
Kedves Tagok, 

  

Korábbi tájékoztatónkban ígértünk újabb információkat a 2020.évi zárásra és a maradványra 
vonatkozóan. Ezzel kapcsolatban jelezni kívánjuk számotokra, hogy a Magyar Közlöny 292. 
számában megjelentek az államháztartási számvitelre vonatkozó jogszabályok módosításai. 

  

Levelünkhöz csatoljuk: 

–         az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet és a Beruházás 

Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról 
szóló 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendeletet, valamint 

–         az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező 

elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet módosításáról szóló 14/2020. 
(XII. 28.) PM rendeleteket. 

Emellett elérhető a https://allamhaztartas.kormany.hu/szakmai-tajekoztatok-utmutatok 
útvonalon a jogszabályi módosításokkal kapcsolatos rövid összefoglaló is, amely részletezi a 
2020. évben egyszeri lehetőségként lehetővé tett, az államháztartás mindkét alrendszerében a 
korábbi évek helytelen könyveléséből, vagy az átmeneti szabályok figyelmen kívül hagyásából 
származó eltérések miatti „fiktív”, de jogszabályi előírásoknak megfelelően nem helyesbíthető 
maradványok kezelését azzal, hogy átmeneti szabály keretén belül az Áhsz. egyszeri 
lehetőséget biztosít a 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása 
során alkalmazandó korrekció végrehajtására. Ezen tájékoztatót is csatoljuk levelünkhöz. 

Üdvözlettel: 

Törökné Kaufmann Zsuzsanna                     Béres Margit                         Imre Tímea 

            leköszönő elnök       elnök          jelölt elnök                              

https://allamhaztartas.kormany.hu/szakmai-tajekoztatok-utmutatok
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Megjelent az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11. ) Korm. rendelet idei 

módosítása 

A Magyar Közlöny 2020. évi 292. számában kihirdetésre került az államháztartás 

számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) idei módosításait 

tartalmazó az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet és a 

Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 

módosításáról szóló 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet. Az Áhsz. módosítás tartalmaz már a 

2020. év vonatkozásában is új előírásokat. Ezek közül a két legfontosabb változást, amelyeket 

legkésőbb az Áhsz. 39. § (1a) bekezdés a) pontja szerinti időpontig a 2020. évi könyvekben is 

el kell számolni, az alábbiakban ismertetjük.  

I. Az Áhsz. kiegészült egy átmenti rendelkezéssel, mely következtében 2020. évben egyszeri 

lehetőség nyílik az államháztartás mindkét alrendszerében a korábbi évek helytelen 

könyveléséből, vagy az átmeneti szabályok figyelmen kívül hagyásából származó 

eltérések miatti „fiktív”, de jogszabályi előírásoknak megfelelően nem helyesbíthető 

maradványok kezelésére, azzal, hogy átmeneti szabály keretén belül az Áhsz. egyszeri 

lehetőséget biztosít a 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása 

során alkalmazandó korrekció végrehajtására. Ezzel egységesen minden maradvány 

kimutatásra kötelezett államháztartási szervezetnél a maradvány pozitív összege meg fog 

egyezni a korrigált záró pénzeszközzel (hasonlóan a 2014. évi maradványigénybevételi 

előíráshoz), amelynek összegét az Áhsz. 17. melléklet 4. pont új d) alpontja szerint kell 

levezetni a 2020. évi 12. havi időközi költségvetési jelentés részeként a KGR-K11 

rendszerben publikált technikai űrlap szerint. A fentiek alapján tehát a költségvetési 

számvitelben a valós, pénzben is meglévő, pozitív összegű maradvány kerül elszámolásra. 

Ezzel összefüggésben, mind a zárszámadási törvényben, mind a zárszámadási 

rendeletben/határozatban a korrigált maradványokat is szükséges szerepeltetni. Az 

elvégzett korrekció összegét az Áhsz. 10. mellékletének vonatkozó módosítása alapján az 

éves költségvetési beszámoló 17/a. űrlap 86. során tájékoztató adatként is be kell mutatni. 

Emellett felhívjuk a figyelmet arra is, hogy az elvégzett, a Magyar Államkincstár által 

jóváhagyott maradványkorrekcióról az Áhsz. 31. §-a szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni, 

melyről az irányító szervet, a képviselő-testületet, a közgyűlést legkésőbb 2021. január 31-

éig tájékoztatni szükséges. A maradványkorrekció bevételi és kiadási előirányzatként 

történő figyelembe vételekor az irányító szerv, a képviselő-testület, a közgyűlés 

rendelkezései szerint kell eljárni.  

A korrigált záró pénzeszköz és a maradvány összege közötti eltérés rendezését 

természetesen az államháztartás szervezetének a könyvelésében is rendezni kell az 

alábbiak szerint: 

1. Abban az esetben, ha a korrigált záró pénzeszköz nagyobb, mint a 2019. évi éves 

költségvetési beszámoló 07. Maradványkimutatás űrlap C) Összes maradvány 

sorában kimutatott összeg, úgy az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb 

gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) 

NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 1. melléklet XII. EGYÉB 
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GAZDASÁGI ESEMÉNYEK ELSZÁMOLÁSAI fejezet, N) Maradvány 

elszámolása cím 1. pont c) és d) alpontjai szerint kell eljárni.  

 

Például: 

A korrigált 2019. évi záró pénzeszköz összege 52 millió Ft, a 2019. évi 

költségvetési beszámolóban szereplő 07. Maradványkimutatás űrlap C) Összes 

maradvány sor összege 50 millió Ft, akkor az alábbi könyvelési feladatot kell 

elvégezni. 

 

1. Költségvetési maradvány elszámolása a költségvetési számvitel szerint 

 

c) Követelésként T 0981312 – K 0041 2 000 000 Ft 

d) Teljesítésként T 005 – K 0981313  2 000 000 Ft 

 

2. Ha viszont a korrigált záró pénzeszköz kevesebb, mint a 2019. évi éves 

költségvetési beszámoló 07. Maradványkimutatás űrlap C) Összes maradvány 

sorában kimutatott összeg, úgy az NGM rendelet 1. melléklet XII. EGYÉB 

GAZDASÁGI ESEMÉNYEK ELSZÁMOLÁSAI fejezet, N) Maradvány 

elszámolása cím 1. pont c) és d) alpontjaiban meghatározottak 

visszakönyvelésével kell korrigálni a már igénybevett 2019. évi maradványt. 

Például: 

A korrigált 2019. évi záró pénzeszköz összege 48 millió Ft, a 2019. évi 

költségvetési beszámolóban szereplő 07. Maradványkimutatás űrlap C) Összes 

maradvány sor összege 50 millió Ft, akkor az alábbi könyvelési feladatot kell 

elvégezni. 

1. Költségvetési maradvány elszámolása a költségvetési számvitel szerint 

 

c) Követelésként T 0041 – K 0981312 2 000 000 Ft  

d) Teljesítésként T 0981313 – K 005  2 000 000 Ft 

 

Természetesen figyelemmel kell lenni a költségvetési maradvány és a vállalkozási 

tevékenység maradványa közötti megbontásra is. A fenti példákban az egyszerűség 

érdekében a 2019. évi költségvetési beszámoló 07. Maradványkimutatás űrlap C) Összes 

maradvány sora szerinti összegeken csak alaptevékenységgel kapcsolatos maradványt 

értünk. A vállalkozási maradvány igénybevételének korrigálását is a fenti példák szerint 

kell elvégezni, azzal a különbséggel, hogy a 0981312. és a 0981313. nyilvántartási számlák 

helyett a 0981322. és a 0981323. nyilvántartási számlákat kell alkalmazni. 

Azon szervezeteknél, ahol a 2019. évi beszámoló 07/A Maradványkimutatás űrlap C) 

Összes maradvány sorában szereplő összeg megegyezik a KGR-K11 rendszerben publikált 

technikai űrlap szerinti 37. sor adatával – azaz az Áhsz. 56/A. § szerinti korrekció értéke 

nulla – nem keletkezik a fentiek szerinti könyvelési elszámolás és a 2020. évi éves 

költségvetési beszámoló 17/a. űrlap 86. sorában sem kell adatot szolgáltatniuk. 
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II. 2020. év tekintetében megváltozik a befektetési jegyekkel kapcsolatos számviteli 

nyilvántartási kötelezettség is. A Magyarország 2021. évi központi költségvetésének 

megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény 2020. július 15-i hatálybalépésével év 

közben módosult az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: 

Áht.) befektetési jegyekre vonatkozó szabályrendszere, változott a befektetési jegyekkel 

kapcsolatos kiadások és bevételek közgazdasági besorolása. A módosítás hatálybalépését 

követően a befektetési jegyekkel kapcsolatos kiadásokat és bevételeket az Áht. 6. §-a 

alapján egységesen költségvetési tételként kell kimutatni az államháztartás központi és 

önkormányzati alrendszerében. A módosításból következően a 2020. évre vonatkozó 

éves költségvetési beszámoló mérlegében a befektetési jegyek csak a tartós részesedések 

vagy a nem tartós részesedések között szerepelhetnek. Ennek értelmében a forgatási célú 

hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok között kimutatott befektetési jegyek állományát át 

kell sorolni mind az analitikus nyilvántartások, mind a főkönyvi nyilvántartások esetében, 

melyet legkésőbb az Áhsz. 53. § (8) bekezdése szerinti feladatok között kell elvégezni. 

