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BELÜGYMINISZTÉRIUM
Terv és Pénzügyi Csoportfőnökség

Szám:30-1021/1-1989.

A BELÜGYMINISZTÉRIUM
TERV ÉS PÉNZÜGYI CSOPORTFŐNÖKÉNEK

1/1989.

INTÉZKEDÉSE

a Belügyminisztérium "Költségvetési Rovat- és tételrend"-jének 
kiadásáról

Budapest, 1989. január 5-én

A Belügyminisztérium "Költségvetési Rovat- és tételrend"-jének be
vezetésére és alkalmazására kiadom az alábbi

intézkedést :

1. A Belügyminisztérium szervei részére a "Költségvetési Rovat- és 
tételrend"-et a mellékletben meghatározottak szerint kiadom.

2. A belügyi szervek költségvetési előirányzatait 1989. január 
1-jével az ezen intézkedés alapján kell nyilvántartani és el

számolni .

3. A belügyi szervek a "Költségvetési Rovat- és tételrend" előí
rásait a gazdálkodás során a következők szerint köteles alkal
mazni :

a/ költségvetési rovatcsoportok, rovatok, tételcsoportok és 
tételek szerinti tagolásban kell nyilvántartani a jóváha
gyott költségvetési előirányzatokat és azok évközi módosí

tásait ;
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b/ költségvetési tételek és jogcímek szerinti tagolásban kell 
végezni az előirányzatok felhasználását, a gazdasági esemé
nyek nyilvántartását és könyvelését.

4. Az 1988. évi költségvetési előirányzatokat még az 5/1982. BM 
terv és pénzügyi csoportfőnöki intézkedéssel kiadott "Költség- 
vetési Rovat- és tételrend" szerint kell elszámolni.

5. Ezen intézkedés 1989. január 1-jével lép hatályba, ezzel egy
idejűleg az 5/1982. BM terv és pénzügyi csoportfőnöki intézke
déssel kiadott "Költségvetési Rovat- és Tételrend" hatályát 
veszti.

6. A "Költségvetési Rovat- és tételrend"-et a pénzügyi és anyagi 
szakszolgálat részére oktatás tárgyává kell tenni.

 Himber Péter r. vörgy./
főcsoportfőnök-helyettes

Készült: 300 példányban
Felterjesztve: Miniszterhelyettes elvtársnak
Kapják: elosztó szerint
Nytsz: 4-14-1/1989.
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KÖLTSÉGVETÉSI

ROVAT- ÉS TÉTELREND
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A/

1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Költségvetési -

Megnevezése
rovat tétel tétel

csoport

száma

11 Készletbeszerzés
10 Élelmiszer

11 Ellátottak élelmezése
12 Étkezdék élelmezési anyaga
13 Büfék élelmezési anyaga
14 Egyéb élelmezési anyag

20 Gyógyszer
30 Hajtó-, kenő-, szilárd 

tüzelőanyag, PB gáz
31 Tüzelőanyag
32 Hajtó- és kenőanyag

40 Fogyóeszközök, göngyölegek
50 Ruházat

51 Hivatásos állomány ruházata
52 Polgári alkalmazottak ruházati kiadása
53 Ellátottak ruházati kiadása
54 Munka- és védőruházat
59 Egyéb ruházati kiadás

90 Egyéb készlet
91 Szakmai, termelési anyagok
92 Építési anyagok és alkatrészek
93 Technikai anyagok és alkatrészek
95 Rubel elszámolású polgári import készlet
95 Nem Rubel elszámolású polgári import készlet
97 Polgári import fogyóeszköz beszerzés 

vám- és vámkezelési díja, egyéb járulékos 
kiadásai

99 Egyéb anyag és készlet

12 Béralap
10 Teljes munkaidőben foglalkozta

tottak illetménye és bére
11 Tábornokok és tisztek illetménye
12 Zászlósok és tiszthelyettesek 

illetménye
13 Kinevezett polgári alkalmazottak 

illetménye
14 Szerződéses polgári alkalmazottak 

illetménye
15 Illetmény- és bérmegtakarításból 

külön jogszabály alapján kifizetett 
egyéb illetményjellegű felhasználás

15 Szabadidő megváltási pótlék
17 Közterületi szolgálati juttatás
19 Időszaki főfoglalkozású polgári alkal

mazottak illetménye
20 Részmunkaidőben foglalkoztatottak illetménye

21 Részfoglalkozásúak illetménye
22 Másodállásúak, mellékfoglalkozásúak illetménye
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rovat tétel 
csoport

tétel
Megnevezése

száma

30 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 
állók bére

31 Megbízási díj /tb.köteles/
32 Megbízási díj /tb.mentes/
33 Tiszteletdíj /tb.köteles/
34 Tiszteletdíj /tb. mentes/

40 Nyugdíjasok illetménye
50 Hadkötelezettség alapján katonai szolgálatot 

teljesítők illetménye
51 Sorállománynak illetménye
52 Sorköteles hallgatói állományúak illetménye
53 Tartalékos állományúak illetménye

60 Alkalmi munkások illetménye
70 Jutalmak

71 Állományba tartozók jutalma
72 Teljesítményelismerés

80 Vezényeltek illetménye

13 Anyagjellegű kiadások
10 Belföldi kiküldetés és utazások

11 Belföldi kiküldetés
12 Munkábajárás /

Külföldi kiküldetés 
Könyvek, folyóiratok

31 Könyvbeszerzés
32 Szakmai és politikai lapok, folyóiratok

40 Egyéb anyagjellegű kiadások
41 Irodaszer, nyomtatvány
42 Tisztítószer
43 Szállítás
44 Posta
45 Mosatás, takarítás
48 Gépjármű és technikai eszközök igénybe

vételéért fizetett díj
49 Egyéb anyagi kiadás

14 Bérjellegű kiadások
10 Újítási, találmányi díjak
20 Reprezentációs kiadások
30 Segélyek

31 Szociális segély
32 Egyéb segély
33 Sorkatonai szolgálatból leszerelők 

egyszeri pénzjuttatása
40 Személyi ösztönzés

41 Miniszteri kitüntetés, jutalom
42 Jubileumi jutalom
43 Szocialista munkaverseny jutalma
44 Csapatépítkezési jutalom /tb.köteles/
45 Csapatépítkezési jutalom /tb. mentes/
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rovat tétel 
csoport

tétel
Megnevezése

száma

46 Érdekeltségi alapból fizetett jutalom /tb.köteles/
47 Érdekeltségi alapból fizetett jutalom /tb.mentes/
49 Egyéb személyi ösztönzés

50 Étkezési hozzájárulás
60 Ösztöndíj, tanulmányi kiadás
90 Egyéb pénzbeni juttatás

93 Külföldi tanulmányi és kiképzési kiadás
94 Anyagjárandósági cikkek pénzbeni kifizetése
96 Keresettérítés
99 Pénzbeni egyéb juttatás

15 Szolgáltatások
10 Bérleti díjak
20 Energia
30 Nem anyagi jellegű szolgáltatások

31 Ellátottak vásárolt élelmezése
32 Alkalmazottak vásárolt élelmezése
33 Közműdíjak
34 Kártérítés
36 Nemzetközi tagsági díjak
37 Működési kiadás
39 Egyéb szolgáltatás

40 Idegen kivitelezővel végeztetett álló
eszköz karbantartás, kisjavítás

41 Ingatlan karbantartás
42 Technikai eszközök, berendezések 

karbantartása
43 Polgári import javítás

50 Bankkamat— és kezelési költség

16 Költségvetési befizetés
10 Társadalombiztosítási járulék
40 Telekhasználati és telekigény

bevételi díj
50 Nem pénzintézetnek fizetett 

kamat
60 Biztosítási díjak
90 Egyéb befizetési kötelezettség

17 Nagyjavítás /felújítás/
10 Idegen kivitelezővel végeztetett 

állóeszköz nagyjavítás
11 Ingatlan nagyjavítás
12 Technikai eszközök és berendezések 

nagyjavítása

19 Társadalombiztosítás juttatás
10 Társadalombiztosítás

11 Nyugdíjak és járadékok
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rovat tétel 
csoport

tétel
Megnevezése

száma

12 Családi és jövedelempótlék
13 Keresetpótló készpénzsegély
14 Szociális segély
15 Gyógyászati szolgáltatás

2. JÖVEDELEM ELVONÁSOK, TARTALÉKOK

rovat tétel 
csoport

tétel
Megnevezése

száma

21 Költségvetési /jövedelem/ elvonás
10 Nyereségadó
40 Jogszabályban meghatározott 

egyéb befizetési kötelezettség

27 Vásárolt termékek és szolgáltató- 
sok általános forgalmi adója

10 Szállítói beszerzések előzetesen 
felszámított adója

20 Beruházási ráfordítások előzetesen 
felszámított ÁFÁ-ja

30 Egyéb beszerzések előzetesen fel
számított ÁFÁ-ja (készpénzes)

28 Általános forgalmi adó befizetések
10

11
Általános forgalmi adó befizetések
Általános forgalmi adó befizetések

12 Előző évi általános forgalmi adó 
befizetések

3. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

rovat tétel 
csoport

tétel
Megnevezése

száma

35 Népgazdasági beruházás
10 Építés

11 Épület
12 Építmény
13 Hírhálózat építése
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rovat tétel 
csoport

