05914_____ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
059141____ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előir
059142____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség államházta
059143____ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése telje
05915_____ Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
059151____ Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata
059152____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség központi,
059153____ Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése
05916_____ Pénzeszközök betétként elhelyezése
059161____ Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata
059162____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség pénzeszköz
059163____ Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése
05917_____ Pénzügyi lízing kiadásai
059171____ Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata
059172____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség pénzügyi l
059173____ Pénzügyi lízing kiadásai teljesítése
05918_____ Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
059181____ Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai előirá
059182____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség központi k
059183____ Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai teljes
0592______ Külföldi finanszírozás kiadásai
05921_____ Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
059211____ Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata
059212____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség forgatási
059213____ Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása teljesítése
05922_____ Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
059221____ Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzat
059222____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség befektetés
059223____ Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása teljesítése
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05923_____ Külföldi értékpapírok beváltása
059231____ Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata
059232____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség külföldi é
059233____ Külföldi értékpapírok beváltása teljesítése
05923301__ ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
05923399__ Egyéb Külföldi értékpapírok beváltása
05924_____ Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
059241____ Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata
059242____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség külföldi h
059243____ Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése teljesítése
05924301__ ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek
05924302__ ebből: más kormányok
05924303__ ebből: külföldi pénzintézetek
05924304__ ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
05924399__ Egyéb Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
0593______ Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
05931_____ Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai elői
05932_____ Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség adóssághoz
05933_____ Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai telj
09________ Bevételi előirányzatok, követelések, teljesítés
091_______ Működési célú támogatások államháztartáson belülről
0911______ Önkormányzatok működési támogatásai
09111_____ Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
091111____ Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirá
091112____ Követelés helyi önkormányzatok működésének általános támogat
091113____ Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljes
09112_____ Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám
091121____ Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám
091122____ Követelés települési önkormányzatok egyes köznevelési felada
091123____ Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám
09113_____ Települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk. fel. tám.
091131____ Települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.fel.tám.ei.
091132____ Köv. telep.önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk. fel. tám.
091133____ Telep.önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk. fel. tám. telj.
09114_____ Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
091141____ Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
091142____ Követelés települési önkormányzatok kulturális feladatainak
091143____ Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
09115_____ Működési célú központosított előirányzatok
091151____ Működési célú központosított előirányzatok előirányzata
091152____ Követelés működési célú központosított előirányzatokra
091153____ Működési célú központosított előirányzatok teljesítése
09116_____ Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
091161____ Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai előirányzata
091162____ Követelés helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaira
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091163____ Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai teljesítése
0912______ Elvonások és befizetések bevételei
09121_____ Elvonások és befizetések bevételei előirányzata
09122_____ Követelés elvonások és befizetések bevételeire
09123_____ Elvonások és befizetések bevételei teljesítése
0913______ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megt
09131_____ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megt
09132_____ Követelés működési célú garancia- és kezességvállalásból szá
09133_____ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megt
0914______ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat
09141_____ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat
09142_____ Követelés működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön
09143_____ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat
0914301___ ebből: központi költségvetési szervek
0914302___ ebből: központi kezelésű előirányzatok
0914303___ ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és a
0914304___ ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
0914305___ ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
0914306___ ebből: elkülönített állami pénzalapok
0914307___ ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0914308___ ebből: társulások és költségvetési szerveik
0914309___ ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0914310___ ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervei
0915______ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybe
09151_____ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybe
09152_____ Követelés működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön
09153_____ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybe
0915301___ ebből: központi költségvetési szervek
0915302___ ebből: központi kezelésű előirányzatok
0915303___ ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és a
0915304___ ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
0915305___ ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
0915306___ ebből: elkülönített állami pénzalapok
0915307___ ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0915308___ ebből: társulások és költségvetési szerveik
0915309___ ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0915310___ ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervei
0916______ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson b
09161_____ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson b
09162_____ Követelés egyéb működési célú támogatások bevételeire államh
09163_____ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson b
0916301___ ebből: központi költségvetési szervek
0916302___ ebből: központi kezelésű előirányzatok
0916303___ ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és a
0916304___ ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
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0916305___ ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
0916306___ ebből: elkülönített állami pénzalapok
0916307___ ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0916308___ ebből: társulások és költségvetési szerveik
0916309___ ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0916310___ ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervei
092_______ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
0921______ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
09211_____ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata
09212_____ Követelés felhalmozási célú önkormányzati támogatásokra
09213_____ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése
0922______ Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó
09221_____ Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó
09222_____ Követelés felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból
09223_____ Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó
0923______ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vis
09231_____ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vis
09232_____ Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl
09233_____ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vis
0923301___ ebből: központi költségvetési szervek
0923302___ ebből: központi kezelésű előirányzatok
0923303___ ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és a
0923304___ ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
0923305___ ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
0923306___ ebből: elkülönített állami pénzalapok
0923307___ ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0923308___ ebből: társulások és költségvetési szerveik
0923309___ ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0923310___ ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervei
0924______ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igé
09241_____ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igé
09242_____ Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl
09243_____ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igé
0924301___ ebből: központi költségvetési szervek
0924302___ ebből: központi kezelésű előirányzatok
0924303___ ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és a
0924304___ ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
0924305___ ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
0924306___ ebből: elkülönített állami pénzalapok
0924307___ ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0924308___ ebből: társulások és költségvetési szerveik
0924309___ ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0924310___ ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervei
0925______ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartás
09251_____ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartás
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09252_____ Követelés egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeire ál
09253_____ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartás
0925301___ ebből: központi költségvetési szervek
0925302___ ebből: központi kezelésű előirányzatok
0925303___ ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és a
0925304___ ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
0925305___ ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
0925306___ ebből: elkülönített állami pénzalapok
0925307___ ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0925308___ ebből: társulások és költségvetési szerveik
0925309___ ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0925310___ ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervei
093_______ Közhatalmi bevételek
0931______ Jövedelemadók
09311_____ Magánszemélyek jövedelemadói
093111____ Magánszemélyek jövedelemadói előirányzata
093112____ Követelés magánszemélyek jövedelemadóira
093113____ Magánszemélyek jövedelemadói teljesítése
09311301__ ebből: személyi jövedelemadó
09311302__ ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó
09311303__ ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni szem
09312_____ Társaságok jövedelemadói
093121____ Társaságok jövedelemadói előirányzata
093122____ Követelés társaságok jövedelemadóira
093123____ Társaságok jövedelemadói teljesítése
09312301__ ebből: társasági adó
09312302__ ebből: társas vállalkozások különadója
09312303__ ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója
09312304__ ebből: hiteintézeti járadék
09312305__ ebből: pénzügyi szervezetek különadója
09312306__ ebből: energiaellátók jövedelemadója
09312307__ ebből: kisvállalati adó
09312308__ ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója
0932______ Szociális hozzájárulási adó és járulékok
09321_____ Szociális hozzájárulási adó és járulékok előirányzata
09322_____ Követelés szociális hozzájárulási adóra és járulékokra
09323_____ Szociális hozzájárulási adó és járulékok teljesítése
0932301___ ebből: szociális hozzájárulási adó
0932302___ ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értv
0932303___ ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék
0932304___ ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék
0932305___ ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék
0932306___ ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
0932307___ ebből: biztosítotti nyugdíjjárulékot, egészségbiztosítási já
0932308___ ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai
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0932309___ ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás
0933______ Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
09331_____ Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók előirányzata
09332_____ Követelés bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra
09333_____ Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók teljesítése
0933301___ ebből: szakképzési hozzájárulás
0933302___ ebből: rehabilitációs hozzájárulás
0933303___ ebből: egészségügyi hozzájárulás
0933304___ ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek
0934______ Vagyoni típusú adók
09341_____ Vagyoni típusú adók előirányzata
09342_____ Követelés vagyoni típusú adókra
09343_____ Vagyoni típusú adók teljesítése
0934301___ ebből: építményadó
0934302___ ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó
0934303___ ebből: magánszemélyek kommunális adója
0934304___ ebből: telekadó
0934305___ ebből: cégautóadó
0934306___ ebből: közművezetékek adója
0934307___ ebből: öröklési és ajándékozási illeték
0935______ Termékek és szolgáltatások adói
09351_____ Értékesítési és forgalmi adók
093511____ Értékesítési és forgalmi adók előirányzata
093512____ Követelés értékesítési és forgalmi adókra
093513____ Értékesítési és forgalmi adók teljesítése
09351301__ ebből: általános forgalmi adó
09351302__ ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó
09351303__ ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó
09351304__ ebből: energia ágazatot terhelő különadó
09351305__ ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó
09351306__ ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték
09351307__ ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után f
09351308__ ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett
09351309__ ebből: innovációs járulék
09351310__ ebből: egyszerűsített vállalkozási adó
09351311__ ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006.
09351312__ ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. é
09351313__ ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége
09351314__ ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni
09351315__ ebből:

gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviselés

09351316__ ebből: népegészségügyi termékadó
09351317__ ebből: távközlési adó
09351318__ ebből: pénzügyi tranzakciós illeték
09351319__ ebből: biztosítási adó
09352_____ Fogyasztási adók
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093521____ Fogyasztási adók előirányzata
093522____ Követelés fogyasztási adókra
093523____ Fogyasztási adók teljesítése
09352301__ ebből: jövedéki adó
09352302__ ebből: regisztrációs adó
09352303__ ebből: energiaadó
09353_____ Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
093531____ Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók előirányzata
093532____ Követelés pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adókra
093533____ Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók teljesítése
09354_____ Gépjárműadók
093541____ Gépjárműadók előirányzata
093542____ Követelés gépjárműadókra
093543____ Gépjárműadók teljesítése
09354301__ ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetés
09354302__ ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot
09354303__ ebből: külföldi gépjárművek adója
09354304__ ebből: gépjármű túlsúlydíj
09355_____ Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
093551____ Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata
093552____ Követelés egyéb áruhasználati és szolgáltatási adókra
093553____ Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók teljesítése
09355301__ ebből: kulturális adó
09355302__ ebből: baleseti adó
09355303__ ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi A
09355304__ ebből: környezetterhelési díj
09355305__ ebből: környezetvédelmi termékdíj
09355306__ ebből: bérfőzési szeszadó
09355307__ ebből: szerencsjáték szervezési díj
09355308__ ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
09355309__ ebből: talajterhelési díj
09355310__ ebből: vizkészletjárulék
09355311__ ebből: állami vadászjegyek díja
09355312__ ebből: erdővédelmi járulék
09355313__ ebből: földvédelmi járulék
09355314__ ebből: halászati haszonbérleti díj
09355315__ ebből: hulladéklerakási járulékot
09355316__ ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből
0936______ Egyéb közhatalmi bevételek
09361_____ Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata
09362_____ Követelés egyéb közhatalmi bevételekre
09363_____ Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése
0936301___ ebből: cégnyílvántartás bevételei
0936302___ ebből: eljárási illetékek
0936303___ ebből: igazgatási szolgáltatási díjak
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0936304___ ebből: felügyeleti díjak
0936305___ ebből:ebrendészeti hozzájárulás
0936306___ ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más termé
0936307___ ebből: környezetvédelmi bírság
0936308___ ebből: természetvédelmi bírság
0936309___ ebből: műemlékvédelmi bírság
0936310___ ebből: építésügyi bírság
0936311___ ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlek
0936312___ ebből: egyéb bírság
0936399___ Egyéb Egyéb közhatalmi bevételek
094_______ Működési bevételek
09401_____ Készletértékesítés ellenértéke
094011____ Készletértékesítés ellenértéke előirányzata
094012____ Követelés készletértékesítés ellenértékére
094013____ Készletértékesítés ellenértéke teljesítése
09402_____ Szolgáltatások ellenértéke
094021____ Szolgáltatások ellenértéke előirányzata
094022____ Követelés szolgáltatások ellenértékére
094023____ Szolgáltatások ellenértéke teljesítése
09402301__ ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
09402302__ ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, p
09402399__ Egyéb Szolgáltatások ellenértéke
09403_____ Közvetített szolgáltatások ellenértéke
094031____ Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata
094032____ Követelés közvetített szolgáltatások ellenértékére
094033____ Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése
09403301__ ebből: államháztartáson belül
09403399__ Egyéb Közvetített szolgáltatások értéke
09404_____ Tulajdonosi bevételek
094041____ Tulajdonosi bevételek előirányzata
094042____ Követelés tulajdonosi bevételekre
094043____ Tulajdonosi bevételek teljesítése
09404301__ ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel
09404302__ ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból s
09404303__ ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származ
09404304__ ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott oszta
09404305__ ebből:

önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapo

09404306__ ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék
09404399__ Egyéb Tulajdonosi bevételek
09405_____ Ellátási díjak
094051____ Ellátási díjak előirányzata
094052____ Követelés ellátási díjakra
094053____ Ellátási díjak teljesítése
09406_____ Kiszámlázott általános forgalmi adó
094061____ Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata
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094062____ Követelés kiszámlázott általános forgalmi adóra
094063____ Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése
09407_____ Általános forgalmi adó visszatérítése
094071____ Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata
094072____ Követelés általános forgalmi adó visszatérítésére
094073____ Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése
09408_____ Kamatbevételek
094081____ Kamatbevételek előirányzata
094082____ Követelés kamatbevételekre
094083____ Kamatbevételek teljesítése
09408301__ ebből: államháztartáson belül
09408302__ ebből: államháztartáson kívül
0940830201 ebből: befektetési jegyek kamatbevételei
0940830202 c) ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei
0940830299 Egyéb Kamatbevételek
09409_____ Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
094091____ Egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata
094092____ Követelés egyéb pénzügyi műveletek bevételeire
094093____ Egyéb pénzügyi műveletek bevételei teljesítése
09409301__ ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nye
09409302__ ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési
09409303__ ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási n
09409304__ ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége
09409399__ Egyéb Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
09410_____ Egyéb működési bevételek
094101____ Egyéb működési bevételek előirányzata
094102____ Követelés egyéb működési bevételekre
094103____ Egyéb működési bevételek teljesítése
09410301__ ebből: biztosító által fizetett kártérítés
09410302__ ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához
09410303__ ebből: költségek visszatérítései
09410399__ Egyéb Egyéb működési bevételek
095_______ Felhalmozási bevételek
0951______ Immateriális javak értékesítése
09511_____ Immateriális javak értékesítése előirányzata
09512_____ Követelés immateriális javak értékesítéséből
09513_____ Immateriális javak értékesítése teljesítése
0951301___ ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából be
0951399___ Egyéb Immateriális javak értékesítése
0952______ Ingatlanok értékesítése
09521_____ Ingatlanok értékesítése előirányzata
09522_____ Követelés ingatlanok értékesítéséből
09523_____ Ingatlanok értékesítése teljesítése
0952301___ ebből: termőföld-eladás bevételei
0952399___ Egyéb Ingatlanok értékesítése
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0953______ Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
09531_____ Egyéb tárgyi eszközök értékesítése előirányzata
09532_____ Követelés egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből
09533_____ Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése
0954______ Részesedések értékesítése
09541_____ Részesedések értékesítése előirányzata
09542_____ Követelés részesedések értékesítéséből
09543_____ Részesedések értékesítése teljesítése
0954301___ ebből: privatizációból származó bevétel
0954399___ Egyéb Részesedések értékesítése
0955______ Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
09551_____ Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek előirányzata
09552_____ Követelés részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre
09553_____ Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek teljesítése
096_______ Működési célú átvett pénzeszközök
0961______ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megt
09611_____ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megt
09612_____ Követelés működési célú garancia- és kezességvállalásból szá
09613_____ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megt
0962______ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat
09621_____ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat
09622_____ Követelés működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön
09623_____ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat
0962301___ ebből: egyházi jogi személyek
0962302___ ebből: egyéb civil szervezetek
0962303___ ebből: háztartások
0962304___ ebből: pénzügyi vállalkozások
0962305___ ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0962306___ ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalko
0962307___ ebből: egyéb vállalkozások
0962308___ ebből: Európai Unió
0962309___ ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
0962310___ ebből: egyéb külföldiek
0962311___ ebből: egyéb non-profit szervezetek
0963______ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
09631_____ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata
09632_____ Követelés egyéb működési célú átvett pénzeszközökre
09633_____ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök teljesítése
0963301___ ebből: egyházi jogi személyek
0963302___ ebből: egyéb civil szervezetek
0963303___ ebből: háztartások
0963304___ ebből: pénzügyi vállalkozások
0963305___ ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0963306___ ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalko
0963307___ ebből: egyéb vállalkozások
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0963308___ ebből: Európai Unió
0963309___ ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
0963310___ ebből: egyéb külföldiek
0963311___ ebből: egyéb non-profit szervezetek
097_______ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0971______ Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó
09711_____ Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó
09712_____ Követelés felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból
09713_____ Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó
0972______ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vis
09721_____ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vis
09722_____ Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl
09723_____ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vis
0972301___ ebből: egyházi jogi személyek
0972302___ ebből: egyéb civil szervezetek
0972303___ ebből: háztartások
0972304___ ebből: pénzügyi vállalkozások
0972305___ ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0972306___ ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalko
0972307___ ebből: egyéb vállalkozások
0972308___ ebből: Európai Unió
0972309___ ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
0972310___ ebből: egyéb külföldiek
0972311___ ebből: egyéb non-profit szervezetek
0973______ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
09731_____ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata
09732_____ Követelés egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökre
09733_____ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök teljesítése
0973301___ ebből: egyházi jogi személyek
0973302___ ebből: egyéb civil szervezetek
0973303___ ebből: háztartások
0973304___ ebből: pénzügyi vállalkozások
0973305___ ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0973306___ ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalko
0973307___ ebből: egyéb vállalkozások
0973308___ ebből: Európai Unió
0973309___ ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
0973310___ ebből: egyéb külföldiek
0973311___ ebből: egyéb non-profit szervezetek
098_______ Finanszírozási bevételek
0981______ Belföldi finanszírozás bevételei
09811_____ Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
098111____ Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
0981111___ Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele előirányzata
0981112___ Követelés hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére
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0981113___ Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele teljesítése
098111301_ ebből: pénzügyi vállalkozás
098111399_ Egyéb Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
098112____ Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi válla
0981121___ Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi válla
0981122___ Követelés likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pé
0981123___ Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi válla
098113____ Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
0981131___ Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele előirányzata
0981132___ Követelés rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére
0981133___ Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele teljesítése
098113301_ ebből: pénzügyi vállalkozás
098113399_ Egyéb Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
09812_____ Belföldi értékpapírok bevételei
098121____ Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
0981211___ Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
0981212___ Követelés forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából,
0981213___ Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
098121301_ ebből: befektetési jegyek
098121302_ ebből: kárpótlási jegyek
098121399_ Egyéb Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értéke
098122____ Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
0981221___ Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása előirányzat
0981222___ Követelés forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátásábó
0981223___ Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása teljesítése
098123____ Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesíté
0981231___ Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesíté
0981232___ Követelés befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásábó
0981233___ Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesíté
098124____ Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
0981241___ Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása előirányz
0981242___ Követelés befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátásb
0981243___ Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása teljesíté
09813_____ Maradvány igénybevétele
098131____ Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
0981311___ Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányz
0981312___ Követelés előző év költségvetési maradványának igénybevételé
0981313___ Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesíté
098132____ Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
0981321___ Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele előirányza
0981322___ Követelés előző év vállalkozási maradványának igénybevételér
0981323___ Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítés
09814_____ Államháztartáson belüli megelőlegezések
098141____ Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata
098142____ Követelés államháztartáson belüli megelőlegezésekre