Ezzel együtt a befektetési jegyekkel kapcsolatos 2020. július 15-én fennálló, nem rendezett 

követelések, kötelezettségvállalások és kötelezettségek állományának átsorolásáról is 

gondoskodni szükséges. A 2020. július 15. utáni befektetési jegyekkel kapcsolatos 

gazdasági események helyesbítését legkésőbb az Áhsz. 39. § (1a) bekezdés a) pontja 

szerinti határidőig el kell végezni.  
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A Kormány 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet és a Beruházás Előkészítési Alap 
felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a  számvitelről szóló 2000.  évi C.  törvény 178.  § (1)  bekezdés a) és c)  pontjában, valamint az  államháztartásról szóló 2011.  évi 
CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. és 34. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 12. § és a 13. § tekintetében a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 77. § (1) bekezdés 
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(Éves költségvetési beszámoló készül)
„d) az 1. melléklet szerinti központi kezelésű előirányzatok elemi költségvetéséről, az 1. melléklet szerinti központi 
kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos finanszírozási bevételekről és kiadásokról és a  10.  § (3)  bekezdése szerint 
azok mérlegében kimutatható vagyonról azok egészére, valamint az  1.  mellékletbe és az  e)  pontba nem tartozó 
szervezetek kezelésében álló központi kezelésű előirányzatok elemi költségvetéséről és a 10. § (3) bekezdése szerint 
azok mérlegében kimutatható vagyonról, irányító szervenként,”

2. §  Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 11.  § (9c)  bekezdés c)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Az egyéb tartós részesedések között kell kimutatni)
„c) a nem gazdasági társaságban, társulásban, nemzetközi szervezetben fennálló tulajdoni részesedést jelentő tartós 
befektetéseket, ideértve a tartós befektetési jegyeket is.”

3. §  Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 12. § (11) és (12) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezések lépnek:
„(11) A  mérlegben a  nem tartós részesedések között az  olyan nem tartós befektetési jegyeket és tulajdoni 
részesedést jelentő befektetéseket kell kimutatni, amelyeket egy éven belül értékesíteni szándékoznak.
(12) A mérlegben a forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok között az olyan hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírokat kell kimutatni, amelyek lejárata, beváltása a  mérleg fordulónapját követő költségvetési évben 
esedékes, vagy azokat a  mérleg fordulónapját követő költségvetési évben értékesíteni szándékoznak. A  forgatási 
célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok között el kell különíteni a  kárpótlási jegyeket, a  kincstárjegyeket, 
az államkötvényeket és a helyi önkormányzatok kötvényeit.”

4. §  Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 25.  § (9a)  bekezdés c)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek között kell elszámolni)
„c) az  immateriális jószág, a  tárgyi eszköz értékesítése esetén (ideértve azt is, ha az  immateriális jószág, a  tárgyi 
eszköz a  mérlegben, a  könyvekben nincs kimutatva), továbbá az  immateriális jószág, a  tárgyi eszköz Szt. 72.  § 
(4) bekezdés a) pontja szerinti jogcímen történő átadása esetén az értékesítésből, az átadásból származó bevétel és 
a könyv szerinti érték különbözetét, amennyiben a bevétel meghaladja a könyv szerinti értéket, az értékesítéskor, 
az átadáskor,”

5. § (1) Az  államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 26.  § (10a)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(10a) Az egyéb ráfordítások között kell elszámolni
a) az  immateriális jószág, a  tárgyi eszköz értékesítése esetén (ideértve azt is, ha az  immateriális jószág, a  tárgyi 
eszköz a  mérlegben, a  könyvekben nincs kimutatva), továbbá az  immateriális jószág, a  tárgyi eszköz Szt. 72.  § 
(4)  bekezdés a)  pontja szerinti jogcímen történő átadása esetén az  értékesítésből, az  átadásból származó bevétel 
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és a könyv szerinti érték különbözetét, amennyiben a könyv szerinti érték meghaladja a bevételt az értékesítéskor, 
az átadáskor,
b) a hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett – részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő – eszközök 
könyv szerinti értékét, és
c) a (11) bekezdés szerinti különféle egyéb ráfordításokat.”

 (2) Az  államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 26.  § (11a)  bekezdés e)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A más különféle egyéb ráfordítások között kell elszámolni)
„e) az  eredeti követelést engedményezőnél (eladónál) az  engedményezett (átruházott) követelés engedményes 
által elismert értékének és könyv szerinti értékének a különbözetét, amennyiben a könyv szerinti érték meghaladja 
az elismert értéket, a követelés átruházásakor,”

6. §  Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 32. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Az  Ávr. 32/A.  §-a szerinti esetben a  technikai szervezet éves költségvetési beszámolóját a  fejezetet irányító 
szerv a költségvetési év első napját követő 60 napon belül a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató 
rendszerbe feltölti.”

7. §  Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 47. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a  tulajdonos, tulajdonosi joggyakorló szervezet államháztartáson kívüli szervezet részére vagyonelemek 
bizalmi vagyonkezelésbe adásáról rendelkezik, az  érintett vagyonelemek bruttó értékét és elszámolt 
értékcsökkenését, értékvesztését a bizalmi vagyonkezelésbe adáskor köteles a könyveiből kivezetni, és azok bruttó 
értékét a 0. számlaosztály befektetett eszközei között nyilvántartani.”

8. §  Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet a következő 56/A. §-sal egészül ki:
„56/A.  § (1) Az  54.  § (4)  bekezdésében előírt előző évi maradvány igénybevételének 2020.  évi könyvelése során 
–  eltérően a  44.  § (2)  bekezdés h)  pontjában foglaltaktól – a  32. és 33.  § szerinti, 2019.  évi záró főkönyvi kivonat 
adatai alapján a  17.  melléklet 4.  pont d)  alpontja szerint számított és jegyzőkönyvezett korrigált záró pénzeszköz 
értékét (a  továbbiakban: korrekció) kell figyelembe venni, amennyiben az  pozitív, és eltér a  2019.  évi éves 
költségvetési beszámolóban a Maradványkimutatás űrlap C) Összes maradvány sorában kimutatott összegétől.
(2) A  Kincstár az  (1)  bekezdés szerinti korrekció összegét, valamint annak a  17.  melléklet 4.  pont d)  alpontja 
szerinti levezetését e § hatálybalépését követő 15 napon belül közzéteszi a Kincstár által működtetett elektronikus 
adatszolgáltató rendszerben.
(3) A (2) bekezdés szerinti korrekcióról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyről az irányító szervet, a képviselőtestületet, 
a közgyűlést legkésőbb 2021. január 31-ig tájékoztatni kell. A jegyzőkönyv készítésére és aláírására a 31. § előírásait 
kell alkalmazni. A  jegyzőkönyv korrekcióként a  Kincstár által közzétett összeget tartalmazhatja. A  jegyzőkönyv 
egy-egy eredeti vagy elektronikus példányát legkésőbb 2021. január 31-ig meg kell küldeni az  irányító szervnek, 
valamint a Kincstárnak.
(4) A  helyi önkormányzat, a  nemzetiségi önkormányzat, a  társulás és a  térségi fejlesztési tanács, valamint 
az  irányításuk alá tartozó költségvetési szerv az  (1)  bekezdés szerint elvégzett korrekciót átvezeti az  Áht. 34.  § 
(4) bekezdésében meghatározottak szerint.
(5) A  központi alrendszerbe tartozó költségvetési szerv, a  fejezeti kezelésű előirányzat, az  elkülönített állami 
pénzalap és a  társadalombiztosítás pénzügyi alapja esetében az  Áht. 90.  § (3)  bekezdés b)  pontja szerinti, 
2020.  évre  vonatkozó tájékoztatás során az  (1)  bekezdés alapján könyvelt igénybe vett maradvány összegét is 
szerepeltetni kell.”