tétel
Megnevezése

száma

20 Belföldi gép
21 Hazai haditechnikai eszközök
22 Polgári technika beszerzése
23 Járművek

30 Import gép /Rbl. elszámolás/
31 Polgári import gép, műszer
32 Polgári import jármű
39 Rubel elszámolású import vám- és 

vámkezelési díja, egyéb felmerült 
járulékos költségek

40 Import gép /nem Rbl.elsz./
41 Polgári import gép, műszer
42 Polgári import jármű

50

49 Nem Rubel elszámolású import vám- és 
és vámkezelési díja, egyéb felmerült 
járulékos költség

"M" tartalék
51 Élelmiszer
52 Ruházat
53 Üzemanyag
54 Gyógyszer
59 Egyéb

90 Egyéb beruházás
91 Műszaki fejlesztés
92 Műszaki tervezés kiadása
99 Egyéb beruházás

36 Üzemgazdasági beruházás
10 Építés
20 Gép
30 Egyéb üzemgazadasági beruházás

37 Első fogyóeszköz beszerzés
10 Első fogyóeszköz beszerzés

4. PÉNZELLÁTÁS KIADÁSAI, BEVÉTELEI

rovat tétel 
csoport

tétel
Megnevezése

száma

44 Költségvetési támogatás /bevétel/
10 Adómentes tevékenység költségvetési 

támogatása
20 Adóköteles tevékenység költségvetési 

támogatása
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5. BEVÉTELEK

rovat tétel 
csoport

tétel
Megnevezése

száma

51 Működési bevételek
10

11
Adómentes működési bevételek
Intézményi ellátás díja

12 Lakás és garázsbérleti díj
13 Szálló és egyéb elszállásolási díj
14 Eljárási bevételek
15 Egyéb működési bevétel

60 Adóköteles működési bevételek
61 Intézményi ellátás díja
62 Alkalmazottak élelmezési térítési díja
63 Garázs bérleti díj
64 Szálló és egyéb elszállásolási díj
66 Munkahelyre szállítás
67 Eljárási bevételek
68 Egyéb működési bevétel

52 ír- és díjbevétel
10 Adómentes ár- és díjbevételek

11 Szolgáltatás
12 Egyéb ár- és díjbevétel

50 Adóköteles ár- és díjbevételek
51 Árutermelés
52 Szolgáltatás
53 Felesleges állóeszköz értékesítés
54 Felesleges készlet értékesítés
55 Selejtezési bevétel
56 Hulladékgyűjtés bevétele
57 Bérleti díjbevétel
58 Egyéb ár- és díjbevétel
59 Biztosítási kártérítés

60 ÁFA alapjába be nem számítható ár- és 
dí jbevétel

61 Biztosító és más gazdálkodó szervek által 
fizetett kártérítés

62 Gyűjtéssel összeszedett hulladék értéke
sítése

63 Egyéb bevétel

57 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások
általános forgalmi adója

10 Belföldi értékesítés általános forgalmi 
adója

20 Import általános forgalmi adója

58 Általános forgalmi adó visszatérülések
10 Általános forgalmi adó visszatérülések
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6. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK

rovat tétel 
csoport

tétel
Megnevezése

száma

61 Működési célra átadott pénzeszköz
10 Költségvetési és más gazdálkodó 

szerveknek átadás
20 Közös létesítmény fenntartása
30 Pénzmaradvány átadás
90 Egyéb átcsoportosítás

62 Működési célra átvett pénzeszköz
10 Adómentes tevékenységhez átvett 

pénzeszköz
11 Közös létesítmény fenntartásához 

átvett pénzeszköz
12 Más gazdálkodó szervtől átvett 

pénzeszköz
13 Felügyeleti szerv pénzmaradványából 

juttatott pénzeszköz
14 Egyéb átvett pénzeszköz

20 ÁFA alapjába be nem számítható átvett 
pénzeszköz

21 Közös létesítmény fenntartásához 
átvett pénzeszköz

22 Más gazdálkodó szervtől átvett 
pénzeszköz

23 Felügyeleti szerv pénzmaradványából 
juttatott pénzeszköz

24 Egyéb átvett pénzeszköz

8. ELKÜLÖNÍTETT ELSZÁMOLÁSOK

rovat tétel tétel
csoport Megnevezése

száma

82 Előző évi pénzmaradvány igénybe-
vétele (bevétel)

83 Tárgyévi pénzmaradvány /kiadás/

84 Érdekeltségi és egyéb alapok 
igénybevétele
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rovat tétel tétel
csoport Megnevezése

száma

85 Társadalmi munka ráfordítása
10 Működési célú társadalmi munka
20 Fejlesztési célú társadalmi munka

86 Társadalmi munka elszámolása

87 Hitelek visszafizetése /kiadás/

88 Hitelek állománya /bevétel/

rovat tétel tétel 
csoport Megnevezése

száma

91 Kiegyenlítő kiadások
10 Illetményelőleg

- 20 Tüzelő előleg
30 Kiküldetési (úti) előleg
40 Vásárlási előleg
60 Házi pénztári ellátmány felvét
90 Kiegyenlítő egyéb kiadás

92 Kiegyenlítő bevételek
10 Illetményelőleg
20 Tüzelőanyag visszatérítés
30 Kiküldetési (úti) előleg elszámolása
40 Vásárlási előleg elszámolása
60 Házi pénztár ellátmány elszámolása
90 Kiegyenlítő egyéb bevétel

0. FÜGGŐ /ÁTFUTÓ/ ÉS EGYÉB ELSZÁMOLÁSOK

rovat tétel tétel 
csoport Megnevezése

száma

01 Függő kiadás
10 Függő készletbeszerzés
20 Függő béralap
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rovat tétel tétel 
csoport Megnevezése

száma

30 Függő anyagjellegű kiadás
40 Függő bérjellegű kiadás
50 Függő szolgáltatás
60 Függő költségvetési befizetés
70 Függő nagyjavítás
80 Függő társadalombiztosítási juttatás
90 Függő egyéb kiadás

02 Függő bevétel
10 Függő működési bevétel
20 Függő ár- és díjbevétel
30 Függő költségvetési támogatás
90 Függő egyéb bevétel

03 Átfutó kiadás
10 Letétek kiadása
90 Egyéb átfutó kiadás

04 Átfutó bevétel
10 Letétek bevétele
90 Egyéb átfutó bevétel
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B/

1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

11. Készletbeszerzés
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Költségvetési-
Megnevezés

rovat tétel jogcím

Ezen a rovaton kell elszámolni azokat a kiadásokat, 
amelyek a belügyi szervek feladatellátásához szük
séges készletek beszerzésével kapcsolatban merülnek 
fel.

11 10 - Élelmiszer

11 - Ellátottak élelmezése

12

Itt kell elszámolni a normaélelmezés keretében bizto
sított étkeztetés költségeit.

Étkezdék élelmezési anyaga

Itt kell elszámolni a saját üzemeltetésű konyhák élel
mezési nyersanyag költségét (közétkeztetést), a BM Kül
ügyi Osztály vendégházai, továbbá a kulturális és 
sportlétesítmények élelmezési kiadásait.

13 - Büfék élelmezési anyaga

14

Itt kell elszámolni a szervek által üzemeltetett büfék
ben előállított büfé termékek elkészítéséhez felhasz
nált nyersanyag beszerzést és a büfében forgalmazott 
egyéb árucikkek beszerzését.

Egyéb élelmezési anyag

Az előző tételekre nem tartozó élelmezési készletbeszer
zéssel kapcsolatos kiadásokat kell elszámolni.

11 20 - Gyógyszer

Itt kell elszámolni a gyógyszert, a gyógyászati vegy
szert, kötszert és gyógyászati segédanyagot.

11 30 - Hajtó-, kenő-, szilárd tüzelőanyag, PB gáz

31 - Tüzelőanyag

A tételen kell elszámolni a szilárd, folyékony és lég
nemű tüzelőanyag és segédanyag beszerzést.
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Költségvetési-
Megnevezés

rovat tétel jogcím

11 32 Hajtó- és kenőanyag

Itt kell elszámolni a járművek és egyéb belsőégésű mo
torok üzemeltetéséhez szükséges hajtó- és kenőanyago
kat. segédanyagokat és segédeszköz beszerzéseket. A 
készpénzben kifizetett hajtóanyag megtakarítást és a 
gépjármű üzemeltetési átalányt.