49

098143____ Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése
09815_____ Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
098151____ Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirány
098152____ Követelés államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztés
098153____ Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése teljesít
09816_____ Központi, irányító szervi támogatás
098161____ Központi, irányító szervi támogatás előirányzata
098162____ Követelés központi, irányító szervi támogatásra
098163____ Központi, irányító szervi támogatás teljesítése
0981633___ Központi, irányító szervi támogatás
0981635___ Központi támogatási keret (fő és alintézmény)
09817_____ Betétek megszüntetése
098171____ Betétek megszüntetése előirányzata
098172____ Követelés betétek megszüntetésére
098173____ Betétek megszüntetése teljesítése
09818_____ Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
098181____ Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei előir
098182____ Követelés központi költségvetés sajátos finanszírozási bevét
098183____ Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei telje
09818301__ ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése
09818399__ Egyéb Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
0982______ Külföldi finanszírozás bevételei
09821_____ Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
098211____ Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
098212____ Követelés forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából,
098213____ Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
09822_____ Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesíté
098221____ Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesíté
098222____ Követelés befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásábó
098223____ Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesíté
09823_____ Külföldi értékpapírok kibocsátása
098231____ Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata
098232____ Követelés külföldi értékpapírok kibocsátásából
098233____ Külföldi értékpapírok kibocsátása teljesítése
09824_____ Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
098241____ Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele előirányzata
098242____ Követelés külföldi hitelek, kölcsönök felvételére
098243____ Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele teljesítése
09824301__ ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek
09824302__ ebből: más kormányok
09824303__ ebből: külföldi pénzintézetek
09824399__ Egyéb Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
0983______ Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
09831_____ Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei elő
09832_____ Követelés Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev
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09833_____ Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei tel
1_________ SZÁMLAOSZTÁLY
11________ Immateriális javak
111_______ Vagyoni értékű jogok
1110______ Vagyoni értékű jogok technikai számla
11101_____ Vagyoni értékű jogok technikai számla PEN
11109_____ Vagyoni értékű jogok technikai számla
1111______ Vagyoni értékű jogok állománya
1115______ Üzembe nem helyezett vagyoni értékű jogok
11151_____ Üzembe nem helyezett nagyértékű vagyoni értékű jogok
11159_____ Üzembe nem helyezett kisértékű vagyoni értékű jogok
1119______ Nulláig leírt vagyoni értékű jogok állománya
11191_____ Nulláig leírt nagyértékű vagyoni értékű jogok állománya
11199_____ Kisértékű vagyoni értékű jogok állománya
112_______ Szellemi termékek
1120______ Szellemi termékek technikai számla
11201_____ Szellemi termékek technikai számla PEN
11209_____ Szellemi termékek technikai számla
1121______ Szellemi termékek állománya
1125______ Üzembe nem helyezett szellemi termékek
11251_____ Üzembe nem helyezett nagyértékű szellemi termékek
11259_____ Üzembe nem helyezett kisértékű szellemi termékek
1129______ Nulláig leírt szellemi termékek állománya
11291_____ Nulláig leírt nagyértékű szellemi termékek állománya
11299_____ Kisértékű szellemi termékek állománya
116_______ Immateriális javak értékhelyesbítése
1161______ Vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése
1162______ Szellemi termékek értékhelyesbítése
118_______ Immateriális javak terven felüli ÉCS és annak visszaírása
1181______ Vagyoni értékű jogok terven felüli ÉCS és annak visszaírása
11811_____ Vagyoni értékű jogok terven felüli ÉCS és annak visszaírása
11815_____ Üzembe nem h. vagyoni értékű jogok terven fel.ÉCS,visszaírás
118151____ Üz.nem h.nagyértékű vagy.ért.jogok terv.fel.ÉCS,visszaírása
118159____ Üz.nem h. kisértékű vagy.ért.j.terv.fel. ÉCS és visszaírása
11819_____ Nulláig leírt vagyoni ért.j.terven felüli ÉCS és visszaírása
1182______ Szellemi termékek terven felüli ÉCS és annak visszaírása
11821_____ Szellemi termékek terven felüli ÉCS és annak visszaírása
11825_____ Üz.nem h. szellemi termékek terven fel. ÉCS és visszaírása
118251____ Üz.nem h. nagyért.szell.termékek terv.fel.ÉCS és vissz.
118259____ Üz.nem h.kisért.szell.termékek terven fel.ÉCS és visszaírása
11829_____ Nulláig leírt szellemi term. terven felüli ÉCS és visszaír.
119_______ Immateriális javak terv szerinti ÉCS
1191______ Vagyoni érétkű jogok terv szerinti ÉCS
11911_____ Vagyoni értékű jogok terv szerinti ÉCS
11919_____ Nulláig leírt vagyoni értékű jogok terv szerinti ÉCS
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119191____ Nulláig leírt nagyértékű vagyoni ért. jogok terv sz. ÉCS
119199____ Kisértékű vagyoni ért. jogok terv szerinti ÉCS
1192______ Szellemi termékek terv szerinti ÉCS
11921_____ Szellemi termékek terv szerinti ÉCS
11929_____ Nulláig leírt szellemi termékek terv szerinti ÉCS
119291____ Nulláig leírt nagyértékű szellemi termékek terv sz. ÉCS
119299____ Kisértékű szellemi termékek terv sz. ÉCS
12________ Ingatlanok es kapcsolódó vagyoni értékű jogok
121_______ Ingatlanok
1210______ Ingatlanok technikai számla
12101_____ Ingatlanok technikai számla
12109_____ Ingatlanok technikai számla
1211______ Ingatlanok állománya
12111_____ Földterületek állománya
121111____ Termőföldek állománya
121112____ Telkek állománya
1211121___ Lakótelkek állománya
1211122___ Egyéb célú telkek állománya
12112_____ Épületek állománya
121121____ Lakóépületek állománya
121122____ Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű ép. akt. áll.
121123____ Egyéb épületek aktivált állomána
12113_____ Egyéb építmények állománya
121131____ Ültetvények állománya
121132____ Erdők állománya
121133____ Halastó állománya
121134____ Értékét nem csökkentő műemléki védettségű épít. akt.áll.
121135____ Különféle egyéb építmények állománya
1219______ Nulláig leírt ingatlanok állománya
12192_____ Nulláig leírt épületek állománya
121921____ Nulláig leírt lakóépületek akt.állománya
121922____ Nulláig leírt értékét nem csökkentő, műemléki védettségű ép.
121923____ Nulláig leírt egyéb épületek állománya
12193_____ Nulláig leírt építmények aktivált állományának érték
121931____ Nulláig leírt ültetvények aktivált állományának érté
121932____ Nulláig leírt erdők aktivált állományának értéke
121933____ Nulláig leírt halastó aktivált állományának értéke
121934____ Nulláig leírt ért. nem csökk. műemléki védettségű építmények
121935____ Nulláig leírt különféle egyéb építmények állománya
12199_____ Kisértékű ingatlanok állománya
122_______ Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok
1220______ Ingatlanokhoz kapcs. vagyoni értékű jogok technikai számla
12201_____ Ingatlanokhoz kapcs. v.értékű jogok techn.szla.
12209_____ Ingatlanokhoz kapcs. v.értékű jogok technikai számla
1221______ Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált áll.
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1229______ Nulláig leírt ingatlanokhoz kapcs. vagyoni értékű jogok
12291_____ Nulláig leírt nagyértékű ing-hoz kapcs. vagyoni értékű jogok
12299_____ Kisértékű ing.-hoz kapcs. vagyoni érték jogok
126_______ Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése
1261______ Földterületek értékhelyesbítése
1262______ Épületek értékhelyesbítése
1263______ Egyéb építmények értékhelyesbítése
1264______ Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékhelyesbít
128_______ Ingatlanok és kapcs. vagy.ért.jogok t.felüli ÉCS,visszaírása
1281______ Ingatlan és kapcs.vagy.ért.jogok t.felüli ÉCS, visszaírása
12811_____ Ingatlanok terven felüli értékcsökkenése és visszaírása
128111____ Földterületek terven felüli ÉCS és annak visszaírása
1281111___ Termőföldek terven felüli ÉCS és annak visszaírása
1281112___ Telkek terven felüli ÉCS és annak visszaírása
12811121__ Lakótelkek terven felüli ÉCS és annak visszaírása
12811122__ Egyéb célú telkek terven felüli ÉCS és annak visszaírása
128112____ Épületek terven felüli ÉCS és annak visszaírása
1281121___ Lakóépületek terven felüli ÉCS
1281122___ Értékét nem csökk., műemléki védettségű épü. terven f. ÉCS
1281123___ Egyéb épületek terven felüli értékcsökkenése
128113____ Építmények terven felüli értékcsökkenése
1281131___ Ültetvények terven felüli értékcsökkenése
1281132___ Erdők építmények terven felüli értékcsökkenése
1281133___ Halastó terven felüli értékcsökkenése
1281134___ Értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terven
1281135___ Különféle egyéb építmények terven felüli értékcsökkenése
12812_____ Ingatlanokhoz kapcs.v.ért.jogok terven felüli ÉCS, visszaír.
1289______ Nulláig leírt ing. és kapcs.vagy.ért.jogok terven felüli ÉCS
12891_____ Nulláig leírt ingatlanok terven felüli ÉCS és visszaír
128912____ Nulláig leírt épületek terven felüli ÉCS és visszaír
1289121___ Nulláig leírt lakóépületek felüli ÉCS és annak visszaír.
1289122___ Nulláig leírt ért. nem csökk., műem.véd.ép.t.f.ÉCS,visszaír.
1289123___ Nulláig leírt egyéb épületek terven felüli ÉCS és visszaír
128913____ Nulláig leírt építmények terven felüli ÉCS és visszaír
1289131___ Nulláig leírt ültetvények terven felüli ÉCS és visszaír
1289132___ Nulláig leírt erdők terven felüli ÉCS és visszaír
1289133___ Nulláig leírt halastó terven felüli ÉCS és visszaír
1289134___ Null.leírt ért.nem csökk.műeml.véd.építm.t.f.ÉCS és visszaír
1289135___ Nulláig leírt különféle egyéb építmények t.f.ÉCS és visszaír
12892_____ Nulláig leírt ing.kapcs.vagy.ért. j. t.f.ÉCS és visszaír
129_______ Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti
1291______ Ingatlan és kapcs.vagy.ért.jogok áll.terv szerinti ÉCS
12911_____ Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése
129111____ Földterületek terv szerinti értékcsökkenése
1291111___ Termőföldek terv szerinti értékcsökkenése
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1291112___ Telkek terv szerinti értékcsökkenése
12911121__ Lakótelkek terv szerinti értékcsökkenése
12911122__ Egyéb célú telkek terv szerinti értékcsökkenése
129112____ Épületek terv szerinti értékcsökkenése
1291121___ Lakóépületek terv szerinti értékcsökkenés
1291122___ Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek terv sze
1291123___ Egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése
129113____ Egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése
1291131___ Ültetvények terv szerinti értékcsökkenése
1291132___ Erdők terv szerinti értékcsökkenése
1291133___ Halastó terv szerinti értékcsökkenése
1291134___ Értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények terv sz
1291135___ Különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése
12912_____ Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti
1299______ Nulláig leírt ingatlan és kapcs.vagy.ért.jogok t.sz.ÉCS
12991_____ Nulláig leírt ingatlanok terv szerinti ÉCS
129912____ Nulláig leírt épületek terv szerinti ÉCS
1299121___ Nulláig leírt lakóépületek terv szerinti ÉCS
1299122___ Nulláig leírt ért.nem csökk., műeml.védettségű ép.t.sz.ÉCS
1299123___ Nulláig leírt egyéb épületek terv szerinti ÉCS
129913____ Nulláig leírt építmények terv szerinti ÉCS
1299131___ Nulláig leírt ültetvények terv szerinti ÉCS
1299132___ Nulláig leírt erdők terv szerinti ÉCS
1299133___ Nulláig leírt halastó terv szerinti ÉCS
1299134___ Nulláig leírt ért. nem csökk.műeml.védettségű építm.t.sz.ÉCS
1299135___ Nulláig leírt különféle egyéb építmények terv szerinti ÉCS
129919____ Kisértékű ingatlanok terv szerinti ÉCS
12992_____ Nulláig leírt ingatlanokhoz kapcs. vagy.ért.jogok t.sz.ÉCS
129921____ Nulláig leírt nagyért.ing-hoz kapcs. vagy.ért.jogok t.sz.ÉCS
129929____ Kisértékű ing.-hoz kapcs. vagyoni érték jogok t.sz.ÉCS
13________ Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
131_______ Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
1310______ Gépek, bere., felsz., járművek technikai számla
13101_____ Gépek,ber.,felsz.,járművek technikai számla
13109_____ Gépek,ber.,felsz.,járművek technikai számla
1311______ Gépek, bere., felsz., járművek állománya
13111_____ Informatikai eszközök állománya
13112_____ Egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya
13113_____ Kulturális javak állománya
13114_____ Hangszerek állománya
13115_____ Egyéb, állományba vett, ért.nem csökk. eszközök állománya
13116_____ Járművek állománya
1319______ Nulláig leírt gépek, bere., felsz., járművek állománya
13191_____ Nulláig leírt informatikai eszközök állománya
13192_____ Nulláig leírt egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya
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13193_____ Nulláig leírt kulturális javak állománya
13194_____ Nulláig leírt hangszerek állománya
13195_____ Nulláig leírt egyéb, áll.vett, ért.nem csökk.eszk.állománya
13196_____ Nulláig leírt járművek állománya
13199_____ Kisérékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek állom.
136_______ Gépek, berendezések, felszerlések,járművek értékhelyesbítése
138_______ Gépek, bere., felsz., járművek t.f.ÉCS, visszaír.
1381______ Gépek, bere., felsz. t.f.ÉCS, visszaír.
13811_____ Informatikai eszközök terven felüli ÉCS és annak visszaírása
13812_____ Egyéb gép, berendezés és felszerelés t.f.ÉCS, visszaír.
13813_____ Kulturális javak terven felüli ÉCS és annak visszaírása
13814_____ Hangszerek terven felüli értésökkenése és annak visszaírása
13815_____ Egyéb, áll.vett, ért.nem csökk. eszközök t.f.ÉCS, visszaír.
13816_____ Járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
1389______ Null.leírt gépek,ber.,felsz.,járművek áll. t.f.ÉCS,visszaír.
13891_____ Nulláig leírt inf.eszközök terven felüli ÉCS és visszaírása
13892_____ Nulláig leírt egyéb gép, berendezés és felszerelés é
13893_____ Nulláig leírt kulturális javak terven felüli ÉCS, visszaír.
13894_____ Nulláig leírt hangszerek terven felüli ÉCS, visszaír.
13895_____ Null.leírt egyéb,áll.vett,ért.nem csökk.eszk.t.f.ÉCS,visszaí
13896_____ Nulláig leírt járművek terven felüli ÉCS, visszaír.
139_______ Gépek, bere., felsz., járművek terv szerinti ÉCS
1391______ Gépek, bere., felsz., járművek terv szerinti ÉCS
13911_____ Informatikai eszközök terv szerinti ÉCS
13912_____ Egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti ÉCS
13913_____ Kulturális javak terv szerinti értékcsökkenése
13914_____ Hangszerek terv szerinti értékcsökkenése
13915_____ Egyéb, állományba vett, ért.nem csökk. eszköz t.sz.ÉCS
13916_____ Járművek terv szerinti étékcsökkenése
1399______ Nulláig leírt gépek, bere., felsz., járművek t.sz.ÉCS
13991_____ Nulláig leírt informatikai eszközök terv szerinti ÉCS
13992_____ Nulláig leírt egyéb gép, berendezés és felszerelés t.sz.ÉCS
13993_____ Nulláig leírt kulturális javak terv szerinti értékcsökkenése
13994_____ Nulláig leírt hangszerek terv szerinti értékcsökkenése
13995_____ Nulláig leírt egyéb, áll.vett, ért.nem csökk.eszk.t.sz.ÉCS
13996_____ Nulláig leírt járművek terv szerinti ÉCS
13999_____ Kisérékű gép., ber.,felsz.,járművek terv szerinti ÉCS
14________ Tenyészállatok
141_______ Tenyészállatok
1410______ Tenyészállatok technikai számla
14101_____ Tenyészállatok technikai számla
14109_____ Tenyészállatok technikai számla
1411______ Tenyészállatok aktivált állományának értéke
1419______ Nulláig leírt tenyészállatok értéke
14191_____ Nulláig leírt nagyértékű tenyészállatok állománya
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14199_____ Kisértékű tenyészállatok aktivált állományának é
146_______ Tenyészállatok értékhelyesbítése
148_______ Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése és annak vissza
1481______ Tenyészállatok aktivált állományának t.f.ÉCS és annak vissza
1489______ Nulláig leírt tenyészállatok t.f.ÉCS és annak visszaírása
149_______ Tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenése
1491______ Tenyészállatok aktivált állományának terv szerinti ÉCS
1499______ Nulláig leírt tenyészállatok terv szerinti ÉCS
14991_____ Nulláig leírt nagyértékű tenyészállatok terv szerinti ÉCS
14999_____ Kisértékű tenyészállatok terv szerinti ÉCS
15________ Beruházások, felújítások
151_______ Befejezetlen beruházások
1510______ Befejezetlen beruházások technikai számla
15102_____ Ingatlanok és kapcs.vagy.ért.jogok beruh. technikai számla
15103_____ Gép, berendezés, felszerelés, jármű beruh. technikai számla
15104_____ Tenyészállat beruházás technikai számla
15109_____ Beruházás technikai számla
1512______ Beflen ingatlanok és kapcsolódó vagy.ért.jogok beruházása
15121_____ Befejezetlen földterületek beruházásának állománya
151211____ Befejezetlen termőföld beruházásának állománya
151212____ Befejezetlen telkek beruházásának állománya
1512121___ Befejezetlen lakótelkek beruházásának állománya
1512122___ Befejezetlen egyéb célú telkek beruházásának állománya
15122_____ Befejezetlen épületek beruházásának állománya
151221____ Befejezetlen lakóépületek beruházásának állománya
151222____ Befejezetlen ért.nem csökk., műeml.véd.épületek beruházása
151223____ Befejezetlen egyéb épületek beruházásának állománya
15123_____ Befejezetlen építmények beruházásának állománya
151231____ Ültetvények beruházásának állománya
151232____ Erdők beruházásának állománya
151233____ Halastó beruházásának állománya
151234____ Ért.nem csökk. műemléki védettségű építmények beruházása
151235____ Különféle egyéb építmények beruházásának állománya
15124_____ Befejezetlen ingatlanhoz kapcs.vagy.értékű jogok beruházása
15129_____ Üzembe nem helyezett kisértékű ingatlanok és kapcs.vagy.jog.
1513______ Befejezetlen gépek, bere., felsz., járművek beruházása
15131_____ Befejezetlen informatikai eszközök beruházása
15132_____ Befejezetlen egyéb gép, berendezés, felszerelés beruházása
15133_____ Befejezetlen kulturális javak beruházásának állománya
15134_____ Befejezetlen hangszerek beruházásának állománya
15135_____ Beflen egyéb, áll.vett, ért.nem csökk. eszközök beruházása
15136_____ Befejezetlen jármű beruházásának állománya
15139_____ Üzembe nem helyezett kisértékű gépek, ber.,felsz.,járművek
1514______ Befejezetlen tenyészállat beruházásának állománya
15141_____ Befejezetlen nagyértékű tenyészállat beruházásának állománya
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15149_____ Üzembe nem helyezett kisértékű tenyészállat beruházása
152_______ Befejezetlen felújítások
1520______ Befejezetlen felújítások technikai számla
15202_____ Ing.és kapcs.vagy.ért.jogok felújítás technikai számla
15203_____ Gép, ber., felsz., jármű felújítás technikai számla
15204_____ Tenyészállat felújítás technikai számla
15209_____ Felújítás technikai számla
1522______ Befejezetlen ingatlanok felújításának állománya
15222_____ Befejezetlen épület felújítások állománya
152221____ Befejezetlen lakóépület felújítások állománya
152222____ Beflen ért.nem csökk., műemléki védettségű épület felújítása
152223____ Befejezetlen egyéb épület felújítások állománya
15223_____ Befejezetlen egyéb építmények felújításának állománya
152231____ Ültetvények felújításának állománya
152232____ Erdők felújításának állománya
152233____ Halastó felújításának állománya
152234____ Ért.nem csökk. műemléki védettségű építmények felújítása
152235____ Különféle egyéb építmények felújításának állománya
1523______ Befejezetlen gépek, bere., felsz., járművek felújítása
15231_____ Befejezetlen informatikai eszközök felújításának állománya
15232_____ Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása
15233_____ Befejezetlen kulturális javak felújításának állománya
15234_____ Befejezetlen hangszerek felújításának állománya
15235_____ Egyéb, állományba vett, ért.nem csökk. eszközök felújítása
15236_____ Befejezetlen jármű felújításának állománya
1524______ Befejezetlen tenyészállat felújításának állománya
158_______ Befejezetlen beruházások, felújítások t.f.ÉCS, visszaír.
1582______ Ing.és kapcs.vagy.ért.jogok beruh., felú. t.f.ÉCS, visszaír.
15821_____ Földterület beruházások, felújítások t.f.ÉCS, visszaír.
158211____ Termőföld beruházások, felújítások t.f.ÉCS, visszaír.
158212____ Telek beruházások, felújítások t.f.ÉCS, visszaír.
1582121___ Lakótelek beruházások, felújítások t.f.ÉCS, visszaír.
1582122___ Egyéb célú telek beruházások, felújítások t.f.ÉCS, visszaír.
15822_____ Épület beruházások, felújítások t.f.ÉCS, visszaír.
158221____ Lakóépület beruházások, felújítások t.f.ÉCS, visszaír.
158222____ Ért.nem csökk.,műeml.véd. épü.beruh., felú. t.f.ÉCS,vissz.
158223____ Egyéb épület beruházások, felújítások t.f.ÉCS, visszaír.
15823_____ Építmény beruházások, felújítások t.f.ÉCS, visszaír.
158231____ Ültetvény beruházások, felújítások t.f.ÉCS, visszaír.
158232____ Erdő beruházások, felújítások terven felüli ÉCS, visszaír.
158233____ Halastó beruházások, felújítások t.f.ÉCS, visszaír.
158234____ Ért.nem csökk.műeml.véd.építmény beruh.,felú. t.f.ÉCS,vissz.
158235____ Klf.egyéb építmény beruházások,felújítások t.f.ÉCS,visszaír.
15824_____ Ing.kapcs.vagy.ért.jogok beruh., felú. t.f.ÉCS, visszaír.
15829_____ Üz.nem h.kisértékű ing.kapcs.vj.beruh.,felú.t.f.ÉCS, visszaí
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1583______ Gép,ber.,felsz.,járművek beruh.,felú.

