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BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA!
TERV- ÉS PÉNZÜGYI CSOPORTFŐNÖKSÉG

Szám: 30-1062/47-1982.

A BELÜGYMINISZTÉRIUM 
TERV- ÉS PÉNZÜGYI CSOPORTFŐNÖKÉNEK 

5/1982. számú 
I N T É Z K E D É S E  

a Költségvetési Rovat- és Tételrend kiadásáról 
Budapest, 1982. év november hó 2-án.

A költségvetési szervek gazdálkodásának korszerűsítésével összhangban a népgazdaságban 
az utóbbi időben megjelent jogszabályok szükségessé tették, a Belügyminisztérium Költ
ségvetési Rovat- és Tételrendjének átdolgozását.

Az új Költségvezetési Rovat- és Tételrend bevezetésére és alkalmazására vonatkozóan 
kiadom az alábbi

I N T É Z K E D É S T

1. A Belügyminisztérium Költségvetési Rovat- és Tételrendjét (továbbiakban: Rovat
rend) a mellékletben meghatározottak szerint kiadom.

2. A Rovatrend szerkezeti felépítése igazodik az állami költségvetés, valamint a fegy
veres erők és testületek Rovat- és Tételrendjéhez, biztosítja a felsőfokú gazdasági 
szervek, továbbá a középirányító és a végrehajtó szervek költségvetési gazdálkodása 
tervezésének, nyilvántartásának és elszámolásának egységes rendszerét, valamint az 
információs igények kielégítését.

3. A pénzügyi szakszolgálat a Rovatrend előírásait a gazdálkodás végrehajtása során a 
következők szerint köteles alkalmazni:

a) Költségvetési rovatcsoportok, rovatok, tételcsoportok és tételek szerinti tago
lásban kell nyilvántartani a jóváhagyott költségvetési előirányzatokat és azok 
évközi módosításait.

b) Költségvetési tételek, altételek, jogcím szerinti tagolásban kell végezni az elő
irányzatok felhasználását, a gazdasági események nyilvántartását és könyve
lését.

4. Ez az intézkedés 1983. január 1-vel lép hatályba. Ezt követően az érvényes paran
csokban, utasításokban, intézkedésekben, stb. -  tervezés és elszámolás címén -
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megjelölt költségvetési tételek helyett az intézkedéssel kiadott Rovatrend előírásait 
kell alkalmazni.

Egyidejűleg a BM Terv- és Pénzügyi Csoportfőnök 2/1978. számú intézkedésével 
kiadott Költségvetési Rovatrend hatályát veszti.

5. A  Rovatrendet a pénzügyi, -  anyagi, -  szakszolgálat beosztottai részére oktatás 
tárgyává kell tenni.

KINCSES ZOLTÁN s.k.
r. vörgy.

főcsoportfőnök-helyettes

Készült: 1200 példányban 
Felterjesztve: Miniszterhelyettes elvtársnak 
Kapják: elosztó szerint.

Nytsz: 4 -14 /35 -1982 .
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R O V A T, TÉTEL ÉS ALTÉTELREND

I.
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K I A D Á S O K  

1. Társadalmi fogyasztás alapkiadásai

Ro- Tétel Tétel Altét. Altét. Jog-
vat csop. csop, tel cím M e g n e v e z é s e

s z á m a

11. BÉRALAP

10. Állandó főfoglalkozásúak bére

11. Hivatásos állományúak illetménye

10. Tisztek illetménye
11. Alapilletmény
12. Pótlékok
13. Prémium
14. Belső helyettesítési díj
15. Túlmunkadíj

20. Tiszthelyettesek illetménye
21. Alapilletmény
22. Pótlékok
23. Prémium
24. Belső helyettesítési díj
25. Túlmunkadíj

12. Állandó főfoglalkozású polgári alkalmazottak illetménye

10. Kinevezett polgári alkalmazottak illetménye
11. Alapilletmény
12. Pótlékok
13. Prémium
14. Belső helyettesítési díj
15. Túlmunkadíj

20. Állandó főfoglalkozású szerződéses polgári alkalmazottak illetménye
21. Alapilletmény
22. Pótlékok
23. Prémium
24. Belső helyettesítési díj
25. Túlmunkadíj