11 40 Fogyóeszközök, göngyölegek

Itt kell elszámolni azokat a gépeket, műszereket, be
rendezési, felszerelési- és vagyontárgyakat, szerszámo
kat, amelyek elhasználódási ideje rendeltetésszerű 
használat mellett legfeljebb 3 év, valamint amelynek 
beszerzési ára forgalmi adó nélkül - az elhasználódás 
idejére tekintet nélkül - nem haladja meg az 50,0 eFt- 
ot.

11 50 Ruházat

51 Hivatásos állomány ruházata

Itt kell elszámolni a hivatásos állomány ruházati ellá
tásával kapcsolatos kiadásokat.

52 Polgári alkalmazottak ruházati kiadása

Itt kell elszámolni a polgári alkalmazottak ruházati 
ellátásával kapcsolatos kiadásokat.

53 Ellátottak ruházati kiadása

Itt kell elszámolni a sor- és tartalékos állomány ru
házati ellátásával kapcsolatos kiadásokat.

54 Munka- és védőruházat

Itt kell elszámolni a munka-, védő- és formaruházat 
beszerzésével kapcsolatos kiadásokat.

59 Egyéb ruházati kiadás

Itt kell elszámolni a 11/51-54 tételekre nem tartozó 
valamennyi egyéb textília és ruházati beszerzéssel 
kapcsolatos kiadást.
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Költségvetési-
Megnevezés

rovat tétel jogcím

11 90 - Egyéb készlet

91 - Szakmai, termelési anyagok

Itt kell elszámolni a kiadás jellegétől függetlenül 
azokat a beszerzéseket, amelyek eredményérdekeltségű 
tevékenységhez kapcsolódnak, abban az esetben, ha a 
beszerzés időpontjában a cél ismert.

92 - Építési anyagok és alkatrészek

Itt kell elszámolni az épületek, építmények, elhelye
zési anyagok javításához és karbantartásához, lakásbe
rendezések felújításához, cseréjéhez szükséges anyagok 
beszerzésével kapcsolatos kiadásokat.

93 - Technikai anyagok és alkatrészek

Itt kell elszámolni a technikai eszközök, járművek, 
egyéb gépek és berendezések és felszerelések javító és 
karbantartó anyag, valamint alkatrész beszerzését.

95 - Rubel elszámolású polgári import készlet. 
(Külön meghatározott szervek használják.)

95 - Nem rubel elszámolású polgári import készlet. 
(Külön meghatározott szervek használják.)

97 - Polgári import fogyóeszköz beszerzés vám- és vámkeze
lési díja, egyéb járulékos kiadásai.
(Külön meghatározott szervek használják.)

99 - Egyéb anyag és készlet

Itt kell elszámolni az eszközöket működtető telepek a 
fotofilmek, papírok, fotolaboratóriumi felszerelések, 
mikrofilmtechnikai, gépi adatfeldolgozó eszközök se
gédanyagainak, egyéb szakanyagainak, továbbá az álla
tok, takarmányok, almok beszerzésével kapcsolatos kia
dásokat.

A tétel szolgál továbbá valamennyi a 11/11-97 tételek
re nem tartozó készletbeszerzés elszámolására.

A beruházások üzembe helyezéséhez szükséges, első al
kalommal beszerzett fogyóeszközök, anyagok értékét nem 
ezen a rovaton, hanem a "37. Első fogyóeszköz beszer
zés" rovaton kell elszámolni.
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Költségvetési-

Megnevezésrovat tétel jogcím

12 10 - Teljes munkaidőben foglalkoztatottak illetménye 
és bére

11 Tábornokok és tisztek illetménye

E tételen kell elszámolni a szervezetszerű tábornok és 
tiszti létszámhelyen foglalkoztatottak illetményét és
illetményjellegű járandóságait az alábbi jogcím szerinti 
bontásnak megfelelően

10 Alapilletmény

11 Rendfokozati illetmény
12 Beosztási illetmény
13 Szolgálati időpótlék

20 Pótlékok

21 Személyi
22 Idegen nyelvtudási és nyelvismereti
23 Repülési
24 Külföldi

30 Prémium

31 Lovasrendőrök lovaglási és lóápolási prémiuma
32 Egyéb prémium

40 Belső helyettesítési díj

50 Túlmunkadíj

51 Ügyeleti díj
52 Készenléti díj
53 Többletszolgálat megváltásának díja

12 Zászlósok és tiszthelyettesek illetménye

E tételen kell elszámolni a szervezetszerű zászlósi 
és tiszthelyettesi létszámhelyen foglalkoztatottak il
letményét és illetményjellegű járandóságait az alábbi 
jogcím szerinti bontásnak megfelelően

10 Alapilletmény

11 Rendfokozati illetmény
12 Beosztási illetmény
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Költségvetési-

rovat tétel jogcím Megnevezés

12 12 13 Szolgálati időpótlék

20 Pótlékok

21 Személyi
22 Idegen nyelvtudási és nyelvismereti
23 Repülési
24 Külföldi
25 Éjszakai

30 Prémium

31 Lovasrendőrök lovaglási és lóápolási prémiuma
32 Szolgálati nyomozó és járőrkutya-vezetők gondo

zási és eredményességi prémiuma
33 Kölyökkutya gondozók prémiuma
34 Vízi járművezetők prémiuma
35 Motorkerékpár vezetők prémiuma
36 Egyéb prémium

40 Belső helyettesítési díj

50 Túlmunkadíj

51 Ügyeleti díj
52 Készenléti díj
53 Többletszolgálat megváltásának díja

13 Kinevezett polgári alkalmazottak illetménye

E tételen kell elszámolni a szervezetszerű
kinevezett polgári létszámhelyen és a BM alkalmazotti 
létszámhelyen foglalkoztatottak illetményét és illet- 
ményjellegű járandóságait az alábbi jogcím szerinti bon
tásnak megfelelően

10 Alapilletmény

11 Törzsilletmény
12 Munkaköri illetmény
13 Korpótlék

20 Pótlékok

21 Személyi
22 Idegen nyelvtudási és nyelvismereti
23 Éjszakai
24 Műszak
25 Vezető óvónői
26 Szaktanácsadó (szakfelügyelő)
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Költségvetési-

Megnevezésrovat tétel jogcím

12 13 30 Prémium

31 Kölyökkutya gondozók prémiuma
32 Éttermi dolgozók jutaléka
33 Egyéb prémium

40 Belső helyettesítési díj

50 Túlmunkadíj

51 Ügyeleti díj
52 Készenléti díj
53 Túlóradíj
54 Egyéb

14 Szerződéses polgári alkalmazottak illetménye

E tételen kell elszámolni a szervezetszerű szer
ződéses polgári létszámhelyen foglalkoztatottak illet
ményét és illetményjellegű járandóságait az alábbi jog- 
cím szerinti bontásnak megfelelően

10 Alapilletmény

11 Alapbér
12 Korpótlék

20 Pótlékok

21 Személyi
22 Idegen nyelvtudási és nyelvismereti
23 Éjszakai
24 Műszak
25 Vezető óvónői
26 Szaktanácsadó (szakfelügyelő)

30 Prémium

31 Kölyökkutya gondozók prémiuma
32 Éttermi dolgozók jutaléka

33 Egyéb prémium

40 Belső helyettesítés

50 Túlmunkadíj

51 Ügyeleti díj
52 Készenléti díj
53 Túlóradíj
54 Egyéb
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Költségvetési-

Megnevezésrovat tétel jogcím

12 15 - Illetmény és bérmegtakarításból külön jogszabály alapján 
kifizetett egyéb illetményjellegű felhasználás

E tételen kell elszámolni a 11, 12, 19, 21, 
tételeken keletkező megtakarítás terhére külön jogsza
bály alapján teljesíthető illetményjellegű felhasználá
sokat

10 Tartalékállományba helyezett hivatásos állományúak le
szerelési segélye

20 A hivatásos és továbbszolgáló állomány nyugállományba 
helyezett tagjai nyugdijat helyettesítő, valamint az el
hunyt testületi tag jogán kifizetett kéthavi illetmény 
béralapot terhelő része

21 Testületet terhelő összeg

22 Kifizetett kéthavi illetmény és a nyugdíj közötti külön
bözet

30 Az újonnan avatott tisztek és tiszthelyettesek avatási 
előlege

40 A sorállományúak (ideértve a tartalékos tiszti kikép
zésben résztvevő sorállományúakat is) helyettesítési il
letménye (20 %-os beosztási illetmény)

50 A repüléstől egészségügyi okokból véglegesen eltiltott 
hajózók egyszeri pénzjuttatása

60 A ki nem adott szabadság pénzbeni megváltása

61 Tiszti létszámhelyen foglalkoztatottak részére

62 Tiszthelyettesi létszámhelyen foglalkoztatottak részére

63 Kinevezett polgári létszámhelyen foglalkoztatottak ré
szére

64 Szerződéses polgári létszámhelyen foglalkoztatottak ré
szére

70 Kinevezett polgári alkalmazottak táppénzkiegészítő jut
tatása

80 Kinevezett polgári alkalmazottak elhelyezkedési segélye
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Költségvetési-

rovat tétel jogcím Megnevezés

12 16 Szabadidő megváltási pótlék

E tételen kell elszámolni a BM Terv és Pénzügyi Csoport
főnökség által külön meghatározott illetményeket, bére
ket