t.f.ÉCS, visszaír.

15831_____ Informatikai eszközök terven felüli ÉCS és visszaírása
15832_____ Egyéb gép, berendezés,felsz. beruh.,felú. t.f.ÉCS, visszaír.
15833_____ Kulturális javak beruh.,felú. t.f.ÉCS, visszaír.
15834_____ Hangszerek beruházásának, felújításának t.f.ÉCS, visszaír.
15835_____ Egyéb,áll.vett,ért.nem csökk.eszk.beruh.,felú.t.f.ÉCS,vissz.
15836_____ Jármű beruházásának, felújításának t.f.ÉCS, visszaír.
15839_____ Üz.nem h.kisért.gép,ber,felsz,járm.beruh.,felú. t.f.ÉCS,visz
1584______ Tenyészállat beruházásának, felújításának t.f.ÉCS, visszaír.
15841_____ Nagyértékű tenyészállat beruh.,felú. t.f.ÉCS, visszaír.
15849_____ Üz.nem h.kisértékű t.állat beruh.,felú. t.f.ÉCS, visszaír.
16________ Tartós részesedések
161_______ Tartós részesedések jegybankban
162_______ Tartós részesedések vállalkozásban
163_______ Tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban
164_______ Tartós részesedések társulásban
165_______ Egyéb tartós részesedések
166_______ Tartós részesedések értékhelyesbítése
168_______ Tartós részesedések értékvesztése és visszaírása
1681______ Tartós részesedések jegybankban értékveszt.és annak visszaír
1682______ Tartós részesedések vállalkozásban értékveszt.és annak v.ír.
1683______ Tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban ért.veszt.és v.í
1684______ Tartós részesedések társulásban értékveszt.és annak visszaír
1685______ Egyéb tartós részesedések értékveszt. és annak visszaír.
17________ Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
171_______ Államkötvények
172_______ Helyi önkormányzatok kötvényei
173_______ Egyéb tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
178_______ Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése
1781______ Államkötvények értékvesztése és annak visszaírása
1782______ Helyi önkormányzatok kötvényei értékveszt. és annak visszaír
1783______ Egyéb tartós hitelviszonyt megtest.értékp.értékveszt.és v.ír
18________ Koncesszióba,ÁH-n kívülre vagyonkezelésbe adott eszközök
180_______ Koncesszióba,ÁH-n kívűl vk adott ESZK. TECHNIKAI számla
181_______ Koncesszióba, ÁH-n kívülre vk adott immateriális javak
1811______ Koncesszióba,ÁH-n kívűl vk adott immateriális javak akt.áll.
18111_____ Koncesszióba,ÁH-n kívűl vk adott vagy.ért jogok akt.áll.
18112_____ Koncesszióba,ÁH-n kívűl vk adott szellemi termékek akt.áll.
1819______ Nullára írt,konc., vk. adott immateriális javak akt.áll.
18191_____ Nullára írt,konc., vk. adott vagy.ért jogok akt.áll.
181911____ Nullára írt,konc., vk. adott nagyértékű vagy.ért jogok akt.á
181919____ Konc.,ÁH-n kívül vk. adott kisértékű vagy.ért jogok akt.áll.
18192_____ Nullára írt,konc., vk. adott szellemi termékek akt.áll.
181921____ Nullára írt,konc., vk. adott nagyértékű szellemi term.akt.ál
181929____ Konc.,ÁH-n kívül vk. adott kisértékű szellemi term.akt.áll.
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182_______ Konc., ÁH-n kívülre vk adott ingatlanok és kapcs.v.jog áll.
1821______ Konc., ÁH-n kív.vk adott ingatlanok és kapcs.v.jog akt.áll.
18211_____ Konc., ÁH-n kívül vk adott ingatlanok
182111____ Konc., ÁH-n kívül vk adott földterületek
1821111___ Konc., ÁH-n kívül vk adott termőföld
1821112___ Konc., ÁH-n kívül vk adott telkek
18211121__ Konc., ÁH-n kívül vk adott lakótelek
18211122__ Konc., ÁH-n kívül vk adott egyéb célú telek
182112____ Konc., ÁH-n kívül vk adott épületek
1821121___ Konc., ÁH-n kívül vk adott lakóépületek
1821122___ Konc., ÁH-n kívül vk adott ért. nem csökk.,műemlék épületek
1821123___ Konc., ÁH-n kívül vk adott egyéb épületek
182113____ Konc., ÁH-n kívül vk adott egyéb építmények
1821131___ Konc., ÁH-n kívül vk adott ültetvények
1821132___ Konc., ÁH-n kívül vk adott erdő
1821133___ Konc., ÁH-n kívül vk adott halastó
1821134___ Konc., ÁH-n kívül vk adott egyéb ért.nem csökk., műeml.épít.
1821135___ Konc., ÁH-n kívül vk adott különféle egyéb építmények
18212_____ Konc., ÁH-n kívül vk adott ing. kapcsolódó vagyoni ért.jogok
1829______ Nullára írt,konc.,ÁH-n kívülre vk adott ing.és kapcs.v.j.áll
18291_____ Nullára írt,konc., ÁH-n kívül vk adott ingatlanok
182912____ Nullára írt,konc., ÁH-n kívül vk adott épületek
1829121___ Nullára írt,konc., ÁH-n kívül vk adott lakóépületek
1829122___ Nullára írt,konc.,ÁH-n kívül vk a. ért. nem csökk.,műe.épül
1829123___ Nullára írt,konc., ÁH-n kívül vk adott egyéb épületek
182913____ Nullára írt,konc., ÁH-n kívül vk adott egyéb építmények
1829131___ Nullára írt,konc., ÁH-n kívül vk adott ültetvények
1829132___ Nullára írt,konc., ÁH-n kívül vk adott erdő
1829133___ Nullára írt,konc., ÁH-n kívül vk adott halastó
1829134___ Nullára írt,konc., ÁH-n kívül vk adott ért.nem cs.,műe.épít.
1829135___ Nullára írt,konc., ÁH-n kívül vk adott klf.egyéb építmények
182919____ Konc.,ÁH-n kívül vk adott kisértékű ingatlanok
18292_____ Nullára írt,konc.,ÁH-n kívül vk adott ing.kapcs.vagy.ért.jog
182921____ Nullára írt,konc.,ÁH-n kívül vk adott nagyértékű ing.kap.vj.
182929____ Konc.,ÁH-n kívül vk adott kisértékű ing.kapcs.vagy.ért.jogok
183_______ Koncesszióba, ÁH-n kívülre vk adott gép,ber.,felsz.,járművek
1831______ Koncesszióba, ÁH-n kívülre vk adott gép,ber.,felsz.,járm.akt
18311_____ Koncesszióba, ÁH-n kívülre vk adott informatikai eszközök
18312_____ Koncesszióba, ÁH-n kívülre vk adott egyéb gép,ber.,felsz.akt
18313_____ Koncesszióba, ÁH-n kívülre vk adott kulturális javak akt.áll
18314_____ Koncesszióba, ÁH-n kívülre vk adott hangszerek akt.áll.
18315_____ Konc., ÁH-n kívülre vk adott egyéb,ért.n.csökk.eszk.akt.áll.
18316_____ Koncesszióba, ÁH-n kívülre vk adott járművek akt.áll.
1839______ 0-ra írt, konc., ÁH-n kívülre vk adott gép,ber.,felsz.,járm.
18391_____ 0-ra írt, konc., ÁH-n kívülre vk adott informatikai eszközök
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18392_____ 0-ra írt, konc., ÁH-n kívülre vk adott egyéb gép,ber.,felsz.
18393_____ 0-ra írt, konc., ÁH-n kívülre vk adott kulturális javak áll
18394_____ 0-ra írt, konc., ÁH-n kívülre vk adott hangszerek áll.
18395_____ 0-ra írt, konc., ÁH-n kív.vk adott egyéb,ért.n.csökk.eszk.ál
18396_____ 0-ra írt, konc., ÁH-n kívülre vk adott járművek áll.
18399_____ Konc., ÁH-n kívül vk adott kisértékű gép,ber.,felsz.járm.áll
184_______ Koncesszióba, ÁH-n kívül vk adott tenyészállatok
1841______ Koncesszióba, ÁH-n kívül vk adott tenyészállatok akt.áll.
1849______ Nullára írt,konc., ÁH-n kívül vk adott tenyészállatok áll.
18491_____ 0-ra írt,konc., ÁH-n kívül vk adott nagyért.tenyészállatok
18499_____ Konc., ÁH-n kívül vk adott kisértékű tenyészállatok
185_______