13. Szabadidő megváltási pótlék

20. Időszaki főfoglalkozású polgári alkalmazottak illetménye
11. Alapilletmény
12. Pótlékok
13. Prémium
14. Belső helyettesítési díj
15. Túlmunkadíj

 30. Részfoglalkozásúak illetménye
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Ro- Tétel Tétel. Altét. Alté- Jog-
vat csop. csop. tel cím M e g n e v e z é s e

________ s z á m a _______________________________________________________________

11 Alapilletmény
12 Pótlékok
13 Prémium
14 Belső helyettesítési díj
15 Túlmunkadíj
16 GYES-en lévő mellékfoglalkozásúak illetménye 

40 Másodállásúak és mellékfoglalkozásúak illetménye

50 Külső helyettesek illetménye 

60 Alkalmi munkavállalók illetménye

70 Hadkötelezettség alapján sorkatonai szolgálatot teljesítők illetménye

71 Sorállományúak illetménye

11 Illetmény
12 Pótlékok

72 Sorköteles, hallgatói állományúak illetménye

11 Illetmény
12 Pótlékok

73 Tartalékos állományúak illetménye

11 Illetmény
12 Pótlékok
13 Jövedelempótló segély

80 Illetmény és bérmegtakarításból külön jogszabály alapján kifizetett egyéb 
bérjellegű felhasználás

90 Bérszint fejlesztés

91 Hivatásos állomány bérszint fejlesztése
92 Állandó főfoglalkozású polgári alkalmazottak bérszint fejlesztése
93 Egyéb bérszint fejlesztés

12 SZEMÉLYI KIADÁS

10 Állományba tartozók jutalma
20 Állományba tartozók segélye
30 Belföldi kiküldetés
40 Külföldi kiküldetés
50 Reprezentáció
60 Megbízási díj
70 Tiszteletdíj
90 Különféle személyi kiadás

93 Külföldi tanulmányi és kiképzési költség
94 Ellátottak anyagjárandósági cikkei 
99 Egyéb személyi kiadás

6
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Ro- Tétel Tétel. A ltét. Alté- Jog-
vat csop. csop. tel cím M e g n e v e z é s e

________ s z á m a __________________________________________________________

13 KÉSZLET BESZERZÉS

10 Élelmezés 
20 Gyógyszer, vegyszer

21 Gyógyszer
22 Vegyszer

30 Ruházat

31 Hivatásos és kinevezett polgári állomány ruházati kiadása
32 Ellátottak ruházati kiadása
33 Munka és védőruházat
39 Egyéb ruházati kiadás

40 Tüzelő- hajtó és kenőanyag

41 Tüzelőanyag
42 Hajtó és kenőanyag

50 Irodaszer, nyomtatvány

60 Szakmai anyag

61 Technikai anyagok
62 Termelési anyagok
63 Egyéb szakmai anyagok

70 Fogyóeszközök

72 Szakszolgálati berendezések és felszerelések
74 Kézi munkaeszközök, szerszámok
75 Laboratóriumi eszközök
76 Kiképzési, nevelési, kulturális és sport eszközök
78 Göngyölegek
79 Egyéb fogyóeszközök

80 Fenntartási anyag, alkatrész

81 Épület, építmény javító és karbantartó anyag, alkatrész
82 Technikai eszközök javító és karbantartó anyaga
83 Járművek javító és karbantartó anyaga
84 Egyéb gépek, berendezések és felszerelések javító és karbantartó anyaga, 

alkatrésze

90 Egyéb készletek

91 Tisztogató, féregtelenítő eszközök és anyagok
92 Szakmai és politikai lapok, folyóiratok
93 Könyvbeszerzés 
99 Egyéb készlet
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Ro- Tétel Tétel. A ltét. Alté- Jog-
vat csop. csop. tel cím M e g n e v e z é s e

s z á m a

14 SZOLGÁLTATÁS

10 Távhő, gőz, gáz, villamosenergia
20 Szállítás
30 Vásárolt élelmezés
40 Közműdíj
50 Postaköltség

51 Telefon és hírrendszer
52 Egyéb postai szolgáltatás

60 Mosatás, vegytisztítás, takarítás

61 Mosatás, vegytisztítás, ruházat és egyéb textília karbantartás
62 Takarítás

70 Bérleti díj 

80 Állóeszköz-fenntartás

81 Ingatlan karbantartás
82 Ingatlan nagyjavítás
83 Technikai eszközök, berendezések karbantartása
84 Technikai eszközök, berendezések nagyjavítása