17 Közterületi szolgálati juttatás

E tételen kell elszámolni a Budapesten közterületi szol
gálatot teljesítő hivatásos állomány részére rendszere-
sített közterületi szolgálati juttatást

10 Tisztek közterületi szolgálati juttatása

20 Tiszthelyettesek közterületi szolgálati juttatása

19 Időszaki főfoglalkozású polgári alkalmazottak illetménye

E tételen kell elszámolni a szervezetszerű időszaki fő
foglalkozású létszámhelyen, a munkakörre előirt napi 
törvényes munkaidővel, határozott időre alkalmazott mun
kavállalók illetményét és illetmény jellegű járandósága
it

10 Alapilletmény

11 Alapbér
12 Korpótlék

20 Pótlékok

21 Személyi
22 Éjszakai pótlék
23 Műszakpótlék

30 Prémium
31 Éttermi dolgozók jutaléka
32 Egyéb

40 Belső helyettesítési díj

50 Túlmunkadíj

51 Ügyeleti díj
52 Készenléti díj
53 Túlóradíj
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Költségvetési-

Megnevezésrovat tétel jogcím

12 20 - Részmunkaidőben foglalkoztatottak illetménye

21 Részfoglalkozásúak illetménye

E tételen kell elszámolni a napi teljes munkaidőnél rö- 
videbb időben foglalkoztatott munkavállalók - nyugdíja
sok kivételével - illetményét attól függetlenül, hogy 
munkaviszonyuk határozott vagy határozatlan időre szól. 
Itt kell tervezni és elszámolni azon részfoglalkozású 
munkavállalók illetményét is, akik a napi törvényes mun
kaidőre több munkáltatóval kötnek szerződést, feltéve, 
ha a főállásuk szerinti munkáltatójuk igazolja, hogy ed
dig összesen a napi törvényes munkaidőnél kevesebb mun
kaórára kötöttek szerződést.
E tételcsoporton belül kell elszámolni a gyermekgondozá
si segély folyósítása mellett munkát vállalók illetmé
nyét.

10 Alapilletmény

20 Prémium (éttermi dolgozók jutaléka)

30 Belső helyettesítési díj

40 Túlmunkadíj

41 Ügyeleti díj
42 Készenléti díj
43 Túlóradíj
44 Egyéb

40 Gyermekgondozási segély folyósítása mellett munkát vál
lalók illetménye

41 Hivatásos létszámhelyen foglalkoztatottak
42 Polgári létszámhelyen foglalkoztatottak

22 10 Másodállásúak, mellékfoglalkozásúak illetménye

E tételen kell elszámolni a 11, 12, 19, 21, költségveté
si tételeken tervezett létszámhelyek terhére foglalkoz
tatott másodállású és mellékfoglalkozású (más munkálta
tóval szolgálati vagy munkaviszonyban álló Belügyminisz
tériummal másodállású, vagy mellékfoglalkozású szerző
dést kötő) dolgozók illetményét.
E tételen kell elszámolni továbbá a saját dolgozóval a 
munkakörébe nem tartozó, munkaidőn kívül végzett tevé
kenységére kötött mellékfoglalkozású szerződés alapján 
járó illetményt is.
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Költségvetési-

Megnevezésrovat tétel jogcím

12 22 11 Hivatásos állományúak illetménye terhére foglalkoztatot
tak

12 Állandó főfoglakozású polgári alkalmazottak illetménye 
terhére foglalkoztatottak

13 Időszaki főfoglalkozású polgári alkalmazottak illetménye 
terhére foglalkoztatottak

14 Részfoglalkozásúak illetménye terhére foglalkoztatottak

12 30 - Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók 
bére

31 10 Megbízási díj (TB köteles)

11 Tanári óra- és vizsgadíj

Itt kell elszámolni a megbízásos jogviszony kereté
ben foglalkoztatott tanárok, előadók óradíját, vizs
gadíját, valamint a szakdolgozatok, diplomamunkák 
javítási, bírálói, konzulensi díját.

12 Szerzői, fordítói, rajzolói díj.

13 Tolmácsok díjazása.

14 Egyéb megbízási díjak.

Itt kell elszámolni a sportrendezvények előkészíté
sével és lebonyolításával összefüggésben felmerülő 
alkalmi feladatokat ellátók díjazását, a magánsze
mélyekkel (pl. mosatás) végeztetett szolgáltatások 
díját és egyéb megbízási díjat.

32 - Megbízási díj (TB mentes)

A tétel jogcímei a 12/31 tételével azonosak.

33 10 Tiszteletdíj (TB köteles)

11 Előadások díjazása

Itt kell elszámolni a nem tanrend szerinti politi
kai és szakmai előadások díjazását.
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Költségvetési-

Megnevezésrovat tétel jogcím

12 33 12 Kulturális tevékenység díjazása.

Itt kell elszámolni a meghívott külső előadók tisz
teletdíját, vendégművészek fellépési díját, a kultu
rális bemutatók, vetélkedők, kiállítások, zsűritag
jainak tiszteletdíját, a sportrendezvények játékve
zetői és versenybírói díját és tiszteletdíját, 
Sportversenyek helyezetteinek diját.

13 Szakértői és egyéb díjak.

Itt kell elszámolni az igazságügyi szakértők díjazá
sát, egyéb szakértői és konzíliumi díjakat, egyéb 
díjakat.

34 - Tiszteletdíj (TB mentes).

A tétel jogcímei a 12/33 tételével azonosak.

12 40 - Nyugdíjasok illetménye

E tételen kell elszámolni a szervezetszerű létszámhelye
ken jelentkező bérmegtakarítás terhére foglalkoztatott 
nyugdíjasok illetményét.
(A rovat más tételén nyugdíjasnak kifizetett bért elszá
molni nem lehet)

41 Tisztek illetménye terhére foglakoztatottak

42 Tiszthelyettesek illetménye terhére foglalkoztatottak

43 Kinevezett polgári alkalmazottak illetménye terhére fog
lalkoztatottak

44 Szerződéses polgári alkalmazottak illetménye terhére 
foglalkoztatottak

45 Időszaki főfoglakozású polgári alkalmazottak illetménye 
terhére foglalkoztatottak

45 Részfoglalkozásúak illetménye terhére foglalkoztatottak

12 50 - Hadkötelezettség alapján katonai szolgálatot telje
sítők illetménye

51 - Sorállományúak illetménye

10 Rendfokozati illetmény
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Költségvetési-

rovat tétel jogcím Megnevezés

12 51 20 Pótlékok

21 Határőr pótdíj
22 Távírász pótdíj
23 Őrs-ellátói pótdíj
24 Egészségügyi veszélyességi pótlék 
25 Sugárártalmi pótlék
26 Sorkatona orvosok (gyógyszerészek) pótdija
27 Járőrparancsnoki pótdíj
23 Tűzszerész veszélyességi pótlék
29 Egyéb pótlékok, prémiumok

Ezen jogcímnél kell a BM üdülőben szolgáló sorállományn
ak prémiumát, sorállományú kutyagondozók prémiumát is 
elszámolni

52 Sorköteles hallgatói állományúak illetménye
E tételen kell elszámolni a katonai főiskolai hallgatók 
illetményét, alegységparancsnoki pótlékát, az osztályba- 
sorolási pótlékot, egyéb pótlékot

10 Illetmény

11 Hallgatói illetmény
12 Rendfokozati illetmény
13 Beosztási illetmény
14 Szolgálati időpótlék

20 Pótlékok

21 Alegységparancsnoki pótlék
22 Osztálybasorolási pótlék
23 Egyéb

53 Tartalékos állományúak illetménye

E tételen kell elszámolni a tartalékos tiszti iskolai 
hallgatók illetményét és a 10 napot meghaladó tartalékos 
katonai szolgálatot teljesítők illetményét, pótlékait

10 Illetmény

11 Rendfokozati illetmény
12 Beosztási illetmény

20 Pótlékok

30 A sorkatonai szolgálat letöltése után tartalékos katonai 
szolgálatra visszatartottak jövedelempótló segélye
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Költségvetési-

Megnevezésrovat tétel jogcím

12 60 - Alkalmi munkások illetménye

E tételcsoporton kell elszámolni a folyamatosan 6 napnál 
rövidebb ideig fizikai munkát végzők illetményét, attól 
függetlenül, hogy a szerv állományába tartoznak-e, vagy 
sem

61
62

Szerv állományába tartozók alkalmi munkadija
Nem a szerv állományába tartozók alkalmi munkadija

12 70 - Jutalmak

71 10 Állományba tartozók jutalma

Itt kell elszámolni a kézhez fizetett parancsnoki 
jutalmat, a tárgyjutalmat, az ajándékot

11 Tisztek jutalma

12 Tiszthelyettesek jutalma

13 Állandó főfoglalkozású polgári alkalmazottak jutal
ma

14 Időszaki főfoglalkozású és részfoglalkozású polgári 
alkalmazottak jutalma.

15 Másodállásúak, mellékfoglalkozásúak jutalma (TB 
mentes)

16 Nyugdíjasok jutalma

17 Sorkatonai szolgálatot teljesítők, belügyi iskolák 
hallgatóinak jutalma.

72 10 Teljesítményelismerés

Itt kell elszámolni a jogszabály alapján számfej
tésre kerülő teljesítményelismerés összegét.

