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Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre 

D/II8a
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések 

törlesztésére

D/II

Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 

1 187 65

D/II/7a
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

D/II/8

Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 

D/II/6a
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

D/II/7

Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 

1 187

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre 

D/II/6

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

D/II/4

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

65

D/II/2
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire 

államháztartáson belülről

D/II/2a

Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

D/II/1
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson 

belülről

D/II/1a

Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre 

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

D/I

Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 

14 331 6 031

D/I/7a
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülésére államháztartáson kívülről

D/I/8

Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 

D/I/6a
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülésére államháztartáson kívülről
396 116

D/I/7

Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 1 363

D/I/6

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülésére államháztartáson belülről

396 116

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 3 227 2 425

D/I/4

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülésére államháztartáson belülről

1 317 2 127

D/I/2
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson 

belülről

D/I/2a

PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 9 391

D/I/1a

Devizaszámlák

9 391

C/V Idegen pénzeszközök 1 492 1 492

C)

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

34 902 69 397

C/III Forintszámlák 32 915 67 508

C/IV

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

C/I Hosszú lejáratú betétek

C/II

- ebből: befektetési jegyek

495 397

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

B)

- ebből: államkötvények

1 670 1 780

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

B/II/2e

- ebből: kárpótlási jegyek

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

B/II/2c

Nem tartós részesedések

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

B/II/2a

Növendék-, hízó és egyéb állatok 

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) 1 670 1 780

B/II/1

Egyéb készletek

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 

B/I/5

Vásárolt készletek

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

B/I/3

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök  (=A/IV/1+A/IV/2)

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 1 178 176 1 638 156

B/I/1

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 

1 670 1 780

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 

A/IV

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) 160 160

A/IV/1

- ebből: államkötvények

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

A/III/3

- ebből: tartós részesedések társulásban

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2a

Tartós részesedések 

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

A/III/1b

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II Tárgyi eszközök  (=A/II/1+...+A/II/5) 1 176 825 1 637 211

A/III/1

Tenyészállatok 

160 160

A/II/4 Beruházások, felújítások 540 876 2 988

A/II/5

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 8 133 6 967

A/II/3

Immateriális javak értékhelyesbítése 

A/I Immateriális javak  (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 1 191 785

A/II/1

Vagyoni értékű jogok 

627 816 1 627 256

A/I/2 Szellemi termékek

A/I/3

Módosítások

( +/- )

1. 2. 3. 4. 5.

A/I/1

Tárgyidőszak

1 191 785
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K)

K/2

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) 1 239 162 1 725 772

K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

J)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) 495 252

K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

H)

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 1 492 1 492

H/III/7

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) 7 251 8 404

H/III/5

KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 11 295 16 883

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

H/III/3

Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

H/III/1

Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

H/II/9h

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) 3 291 8 387

H/II/9f

Kapott előlegek 7 251 8 404

H/II/9g
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok 

beváltására

H/II/9d

- ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

H/II/9b

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

H/II/9c
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére 

pénzügyi vállalkozásoknak

H/II/9

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

H/II/9a
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések 

visszafizetésére
7 131

H/II/8

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 1 170

H/II/8a
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

H/II/6

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra 3 288 7 131

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

H/II/5

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

H/II/5a
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

H/II/3

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

H/II/1

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

H/II/2
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális 

hozzájárulási adóra

H/I/9h

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 3 1 256

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) 753 92

H/I/9f

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

H/I/9d

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

H/I/9b

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

H/I/9c
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére 

pénzügyi vállalkozásoknak

H/I/9

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

H/I/9a
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések 

visszafizetésére

H/I/8

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

H/I/8a
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

H/I/6

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

H/I/5

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

H/I/5a
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

törlesztésére államháztartáson belülre

H/I/3

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

H/I/1

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 490

H/I/2
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási 

adóra

G/VI

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 263 92

G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) 1 226 375 1 212 145

G/IV

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/II

Mérleg szerinti eredmény -13 906

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 33 410 33 410

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

Felhalmozott eredmény -217 943 -218 267

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 1 410 908 1 410 908

Halasztott ráfordítások

Nemzeti vagyon változásai

1 239 162 1 725 772

F) AKTÍV IDŐBELI  ELHATÁROLÁSOK  (=F/1+F/2+F/3)

Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

F/3

KÖVETELÉSEK  (=D/I+D/II+D/III)

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI  ELSZÁMOLÁSOK 8 896 10 343

F/1

Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7)

D)

Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

15 518 6 096

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

D/III/7

Más által beszedett bevételek elszámolása

D/III/4 Forgótőke elszámolása

D/III/5

- ebből: egyéb adott előlegek

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

D/III/3

- ebből: készletekre adott előlegek

D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

D/III/1e

- ebből: immateriális javakra adott előlegek

D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek

D/III/1c

D/III/1 Adott előlegek

D/III/1a