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott tartós részesedések, t

1851______ Koncesszióba adott tartós részesedések, tartós hitelviszonyt
18511_____ Koncesszióba adott tartós részesedések állományinak értéke
18512_____ Koncesszióba adott tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpa
1852______ Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott tartós részes
18521_____ Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott tartós részes
185211____ Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott állami tulajd
1852111___ Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott állami többsé
1852112___ Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott állami kisebb
185212____ Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott önkormányzati
1852121___ Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott önkormányzati
1852122___ Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott önkormányzati
18522_____ Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott tartós hitelv
186_______ Koncesszióba, ÁH-n kívül vk adott eszközök értékhelyesbítése
1861______ Koncesszióba, ÁH-n kívül vk adott immat.javak értékhelyesb.
1862______ Koncesszióba, ÁH-n kívül vk adott ing.és kapcs.vj.értékh.
1863______ Koncesszióba, ÁH-n kívül vk adott gép,ber.felsz.járm.értékh.
1864______ Koncesszióba, ÁH-n kívül vk adott tenyészállatok értékh.
187_______ Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékvesztése é
1871______ Koncesszióba adott eszközök értékvesztése és annak visszaírá
18711_____ Koncesszióba adott eszközök előző évi értékvesztésének állom
187111____ Koncesszióba adott tartós részesedések előző évi értékveszté
187112____ Koncesszióba adott tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpa
18712_____ Koncesszióba adott eszközök tárgyévi értékvesztése
187121____ Koncesszióba adott tartós részesedések tárgyévi értékvesztés
187122____ Koncesszióba adott tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpa
18713_____ Koncesszióba adott eszközök értékvesztésének visszaírása
187131____ Koncesszióba adott tartós részesedések értékvesztésének viss
187132____ Koncesszióba adott tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpa
1872______ Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott eszközök érté
18721_____ Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott eszközök előz
187211____ Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott tartós részes
187212____ Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott tartós hitelv
18722_____ Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott eszközök tárg
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187221____ Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott tartós részes
187222____ Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott tartós hitelv
18723_____ Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott eszközök érté
187231____ Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott tartós részes
187232____ Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott tartós hitelv
188_______ Konc., ÁH-n kívül vk.adott eszközök t.f.ÉCS és visszaírása
1881______ Konc., ÁH-n kívül vk adott immateriális j. t.f.ÉCS és v.ír
18811_____ Konc.,ÁH-n kívűl vk adott immateriális j. t.f.ÉCS és v.ír
188111____ Konc.,ÁH-n kívűl vk adott vagy.ért jogok t.f.ÉCS és v.ír
188112____ Konc.,ÁH-n kívűl vk adott szellemi termékek t.f.ÉCS és v.ír
18819_____ 0-ra írt,konc., vk.adott immateriális javak t.f.ÉCS és v.ír
188191____ 0-ra írt,konc., vk.adott vagy.ért jogok t.f.ÉCS és v.ír
188192____ 0-ra írt,konc., vk.adott szellemi termékek t.f.ÉCS és v.ír
1882______ Konc.,ÁH-n kívül vk adott ing.és kapcs.v.jog t.f.ÉCS és v.ír
18821_____ Konc., ÁH-n kív.vk adott ing.és kapcs.v.jog t.f.ÉCS és v.ír
188211____ Konc., ÁH-n kívül vk adott ingatlanok t.f.ÉCS és v.ír
1882111___ Konc., ÁH-n kívül vk adott földterületek t.f.ÉCS és v.ír
18821111__ Konc., ÁH-n kívül vk adott termőföld t.f.ÉCS és v.ír
18821112__ Konc., ÁH-n kívül vk adott telkek t.f.ÉCS és v.ír
188211121_ Konc., ÁH-n kívül vk adott lakótelek t.f.ÉCS és v.ír
188211122_ Konc., ÁH-n kívül vk adott egyéb célú telek t.f.ÉCS és v.ír
1882112___ Konc., ÁH-n kívül vk adott épületek t.f.ÉCS és v.ír
18821121__ Konc., ÁH-n kívül vk adott lakóépületek t.f.ÉCS és v.ír
18821122__ Konc., ÁH-n k.vk a.ért. nem csökk.,műeml.épü.t.f.ÉCS és v.ír
18821123__ Konc., ÁH-n kívül vk adott egyéb épületek t.f.ÉCS és v.ír
1882113___ Konc., ÁH-n kívül vk adott egyéb építmények t.f.ÉCS és v.ír
18821131__ Konc., ÁH-n kívül vk adott ültetvények t.f.ÉCS és v.ír
18821132__ Konc., ÁH-n kívül vk adott erdő t.f.ÉCS és v.ír
18821133__ Konc., ÁH-n kívül vk adott halastó t.f.ÉCS és v.ír
18821134__ Konc.,ÁH-n k.vk a. ért.nem csökk., műe.épít. t.f.ÉCS és v.ír
18821135__ Konc.,ÁH-n kívül vk adott klf egyéb építmények t.f.ÉCS, v.ír
188212____ Konc., ÁH-n kívül vk adott ing. kapcsolódó v.j. t.f.ÉCS,v.ír
18829_____ 0-ra írt,konc.,ÁH-n k.vk adott ing.és kapcs.v.j.t.f.ÉCS,v.ír
188291____ 0-ra írt,konc., ÁH-n kívül vk adott ingatlanok t.f.ÉCS,v.ír
1882912___ 0-ra írt,konc., ÁH-n kívül vk adott épületek t.f.ÉCS és v.ír
18829121__ 0-ra írt,konc.,ÁH-n kívül vk adott lakóépületek t.f.ÉCS,v.ír
18829122__ 0-ra írt,konc.,ÁH-n kívül vk a.é.n.cs.,műe.épül t.f.ÉCS,v.ír
18829123__ 0-ra írt,konc., ÁH-n kívül vk a.egyéb épületek t.f.ÉCS,v.ír
1882913___ 0-ra írt,konc.,ÁH-n kívül vk a.egyéb építmények t.f.ÉCS,v.ír
18829131__ 0-ra írt,konc., ÁH-n kívül vk adott ültetvények t.f.ÉCS,v.ír
18829132__ 0-ra írt,konc., ÁH-n kívül vk adott erdő t.f.ÉCS és v.ír
18829133__ 0-ra írt,konc., ÁH-n kívül vk adott halastó t.f.ÉCS és v.ír
18829134__ 0-ra írt,konc.,ÁH-n kívül vk a.é.n.cs.műe.épít. t.f.ÉCS,v.ír
18829135__ 0-ra írt,konc., ÁH-n kívül vk a.klf.egyéb építm.t.f.ÉCS,v.ír
188292____ 0-ra írt,konc.,ÁH-n kívül vk a.ing.kapcs.v.jog t.f.ÉCS,v.ír
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1883______ Konc., ÁH-n kívül vk a.gép,ber.felsz.járművek t.f.ÉCS,v.ír
18831_____ Konc., ÁH-n kívül vk adott gép,ber.,felsz.,járm.t.f.ÉCS,v.ír
188311____ Konc., ÁH-n kívül vk adott informatikai eszk. t.f.ÉCS,v.ír
188312____ Konc., ÁH-n kívül vk adott egyéb gép,ber.felsz. t.f.ÉCS,v.ír
188313____ Konc., ÁH-n kívül vk adott kulturális javak t.f.ÉCS és v.ír
188314____ Konc., ÁH-n kívül vk adott hangszerek t.f.ÉCS és v.ír
188315____ Konc., ÁH-n kívül vk adott egyéb,ért.n.cs.eszk.t.f.ÉCS,v.ír
188316____ Konc., ÁH-n kívül vk adott járművek t.f.ÉCS és v.ír
18839_____ 0-ra írt,konc.,ÁH-n kívül vk.a.gép,ber,felsz,járm.t.f.ÉCS,ví
188391____ 0-ra írt, konc., ÁH-n kívül vk adott inf.eszközök t.f.ÉCS,ví
188392____ 0-ra írt,konc.ÁH-n kívül vk.a.egyéb gép,ber.felsz.t.f.ÉCS,ví
188393____ 0-ra írt,konc.,ÁH-n kívül vk a.kult.javak t.f.ÉCS és v.ír
188394____ 0-ra írt, konc., ÁH-n kívül vk adott hangszerek t.f.ÉCS,v.ír
188395____ 0-ra írt,konc.,ÁH-n kív.vk a.egyéb,ért.n.cs.eszk.t.f.ÉCS,vír
188396____ 0-ra írt, konc.,ÁH-n kívül vk adott járművek t.f.ÉCS és v.ír
1884______ Konc., ÁH-n kívül vk adott tenyészállatok t.f.ÉCS és v.ír
18841_____ Konc., ÁH-n kívül vk adott tenyészállatok t.f.ÉCS és v.ír
18849_____ 0-ra írt,konc.,ÁH-n kívül vk a.tenyészállatok t.f.ÉCS,v.ír
189_______ Koncesszióba,ÁH-n kívül vk.adott eszközök terv szerinti écs
1891______ Konc., ÁH-n kívülre vk adott immateriális javak