9. § (1) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
1. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
2. 1. melléklete helyébe a 2. melléklet,
3. 2. melléklete helyébe a 3. melléklet,
4. 2. melléklete helyébe a 4. melléklet és
5. 4. melléklete helyébe a 6. melléklet
lép.
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 (2) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
1. 4. melléklete az 5. melléklet,
2. 5. melléklete a 7. melléklet,
3. 10. melléklete a 8. melléklet,
4. 14. melléklete a 9. melléklet,
5. 15. melléklete a 10. melléklet,
6. 15. melléklete a 11. melléklet,
7. 16. melléklete a 12. melléklet,
8. 16. melléklete a 13. melléklet és
9. 17. melléklete a 14. melléklet
szerint módosul.

10. §  Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
 1. 1.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában az „érintően megállapított hibák, hibahatások együttes” szövegrész helyébe 

az „érintően a pénzügyi számvitelben megállapított hibák, hibahatások abszolút értékének együttes” szöveg,
 2. 2.  § (1)  bekezdésében a  „2007.  évi CVI.  törvény 3.  § (1)  bekezdésében” szövegrész helyébe a  „2007.  évi 

CVI. törvény 3. § (1) és (5) bekezdésében” szöveg,
 3. 6.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a  „pénzügyi alapjaiként,” szövegrész helyébe a  „pénzügyi alapjaiként, ha 

egy fejezeten belül több fejezetet irányító szerv kerül kijelölésre, akkor fejezetet irányító szervenként,” szöveg,
 4. 6.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a  „fejezetenként,” szövegrész helyébe a  „fejezetenként, amennyiben 

egy fejezeten belül több fejezetet irányító szerv kerül kijelölésre, akkor fejezetet irányító szervenként,” szöveg,
 5. 25.  § (9a)  bekezdés b)  pontjában a „B411. Egyéb működési bevételek, B51. Immateriális javak értékesítése, 

B52. Ingatlanok értékesítése, B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése,” szövegrész helyébe a „B411. Egyéb 
működési bevételek [ide nem értve a rovat leírásának i) pontjában szereplő gazdasági eseményt],” szöveg,

 6. 25.  § (9a)  bekezdés f )  pontjában a „bekezdés k) és l)  pontjában” szövegrész helyébe a „bekezdés d), k) és 
l) pontjában” szöveg,

 7. 27. § (5b) bekezdés b) pontjában a „b) és d)” szövegrész helyébe a „b)–d)” szöveg,
 8. 27. § (6) bekezdés c) pontjában az „a befektetési” szövegrész helyébe az „a forgóeszközök között kimutatott 

befektetési” szöveg,
 9. 30/A.  § e)  pontjában a „Kincstár által” szövegrész helyébe a „Kincstár vagy a  fejezetet irányító szerv által” 

szöveg,
10. 33. § (2) bekezdésében a „Kincstár a” szövegrész helyébe a „Kincstár vagy a fejezetet irányító szerv a” szöveg,
11. 37. § (7) bekezdésében a „beszámolókat és a 13. mellékletben foglaltak alapján a Gst. szerinti államadósságról 

szóló kimutatást az” szövegrész helyébe a „beszámolókat az” szöveg,
12. 43.  § (7a)  bekezdésében az  „esedékes kötelezettségvállalást” szövegrész helyébe az  „esedékes végleges 

kötelezettségvállalást” szöveg,
13. 48.  § (10)  bekezdés ib)  pontjában az „a Gst. 3.  § (1)  bekezdés g)  pontja” szövegrész helyébe az „a Gst. 8.  § 

(2) bekezdés g) pontja” szöveg és
14. 53. § (1) bekezdésében az „a (3) bekezdés b) és c) pontja szerinti könyvviteli zárlat alátámasztására” szövegrész 

helyébe az „a (3) bekezdés szerinti könyvviteli zárlat alátámasztására” szöveg
lép.

11. § (1) Hatályát veszti az  államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 33.  § (3)  bekezdésében 
az „A  Kincstár általi felülvizsgálat során jóváhagyott éves költségvetési beszámolót harminc  napon belül meg kell 
küldeni az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszternek is.” szövegrész.

 (2) Hatályát veszti az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
1. 56. § (2) bekezdése,
2. 13. melléklete,
3. 15. melléklet K9121. pont b) alpontja,
4. 15. melléklet K9124. pont c) alpontja,
5. 15. melléklet B8121. pont b) alpontja.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 292. szám 11147

2. A Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása

12. §  A Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 10.  §-a a  következő 
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E  rendeletnek az  államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet és a  Beruházás 
Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 678/2020. (XII. 28.) 
Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 2. § (2) bekezdését minden olyan, a Kormány határozatán 
alapuló előkészítési ügyben is alkalmazni kell, amelynél az előkészítési fázisok teljesítésének véghatárideje a Módr2. 
hatálybalépése napját követően jár le.”

13. §  A Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 2.  § (2)  bekezdés nyitó 
szövegrészében a „fázisaihoz biztosítható fedezetet” szövegrész helyébe a „fázisaihoz és az  ezek forrását biztosító 
ügyletekhez az  Áht. 79.  § (5)  bekezdése alapján kapcsolódó fizetési kötelezettségekhez biztosítható fedezet” 
szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 4–6. §, a 9. § (1) bekezdés 2., 4. és 5. pontja, valamint a 9. § (2) bekezdés 2., 6. és 8. pontja, a 10. § 5. és 6. pontja, 

a 11. § (2) bekezdés 1. és 3–5. pontja, a 2. melléklet, a 4. melléklet, a 6. melléklet, a 7. melléklet, a 11. melléklet és 
a 13. melléklet 2021. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

A KINCSTÁR BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖRÉBE TARTOZÓ KÖZPONTI KEZELÉSŰ 
ELŐIRÁNYZATOK

 1. Az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
 2. az Áht. 14. § (4) bekezdés c) és d) pontja szerinti fejezetekbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
 3. a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet I.  fejezet 8., 9. és 11. címébe tartozó központi kezelésű 

előirányzatok,
 4. a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet XI.  fejezet 32. cím 4.  alcímébe tartozó központi kezelésű 

előirányzatok,
 5. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XIV. fejezet 21. cím 1. és 3. alcímébe tartozó központi kezelésű 

előirányzatok,
 6. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XV. fejezet 26. cím 2. alcím 3. és 4. jogcímcsoportjába tartozó 

központi kezelésű előirányzatok,
 7. a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet XVII.  fejezet 21. cím 1., 4. és 5.  alcímébe tartozó központi 

kezelésű előirányzatok,
 8. a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet XVIII.  fejezet 8. cím 1.  alcímébe tartozó központi kezelésű 

előirányzatok,
 9. a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet XX.  fejezet 21. cím 1.  alcímébe tartozó központi kezelésű 

előirányzatok,
 10. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XXII.  fejezet 21. cím 2–4. alcímébe tartozó központi kezelésű 

előirányzatok,
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 11. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XLIII.  fejezet 1. cím 2. alcím 2.  jogcímcsoport 3. jogcímébe és 
a 6. cím 1. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

 12. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XLV. fejezet 3. címébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
 13. a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet XLVI.  fejezet 1–4. címébe tartozó központi kezelésű 

előirányzatok,
 14. a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet XLVII.  fejezet 1. címébe tartozó központi kezelésű 

előirányzatok, valamint
 15. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XLVIII. fejezetébe tartozó központi kezelésű előirányzatok.”

2. melléklet a 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

A KINCSTÁR BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖRÉBE TARTOZÓ KÖZPONTI KEZELÉSŰ 
ELŐIRÁNYZATOK

 1. Az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
 2. az Áht. 14. § (4) bekezdés c) és d) pontja szerinti fejezetekbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
 3. a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet I.  fejezet 8., 9. és 11. címébe tartozó központi kezelésű 

előirányzatok,
 4. a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet XI.  fejezet 32. cím 4.  alcímébe tartozó központi kezelésű 

előirányzatok,
 5. a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet XIV.  fejezet 21. cím 3.  alcímébe tartozó központi kezelésű 

előirányzatok,
 6. a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet XV.  fejezet 26. cím 2.  alcím 3.  jogcímcsoportjába tartozó 

központi kezelésű előirányzatok,
 7. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XVII. fejezet 21. cím 1. és 5. alcímébe tartozó központi kezelésű 

előirányzatok,
 8. a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet XX.  fejezet 21. cím 1.  alcímébe tartozó központi kezelésű 

előirányzatok,
 9. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XXII. fejezet 21. cím 2. és 4. alcímébe tartozó központi kezelésű 

előirányzatok,
 10. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XLIII. fejezet 1. cím, 2. alcím 2. jogcímcsoport 3. jogcímébe és 

a 6. cím 1. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
 11. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XLVII. fejezet 1. cím 1., 37. alcímébe, a 3. cím 3. alcímébe tartozó 

központi kezelésű előirányzatok,
 12. a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet XLVIII.  fejezet 1. és 2.  alcímébe tartozó központi kezelésű 

előirányzatok, valamint
 13. a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet LXXII.  fejezet 2. címébe tartozó központi kezelésű 

előirányzatok.”
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3. melléklet a 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

A KINCSTÁR BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖRÉBE TARTOZÓ KÖZPONTI KEZELÉSŰ 
ELŐIRÁNYZATOKKAL KAPCSOLATOS NYILVÁNTARTÁSI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEK

Sor-  

szám

Címrendi besorolás Adatszolgáltatásra kötelezett Adatszolgáltatási kör Adatszolgáltatás gyakorisága

1. 2. 3. 4.