90 Egyéb szolgáltatás

91 Kártérítés
92 Temetési és kegyeleti kiadás
93 Gépjármű és technikai eszközök igénybevételi díj térítése
94 Oktatási és kiképzési költséghozzájárulás
95 Filmgyártás és kölcsönzési szolgáltatás 
97 Működési kiadás  
99 Egyéb szolgáltatás

15 KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉS

10 Közteher
20 Társadalombiztosítási járulék
30 Ár- és díjbevételi járulék 
40 Biztosítási díjak
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2. Társadalmi fogyasztás kiegészítő kiadásai

Ro- Tétel Tétel. A ltét. Alté- Jog-
vat csop._______ csop. tel cím M e g n e v e z é s e

_______ száma___________________________________________

21 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JUTTATÁS

10 Nyugdíjak és járadékok
20 Családi pótlék
30 Keresetpótló készpénzsegély
40 Szociális segély
80 Gyógyászati szolgáltatás

22 EGYÉB JUTTATÁS

10 Ösztöndíj és tanulmányi pótlék 
20 Étkezési hozzájárulás
30 Szociális és egyéb segély

31 Szociális segély
32 Sorkatonai szolgálatból leszerelők egyszeri pénzjuttatása

40 Keresettérítés
80 Munkabérkiegészítés 
90 Pénzbeni egyéb juttatás

23 SZEMÉLYI ÖSZTÖNZÉS

10 Jubileumi és egyéb jutalom 
20 Érdekeltségi alapból fizetett jutalom

22 Ár és díjbevétel terhére fizetett anyagi ösztönzés

40 Újítások, találmányok díjazása

90 Személyi egyéb ösztönzés

91 Szocialista versenymozgalom jutalma
92 Önkéntes szolgálatot teljesítők, társadalmi aktívák jutalma 
99 Egyéb személyi ösztönzés

24 KÖLTSÉGVETÉSI (JÖVEDELEM) ELVONÁS

70 Pénzmaradványt terhelő elvonás
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3.Beruházás, (felhalmozás) kiadásai

Ro- Tétel Tétel. Altét. Alté- Jog-
vat csop._______ csop. tel cím M e g n e v e z é s e

_______ s z á m a ________________________________________

36. KISEBB ÉPÍTKEZÉS, ÁLLÓESZKÖZ-BESZERZÉS

10 Épület

20 Építmény (hírhálózat építés)

30 Gép, berendezés, felszerelés

31 Fegyverzet
32 Vegyivédelem
33 Híradástechnika
34 Speciális technikai eszközök
35 Műszaki felszerelések, gépek, berendezések
36 Irodagép és ügyviteltechnika
37 Oktatástechnikai, kiképzési eszközök
38 Élelmiszeripari gépek
39 Orvosi gép felszerelés, berendezés

40 Jármű

60 Anyagkészletezés

70 Tűzvédelmi szakfelszerelések

90 Egyéb beszerzés

4. Pénzellátás kiadásai

Ro-Tétel Tétel. Altét. Alté- Jog-
vat c s o p . c s o p .  tel cím M e g n e v e z é s e

_______ s z á m a _______________________________________

42 KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

10 Költségvetési támogatás

50 Javadalom 

60 Ellátmány

49 PÉNZESZKÖZ ÁTCSOPORTOSÍTÁS

30 Közös létesítmény fenntartás 

90 Egyéb (pénzeszköz) átcsoportosítás

10
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B E V É T E L E K  

5. Intézmény üzemeltetés bevételei

Ro- Tétel Tétel. A ltét. Alté- Jog-
vat csop. csop. tel cím M e g n e v e z é s e

_______ száma________________________________________

51 MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

10 Térítési díjak

11 Intézményi ellátás díja
12 Alkalmazottak élelmezési térítése
13 Lakás és garázsbérleti díj
14 Szálló elhelyezési térítési díj
15 Egyéb elszállásolási díj
16 Munkahelyre szállítás