11 Tisztek teljesítményelismerése

12 Tiszthelyettesek teljesítményelismerése

13 Kinevezett polgári alkalmazottak teljesítményelismerése

14 Állandó főfoglalkozású szerződéses polgári alkalmazot
tak teljesítményelismerése
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Költségvetési-

Megnevezésrovat tétel jogcím

12 72 15 Időszaki főfoglalkozású polgári alkalmazottak teljesít- 
ményelismerése

16 Részfoglalkozású polgári alkalmazottak teljesítménye- 
lismerése

17 Másodállásúak, mellékfoglalkozásúak teljesítményelisme
rése

18 Nyugdíjasok teljesítményelismerése

12 80 - Vezényeltek illetménye
Itt kell elszámolni a vezénylési pótlékot.
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13. Anyagjellegű kiadások

Költségvetési-
Megnevezés

rovat tétel jogcím

13 10 - Belföldi kiküldetés és utazások

11 10 Belföldi kiküldetés

Itt kell elszámolni a belföldi kiküldetéssel kapcsolatos 
kiadásokat a napidíj kivételével.

11 Szálloda költség

12 Utazási költség

Itt kell elszámolni a szolgálati utazások, vezénylések, 
költözködések alkalmával felmerült utazási költségeket 
(a saját tul. gj. igénybevételéért fizetett térítés ki
vételével) .

13 Kiküldetési költségátalány

14 Kiképzéssel kapcsolatos utazási költség

15 Egyéb kiküldetési költség

Itt kell elszámolni a tanuk, külföldi állampolgárok kiu
tasításával kapcsolatos utazási és szállás költségeket 
és a 11-14 jogcímekre nem tartozó egyéb kiküldetési 
költségeket.

12 - Munkábajárás

A tételen kell elszámolni a napi munkábajárással és a 
hétvégi hazautazással kapcsolatos utazási költségeket.

13 20 - Külföldi kiküldetés

Itt kell elszámolni a külföldi kiküldetéssel kapcsolatos 
külföldi, illetve hazai fizetőeszközben és a hazai utazá
sok alkalmával jelentkező kiadásokat. (Külön meghatáro
zott szervek használhatják.)

13 30 - Könyvek, folyóiratok

31 - Könyvbeszerzés

A tételen szépirodalmi, politikai, szak- és ismeretter
jesztő könyvek beszerzését kell elszámolni.
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Költségvetési-
Megnevezés

rovat tétel jogcím

13 32 - Szakmai és politikai lapok, folyóiratok

13 40

A tételen bel- és külföldi hivatalos lapok, sajtótermékei 
kiadványok beszerzésével, sajtófigyelő szolgálattal, MTI 
képes híradóval kapcsolatos kiadásokat kell elszámolni. 
Egyéb anyagjellegű kiadások

41 - Irodaszer, nyomtatvány

A tételen kell elszámolni az irodaszerek, nyomtatványok, 
térképészeti anyagok, nyomdai és sokszorosító papírok, 
gépi feldolgozás segédanyagainak beszerzésével kapcsola
tos kiadásokat.

42 - Tisztítószer

43 - Szállítás

A tételen kell elszámolni a külső szervtől igénybe vett 
személy és áruszállítás költségét, valamint a kiküldeté
si költségnek nem minősülő személy vagy poggyász szállí
tás költségét.

44 10 Posta

Itt kell elszámolni a postától igénybe vett szolgáltatá
sok díját.

11 Telefon és hírrendszer

12 Egyéb postai szolgáltatás

45 10 Mosatás, takarítás

11 Mosatás

A tételen kell elszámolni a textíliák, ruházati anyagok 
mosásával, vegytisztításával kapcsolatos kiadást.

12 Takarítás

A tételen a külső szervek által végzett takarítás, fé
regtelenítés költségét kell elszámolni.

48 - Gépjármű és technikai eszközök igénybevételéért fizetett 
díj

A tételen kell elszámolni a vonatkozó utasítás alapján 
a polgári szervek gépjárműveinek és technikai eszközei
nek igénybevételéért fizetett térítéseket.
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Költségvetési-
Megnevezés

rovat tétel jogcím

13 49 Egyéb anyagi kiadás

A tételen kell elszámolni a temetési és kegyeleti kia
dást, a filmgyártás és kölcsönzési szolgáltatás, vala
mint fogyóeszköz javítás költségeit.
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14. Bérjellegű kiadások

Költségvetési-
Megnevezés

rovat tétel jogcím

14 10 - Újítási, találmányi díjak

Itt kell elszámolni az újításokkal, találmányokkal 
kapcsolatos díjakat.

11 Pénzben mérhető, hasznos eredményt hozó újítások újí
tási díja

12 Pénzben nem mérhető hasznos eredménnyel járó újítások 
újítási díja

13 Közreműködői díj

14 Találmányi díj

14 20 - Reprezentációs kiadások

21 Ünnepségek, rendezvények fogadási-vendéglátási költsé
gei

22 Rendelkezési átalány

23 Egyéb, szolgálati célra biztosított vendéglátási költ
ség

14 30 - Segélyek

31 10 Szociális segély

A tételen a szociális segélyezéssel kapcsolatos kia
dásokat kell elszámolni.

11 Egyszeri szociális segély (állományba tartozók részé
re)

12 Szociális segély (nyugállományba helyezettek és az el
hunytak gondoskodási körébe tartozó hozzátartozók ré
szére)

32 - Egyéb segély

Itt kell elszámolni az áthelyezett hivatásos állomá
nyúak házastársainak fizetett jövedelemkiegészítést, 
a temetési segélyt (a TB terhére fizetett temetési 
segély kivételével).

ÁBTL - 4.2 - 30 - 1021/1 - 1989 /32



-28-

Költségvetési-
Megnevezés

rovat tétel jogcím

14 33 - Sorkatonai szolgálatból leszerelek egyszeri pénzjut
tatása

A tétel a leszerelési segély elszámolására szolgál.

14 40 - Személyi ösztönzés

41 - Miniszteri kitüntetés, jutalom

Miniszteri dicséret, jutalom (a miniszter által az 
állományába tartozók részére adományozott dicséret és 
pénzjutalom), továbbá a miniszter által központi ünnep
ségen adományozott kitüntetéshez járó pénzjutalom. (Kü
lön meghatározott szervek használhatják).

42 10 Jubileumi jutalom

11 Jubileumi jutalom

12 Szolgálati kitüntetés és törzsgárda kitüntetéssel járó 
pénzjutalom

13 Dísztőr, aranygyűrű, aranyóra beszerzési költsége. 
(Külön meghatározott szervek használhatják.)

43 10 Szocialista munkaverseny jutalma

11 Katonai kollektívák szocialista versenymozgalmának ju
talma

12 Szocialista brigádok közötti munkaversenymozgalom jutal
ma

44 - Csapatépítkezési jutalom (TB. köteles)

45 - Csapatépítkezési jutalom (TB. mentes)

46 10 Érdekeltségi alapból fizetett jutalom (TB köteles)

11 Selejt, hulladék- és inkurrens anyagok és eszközök ér
tékesítéséből származó bevétel terhére fizetett jutalék

12 Új kiképzési rendszerű műszaki zászlóaljban résztvevő 
állomány részére fizetett termelési prémium

13 Ár- és díjbevétel terhére engedélyezett jutalom, juta
lék kifizetés
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Költségvetési-
Megnevezés

rovat tétel jogcím

14 47 - Érdekeltségi alapból fizetett jutalom (TB mentes)

A tétel jogcímei azonosak a 14/46 tétel jogcímeivel

49 Egyéb személyi ösztönzés

A tételen kell elszámolni a gépkocsivezetők prémiumát és 
szakmai kitüntetésekkel járó pénzjutalmát, a Belügymi
nisztérium munkáját elősegítő állományon kívüli polgári 
személyek jutalmazásával, valamint az önkéntes szolgálatot 
teljesítők, társadalmi aktívák jutalmazásával, kitünteté
sével kapcsolatos kiadásokat.