1. IX. fejezet Belügyminisztérium

A biztosított támogatásokról szóló 

kötelezettségvállalások (támogatói okiratok, 

támogatási szerződések) adatai

Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban

2. XI. fejezet 32. cím 4. alcím kezelő szerv

A települési és területi nemzetiségi 

önkormányzatok támogatásával kapcsolatos 

kötelezettségek és követelések adatai

Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban

3.
XIV. fejezet 21. cím 

1. alcím
Belügyminisztérium

A cím terhére vállalt kötelezettségek adatai, 

a kifizetésekkel kapcsolatos követelések

Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban

4.
XIV. fejezet 21. cím 

3. alcím
kezelő szerv

A roma települési és területi nemzetiségi 

önkormányzatok támogatásával kapcsolatos 

kötelezettségek és követelések adatai

Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban

5.

XVII. fejezet 21. cím 1. és 

5. alcím; XVIII. fejezet 

8. cím 1. alcím; XLII. fejezet 

1. cím 1–6. és 818. alcím, 

23. cím, 4. cím 1. alcím 

9. jogcímcsoport, 2. alcím 

2. jogcímcsoport, 7. cím 

2. alcím, 31. cím 32. cím 

1. alcím 12., 22., 26. és 

28. jogcímcsoport, 33. cím 

1015. alcím; LXVI. fejezet 

24. cím

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Az előzetes elemi költségvetés, elemi költségvetés 

elkészítéséhez szükséges adatok

Az előzetes elemi 

költségvetés, elemi 

költségvetés elkészítésének 

határidejét megelőző 

8. napig

6.

Az adókkal, vámokkal, illetékekkel, termékdíjjal, 

kapcsolódó közhatalmi bevételekkel 

(pótlékok, bírságok) kapcsolatos követelések 

és kötelezettségek, a tartozások fejében átvett 

eszközökkel kapcsolatos adatok. A vállalkozások 

folyó támogatásához kapcsolódó követelések és 

kötelezettségvállalások.

Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban

7.

XX. fejezet 21. cím 1. alcím 

1. jogcímcsoport 8. jogcím 

3. jogcímcsoport 8. jogcím

fővárosi és megyei 

kormányhivatalok

A jogtalanul igénybe vett ellátásokkal kapcsolatos 

követelések és a kötelezettségek adatai

Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban

8.
XXII. fejezet 21. cím 

3. alcím
Miniszterelnöki Kormányiroda

A cím terhére vállalt kötelezettségek adatai, 

a kifizetésekkel kapcsolatos követelések

Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban

9.

XLI. fejezet Államadósság Kezelő Központ Zrt.

Az előzetes elemi költségvetés, elemi költségvetés 

elkészítéséhez szükséges adatok

Az előzetes elemi 

költségvetés, elemi 

költségvetés elkészítésének 

határidejét megelőző 

8. napig

10.

A hitelekkel, kölcsönökkel, értékpapírokkal, 

más finanszírozási célú műveletekkel 

(pl. betételhelyezéssel, visszavonással, fedezeti 

ügyletekkel) kapcsolatos követelések és 

kötelezettségek, egyéb eszközök (pl. értékpapírok, 

betétek, devizaszámlák) adatai

Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban

11. XLII. fejezet 1. cím 7. alcím
Magyar Bányászati és Földtani 

Szolgálat

Bányajáradék beszedésével kapcsolatos 

követelések és kötelezettségek

Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban

12.
XLII. fejezet 4. cím 2. alcím 

1. és 3. jogcímcsoport

A bírságot, egyéb központosított 

bevételt beszedő szervezet

A bevételekkel kapcsolatos követelések és 

kötelezettségek adatai

Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban

13.
XLII. fejezet 4. cím 2. alcím 

4. és 6. jogcímcsoport
kezelő szervezet

A bevételekkel kapcsolatos követelések és 

kötelezettségek adatai

Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban
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14. XLII. fejezet 29. cím

lakáscélú állami támogatások 

ügyében eljáró szerv

Lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos 

és jogtalanul igénybe vett lakáscélú állami 

támogatásokkal kapcsolatos követelések és 

a kötelezettségek adatai

Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban

lakáscélú állami támogatások 

ügyében eljáró szerv, Erste 

Lakástakarék-pénztár Zrt., 

Fundamenta-Lakáskassza Zrt., 

OTP Lakás-takarékpénztár Zrt., 

Aegon Magyarország Lakás-

takarékpénztár Zrt.

Lakás-előtakarékosság jogtalanul igénybe vett 

állami támogatásával kapcsolatos követelések és 

kötelezettségek adatai

15.
XLII. fejezet 33. cím  

3. és 4. alcím

Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.

Magyar Export-Import Bank Zrt.

A biztosított támogatásokról szóló 

kötelezettségvállalások (támogatói okiratok, 

támogatási szerződések) adatai.

Állami kezességbeváltásból eredő követelések, 

a kamatkiegyenlítési rendszer keretében fennálló 

követelések és kötelezettségek, a kárkintlévőség, 

egyéb állammal szembeni követelések és 

kötelezettségek adatai.

Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban

16.
XLII. fejezet 33. cím 

5. alcím
Garantiqa Hitelgarancia Zrt.

A biztosított támogatásokról szóló 

kötelezettségvállalások (támogatói okiratok, 

támogatási szerződések) adatai.

Az állam által vállalt kezesség és viszontgarancia 

érvényesítéséből származó követelések és 

kötelezettségek adatai. 

Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban

17.
XLII. fejezet 33. cím 

7. alcím

Agrár-vállalkozási Hitelgarancia 

Alapítvány

A biztosított támogatásokról szóló 

kötelezettségvállalások (támogatói okiratok, 

támogatási szerződések) adatai.

Az állam által vállalt kezesség és viszontgarancia 

érvényesítéséből származó követelések és 

kötelezettségek adatai.

Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban

18. XLII. fejezet 37. cím Pénzügyminisztérium

Az Európai Unió költségvetéséhez való 

hozzájárulásokkal kapcsolatos követelések és 

kötelezettségek

Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban

19. nincs címrendhez kötve Magyar Nemzeti Bank
Auditált éves beszámoló az állami részesedés 

értékeléséhez

Évente egyszer, a beszámoló 

elfogadását követően 

20. nincs címrendhez kötve
fővárosi és megyei 

kormányhivatalok

Kibocsátott kárpótlási jegyek be nem váltott 

állománya adatai

Negyedévente egyszer, 

a Kincstár által megállapított 

időpontban

21. nincs címrendhez kötve

európai uniós támogatások 

pénzügyi lebonyolításában, illetve 

ehhez kapcsolódó beszámolási 

és könyvvezetési kötelezettség 

teljesítésében részt vevő 

szervezetek

Az európai uniós támogatásokhoz kapcsolódó 

követelések és kötelezettségek adatai.

A központi költségvetés által korábban 

megelőlegezett, lezárt EU-s támogatási 

konstrukciókhoz kapcsolódó átadásra kerülő 

Európai Unióval szembeni követelések adatai.

Negyedévente egyszer, 

a Kincstár által megállapított 

időpontban

”
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4. melléklet a 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

A KINCSTÁR BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖRÉBE TARTOZÓ KÖZPONTI KEZELÉSŰ 
ELŐIRÁNYZATOKKAL KAPCSOLATOS NYILVÁNTARTÁSI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEK

Sor- 

szám

Címrendi besorolás Adatszolgáltatásra kötelezett Adatszolgáltatási kör Adatszolgáltatás gyakorisága

1. 2. 3. 4.

1. IX. fejezet Belügyminisztérium

A biztosított támogatásokról szóló 

kötelezettségvállalások (támogatói okiratok, 

támogatási szerződések) adatai

Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban

2. XI. fejezet 32. cím 4. alcím kezelő szerv

A települési és területi nemzetiségi 

önkormányzatok támogatásával kapcsolatos 

kötelezettségek (támogatói okiratok) és 

a kifizetésekkel kapcsolatos követelések adatai

Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban

3.
XIV. fejezet 21. cím 

3. alcím
kezelő szerv

A roma települési és területi nemzetiségi 

önkormányzatok támogatásával kapcsolatos 

kötelezettségek (támogatói okiratok) és 

a kifizetésekkel kapcsolatos követelések adatai

Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban

4.