t.sz.ÉCS

18911_____ Koncesszióba,ÁH-n kívűl vk adott immateriális javak t.sz.ÉCS
189111____ Koncesszióba,ÁH-n kívűl vk adott vagy.ért jogok t.sz.ÉCS
189112____ Koncesszióba,ÁH-n kívűl vk adott szellemi termékek t.sz.ÉCS
18919_____ Nullára írt,konc., vk. adott immateriális javak t.sz.ÉCS
189191____ Nullára írt,konc., vk. adott vagy.ért jogok t.sz.ÉCS
1891911___ Nullára írt,konc., vk.adott nagyért.vagy.ért jogok t.sz.ÉCS
1891919___ Konc.,ÁH-n kívül vk. adott kisért.vagy.ért jogok t.sz.ÉCS
189192____ Nullára írt,konc., vk. adott szellemi termékek t.sz.ÉCS
1891921___ Nullára írt,konc., vk. adott nagyért.szellemi term t.sz.ÉCS.
1891929___ Konc.,ÁH-n kívül vk. adott kisért.szellemi term.t.sz.ÉCS
1892______ Konc., ÁH-n kívülre vk a.ingatlanok és kapcs.v.jog t.sz.ÉCS
18921_____ Konc., ÁH-n kív.vk adott ingatlanok és kapcs.v.jog t.sz.ÉCS
189211____ Konc., ÁH-n kívül vk adott ingatlanok terv szerinti ÉCS
1892111___ Konc., ÁH-n kívül vk adott földterületek terv szerinti ÉCS
18921111__ Konc., ÁH-n kívül vk adott termőföld terv szerinti ÉCS
18921112__ Konc., ÁH-n kívül vk adott telkek terv szerinti ÉCS
189211121_ Konc., ÁH-n kívül vk adott lakótelek terv szerinti ÉCS
189211122_ Konc., ÁH-n kívül vk adott egyéb célú telek t.szerinti ÉCS
1892112___ Konc., ÁH-n kívül vk adott épületek terv szerinti ÉCS
18921121__ Konc., ÁH-n kívül vk adott lakóépületek terv szerinti ÉCS
18921122__ Konc., ÁH-n kívül vk adott é.n.cs,műemlék épületek t.sz.ÉCS
18921123__ Konc., ÁH-n kívül vk adott egyéb épületek t.sz.ÉCS
1892113___ Konc., ÁH-n kívül vk adott egyéb építmények t.sz.ÉCS
18921131__ Konc., ÁH-n kívül vk adott ültetvények terv szerinti ÉCS
18921132__ Konc., ÁH-n kívül vk adott erdő terv szerinti ÉCS
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18921133__ Konc., ÁH-n kívül vk adott halastó terv szerinti ÉCS
18921134__ Konc., ÁH-n kívül vk adott egyéb é.n.cs., műem.épít.t.sz.ÉCS
18921135__ Konc., ÁH-n kívül vk adott klf.egyéb építmények t.sz.ÉCS
189212____ Konc.,ÁH-n kívül vk a.ing.kapcs.vagyoni ért.jogok t.sz.ÉCS
18929_____ 0-ra írt,konc.,ÁH-n kívülre vk a.ing.és kapcs.v.j. t.sz.ÉCS
189291____ 0-ra írt,konc., ÁH-n kívül vk adott ingatlanok t.sz.ÉCS
1892912___ 0-ra írt,konc., ÁH-n kívül vk adott épületek t.sz.ÉCS
18929121__ 0-ra írt,konc., ÁH-n kívül vk adott lakóépületek t.sz.ÉCS
18929122__ 0-ra írt,konc.,ÁH-n kívül vk a. é.n.cs.,műe.épü.t.sz.ÉCS
18929123__ 0-ra írt,konc., ÁH-n kívül vk adott egyéb épületek t.sz.ÉCS
1892913___ 0-ra írt,konc.,ÁH-n kívül vk adott egyéb építmények t.sz.ÉCS
18929131__ 0-ra írt,konc., ÁH-n kívül vk adott ültetvények t.sz.ÉCS
18929132__ 0-ra írt,konc., ÁH-n kívül vk adott erdő t.sz.ÉCS
18929133__ 0-ra írt,konc., ÁH-n kívül vk adott halastó t.sz.ÉCS
18929134__ 0-ra írt,konc., ÁH-n kívül vk a.é.n.cs.,műe.épít. t.sz.ÉCS
18929135__ 0-ra írt,konc.,ÁH-n kívül vk a.klf.egyéb építmények t.sz.ÉCS
1892919___ Konc.,ÁH-n kívül vk a.kisértékű ingatlanok t.sz.ÉCS
189292____ 0-ra írt,konc.,ÁH-n kívül vk a.ing.kapcs.v.jog t.sz.ÉCS
1892921___ 0-ra írt,konc.,ÁH-n kívül vk a.nagyért.ing.kap.vj. t.sz.ÉCS
1892929___ Konc.,ÁH-n kívül vk a.kisért.ing.kapcs.vj t.sz.ÉCS
1893______ Koncesszióba, ÁH-n kívülre vk a.gép,ber,felsz,járm.t.sz.ÉCS
18931_____ Koncesszióba, ÁH-n kívülre vk a.gép,ber.,felsz,járm t.sz.ÉCS
189311____ Koncesszióba, ÁH-n kívülre vk adott inf.eszk.t.sz.ÉCS
189312____ Konc., ÁH-n kívülre vk adott egyéb gép,ber.,felsz t.sz.ÉCS
189313____ Koncesszióba,ÁH-n kívülre vk adott kulturális javak t.sz.ÉCS
189314____ Koncesszióba, ÁH-n kívülre vk adott hangszerek t.sz.ÉCS
189315____ Konc., ÁH-n kívülre vk adott egyéb,ért.n.csökk.eszk.t.sz.ÉCS
189316____ Koncesszióba, ÁH-n kívülre vk adott járművek t.sz.ÉCS
18939_____ 0-ra írt, konc., ÁH-n k. vk a.gép,ber,felsz,járm.t.sz.ÉCS
189391____ 0-ra írt, konc., ÁH-n kívülre vk adott inf.eszk. t.sz.ÉCS
189392____ 0-ra írt, konc., ÁH-n k. vk a.egyéb gép,ber,felsz t.sz.ÉCS
189393____ 0-ra írt, konc., ÁH-n kívülre vk a.kulturális javak t.sz.ÉCS
189394____ 0-ra írt, konc., ÁH-n kívülre vk adott hangszerek t.sz.ÉCS
189395____ 0-ra írt, konc., ÁH-n kív.vk a.egyéb,é.n.cs.eszk. t.sz.ÉCS
189396____ 0-ra írt, konc., ÁH-n kívülre vk adott járművek t.sz.ÉCS
189399____ Konc., ÁH-n kív.vk a.kisértékű gép,ber,felsz,járm.t.sz.ÉCS
1894______ Koncesszióba, ÁH-n kívül vk adott tenyészállatok t.sz.ÉCS
18941_____ Koncesszióba, ÁH-n kívül vk adott tenyészállatok t.sz.ÉCS
18949_____ 0-ra írt,konc., ÁH-n kívül vk adott tenyészállatok t.sz.ÉCS
189491____ 0-ra írt,konc., ÁH-n kívül vk a.nagyért.tenyészáll.t.sz.ÉCS
189499____ Konc., ÁH-n kívül vk adott kisértékű tenyészállatok t.sz.ÉCS
2_________ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök
21________ Vásárolt készletek
211_______ Anyagok
2110______ Anyagok technikai számla
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21101_____ Anyagok technikai számla PEN
21109_____ Anyagok technikai számla
2111______ Szakmai anyagok
21111_____ Gyógyszerek
21112_____ Vegyszerek
21119_____ Egyéb szakmai anyagok
2112______ Üzemeltetési anyagok
21121_____ Élelmiszerek
21122_____ Irodaszerek, nyomtatványok
21123_____ Tüzelőanyagok
21124_____ Hajtó- és kenőanyagok
21125_____ Munkaruhák, védőruhák, formaruhák, egyenruhák
21129_____ Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok
2119______ Anyagok árkülönbözete
21191_____ Szakmai anyagok árkülönbözete
21192_____ Üzemeltetési anyagok árkülönbözete
212_______ Áruk
2120______ Áruk technikai számla
21201_____ Áruk technikai számla PEN
21209_____ Áruk technikai számla
2121______ Raktári áruk
21211_____ Raktári áruk beszerzési áron
21212_____ Raktári áruk elszámoló áron
2122______ Bolti áruk eladási áron
2123______ Bolti áruk árrése
2125______ Betétdíjas göngyölegek
2126______ Közvetített szolgáltatások
21261_____ Államháztartáson belülre továbbszámlázandó közvetített szolg
21262_____ Államháztartáson kívülre továbbszámlázandó közvetített szolg
2129______ Áruk árkülönbözete
21291_____ Raktári áruk árkülönbözete
21295_____ Betétdíjas göngyölegek árkülönbözete
218_______ Vásárolt készletek értékvesztése és visszaírása
2181______ Vásárolt készletek értékvesztése és visszaírása
21811_____ Szakmai anyagok értékvesztése és visszaírása
218111____ Gyógyszerek értékvesztése és visszaírása
218112____ Vegyszerek értékvesztése és visszaírása
218119____ Egyéb szakmai anyagok értékvesztése és visszaírása
21812_____ Üzemeltetési anyagok értékvesztése és visszaírása
218121____ Élelmiszerek értékvesztése és visszaírása
218122____ Irodaszerek, nyomtatványok értékvesztése és visszaírása
218123____ Tüzelőanyagok értékvesztése és visszaírása
218124____ Hajtó- és kenőanyagok értékvesztése és visszaírása
218125____ Munkaruhák,védőruhák,formaruhák,egyenruhák értékv.,visszaí.
218129____ Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok értékv.,visszaí.
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21813_____ Áruk értékvesztése és visszaírása
21814_____ Betétdíjas göngyölegek értékvesztése és visszaírása
21815_____ Közvetített szolgáltatások értékvesztése és visszaírása
22________ Átsorolt, követelés fejében átvett készletek,egyéb készletek
221_______

Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

2211______ Átsorolt készletek
2212______ Követelés fejében átvett készletek
22121_____ Közhatalmi követelés fejében átvett készletek
22122_____ Egyéb követelés fejében átvett készletek
222_______