14 50 Étkezési hozzájárulás

Itt kell elszámolni a közétkeztetés ünnepi feljavítás 
nyersanyagköltségét, a közétkeztetésnél az étkezés igény
bevételére kötelezettek térítése és a nyersanyagköltség 
közti különbözet összegét, és az étkezési rezsi költség
térítést.

14 60 Ösztöndíj, tanulmányi kiadás

Itt kell elszámolni az egyetemi, főiskolai végzettség 
megszerzésének elősegítésére létesített társadalmi ta
nulmányi ösztöndíjat, a katonai főiskolai hallgatók 
és tiszthelyettesi iskolai hallgatók tanulmányi pótlé
kát.

14 90 - Egyéb pénzbeni juttatás

93 - Külföldi tanulmányi és kiképzési kiadás (külön megha
tározott szervek használhatják).

94 - Anyagjárandósági cikkek pénzbeni kifizetése

96 - Keresettérítés

99 Pénzbeni egyéb juttatás

A tételen kell elszámolni a belföldi kiküldetés napidí
ját, a különélési díjat, költözködési átalányt, KMB 
átalányt, kutya gondozási prémiumot, albérleti díj hoz
zájárulást, a magángépjármű szolgálati célú igénybe
vételéért fizetett térítést, lakbérhozzájárulást, ta
nulmányi szerződés felbontásából eredő kötelezettség 
átvállalását, a nem állományba tartozó, a kirendelt vé
dők, a beidézett tanuk költségtérítését (az utazási és 
szállásköltség kivételével), a helyi jellegű közlekedési 
eszközök hivatalos igénybevételéért fizetett díjat, 
közlekedési költségátalányt, illetve költségtérítést, 
kulturális, sportjellegű és egyéb személyi kiadást, va
lamint az önkéntes segítők ruhakoptatási járulékát.
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15. Szolgáltatások

Költségvetési-
Megnevezés

rovat tétel jogcím

15 10 Bérleti díjak

Itt kell elszámolni a bérbe vett ingatlanok, létesít
mények, eszközök és berendezések után kifizetésre ke
rülő összeget.

15 20 Energia

Itt kell elszámolni a vezetékes gőz-, gáz-, villamos
energia, távhőszolgáltatás térítési díjait.

15 30 - Nem anyagi jellegű szolgáltatások

31 Ellátottak vásárolt élelmezése

Itt kell elszámolni a szolgáltatás formájában más gaz
dálkodó szervtől, ellátottak részére igénybe vett ét
keztetés költségeit.

32 Alkalmazottak vásárolt élelmezése

Itt kell elszámolni a szolgáltatás formájában más gaz
dálkodó szervtől alkalmazottak részére igénybe vett ét
keztetés költségeit.

33 Közműdíjak

Itt kell elszámolni a víz-, a csatorna-, a szemétfuva
rozási és kéményseprési díjat.

34 Kártérítés

A tételen kell elszámolni a kártalanítással kapcsolatos 
kiadásokat, az üzemi baleset után a dolgozó javára 
megállapított dologi kár megtérítéseket, a Belügymi
nisztérium és szervei által más szerveknek és szemé
lyeknek okozott károk megtérítését, és a belügyi szer
veket terhelő bírságot, kötbért, kamatot, perköltséget, 
az adóhatóság részére fizetett önellenőrzési-, különbö
zeti és késedelmi pótlékot, valamint a bírság összegét, 
stb.

36 Nemzetközi tagsági díjak

Itt kell elszámolni a nemzetközi szervezetek részére 
fizetett tagsági díjakat. (Külön meghatározott szervek 
használhatják.)
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Költségvetési-
Megnevezés

rovat tétel jogcím

15 37 - Működési kiadás

Itt kell elszámolni a belügyi szervek működésével kap
csolatos speciális kiadásokat.

39 Egyéb szolgáltatás

A tételen kell elszámolni a rovat más tételre nem tar
tozó szolgáltatásokat (pl: oktatási és kiképzési költ
séghozzájárulás, gyógyüdültetés, sportjellegű szolgál
tatások, stb).

15 40 - Idegen kivitelezővel végeztetett állóeszköz karbantar
tás, kisjavítás

41 - Ingatlan karbantartás

Itt kell elszámolni az épületek és építmények, egyéb 
ingatlanok karbantartásával, kisjavításával kapcsolatos 
idegen kivitelező által elvégzett munkák költségeit.

42 - Technikai eszközök, berendezések karbantartása

Itt kell elszámolni más gazdálkodó szerv által végzett 
karbantartás és kisjavítás költségeit

43 - Polgári import javítás (Külön meghatározott szervek 
használhatják.)

15 50 - Bankkamat- és kezelési költség

Itt kell elszámolni a Belügyminisztérium és szervei 
által felvett bankkölcsönök bankkamatait és kezelési 
költségét.
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16. Költségvetési befizetés

Költségvetési-
Megnevezés

rovat tétel jogcím

16 10 - Társadalombiztosítási járulék

Itt kell elszámolni a Belügyminisztérium és szervei 
által jogszabályban előírt mértékben felszámított tár
sadalombiztosítási járulékot.

11 Munkáltató által jogszabályban előírt mértékben elszá
molt társadalombiztosítási járulék

12 Ár- és díjbevétel terhére fizetett személyi ösztönzés tár
sadalombiztosítási járuléka

16 40 - Telekhasználati és telekigénybevételi díj

Itt kell elszámolni a telekhasználati és telekigénybe
vételi díj összegét.

16 50 - Nem pénzintézetnek fizetett kamat

Itt kell elszámolni a nem pénzintézetnek fizetett ka
matot.

16 60 - Biztosítási díjak

Itt kell elszámolni a biztosítási díj kifizetések ösz- 
szegét.

16 90 Egyéb befizetési kötelezettség

Itt azokat a befizetési kötelezettségeket kell elszámol
ni, melyeket a felügyeleti szerv ír elő és amelyeket a 
gazdálkodó szervnek a felügyeleti szerv által meghatáro
zott bankszámla javára kell teljesíteni.
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17. Nagyjavítás (felújítás)

Költségvetési-
Megnevezés

rovat tétel jogcím

17 10 - Idegen kivitelezéssel végeztetett állóeszköz 
nagyjavítás

11 - Ingatlan nagyjavítás

Itt kell elszámolni az épületek és építmények, egyéb in
gatlanok idegen kivitelező által végzett nagyjavítási 
kiadásait.

12 - Technikai eszközök és berendezések nagyjavítása

Itt kell elszámolni valamennyi technikai eszköz, berende
zés más gazdálkodó szerv által végzett nagyjavításának 
költségeit.
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19. Társadalombiztosítási juttatás

Költségvetési-
Megnevezés

rovat tétel jogcím

19 10 Társadalombiztosítás

11 - Nyugdíjak és járadékok

Itt kell elszámolni a nyugállományba helyezett, vala
mint az elhunyt hivatásos állományúak részére - jogsza
bályban előírt - kéthavi illetmény társadalombiztosítá
si szervek által megtérített részét (86 %-át).

12 10 Családi és jövedelempótlék

A tételen kell elszámolni a társadalombiztosítási jog
szabályok által járó családi pótlékot, a vonatkozó 
rendelkezésekben meghatározott - egy gyermek részére 
fizetendő - jövedelempótlékot és szociális támogatást.

11 Családi pótlék

12 Egy gyermek részére fizetendő jövedelempótlék

13 Szociális támogatás

13 10 Keresetpótló készpénzsegély

A tételen kell elszámolni a társadalombiztosítás terhé
re fizetett táppénz, terhességi, gyermekágyi segély, 
gyermekgondozási segély és ezek kiegészítése címén járó 
összeget, továbbá a gyermekgondozási díj kifizetéseket.

11 Táppénz

12 Terhességi gyermekágyi segély

13 Gyermekgondozási segély

14 Gyermekgondozási díj

14 10 Szociális segély

A tételen kell elszámolni a társadalombiztosítás terhé
re fizetett anyasági segély, gümőkóros betegeknek járó 
rendszeres anyagi támogatás, temetési segély és az uta
zási költségekhez nyújtott társadalombiztosítási hozzá
járulás összegét.
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Költségvetési-
Megnevezés

rovat tétel jogcím

19 14 11 Anyasági segély

12 Gümőkóros betegeknek járó rendszeres anyagi támogatás.

13 Temetési segély

14 Utazási költségekhez nyújtott társadalombiztosítási 
hozzájárulás

15 - Gyógyászati szolgáltatás

A tételen kell elszámolni a gyógyintézeti szolgáltatás 
igénybevételéért, betegellátásért, ápolásért fizetendő 
térítést, különleges gyógykezelés költségét, fogtechni
kai költséget, gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos 
térítési' díjat, anyatej költséget, szolgálati állatok 
ápolásához igénybe vett gyógyászati anyagokat és állat
orvosi díjakat, költségeket, és a szemüvegtérítést.
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2. JÖVEDELEM ELVONÁSOK, TARTALÉKOK 

21. Költségvetési (jövedelem) elvonás

Költségvetési-
Megnevezés

rovat tétel jogcím

21 10 - Nyereségadó

Itt kell elszámolni az eredményérdekeltségű tevékeny
ség nyereségadóját.