XVII. fejezet 21. cím 1. és 

5. alcím; XLII. fejezet 

1. cím 1–5. és 816. alcím, 

2–3. cím, 4. cím 2. alcím 

2. jogcímcsoport, 

7. cím 2. alcím, 31. cím, 

32. cím 1. alcím 12., 

22. jogcímcsoport; 

XLVII. fejezet 1. cím 

3. alcím; LXXII. fejezet 

2. cím 2. és 3. alcím

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Az előzetes elemi költségvetés, elemi költségvetés 

elkészítéséhez szükséges adatok

Az előzetes elemi 

költségvetés, elemi 

költségvetés elkészítésének 

határidejét megelőző 

8. napig

5.

Az adókkal, vámokkal, illetékekkel, termékdíjjal, 

kapcsolódó közhatalmi bevételekkel 

(pótlékok, bírságok) kapcsolatos követelések 

és kötelezettségek, a tartozások fejében átvett 

eszközökkel kapcsolatos adatok. A vállalkozások 

folyó támogatásához kapcsolódó követelések és 

kötelezettségvállalások.

Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban

6.

XX. fejezet 21. cím 

1. alcím 1. jogcímcsoport 

8. jogcím, 

3. jogcímcsoport 2. jogcím

fővárosi és megyei 

kormányhivatalok

A jogtalanul igénybe vett ellátásokkal kapcsolatos 

követelések és a kötelezettségek adatai

Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban

7.

XLI. fejezet Államadósság Kezelő Központ Zrt.

Az előzetes elemi költségvetés, elemi költségvetés 

elkészítéséhez szükséges adatok

Az előzetes elemi 

költségvetés, elemi 

költségvetés elkészítésének 

határidejét megelőző 

8. napig

8.

A hitelekkel, kölcsönökkel, értékpapírokkal, 

más finanszírozási célú műveletekkel 

(pl. betételhelyezéssel, visszavonással, fedezeti 

ügyletekkel) kapcsolatos követelések és 

kötelezettségek, egyéb eszközök (pl. értékpapírok, 

betétek, devizaszámlák) adatai

Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban

9. XLII. fejezet 1. cím 7. alcím
Magyar Bányászati és Földtani 

Szolgálat

Bányajáradék beszedésével kapcsolatos 

követelések és kötelezettségek

Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban

10.
XLII. fejezet 4. cím 2. alcím 

1. és 3. jogcímcsoport

A bírságot, egyéb központosított 

bevételt beszedő szervezet

A bevételekkel kapcsolatos követelések és 

kötelezettségek adatai

Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban

11.
XLII. fejezet 4. cím 2. alcím 

4. és 6. jogcímcsoport
kezelő szervezet

A bevételekkel kapcsolatos követelések és 

kötelezettségek adatai

Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban
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12.
XLII. fejezet 33. cím 3. és 

4. alcím

Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.

Magyar Export-Import Bank Zrt.

A biztosított támogatásokról szóló 

kötelezettségvállalások (támogatói okiratok, 

támogatási szerződések) adatai.

Állami kezességbeváltásból eredő követelések, 

a kamatkiegyenlítési rendszer keretében fennálló 

követelések és kötelezettségek, a kárkintlévőség, 

egyéb állammal szembeni követelések és 

kötelezettségek adatai.

Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban

13.
XLII. fejezet 33. cím 

5. alcím
Garantiqa Hitelgarancia Zrt.

A biztosított támogatásokról szóló 

kötelezettségvállalások (támogatói okiratok, 

támogatási szerződések) adatai.

Az állam által vállalt kezesség és viszontgarancia 

érvényesítéséből származó követelések és 

kötelezettségek adatai. 

Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban

14.
XLII. fejezet 33. cím 

7. alcím

Agrár-vállalkozási Hitelgarancia 

Alapítvány

A biztosított támogatásokról szóló 

kötelezettségvállalások (támogatói okiratok, 

támogatási szerződések) adatai.

Az állam által vállalt kezesség és viszontgarancia 

érvényesítéséből származó követelések és 

kötelezettségek adatai.

Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban

15. XLII. fejezet 37. cím Pénzügyminisztérium

Az Európai Unió költségvetéséhez való 

hozzájárulásokkal kapcsolatos követelések és 

kötelezettségek

Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban

16.
XLVII. fejezet 1. cím 

7. alcím

lakáscélú állami támogatások 

ügyében eljáró szerv

Lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos 

és jogtalanul igénybe vett lakáscélú állami 

támogatásokkal kapcsolatos követelések és 

a kötelezettségek adatai Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban
lakáscélú állami támogatások 

ügyében eljáró szerv, Erste 

Lakástakarék-pénztár Zrt., 

Fundamenta-Lakáskassza Zrt.,  

OTP Lakás-takarékpénztár Zrt. 

Lakás-előtakarékosság jogtalanul igénybe vett 

állami támogatásával kapcsolatos követelések és 

kötelezettségek adatai

17. nincs címrendhez kötve Magyar Nemzeti Bank
Auditált éves beszámoló az állami részesedés 

értékeléséhez

Évente egyszer, a beszámoló 

elfogadását követően 

18. nincs címrendhez kötve
fővárosi és megyei 

kormányhivatalok

Kibocsátott kárpótlási jegyek be nem váltott 

állománya adatai

Negyedévente egyszer, 

a Kincstár által megállapított 

időpontban

19. nincs címrendhez kötve

európai uniós támogatások 

pénzügyi lebonyolításában, illetve 

ehhez kapcsolódó beszámolási 

és könyvvezetési kötelezettség 

teljesítésében részt vevő 

szervezetek

Az európai uniós támogatásokhoz kapcsolódó 

követelések és kötelezettségek adatai.

A központi költségvetés által korábban 

megelőlegezett, lezárt EU-s támogatási 

konstrukciókhoz kapcsolódó átadásra kerülő 

Európai Unióval szembeni követelések adatai.

Negyedévente egyszer, 

a Kincstár által megállapított 

időpontban

”
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5. melléklet a 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 4. melléklet 5. és 6. pontja helyébe a következő 
rendelkezések lépnek:
„5. A LXXII. Egészségbiztosítási Alap 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 
1.  Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 13. Célelőirányzatok jogcím tekintetében a  kifizetett támogatások 
közül:
– méltányossági alapon történő térítések,
– alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj,
– tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi tevékenység végzéséhez 
szükséges praxisjog vásárlásának támogatása,
– tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata,
– egészségügyi dolgozók 2018–2020. évi béremelésének fedezete,
– egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete,
– az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése,
– fiatal szakorvosok támogatása,
– működési támogatás,
– 2020. évi egyszeri rendkívüli juttatás fedezete.
6. A  LXXII. Egészségbiztosítási Alap 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások  alcím, 
1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 18. Összevont szakellátás jogcím tekintetében a kifizetett támogatások 
közül:
– járóbeteg-szakellátás,
– molekuláris diagnosztikai (PCR) ellátás,
– koronavírus járvánnyal kapcsolatos diagnosztika és ellátás,
– aktív fekvőbeteg-szakellátás,
– krónikus fekvőbeteg-szakellátás,
– fogvatartottak egészségügyi ellátása,
– várólista csökkentés,
– extrafinanszírozás,
– nagyértékű gyógyszerfinanszírozás,
– speciális finanszírozású szakellátás.”

6. melléklet a 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és 
támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről

 1. A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap 2. Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások cím, 1. Nyugellátások alcím, 
1. Öregségi nyugdíj jogcímcsoport tekintetében a kifizetett ellátások közül:
– öregségi nyugdíjként megállapított nyugdíjak,
– ebből: nők korhatár alatti nyugellátásaként megállapított, korbetöltött öregségi nyugdíj,
– rokkantsági nyugdíjként megállapított, átsorolt öregségi nyugdíj,
– nők korhatár alatti nyugellátása.

 2. A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap 2. Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások cím, 1. Nyugellátások alcím, 
3. Hozzátartozói nyugellátás jogcímcsoport, 2. Özvegyi nyugellátás jogcím tekintetében a kifizetett ellátások közül:
– özvegyi, szülői nyugellátás főellátásként: ideiglenes özvegyi nyugdíj főellátásként,
– özvegyi, szülői nyugellátás főellátásként: korhatár feletti állandó özvegyi, szülői nyugdíj főellátásként,
– özvegyi, szülői nyugellátás főellátásként: korhatár alatti állandó özvegyi, szülői nyugdíj főellátásként,
– özvegyi, szülői nyugellátás főellátásként: özvegyi járadék,
– özvegyi kiegészítő ellátások: ideiglenes özvegyi nyugdíj kiegészítések,
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– özvegyi kiegészítő ellátások: egyesített özvegyi nyugdíj kiegészítések,
– özvegyi kiegészítő ellátások: együtt folyósított kiegészítések.