Egyéb készletek

2221______ Állami készletek, tartalékok állománya
2222______ Üz., kez.átadott állami készletek, tartalékok állománya
2223______ Intervenciós készletek
228_______ Átsorolt, köv.fej.átvett kltek,egyéb kltek értékv.,visszaí.
2281______ Átsorolt, köv.fej.átvett kltek,egyéb kltek értékv.,visszaí.
22811_____ Átsorolt készletek értékvesztése és visszaírása
22812_____ Követelés fejében átvett készletek értékvesztése
22813_____ Állami készletek, tartalékok értékvesztése és visszaírása
22814_____ Üz., kez.áta.állami készletek, tartalékok értékv.,visszaír.
22815_____ Intervenciós készletek értékvesztése és visszaírása
23________ Befejezetlen termelés, félkész termékek,késztermékek,állatok
231_______ Befejezetlen termelés, félkész termékek
2311______ Befejezetlen termelés
2312______ Félkész termékek
2319______ Félkész termékek készletérték-különbözete
232_______ Késztermékek
2321______ Késztermékek
2329______ Késztermékek készletérték-különbözete
233_______ Növendék-, hízó és egyéb állatok
2330______ Növendék-, hízó és egyéb állatok technikai számla
23301_____ Növendék-, hízó és egyéb állatok technikai számla PEN
23309_____ Növendék-,hízó és e. állatok technikai számla
2331______ Növendékállatok
2332______ Hízóállatok
2333______ Egyéb állatok
2334______ Bérbevett állatok
2339______ Állatok készletérték-különbözete
238_______ Beflen term.,félkész ter.,készter.,állatok értékv.,visszaír.
2381______ Beflen term.,félkész ter.,készter.,állatok értékv.,visszaír.
23811_____ Befejezetlen termelés értékvesztése és visszaírása
23812_____ Félkész termékek értékvesztése és visszaírása
23813_____ Késztermékek értékvesztése és visszaírása
23814_____ Növendék-,hízó és egyéb állatok értékvesztése és visszaírása
24________ Értékpapírok
241_______ Nem tartós részesedések
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242_______ Kárpótlási jegyek
243_______ Kincstárjegyek
244_______ Államkötvények
245_______ Helyi önkormányzatok kötvényei
246_______ Befektetési jegyek
247_______ Egyéb forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
248_______ Értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása
2481______ Nem tartós részesedések értékvesztése és annak visszaírása
2482______ Forg.c.hitelviszonyt megtest.ért.p értékvesztése és visszaír
24821_____ Kárpótlási jegyek értékvesztése és annak visszaírása
24822_____ Kincstárjegyek értékvesztése és annak visszaírása
24823_____ Államkötvények értékvesztése és annak visszaírása
24824_____ Helyi önkormányzatok kötvényei értékveszt.és annak visszaír.
24825_____ Befektetési jegyek értékvesztése és annak visszaírása
24826_____ Egyéb forg.c.hitelviszonyt megtest.értékp.értékv.és visszaír
3_________ Pénzeszközök, követelések, aktív időbeli elhatárolások
31________ Hosszú lejáratú betétek
311_______ Hosszú lejáratú forintbetétek
312_______ Hosszú lejáratú devizabetétek
3121______ Hosszú lejáratú devizabetétek állománya
3129______ Hosszú lejáratú betétek deviza árfolyam-különbözete
318_______ Hosszú lejáratú betétek értékvesztése és annak visszaírása
3181______ Hosszú lejáratú forintbetétek értékvesztése és visszaírása
3182______ Hosszú lejáratú devizabetétek értékvesztése és visszaírása
32________ Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
321_______ Forintpénztár
3211______ Forintpénztár-számla
3212______ Betétkönyvek
3213______ Elektronikus pénzeszközök
322_______ Valutapénztár
3221______ Valutapénztár
3229______ Valuta árfolyam-különbözete
323_______ Csekkek
33________ Fizetési számlák
331_______ Kincstáron kívüli forintszámlák
3311______ Önkormányzatok (társulások) fizetési számlái
3312______ Önk-k (társulások) fizetési számláihoz kapcsolódó alszámlák
3313______ ÁH önkormányzati alrsz-be sorolt ktgv-i szervek fiz.szlai
3314______ Dolg. lakásépítésének, vásárlásának munk. támogatásának szla
3315______ Egyéb kincstáron kívüli forintszámlák
3318______ Kincstáron kív. forintszámlák értékvesztése és visszaírása
332_______ Kincstári forintszámlák
3321______ Kincstári egységes számla (KESZ)
3322______ Központi és köztestületi ktgv-i szervek fizetési számlái
3323______ Fejezeti kezelésű előirányzatok fizetési számlái
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3324______ Központi kezelésű előirányzatok fizetési számlái
3325______ Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai fizetési számlái
3326______ Elkülönítet állami pénzalapok fizetési számlái
3327______ Kincstári technikai, lebonyolítási, beszedési számlák
3328______ Kincstári finanszírozási számlák
333_______ Devizaszámlák
3331______ Kincstáron kívül devizában vezetett fizetési számlák
33311_____ Kincstáron kívüli deviza(betét) számla
33312_____ Kincstáron kívüli deviza árfolyam-különbözetek
3332______ Kincstárban vezetett devizaszámlák
33321_____ Kincstári deviza(betét) számla
33322_____ Kincstári deviza árfolyam-különbözetek
3338______ Kincst.kív. devizában vez.fiz.szlák értékveszt.és visszaírás
34________ Idegen pénzeszközök
341_______ Belföldi idegen pénzeszközök
3411______ Fedezetkezelői számlák
3412______ Idegen betétkönyvek és készpénzben kezelt idegen pénzeszk.
3413______ Letétek, biztosítékok
3418______ Belföldi idegen pénzeszk. értékvesztése és annak visszaírása
342_______ Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei
3421______ Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei számlái
3428______ Nemz.tám.progr.idegen pénzeszk. értévesztése és visszaírása
35________ Követelések
351_______ Költségvetési évben esedékes követelések
3510______ Ktgv-i évben esedékes követelések visszatérítendő tám. tech.
3511______ Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támog
35111_____ Költségvetési évben esedékes követelések működési célú vissz
35112_____ Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támog
3512______ Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú t
35121_____ Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú
35122_____ Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú t
3513______ Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételr
3514______ Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre
3515______ Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevéte
3516______ Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvet
35161_____ Költségvetési évben esedékes követelések működési célú vissz
35162_____ Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvet
3517______ Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú á
35171_____ Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú v
35172_____ Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú á
3518______ Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevé
35181_____ Költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson be
35182_____ Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevé
352_______ Költségvetési évet követően esedékes követelések
3521______ Költségvetési évet követően esedékes követelések működési cé
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35211_____ Költségvetési évet követően esedékes követelések működési cé
35212_____ Költségvetési évet követően esedékes követelések működési cé
3522______ Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozás
35221_____ Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozás
35222_____ Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozás
3523______ Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi
3524______ Költségvetési évet követően esedékes követelések működési be
3525______ Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozás
3526______ Költségvetési évet követően esedékes követelések működési cé
35261_____ Költségvetési évet követően esedékes követelések működési cé
35262_____ Költségvetési évet követően esedékes követelések működési cé
3527______ Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozás
35271_____ Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozás
35272_____ Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozás
3528______ Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszíroz
35281_____ Költségvetési évet követően esedékes követelések államháztar
35282_____ Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszíroz
358_______ Követelések értékvesztése
3581______ Követelések közhatalmi bevételre értékvesztése és annak viss
3582______ Követelések működési bevételre értékvesztése és annak vissza
3583______ Követelések felhalmozási bevételre értékvesztése és annak vi
3584______ Követelések működési célú átvett pénzeszközre értékvesztése
35841_____ Köv.műk-i c.visszatér.tám.kölcs.visszatérülése ÁHK ért.veszt
35842_____ Köv.működési célú átvett pénzeszközre értékvesztése
3585______ Követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre értékveszt
35851_____ Köv.felh. c.visszatér.tám.kölcs.visszatérülése ÁHK ért.veszt
35852_____ Követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre értékveszt
3586______ Követelések finanszírozási bevételekre értékvesztése és anna
35861_____ Követelések ÁHB megelőlegezések törlesztése értékvesztése és
35862_____ Követelések finanszírozási bevételekre értékvesztése és anna
36________ Saját is elszámolások
361_______ Pénzeszközök átvezetési számla
362_______ FOGLALT
363_______ Azonosítás alatt álló tételek
3631______ Azonosítás alatt álló kiadások elszámolása
3632______ Azonosítás alatt álló bevételek elszámolása
364_______ Általános forgalmi adó elszámolása
3641______ Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása
36411_____ Előzetesen felszámított egyenes adózású általános forgalmi a
36412_____ Előzetesen felszámított fordított adózás alá tartozó általán
36413_____ Általános forgalmi adó visszaigénylés elszámolása
36414_____ Arányosításba vont ÁFA elszámolása
36419_____ Adókörön kívüli kiadási tételek technikai számla
3642______ Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása
36421_____ Kiszámlázott egyenes adózású termékek, nyújtott szolgáltatás
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36422_____ Fordított adózás alá tartozó vásárolt termékek, nyújtott szo
36423_____ Általános forgalmi adó befizetés elszámolása
36429_____ Adókörön kívüli kiadási tételek technikai számla
365_______ Követelés jellegű sajátos elszámolások
3651______ Adott előlegek
36511_____ Immateriális javakra adott előlegek
36512_____ Beruházásokra adott előlegek
36513_____ Készletekre adott előlegek
36514_____ Foglalkoztatottaknak adott előlegek
36515_____ Egyéb adott előlegek
36518_____ Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása
365181____ Immat.javakra adott előlegek értékvesztése és visszaírása
365182____ Beruházásokra adott előlegek értékvesztése és visszaírása
365183____ Készletekre adott előlegek értékvesztése és visszaírása
365184____ Foglalkozt-nak adott előlegek értékvesztése és visszaírása
365185____ Egyéb adott előlegek értékvesztése és visszaírása
3652______ Továbbadási célból foly. támogatások, ellátások elszámolása
3653______ Más által beszedett bevételek elszámolása
3654______ Forgótőke elszámolása
3655______ Vagyonkezelésbe adott eszk.kapcs.visszapótlási köv.elszám.
3656______ Nem társ.bizt.pü-i alapjait terhelő kifizetett ell.megtérít.
3657______ Foly.megelőlegezett társ.bizt-i és családtám-i ell. elszám.
366_______ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások
367_______ Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
3671______ Kapott előlegek
3672______ Továbbadási célból foly. támogatások, ellátások elszámolása
3673______ Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
3674______ Forgótőke elszámolása (Kincstár)
3675______ Vagyonkezelésbe vett eszk.kapcs.visszapótlási köv.elszám.
3676______ Nem társ.bizt.pü-i alapjait terhelő kifizetett ell.megtérít.
3677______ Munkáltató által koreng. nyugdíjhoz megfiz. hozzájár.elszám.
368_______ Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
37________ Aktív időbeli elhatárolások
371_______ Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
3711______ Diszkont értékpapírok időarányos kamatának elhatárolás
3712______ Értékpapírok beszerzéséhez kapcsolódó különbözetből az időar
3713______ Tevékenység e/bevétel, egyéb e/bevétel, kamat e/bevétel elha
372_______ Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
3721______ Értékpapírok, részesedések beszerzéséhez kapcsolódó bizomány
3722______ Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatá
373_______ Halasztott ráfordítások
3731______ Tartozásátvállalások miatti ráfordítások elhatárolása
3739______ A követelésjellegű aktív időbeli elhatárolások értékvesztése
3919______ Közvetett banki/pénztári tételek technikai számla
4_________ Források
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41________ Saját tőke
411_______ Nemzeti vagyon induláskori értéke
412_______ Nemzeti vagyon változása
4121______ Nemzeti vagyon változása
4129______ Nemzeti vagyon átadás-átvétel (címen belül)
41291_____ Befektetett eszk. miatti vagyon vált. címen belül
41292_____ Készletek miatti vagyon változása címen belül
413_______ Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
414_______ Felhalmozott eredmény
415_______ Eszközök értékhelyesbítésének forrása
416_______ Mérleg szerinti eredmény
42________ Kötelezettségek
421_______ Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
4210______ Ktgv-i évben esedékes kötelezettségek visszatér.tám-ra tech.
4211______ Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttat
42110_____ Ktgv-i évben esedékes köt.személyi juttatatások elszámolási
42111_____ Ktgv-i évben esedékes kötelezettségek személyi juttatatások
4212______ Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat ter
42120_____ Ktgv-i évben esedékes kötelezettségek járulék elszámolási sz
42121_____ Ktgv-i évben esedékes kötelezettségek járulékra
4213______ Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadások
4214______ Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénz
4215______ Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési
42151_____ Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési
42152_____ Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési
4216______ Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
4217______ Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra
4218______ Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmoz
42181_____ Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmoz
42182_____ Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmoz
4219______ Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási
42191_____ Költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartás
42192_____ Költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejárat
42193_____ Költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási cé
42194_____ Költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú
42195_____ Költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitel
42196_____ Költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú
42197_____ Költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési cé
42198_____ Költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi érték
42199_____ Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási
422_______ Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
4221______ Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személy
4222______ Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaad
4223______ Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi
4224______ Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátot
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4225______ Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb m
42251_____ Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb m
42252_____ Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb m
4226______ Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruház
4227______ Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújít
4228______ Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb f
42281_____ Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb f
42282_____ Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb f
4229______ Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finansz
42291_____ Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államhá
42292_____ Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú
42293_____ Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likvidi
42294_____ Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid l
42295_____ Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföld
42296_____ Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatá
42297_____ Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befekte
42298_____ Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföld
42299_____ Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finansz
43________ Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
44________ Passzív időbeli elhatárolások
441_______ Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
4411______ Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása
4412______ Költségek ellentételezésére kapott támogatások elhatárolása
442_______

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

4421______ Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordí
4422______ Értékpapírok beszerzéséhez kapcsolódó különbözetből az időar
4423______ Fizetendő kamatok elhatárolása
443_______ Halasztott eredményszemléletű bevételek
4431______ Elengedett kötelezettségek miatti elhatárolás
4432______ Fejlesztési célra kapott végleges támogatások elhatárolása
4433______ Térítés nélkül átvett (ajándékba kapott, fellelt stb.) eszkö
4434______ Befektetett eszközök tartós használati, üzemelletési, kezelé
49________ Évi mérlegszámlák
491_______