21 40 - Jogszabályban meghatározott egyéb befizetési 
kötelezettség
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27. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója

Költségvetési-
Megnevezés

rovat tétel jogcím

27 10 - Szállítói beszerzések előzetesen felszámított adója.

11 Adómentes tevékenység érdekében kifizetett (előzete
sen felszámított) ÁFA és a le nem vonható előzetesen 
felszámított adó

12 Adóköteles tevékenység érdekében kifizetett (előzete
sen felszámított) ÁFA

13 Arányosítással megosztandó kifizetett ÁFA.
(Ha nem tudja megállapítani, hogy adómentes vagy - kö
teles - értékesítéshez használja fel.)

27 20 - Beruházási ráfordítások előzetesen felszámított ÁFÁ-ja.

21 Adómentes tevékenység érdekében kifizetett (előzete
sen felszámított) ÁFA és a le nem vonható előzetesen 
felszámított adó

22 Adóköteles tevékenység érdekében kifizetett (előzete
sen felszámított) ÁFA

23 Arányosítással megosztandó kifizetett ÁFA.
(Ha nem tudja megállapítani, hogy adómentes vagy - kö
teles - értékesítéshez használja fel.)

27 30 - Egyéb beszerzések előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 
(készpénzes)

31 Adómentes tevékenység érdekében kifizetett (előzete
sen felszámított) ÁFA és a le nem vonható előzetesen 
felszámított adó

32 Adóköteles tevékenység érdekében kifizetett (előzete
sen felszámított) ÁFA

33 Arányosítással megosztandó kifizetett ÁFA
(Ha nem tudja megállapítani, hogy adómentes vagy - kö
teles - értékesítéshez használja fel.)

Ha a szervnek import tevékenysége is van, a 27/10 té
telt tovább kell tagolnia (jelölnie)
- belföldi beszerzések előzetesen felszámított ÁFÁ-ja
- import beszerzések előzetesen felszámított ÁFÁ-ja.
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28. Általános forgalmi adó befizetések

Költségvetési-
Megnevezés

rovat tétel jogcím

28 10 - Általános forgalmi adó befizetések

11 - Általános forgalmi adó befizetések

Itt kell elszámolni az adóköteles tevékenység után 
felszámított és az Adóelszámolási Irodának befizetett 
adót.

12 - Előző évi általános forgalmi adó befizetése

Itt kell elszámolni az előző évi adóköteles tevékeny
ség után felszámított és az Adóelszámolási Irodának a 
tárgyévben befizetett adó összeget.
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3. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

35. Népgazdasági beruházás

Költségvetési-
Megnevezés

rovat tétel jogcím

35 10

Ezen a rovaton kell elszámolni a népgazdaság állóeszköz
állományának bővítését, az elhasználódott állóeszközök 
pótlását, az új állóeszközök létesítését és beszerzését, 
a meglévő állóeszközök rendeltetésének megváltoztatásá
val összefüggő átalakítási munkák, a gépek, berendezé
sek, felszerelések, járművek tartozékainak, valamint az 
üzemeltetés biztonsága, az egészségvédelem vagy egyéb 
szempontból a rendeltetésszerű használat feltételeként 
előírt tartalék alkatrészek és tartozékok állóeszközál
lományt növelő első beszerzését, továbbá az állóeszköz
állomány növelésével és pótlásával összefüggő közvetle
nül szükséges egyéb hasznos beruházási ráfordításokat.

Építés

11

Az építési beruházás olyan tevékenység, amelynek cél
ja új építmények létrehozása, építmények terjedelmé
nek növelése, kiegészítése, részleges vagy teljes új
jáépítése, a teljes építmény rendeltetésének megvál
toztatása.

Épület

12

A tételen kell elszámolni a végleges vagy ideiglenes 
rendeltetéssel megvalósított - a talajjal való egybe- 
épülés révén létrejött - beruházás kiadásait.

Építmény

13

A tételen kell elszámolni az épület fogalomkörébe nem 
sorolható építés-beruházási kiadásokat /pl: utak, hi
dak, állványok ács- és rácsszerkezetek, parkok, stb./

Hírhálózat építés

35 20 - Belföldi gép

21

Belföldi gépberuházásnak minősül a hazai előállítású 
gép és technológiai berendezés, jármű és műszer be
szerzése, a technológiai szerelési munka, valamint 
jogszabály szerint a gépi beruházással kapcsolatos 
egyéb hasznos beruházási tevékenység (pl: szállítás) 
költsége.

Hazai haditechnikai eszközök
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Költségvetési-
Megnevezés

rovat tétel jogcím

35 22 - Polgári technika beszerzése

23 - Járművek

35 30 Import gép (Rbl. elszámolás)

Az import gépbeszerzés körébe az importból származó 
és a külföldi szállítónak rubelben elszámolt gépek, 
technológiai szerelési munkák tartoznak. (Külön meg
határozott szervek használhatják).

31 - Polgári import gép, műszer

32 - Polgári import jármű

39 - Rubel elszámolású import vám- és vámkezelési díja, 
egyéb felmerült járulékos költségek

35 40 Import gép /nem Rbl. elszámolás/

Itt kell elszámolni az importból származó és külföldi 
szállítónak nem rubel elszámolásban kiegyenlített gé
pek, technológiai szerelési munkák költségeit. (Külön 
meghatározott szervek használhatják.)

41 - Polgári import gép, műszer

42 - Polgári import jármű

49 - Nem rubel elszámolású import vám- és vámkezelési dí
ja, egyéb felmerült járulékos költségek

35 50 - "M" tartalék

51 - Élelmiszer

52 - Ruházat

53 - Üzemanyag

54 - Gyógyszer

59 - Egyéb

35 90 - Egyéb beruházás

91 - Műszaki fejlesztés

92 - Műszaki tervezés kiadása

99 - Egyéb beruházás
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36. Üzemgazdasági beruházás

Költségvetési-
Megnevezés

rovat tétel jogcím

36 10

Ezen a rovaton kell elszámolni az állóeszköz állo
mány olyan bővítését, amely a népgazdaság állóesz
köz állományát nem növeli, /pl: más gazdálkodó szer
vezet által korábban beruházott és aktivált állóesz
köz térítés ellenében történő beszerzését, földte
rület megszerzésével kapcsolatos költségeket, stb./.

Építés

36 20

Itt kell elszámolni az aktivált épületek térítés el
lenében történő beszerzését. (Külön meghatározott 
szervek használhatják.)

Gép

36 30

Itt kell elszámolni a gépek, műszerek, berendezések, 
közúti járművek beszerzésével összefüggő kiadásokat.

Egyéb üzemgazdasági beruházás

Itt kell elszámolni a földterület megszerzésével 
kapcsolatos költségeket, valamint a rovat más téte
leire nem tartozó üzemgazdasági beruházási kiadáso
kat.
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37. Első fogyóeszköz beszerzés

Költségvetési-
Megnevezés

rovat tétel jogcím

37 10 Első fogyóeszköz beszerzés

Itt kell elszámolni a beruházások üzembe helyezésé
hez szükséges, első alkalommal beszerzett fogyóesz
közök, anyagok költségét.
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4. PÉNZELLÁTÁS KIADÁSAI, BEVÉTELEI

44. Költségvetési támogatás (bevétel)

Költségvetési-
Megnevezés

rovat tétel jogcím

44 10 - Adómentes tevékenység költségvetési támogatása.

44 20 - Adóköteles tevékenység költségvetési támogatása.
(A tételt üdülők, kulturális intézmények és a BM HŐR 
Műszaki Zászlóalj használhat ja).
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5. BEVÉTELEK

51. Működési bevétel

Költségvetési-
Megnevezés

rovat tétel jogcím

51 10

A rovaton kell elszámolni azokat a bevételeket, ame
lyek a belügyi szervek rendeltetésszerű működéséből 
származnak. A rovaton elszámolt bevételekhez személyi 
érdekeltség nem fűződik.

Adómentes működési bevételek

11 - Intézményi ellátás díja

12 - Lakás- és garázsbérleti díj

13 - Szálló és egyéb elszállásolási díj

14 - Eljárási bevételek

15 - Egyéb működési bevétel

51 60 - Adóköteles működési bevételek

61 - Intézményi ellátás díja

62 - Alkalmazottak élelmezési térítési díja

63 - Garázsbérleti díj

64 - Szálló és egyéb elszállásolási díj

66 - Munkahelyre szállítás

67 - Eljárási bevételek

68 - Egyéb működési bevétel
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52. Ár- és díjbevétel

Költségvetési-
Megnevezés

rovat tétel jogcím

52 10 - Adómentes ár- és díjbevételek

11 - Szolgáltatás

12 - Egyéb ár- és díjbevétel

52 50 - Adóköteles ár- és díjbevételek

51 - Árutermelés

52 - Szolgáltatás

53 - Felesleges állóeszköz értékesítés

54 - Felesleges készletértékesítés

55 - Selejtezési bevétel

56 - Hulladékgyűjtés bevétele

57 - Bérleti díjbevétel

58 - Egyéb ár- és díjbevétel

59 - Biztosítási kártérítés

52 60 - ÁFA alapjába be nem számítható ár- és díjbevétel

61 - Biztosító és más gazdálkodó szervek által fizetett 
kártérítés

62 - Gyűjtéssel összeszedett hulladék értékesítése.