 3. A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap 2. Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások cím, 1. Nyugellátások alcím, 
5. Nyugdíjprémium céltartalék jogcímcsoport terhére kifizetett ellátások közül:
– öregségi nyugdíj jogcímhez kapcsolódó nyugdíjprémium,
– özvegyi nyugellátás jogcímhez kapcsolódó nyugdíjprémium,
– árvaellátás jogcímhez kapcsolódó nyugdíjprémium,
– öregségi nyugdíj jogcímhez kapcsolódó egyszeri juttatás,
– özvegyi nyugellátás jogcímhez kapcsolódó egyszeri juttatás,
– árvaellátás jogcímhez kapcsolódó egyszeri juttatás.

 4. A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap 2. Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások cím, 1. Nyugellátások alcím, 
6. Tizenharmadik havi nyugdíj jogcímcsoport terhére kifizetett ellátások közül:
– öregségi nyugdíj jogcímhez kapcsolódó 13. havi nyugdíj,
– ebből: nők korhatár alatti nyugellátáshoz kapcsolódó 13. havi nyugdíj,
– özvegyi nyugellátás jogcímhez kapcsolódó 13. havi nyugdíj,
– árvaellátás jogcímhez kapcsolódó 13. havi nyugdíj.

 5. A  LXXII.  fejezet 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai  alcím, 4. Kártérítési és 
baleseti járadék jogcímcsoport tekintetében a kifizetett ellátásokon belül:
– kártérítési járadék,
– baleseti járadék,
– ebből: egyszeri juttatás,
– ebből: 13. havi ellátás.

 6. A  LXXII.  fejezet 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai  alcím, 6. Rokkantsági, 
rehabilitációs ellátások jogcímcsoport tekintetében a kifizetéseken belül:
– egyszeri juttatás,
– 13. havi ellátás.

 7. A LXXII. fejezet 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcím, 7. Gyógyító-megelőző 
ellátás jogcímcsoport, 1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás jogcím tekintetében a kifizetett támogatások közül:
– praxisfinanszírozás,
– indikátorrendszer finanszírozása,
– eseti ellátás díjazása,
– ügyeleti szolgálat.

 8. A LXXII. fejezet 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcím, 7. Gyógyító-megelőző 
ellátás jogcímcsoport, 2. Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem jogcím tekintetében a  kifizetett 
támogatások közül:
– iskolaegészségügyi ellátás,
– védőnői ellátás,
– anya-, gyermek- és csecsemővédelem,
– MSZSZ: gyermekgyógyászat,
– MSZSZ: nőgyógyászat.

 9. A LXXII. fejezet 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcím, 7. Gyógyító-megelőző 
ellátás jogcímcsoport, 7. Célelőirányzatok jogcím tekintetében a kifizetett támogatások közül:
– méltányossági alapon történő térítések,
– alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj,
– tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi tevékenység 

végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása,
– tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata,
– egészségügyi dolgozók 2018–2021. évi béremelésének fedezete,
– egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete,
– az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése,
– fiatal szakorvosok támogatása.

 10. A LXXII. fejezet 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcím, 7. Gyógyító-megelőző 
ellátás jogcímcsoport, 10. Összevont szakellátás jogcím tekintetében a kifizetett támogatások közül:
– járóbeteg-szakellátás,
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– népegészségügy fejlesztése,
– működési költségelőleg,
– molekuláris diagnosztikai (PCR) ellátás,
– koronavírus járvánnyal kapcsolatos diagnosztika és ellátás,
– aktív fekvőbeteg-szakellátás,
– krónikus fekvőbeteg-szakellátás,
– fogvatartottak egészségügyi ellátása,
– várólista csökkentés,
– extrafinanszírozás,
– speciális finanszírozású szakellátás.”

7. melléklet a 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez

 1. Az  államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.  11.) Korm. rendelet 5.  melléklet A) Nemzeti vagyonba tartozó 
befektetett eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök pont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Tartós részesedések
– ebből: tartós részesedések jegybankban
– ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban
– ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban
– ebből: tartós részesedések társulásban
– ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve: befektetési jegyek)
– ebből: tartós befektetési jegyek”

 2. Az  államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.  11.) Korm. rendelet 5.  melléklet B) Nemzeti vagyonba tartozó 
forgóeszközök II. Értékpapírok pont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Nem tartós részesedések
– ebből: részesedések
– ebből: nem tartós befektetési jegyek”

8. melléklet a 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez

 1. Az  államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.  11.) Korm. rendelet 10.  melléklete a  következő 49–57.  ponttal 
egészül ki:
„49. Az  56/A.  § alapján a  2020.  évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege 
előjelhelyesen
50. A K65. Részesedések beszerzése rovaton a befektetési jegyek miatti kiadások
51. A K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások rovaton a befektetési jegyek miatti kiadások
52. A  B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek rovaton a  befektetési jegyekből származó 
bevételek
53. A  B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek rovaton a  befektetési jegyekből származó 
bevételek
54. A B54. Részesedések értékesítése rovaton a befektetési jegyekből származó bevételek
55. A B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek rovaton a befektetési jegyekből származó bevételek
56. A  mérlegben a  III/1. sorból az  egyéb tartós részesedések között kimutatott befektetési jegyek könyv szerinti 
értéke
57. A mérlegben II/1. sorból a nem tartós részesedések között kimutatott befektetési jegyek könyv szerinti értéke”

 2. Az  államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.  11.) Korm. rendelet 10.  melléklet 33.  pontjában az „A Gst. 3.  § 
(1) bekezdés f ) pontja” szövegrész helyébe az „A Gst. 8. § (2) bekezdés f ) pontja” szöveg lép.
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9. melléklet a 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.  11.) Korm. rendelet 14.  melléklet II.  Kötelezettségvállalások, 
más fizetési kötelezettségek nyilvántartása pont 4.  alpont i)  pontjában az „adósságot keletkeztető ügylet esetén 
az  államadósság számítása” szövegrész helyébe az  „adósságot keletkeztető ügylet esetén az  adósságelemek 
számítása” szöveg lép.

10. melléklet a 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez

 1. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet B4082. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
Ezen a rovaton kell elszámolni:
a) az  értékpapírok között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok után kapott, illetve 
az értékpapírok értékesítésekor az eladási árban lévő kamat összegét,
b) az adott kölcsön, a visszatérítendő támogatás, a váltón alapuló követelések, valamint az éven túli lejáratú lekötött 
bankbetétetek kivételével a pénzeszközök után kapott kamatot a késedelmi kamat kivételével,
c) a  valódi penziós ügyletek és az  óvadéki repóügyletek esetén az  eszköz vételára és viszonteladási ára közötti 
különbözetet a  viszonteladás megtörténtekor, valamint a  kölcsönbe adott értékpapír után járó kölcsönzési díj 
összegében elszámolt kamatbevételt,
d) a lezárt kamat swap ügyletetek realizált nyereségét, és
e) a forgóeszközök között kimutatott befektetési jegyek hozamát.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: államháztartáson belül,
b) ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei.”