Nyitó mérleg számla

492_______

Mérleg szerinti eredmény elszámolás

493_______ Zárómérleg számla
494_______

Árfolyam-különbözet elszámolási számla

495_______

Mérlegrendezési számla

4951______ Év eleji mérlegrendezési számla
4952______ Átszervezéshez kapcsolódó mérlegrendezési számla
499_______ Pénzforgalom nélküli bev.és kiad. sajátos elszámolása
5_________ Költségnemek
51________ Anyagköltség
511_______ Vásárolt szakmai anyagok költségei
5111______ Gyógyszerek költségei
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5112______ Vegyszerek költségei
5119______ Egyéb szakmai anyagok költségei
512_______ Vásárolt üzemeltetési anyagok költségei
5121______ Élelmiszerek költségei
5122______ Irodaszerek, nyomtatványok költségei
5123______ Tüzelő anyagok költségei
5124______ Hajtó- és kenőanyagok költségei
5125______ Munkaruhák, védőruhák, formaruhák, egyenruhák költségei
5129______ Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok költségei
519_______ Anyagköltség megtérülés
52________ Igénybe vett szolgáltatások költségei
521_______ Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások költségei
522_______ Közüzemi díjak költségei
523_______ Vásárolt élelmezés költségei
524_______ Bérleti és lízing díjak költségei
525_______ Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások költségei
526_______ Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások költséget
527_______ Egyéb szolgáltatások költségei
528_______ Kiküldetések (napidíj nélküli) költségei
529_______ Reklám - és propaganda költségei
53________ Bérköltség
531_______ Törvény szerinti illetmények, munkabérek költségei
532_______ Normatív jutalmak költségei
533_______ Céljuttatás, projektprémium költségei
534_______ Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgál
54________ Személyi jellegű egyéb kifizetések költségei
541_______ Végkielégítés költségei
542_______ Jubileumi jutalom költségei
543_______ Béren kívüli juttatások költségei
544_______ Ruházati költségtérítés költségei
545_______ Közlekedési költségtérítés költségei
546_______ Lakhatási támogatások költségei
547_______ Szociális támogatások költségei
548_______ Foglalk. egyéb személyi jutt-inak és egyáb ktgtérít.költsége
549_______ MHO személyi juttatások költségei
5491______ Választott tisztségviselők juttatásainak költségei
5492______ Munkavégzésre irány ló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk
5493______ Egyéb külső személyi juttatások költségei
55________ Bérjárulék
551_______ Szociális hozzájárulási adó költséget
552_______ Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO) költsége
553_______ Egészségügyi hozzájárulás költségei
554_______ Táppénz hozzájárulás költségei
555_______ Korkedvezmény-biztosítási járulék költségei
556_______ Rehabilitációs hozzájárulás költségei
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557_______ Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó költségei
559_______ Egyéb munkaadókat terhelő járulékok költségei
56________ Értékcsökkenési leírás
561_______ Nagyértékű befektetett eszközök terv szerinti értékcsökkenés
562_______ Kisértékű befektetett eszközök terv szerinti értékcsökkenése
57________ Aktivált saját teljesítmények értéke
571_______ Saját termelésű készletek állományváltozása
572_______ Saját előállítású eszközök aktivált értéke
59________ Költségnem átvezetési számla
591_______ Költségnem átvezetési számla
6_________ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK
61________ Javító-karbantartó műhelyek költségei
62________ Egyéb kisegítő részlegek költséget
63________ Szakinat egységek költségei
64________ Szakágazatok általános költségei
65________ Vállalkozói részlegek költségei
66________ Központi irányítás költségei
69________ Általános költségek átvezetési számla
691_______ Általános költségek átvezetési számla
7_________ SZAKFELADATOK KÖLTSÉGEI
8_________ Elszámolt költségek és ráfordítások
81________ Anyagjellegű ráfordítások
811_______ Anyagköltség
812_______ Igénybe vett szolgáltatások értéke
813_______ Eladott árok beszerzési értéke
814_______ Eladott (kézvetített) szolgáltatások értéke
82________ Személyi jellegű ráfordítások
821_______ Bérköltség
822_______ Személyi jellegű egyéb kifizetések
823_______ Bérjárulékok
83________ Értékcsökkenési leírás
84________ Egyéb ráfordítások
841_______ Ért. immat.javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke
842_______ Hiányzó,selejt., megsemmisült, állományból kivezetett eszk.
8421______ Hiányzó, megsemm.áll-ból kivez.immat.jav.t.eszk.könyv szer.é
8422______ Hiányzó,megsemm.áll-ból kivez.anyagok, áruk könyv szer.érték
8423______ Hiányzó, megsemm.részesedések, értékpapírok könyv szer.érték
8424______ Pénzeszköz hiányok
843_______ Különféle egyéb ráfordítások
8431______ Kp-i, irányító szervi műk-i c.támogatások foly.ráfordításai
8432______ Egyéb működési célú támogatások folyósításának ráfordításai
8433______ Elv.,bef-k, adók, illetékek, díjak, hozzájár., visszatér.rá.
84331_____ Előzetesen felszámított, le nem vonható ÁFA miatti ráfordít.
84339_____ Egyéb elvon.,bef-k, adók, illetékek, díjak, hozzájár,vt.,ráf
8434______ Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés
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84341_____ Készletek elszámolt értékvesztése
84342_____ Követelések elszámolt értékvesztése
84343_____ Immateriális javak elszámolt terven felüli értékcsökkenése
84344_____ Tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenése
8435______ Behajthatatlan követelés leírt összege
8436______ Ért.átruházott (engedményezett) köv-k könyv szerint értéke
8437______ Különféle egyéb ráfordítások
85________ Pénzügyi műveletek ráfordításai
851_______ Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
8511______ Államháztartáson belüli fizetendő kamatok és kamatjellegű rá
8512______ Államháztartáson kívüli fizetendő kamatok és kamatjellegű rá
852_______ Részesedések,értékpapírok,pénzesz.értékvesztése és visszaír.
8521______ Részesedések,értékpapírok,pénzeszközök értékvesztése
85211_____ Tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése
85212_____ Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése
85213_____ Bankbetétek értékvesztése
85214_____ Tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése
85215_____ Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése
85216_____ Bankbetétek értékvesztése
8522______ Részesedések,értékpapírok,pénzeszk. értékveszt.visszaírása
85221_____ Tulajdoni részesedést jel. bef-k értékvesztés visszaírása
85222_____ Hitelviszonyt megtestesítő értékp-k értékvesztés visszaírása
85223_____ Bankbetétek értékvesztés visszaírása
85224_____ Tulajdoni részesedést jel. bef-k értékvesztés visszaírása
85225_____ Hitelviszonyt megtestesítő értékp-k értékvesztés visszaírása
85226_____ Bankbetétek értékvesztés visszaírása
853_______ Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
8531______ Tulajdoni részesedések, értékpapírok árfolyamvesztesége
8532______ Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség
8533______ Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kapcsolatos r
8534______ Vásárolt követelésekkel kapcsolatos ráfordítások
8535______ Pénzügyi rendezéshez kapcsolódó, adott engedmény
8539______ Egyéb különféle pénzügyi műveletek ráfordításai
86________ Rendkívüli ráfordítások
861_______ Egyéb államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatások
8611______ Egyéb államháztartáson belüli egyéb végleges felhalmozási cé
8612______ Központi, irányító szervi felhalmozási(?) támogatások folyós
862_______ Egyéb felhalmozási célú támogatások folyósításinak ráfordítá
8621______ Államháztartáson kívülre egyéb végleges felhalmozási célú tá
8622______ Lakástámogatások ráfordításai
8623______ Államháztartáson belülre felhalmozási célú garancia- és keze
8624______ Államháztartáson kívülre felhalmozási célú garancia- és keze
863_______ Egyéb rendkívüli ráfordítások
8631______ Gazdasági társaságokkal kapcsolatos rendkívüli ráfordítások
86311_____ Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
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86312_____ Jogelőd gazdasági társaságban lévő megszűnt részesedés nyilv
86313_____ Megszűnt részesedés ellenében kapott eszközök és átvett köte
86314_____ Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont részesedé
86315_____ Átalakuláskor a jogelőd társaságban lévő megszűnt részesedés
8632______ Elengedett követelés könyv szerinti értéke
8633______ Tartozásátvállalás szerződés szerinti összege
8635______ Egyéb vagyoncsökkenéssel járó rendkívüli ráfordítások
86351_____ Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti érték
86352_____ Térítés nélkül nyújtott szolgáltatások bekerülési értéke
8639______ Egyéb különféle rendkívüli ráfordítások
9_________ Eredményszemléletű bevételek
91________ Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei
911_______ Közhatalmi eredményszemléletű bevételek
912_______ Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemlé
913_______ Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei
92________ Egyéb eredményszemléletű bevételek
921_______ Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevéte
9211______ Önkormányzatok kapott működési támogatás e/bevételei
9212______ Központi, irányító szervi kapott működési célú támogatás e/b
9213______ Központi, irányító szervi kapott felhalmozási(?) célú támoga
922_______ Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
9221______ Államháztartáson belülről egyéb működési célú végleges támog
9222______ Államháztartáson kívülről egyéb működési célú végleges átvet
923_______ Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek
9231______ Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök nettó e/bev
9232______ Elvonások, befizetések, megtérülések, visszatérülések e/bevé
9233______ Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés
92331_____ Készletek visszaírt értékvesztése
92332_____ Követelések visszaírt értékvesztése
92333_____ Immateriális javak visszaírt terven felüli értékcsökkenése
92334_____ Tárgyi eszközök visszaírt terven felüli értékcsökkenése
9234______ Kártérítések e/bevételei
9235______ Adók, illetékek, díjak, hozzájárulások, visszatérítések e/be
9236______ Eszközök leltártöbblete
92361_____ Vásárolt készletek nyereségjellegű leltárértékelési különböz
92362_____ Áruk nyereségjellegű leltárértékelési különbözete
9237______ Követelésekhez kapcsolódó egyéb e/bevételek
9239______ Különféle egyéb e/bevételek
93________ Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei
931_______ Kapott (járd) osztalék és részesedés
932_______ Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bev
933_______ Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei
9331______ Tulajdoni részesedések, értékpapírok árfolyamnyeresége
9332______ Átváltáskori, értékeléskori árfolyamnyereség
9333______ Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kapcs.bev.
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9339______ Egyéb pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei
94________ Rendkívüli eredményszemléletű bevételek
941_______ Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei
9411______ ÁH-n belülről egyéb végleges felhalmozási c. tám-k bevételei
9412______ ÁH-n kívülről egyéb végleges felhalmozási c. átvett pénzeszk
942_______ Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek
9421______ Térítés nélkül átvett eszközök értéke
9422______ Ajándékként, hagyatékként kapott, fellelt eszk. piaci értéke
9423______ Különféle egyéb rendkívűli eredményszemléletű bevételek
94231_____ Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek
942311____ Egyéb különféle felhalmozási célú támogatások e/bevételei
942312____ Gazdasági társaságokkal kapcsolatos rendkívüli e/bevételek
9423121___ Társaságba bevitt eszközök létesítő okiratban meghat.értéke
9423122___ Megszűnt részesedés ellenében kapott eszközök és átvett köte
9423123___ Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont részesedé
9423124___ Átalakuláskor a megszűnt részesedésre jutó - végleges vagyon
942313____ Kötelezettségekkel kapcsolatos rendkívüli e/bevételek
9423131___ Tartozásátvállalás során - ellentételezés nélkül - átvállalt
9423132___ Tartozásátvállalás során - ellentételezés nélkül - átvállalt
9423133___ Hitelező által elengedett kötelezettség értéke
9423134___ Elévült köt. összege, ha beszerzett eszközhöz kapcsolódik
9423135___ Elévült köt.összege, ha beszerzett eszközhöz nem kapcsolódik
942314____ Különféle sajtos rendkívüli e/bevételek
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