63 - Egyéb bevétel
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57. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások 
általános forgalmi adója

Költségvetési-
Megnevezés

rovat tétel jogcím

57 10 - Belföldi értékesítés általános forgalmi adója

57 20 - Import általános forgalmi adója

21 Vám- és Pénzügyőrség által kivetett ÁFA

22 Önbevallás alapján fizetendő ÁFA

ÁBTL - 4.2 - 30 - 1021/1 - 1989 /51



-47-

53. Általános forgalmi adó visszatérülések

Költségvetési-
Megnevezés

rovat tétel jogcím

Ezen a rovaton kell elszámolni azt a bevételt, amely 
az adóköteles tevékenységet folytató gazdálkodó szervet 
az Adóelszámolási Irodától adóvisszaigénylés címén il
leti meg az értékesített adóköteles termékek és szol
gáltatások után.

58 10 - Általános forgalmi adó visszatérülések
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6. PÉNZESZKÖZÖK ÁTADÁSOK, ÁTVÉTELEK

61. Működési célra átadott pénzeszköz

Költségvetési-
Megnevezés

rovat tétel jogcím

61 10 Költségvetési és más gazdálkodó szerveknek átadás

Itt kell elszámolni azokat a végleges pénzellátás jel
legű kiadásokat, amelyeket a társadalmi érdekképvise
leti szerveknek, egyesületeknek, szövetségeknek és 
társaságoknak, más gazdálkodó szerveknek utalnak át.

61 20 Közös létesítmény fenntartása

Itt kell elszámolni a közös létesítmény fenntartásá
hoz nyújtott (átutalt) támogatást, a bérleményes üdül
tetését a Belügyminisztérium által fizetett térítést.

61 30 - Pénzmaradvány átadás

61 90 - Egyéb átcsoportosítás
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62. Működési célra átvett pénzeszköz

Költségvetési-
Megnevezés

rovat tétel jogcím

62 10 - Adómentes tevékenységhez átvett pénzeszköz

11 - Közös létesítmény fenntartásához átvett pénzeszköz

12 - Más gazdálkodó szervtől átvett pénzeszköz

13 - felügyeleti szerv pénzmaradványából juttatott pénz
eszköz

14 - Egyéb átvett pénzeszköz

62 20 - ÁFA alapjába be nem számítható átvett pénzeszköz

21 - Közös létesítmény fenntartásához átvett pénzeszköz

22 - Más gazdálkodó szervtől átvett pénzeszköz

23 - Felügyeleti szerv pénzmaradványából juttatott pénz
eszköz

24 - Egyéb átvett pénzeszköz
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8. ELKÜLÖNÍTETT ELSZÁMOLÁSOK

Költségvetési-
Megnevezés

rovat tétel jogcím

82 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (bevétel)

10 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele adómentes tevé
kenységhez

20 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele adóköteles tevé
kenységhez

83 Tárgyévi pénzmaradvány (kiadás)

84 Érdekeltségi és egyéb alapok igénybevétele

85 Társadalmi munka ráfordítása

10 - Működési célú társadalmi munka

20 - Fejlesztési célú társadalmi munka

86 Társadalmi munka elszámolása

87 Hitelek visszafizetése (kiadás)

88 Hitelek állománya (bevétel)
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9. KIEGYENLÍTŐ ELSZÁMOLÁSOK

Költségvetési-
Megnevezés

rovat tétel jogcím

91 Kiegyenlítő kiadások

10 - Illetményelőleg

Állományba tartozók illetményelőlege.

20 - Tüzelőelőleg

Tüzelőutalványok ellenértéke.

30 - Kiküldetési (úti előleg)

Kiküldetésre - utólagos elszámolással - kiadott 
összegek.

40 - Vásárlási előleg

10 Beszerzési előleg
- kisebb beszerzésekre - utólagos elszámolásra - 

kiadott összegek.

20 Egyéb előleg - idegen számlán
- külkereskedelmi és egyéb vállalatnak átutalt 

előlegek

30 Állandó előleg

60 - Házi pénztári ellátmány felvét

10 ”K” pénzforgalmi betétkönyvből felvett ellátmány 
nyilvántartása

20 Házi pénztár készpénz felvétel (terhelés)

90 - Kiegyenlítő egyéb kiadás

Forgóalap

92 Kiegyenlítő bevételek

10 - Illetményelőleg (bevétel)

20 - Tüzelőanyag visszatérítés

Tüzelőelőleg törlesztő részleteinek könyvelése.

30 - Kiküldetési (úti) előleg elszámolása

Felvett kiküldetési előleg elszámolása.
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Költségvetési-
Megnevezés

rovat tétel jogcím

92 40 - Vásárlási előleg elszámolása

10 Beszerzési előleg elszámolása.

20 Egyéb előleg elszámolása.

30 Állandó előleg elszámolása.

60 - Házi pénztár ellátmány elszámolása

10 Házi pénztári ellátmány ”K” pénzforgalmi betét
könyv javára történő visszafizetése.

20 Házi pénztár készpénz felvét bevételezése.

90 - Kiegyenlítő egyéb bevétel
Forgóalap visszafizetése.
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0. FÜGGŐ (ÁTFUTÓ) ÉS EGYÉB ELSZÁMOLÁSOK

Költségvetési
Megnevezés

rovat tétel jogcím

01 Függő kiadás

Ezen a rovaton - költségvetési előirányzat nélkül - 
olyan természetű kiadásokat kell elszámolni, amely
nek a tartalma ismeretlen vagy a már felmerülése 
pillanatában ismert, hogy az nem az elszámolást vég
ző költségvetési szervet terheli, illetőleg a telje
sítés után derül ki, hogy az tévedésből, vagy hibás 
elszámolás folytán keletkezett. A függő kiadás ren
dezése térítményezéssel történik.

10 - Függő készletbeszerzés

20 - Függő béralap

30 - Függő anyagjellegű kiadás

40 - Függő bérjellegű kiadás

50 - Függő szolgáltatás

60 - Függő költségvetési befizetés

70 - Függő nagyjavítás

80 - Függő társadalombiztosítási juttatás

90 - Függő egyéb kiadás

Ezen a tételen a 10-től 80-ig tételre nem tartozó, 
vagy a terhelés időpontjában még tisztázatlan kia
dásokat kell a rendezésig nyilvántartani.

02 Függő bevétel

Ezen a rovaton - költségvetési előirányzat nélkül 
olyan természetű bevételeket kell elszámolni, 
amelynek a tartalma ismeretlen, vagy már felmerü
lése pillanatában ismert, hogy az nem az elszámo
lást végző költ-ségvetési szervet illeti, illető
leg a teljesítés után derül ki, hogy az tévedés
ből, vagy hibás elszámolás folytán keletkezett.
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Költségvetési
Megnevezés

rovat tétel jogcím

02 10 - Függő működési bevétel

20 - Függő ár- és díjbevétel.

30 Függő költségvetési támogatás.

Ezen a tételen a 44 Költségvetési támogatás rovat
tal szemben álló függő bevételeket - a módosított 
előirányzatot meghaladó pénzellátási összeget 
(túlfinanszírozást) kell elszámolni.

03

90 Függő egyéb bevétel

Ezen a tételen kell minden egyéb tisztázatlan be
vételeket a rendezésig nyilvántartani.

Átfutó kiadás.

A rovat a letétként kezelt, illetőleg átfutó 
jellegű pénzeszközök terhére teljesített kia
dások elszámolására szolgál.

10 Letétek kiadása

Ezen a tételen azokat a kiadásokat kell elszá
molni, amelyek a letétként kezelt pénzeszközök 
felhasználásaként jelentkeznek.

04

90 Egyéb átfutó kiadás

Ezen a tételen kell nyilvántartani az egyéb át
futó pénzkiadásokat.

Átfutó bevétel.

A rovat azoknak a bevételeknek az elszámolásá
ra szolgál, amelyek letéti jelleggel érkeznek, 
illetőleg átfutnak a bankszámlán.

10 Letétek bevétele

Ezen a tételen a letéti jellegű bevételeket kell 
elszámolni.

90 Egyéb átfutó bevétel

Ezen a tételen kell valamennyi átfutó bevételt 
elszámolni.
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