 2. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet
a) K311.  pont e)  alpontjában a  „könyvek, egyéb” szövegrész helyébe a  „könyvek, közlönyök, jogi 

információk, napilapok, folyóiratok, egyéb” szöveg,
b) K353.  pont b)  alpontjában, K9113.  pont b)  alpontjában és B8113.  pont b)  alpontjában az  „a Gst. 3.  § 

(1) bekezdés e) pontja” szövegrész helyébe az „a Gst. 8. § (2) bekezdés e) pontja” szöveg,
c) K48. pont d) alpontjában az „a művészeti, sportolói ellátásokat” szövegrész helyébe az „a művészeti, sportolói 

és űrkutatói ellátásokat” szöveg,
d) K65.  pontjában a  „részesedés – függetlenül” szövegrész helyébe a  „részesedés, a  befektetési jegy  – 

függetlenül” szöveg,
e) K66. pontjában a „részesedéshez – függetlenül” szövegrész helyébe a „részesedéshez, befektetési jegyhez – 

függetlenül” szöveg,
f ) K9121. pontjában az „ideértve a befektetési jegyeket és a” szövegrész helyébe az „ideértve a” szöveg,
g) B4081.  pont c)  alpontjában az  „összegét, és” szövegrész helyébe az  „összegét, és a  befektetett 

pénzügyi eszközök között kimutatott befektetési jegyek nettó eszközértéke és névértéke közötti 
különbözet összegében kapott hozam összegét, függetlenül attól, hogy az  kamatból, osztalékból vagy 
árfolyamnyereségből származik, továbbá eladáskor, beváltáskor a nettó eszközérték és a könyv szerinti érték 
különbözetében realizált hozamot, és” szöveg,

h) B4092.  pont első c)  alpontjában az  „a befektetési jegyek nettó eszközértéke és névértéke közötti 
különbözet összegében kapott bevétel összegét, függetlenül attól, hogy az  kamatból, osztalékból vagy 
árfolyamnyereségből származik, továbbá eladáskor, beváltáskor a nettó eszközérték és a könyv szerinti érték 
különbözetében realizált bevételt, valamint a nem” szövegrész helyébe az „a nem” szöveg,

i) B54.  pontjában a  „részesedés – függetlenül” szövegrész helyébe a  „részesedés, a  befektetési jegy  – 
függetlenül” szöveg és az „árat, legfeljebb a részesedés a könyv” szövegrész helyébe az „árat és a befektetési 
jegy beváltásakor kapott összeget, legfeljebb annak könyv” szöveg,

j) B55. pontjában a „részesedéshez – függetlenül” szövegrész helyébe a „részesedéshez, befektetési jegyhez – 
függetlenül” szöveg

lép.
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11. melléklet a 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez

 1. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet K65. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„K65. Részesedések beszerzése
Ezen a  rovaton kell elszámolni a  részesedés, a  befektetési jegy – függetlenül attól, hogy azt a  befektetett vagy 
a forgóeszközök között mutatják ki – bekerülési értékébe beszámító kiadásokat vásárlás, alapítás esetén.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: befektetési jegyek.”

 2. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet K66. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
Ezen a rovaton kell elszámolni a korábban megszerzett részesedéshez, befektetési jegyhez – függetlenül attól, hogy 
azt a befektetett vagy a forgóeszközök között mutatják ki – kapcsolódó tőkeemelést, ha a tőkeemelés pénzeszköz 
átadásával jár.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: befektetési jegyek.”

 3. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet K9121. pont a) alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„a) ebből: kárpótlási jegyek.”

 4. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet K9124. pont b) alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„b) ebből: kárpótlási jegyek.”

 5. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet B4082. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
Ezen a rovaton kell elszámolni:
a) az  értékpapírok között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok után kapott, illetve 
az értékpapírok értékesítésekor az eladási árban lévő kamat összegét,
b) az adott kölcsön, a visszatérítendő támogatás, a váltón alapuló követelések, valamint az éven túli lejáratú lekötött 
bankbetétetek kivételével a pénzeszközök után kapott kamatot a késedelmi kamat kivételével,
c) a  valódi penziós ügyletek és az  óvadéki repóügyletek esetén az  eszköz vételára és viszonteladási ára közötti 
különbözetet a  viszonteladás megtörténtekor, valamint a  kölcsönbe adott értékpapír után járó kölcsönzési díj 
összegében elszámolt kamatbevételt,
d) a lezárt kamat swap ügyletetek realizált nyereségét, és
e) a forgóeszközök között kimutatott befektetési jegyek hozamát.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: államháztartáson belül,
b) ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei,
c) ebből: befektetési jegyek.”

 6. Az  államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.  11.) Korm. rendelet 15.  melléklet B54.  pontja a  következő 
b) alponttal egészül ki:
„b) ebből: befektetési jegyek.”

 7. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet B55. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Ezen a  rovaton kell elszámolni a  meglévő részesedéshez, befektetési jegyhez – függetlenül attól, hogy azt 
a  befektetett vagy a  forgóeszközök között mutatják ki – kapcsolódó tőkekivonásból, tőkeleszállításból származó 
bevételt.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: befektetési jegyek.”

 8. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet B4092. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei
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Ezen a rovaton kell elszámolni:
a) a  nem tartós részesedések értékesítésekor a  könyv szerinti érték és az  eladási ár közötti nyereségjellegű 
különbözetet,
b) az  értékpapírok között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor, értékesítésekor 
– kamatozó értékpapírnál az eladási árban lévő kamattal csökkentett – az eladási ára, illetve névértéke és a könyv 
szerinti értéke közötti nyereségjellegű különbözetet,
c) a nem tartós részesedések között kimutatott kockázatitőkealap-jegyek után kapott bevétel összegét,
d) az értékpapírok között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok kibocsátásakor a névérték és 
a kapott eladási ár közötti nyereségjellegű különbözetet,
e) a  vásárolt követelések könyv szerinti értékét meghaladó összegben befolyt bevételt, valamint a  követelés 
értékesítésekor a könyv szerinti érték és az eladási ár közötti nyereségjellegű különbözetet,
f ) év közben a  valutakészletek, illetve a  devizaszámlán lévő deviza forintra történő átváltásakor realizált 
árfolyamnyereséget,
g) a külföldi pénzértékre szóló követeléshez kapcsolódó realizált árfolyamnyereséget.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség,
b) ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége,
c) ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége,
d) ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége.”

 9. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet B8121. pont a) alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„a) ebből: kárpótlási jegyek.”

 10. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet
a)  K1101.  pont a)  alpontjában a  „közalkalmazottak,” szövegrész helyébe a  „közalkalmazottak, egészségügyi 

szolgálati jogviszony keretében foglalkoztatottak,” szöveg,
b) B54. pont a) alpontjában a „privatizációból származó bevétel.” szövegrész helyébe a „privatizációból származó 

bevétel,” szöveg
c) II.  pont 1.  alpont c)  pontjában az  „ebből:  fejezeti kezelésű” szövegrész helyébe az  „ebből: központi 

vagy fejezeti kezelésű” szöveg
lép.

12. melléklet a 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez

 1. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 16. melléklet 165. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„165. Egyéb tartós részesedések
1651. Tartós részesedések nonprofit gazdasági társaságban
1652. Tartós részesedések nemzetközi szervezetekben
1653. Más egyéb tartós részesedések (kivéve: befektetési jegyek)
1654. Tartós befektetési jegyek”

 2. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 16. melléklet 1685. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„1685. Egyéb tartós részesedések értékvesztése és visszaírása
16851. Tartós részesedések nonprofit gazdasági társaságban értékvesztése és visszaírása
16852. Tartós részesedések nemzetközi szervezetekben értékvesztése és visszaírása
16853. Más egyéb tartós részesedések (kivéve: befektetési jegyek) értékvesztése és visszaírása
16854. Befektetési jegyek értékvesztése és visszaírása”

 3. Az  államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.  11.) Korm. rendelet 16.  melléklet 24.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„24. Értékpapírok
241. Nem tartós részesedések (kivéve: befektetési jegyek)
242. Kárpótlási jegyek
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243. Kincstárjegyek
244. Államkötvények
245. Helyi önkormányzatok kötvényei
246. Nem tartós befektetési jegyek
247. Egyéb forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
248. Értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása
2481. Nem tartós részesedések (kivéve: befektetési jegyek) értékvesztése és annak visszaírása
2482. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása
24821. Kárpótlási jegyek értékvesztése és annak visszaírása
24822. Kincstárjegyek értékvesztése és annak visszaírása
24823. Államkötvények értékvesztése és annak visszaírása
24824. Helyi önkormányzatok kötvényei értékvesztése és annak visszaírása
24825. Befektetési jegyek értékvesztése és annak visszaírása
24826. Egyéb forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása
2483. Nem tartós részesedések között nyilvántartott befektetési jegyek értékvesztése és annak visszaírása”

 4. Az  államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.  11.) Korm. rendelet 16.  melléklet 01.  Befektetett eszközök pontja 
a következő 015–016. alponttal egészül ki:
„015. Állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében használt befektetett eszközök
016. Bizalmi vagyonkezelésbe adott eszközök”

13. melléklet a 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 16. melléklet 841. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„841. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor, cseréjekor az értékesítésből, átadásból származó bevétel és 
a könyv szerinti érték ráfordítás jellegű különbözete”

14. melléklet a 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 17. melléklet 4. pontja a következő d) alponttal 
egészül ki:
(A költségvetési számvitel pénzforgalmi szemlélete és a költségvetési vagy finanszírozási bevételként vagy kiadásként el 
nem számolható tételek kezeléséből adódóan)
„d) az  éves költségvetési beszámolót alátámasztó 32–33.  § szerinti záró főkönyvi kivonat adatai alapján 
a  32–33.  számlacsoportban található lenti pénzeszköz könyvviteli számlák záró állományát korrigálva az  alábbi 
tételekkel a kapott összegnek egyeznie kell a 32–33. számlacsoportban megjelölt pénzeszköz könyvviteli számlák 
összevont korrigált záró készletével

32., 3311., 3312., 3321. és 3322. számlák 
összevont záró tárgyidőszaki egyenlege

+36411., +36413., –36421., +3651., +3652., +3653., 
+3654., +3656., +3657., +3659., +366., –3671., –3672., 

–3673., –3676., –3678., –36791., –9352.  
és +8552. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege

=
32., 3311., 3312., 3321. és 3322. számlák 

összevont korrigált záró egyenlege

”
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A pénzügyminiszter 14/2020. (XII. 28.) PM rendelete
az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 
38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (3)  bekezdés 1.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 
38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter

1. melléklet a 14/2020. (XII. 28.) PM rendelethez

 1. Az  államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról 
szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1.  melléklet I. Követelésekkel, kötelezettségvállalásokkal, más fizetési 
kötelezettségekkel kapcsolatos általános szabályok, magyarázatok fejezet J)–L)  pontjai helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„J) Kivételt képeznek az  I)  pontban foglaltak alól az  önkormányzati alrendszerbe tartozó költségvetési szervek 
tárgyévi kiadási előirányzatait terhelő olyan határozott idejű kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, 
amelyek esetén valamennyi kifizetés a  költségvetési évet követő év június 30-áig megtörténik. További 
kivételt képeznek az  államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a  fejezeti kezelésű 
előirányzat esetében az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Ávr.) 150. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségvállalások.
K) Ha a költségvetési évet követően esedékes követelések vagy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 
után kell teljesítést nyilvántartásba venni, azt előbb át kell sorolni a  költségvetési évben esedékes követelések 
vagy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek közé. Ha a  követelések, kötelezettségvállalások, más 
fizetési kötelezettségek esedékességében változás következik be (például a  támogatás kedvezményezettje 
halasztást kap, hogy a  következő évben fizesse vissza a  támogatást, vagy az  Ávr. 150.  §-a előírásai szerint nem 
minősül kötelezettségvállalással terhelt maradványnak stb.), az átsorolást szintén meg kell tenni. Ha a követelések, 
kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek összegében változás következik be (például a  tárgyévre járó 
személyi juttatás csökkentése szükséges, mivel a  legutóbb számfejtett időszakra nem vagy kevesebb összegű 
illetmény jár), azok összegét kell módosítani. A  pénzügyi számvitelben ennek megfelelően kell a  követelést, 
– végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esetén a – kötelezettséget elszámolni:

1. Költségvetési évben esedékes követelések átvezetése a költségvetési évet 
követően esedékes követelések közé a költségvetési számvitel szerint

T0041 
T09(2)

–
K09(2) 
K0042

2. Költségvetési évben esedékes követelések átvezetése a költségvetési évet 
követően esedékes követelések közé a pénzügyi számvitel szerint

T352 – K351

3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalások, más fizetési 
kötelezettségek átvezetése a költségvetési évet követően esedékes 
kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek közé a költségvetési 
számvitel szerint

T05(2) 
T0023/0024

–
K0021/0022 

K05(2)

4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek átvezetése a költségvetési 
évet követően esedékes kötelezettségek közé a pénzügyi számvitel szerint

T421 – K422

L) Az  önkormányzati alrendszerbe tartozó költségvetési szervek esetében, ha a  költségvetési évben esedékes 
követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek teljesítése a  költségvetési évben nem történt 
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meg, a  nem teljesített rész a  könyvviteli nyitás során változatlanul meg fog jelenni a  3. vagy 4. számlaosztály és 
a  05.  vagy  09. számlacsoport megfelelő nyilvántartási számláin. A  költségvetési évet követő évben esedékes 
követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (kötelezettségek) közül azonban az  adott 
költségvetési évben esedékes követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (kötelezettségek) 
összegét át kell vezetni a  költségvetési évben esedékes követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési 
kötelezettségek (kötelezettségek) közé a XIV. Könyvviteli nyitás feladatai fejezetben foglaltak szerint.”

 2. Az  államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 
38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1.  melléklet III. Immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel kapcsolatos egyéb 
elszámolások fejezet Csökkenések alcím D) Értékesítés elszámolása, ha előtte nem sorolják át a készletek közé címe 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„D) Értékesítés elszámolása, ha előtte nem sorolják át a készletek közé

1. Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés kivezetése a 
pénzügyi számvitel szerint

T118-148 
T119-149

– K11/121-141

2. Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T415 – K116-146

3. Számlázott eladási ár a költségvetési számvitel szerint

a) Nettó érték
T09512/09522/ 

09532
– K0041

b) Általános forgalmi adó T094062 – K0041

4. Számlázott eladási ár a pénzügyi számvitel szerint

a) Nettó érték, legfeljebb a könyv szerinti értékig T3515 – K11/121-141

b) A nettó érték és a könyv szerinti érték különbözete, ha a nettó érték a 
nagyobb

T3515 – K9244

c) A nettó érték és a könyv szerinti érték különbözete, ha a könyv szerinti érték 
a nagyobb

T841 – K11/121-141

d) Általános forgalmi adó T3514 – K36422

5. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint

a) Nettó érték T005 –
K09513/09523 

/09533

b) Általános forgalmi adó T005 – K094063

6. A számla kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint T32/33 –
K3514 
K3515”

 3. Az  államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 
38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1.  melléklet IV. Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos elszámolások 
fejezet B)  Részesedések elszámolása alapításkor, tőkeemeléskor pénzbeli hozzájárulás teljesítésekor alcím 2. pont 
e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Elszámolás, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig a pénzeszköz átadása megtörténik)

„e) Állományba vétel a cégbírósági bejegyzés alapján a pénzügyi számvitel 
szerint

T161-163/165 – K36581/36583”

 4. Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 
38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1. melléklet IV. Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos elszámolások fejezet 
B) Részesedések elszámolása alapításkor, tőkeemeléskor pénzbeli hozzájárulás teljesítésekor alcím 3. pont a) és b) 
alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Elszámolás, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig a pénzeszköz átadása nem történik meg)

„a) Állományba vétel a cégbírósági bejegyzés alapján a költségvetési számvitel 
szerint

T05652/05662 
T0022

– K0021 
K05652/05662

b) Állományba vétel a cégbírósági bejegyzés alapján a pénzügyi számvitel 
szerint

T161-163/165 
T36581/36583

– K36581/36583 
K4216”
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 5. Az  államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 
38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1.  melléklet IX. Önkormányzati nettó finanszírozással kapcsolatos elszámolások 
fejezet A) Az önkormányzatoknál alcím 10 pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) A kötelezettség és követelés összevezetéseként T4219 – K3511”

 6. Az  államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 
38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1.  melléklet X. Támogatásokkal, ellátásokkal kapcsolatos elszámolások fejezet 
B)  Államháztartáson belüli vissza nem térítendő támogatások fogadása elszámolásai alcím 2.  pont a)  alpontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) Követelésként [az Áhsz. 43. § (13) bekezdés b) pontja esetében 
a folyósítással egyidejűleg, egyébként az 1. pont szerinti időpontban]

T0911/0916/
0921/0925(2)

– K0041”

 7. Az  államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 
38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1.  melléklet X. Támogatásokkal, ellátásokkal kapcsolatos elszámolások fejezet 
B)  Államháztartáson belüli vissza nem térítendő támogatások fogadása elszámolásai alcím 3.  pont a)  alpontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) Követelésként [az Áhsz. 43. § (13) bekezdés b) pontja esetében 
a folyósítással egyidejűleg, egyébként az 1. pont szerinti időpontban]

T3511/3512 –
K921/922/
923/9244”

 8. Az  államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 
38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1.  melléklet XV. A  megszűnés, címrendi módosítások könyvviteli feladatai fejezet 
G) Központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat esetén az  Áht. 33.  § (1)  bekezdése szerint az  év 
végére (következő évre) végrehajtott címrendi módosítás elszámolása az új fejezetet irányító szervnél alcím 1. pont 
c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„c) A követelés nyilvántartási számláinak nyitása T09(2) – K004”

 9. Az  államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 
38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1. melléklet
a) X. Támogatásokkal, ellátásokkal kapcsolatos elszámolások fejezet B) Államháztartáson belüli vissza nem 

térítendő támogatások fogadása elszámolásai alcím 2. és 3. pontjában a „Támogatás folyósítása” szövegrész 
helyébe a „Támogatás” szöveg lép.

b) XV. A megszűnés, címrendi módosítások könyvviteli feladatai fejezet A) A megszűnő költségvetési szervnél 
alcímében az „az 1–7. pontban” szövegrész helyébe az „az 1–5. pontban” szöveg lép.