20 Egyéb működési bevételek

21 Eljárási bevételek
22 Biztosítási kártérítés
23 Egyéb működési bevétel

52 ÁR ÉS DÍJBEVÉTEL

20 Szolgáltatás
30 Felesleges anyag értékesítése 
50 Selejtezési bevétel
60 Hulladékgyűjtés bevétele
70 Bérleti díjbevétel

II.
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6. Pénzellátás bevételei

Ro- Tétel Tétel. Altét Alté- Jog-
vat csop._______ csop. tel. cím M e g n e v e z é s e

_______ száma ______________________________________

61 ÁLLAM I HOZZÁJÁRULÁS

50 Központi fejezetek gazdálkodási kerete

62 KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

10 Költségvetési támogatás 
50 Javadalom

64 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEFIZETÉSE

70 Pénzmaradványt terhelő elvonás

69 á t c s o p o r t o s ít o t t  (á t v e t t ) p é n z e s z k ö z

30 Hozzájárulás közös létesítmény fenntartásához 
90 Átvett egyéb pénzeszköz

8. Pénzforgalom nélküli elszámolások

Ro- Tétel Tétel. A ltét Alté- Jog-
vat csop. csop. te l. cím M e g n e v e z é s e  

__________ s z á m a _________________________________________________________

81 PÉNZFORGALOM N ÉLKÜLI KIADÁS

40 Társadalmi munkaráfordítás 
90 Költségvetési tartalék

82 PÉNZFORGALOM N ÉLKÜLI BEVÉTEL

40 Társadalmi munka elszámolása 
80 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
90 Előző évi érdekeltségi alap igénybevétele
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9. Kiegyenlítő elszámolások

Ro- Tétel Tétel. A ltét Alté- Jog-
vat csop. csop. tel. cím M e g n e v e z é s e  

__________száma___________________________________________

91 KIEGYENLÍTŐ k ia d á s

10 Illetményelőleg
20 Tüzelőelőleg
30 Kiküldetési (úti) előleg
40 Vásárlási előleg 
60 Házipénztári ellátmány felvét 
90 Kiegyenlítő egyéb kiadás

92 KIEGYENLÍTŐ BEVÉTEL

10 Illetményelőleg visszatérítés
20 Tüzelőelőleg visszatérítés
30 Kiküldetési (úti) előleg elszámolása
40 Vásárlási előleg elszámolása
60 Házipénztári ellátmány elszámolása
90 Kiegyenlítő egyéb bevétel
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0. Függő (átfutó) elszámolások

Ro- Tétel Tétel. Altét Alté- Jog-
vat csop._______ csop. tel. cím M e g n e v e z é s e

_______ száma_______________________________________

01 FÜGGŐ KIADÁS

10 Függő béralap
20 Függő személyi kiadás
30 Függő készlet beszerzés
40 Függő szolgáltatás
50 Függő költségvetési befizetés
60 Függő beruházás (felhalmozási kiadás)
70 Függő költségvetési támogatás
80 Függő pénzeszköz átcsoportosítás
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

14
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K I A D Á S O K

1. Társadalmi fogyasztás alapkiadásai

I.
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11. BÉRALAP

A rovat az alábbi bér és bérjellegű kiadásokat tartalmazza:

-  az állandó főfoglalkozásúak, az időszaki főfoglalkozásúak és a részfoglalkozásúak 
alapilletményét, pótlékát, prémiumát belső helyettesítési díját és t ú lmunkadíját,

-  a szabadidő megváltási pótlékot,
-  a másodállásúak és mellékfoglalkozásúak illetményét,
-  a külső helyettesek illetményét,
-  az alkalmi munkások illetményét,
-  a hadkötelezettség alapján katonai szolgálatot teljesítők illetményét,
-  az illetmény és bérmegtakarításból külön jogszabály alapján kifizetett egyéb bér

jellegű felhasználásokat.

Nem tartozik a béralapba általában a munkaviszonyon kívüli tevékenység, illetőleg a 
munkaidővel ki nem fejezhető munka díja (például: az alkotói, szerzői, fo rd ító i, szerkesz
tő i, lektorálási, szakértői d íj, a tanulmány összeállítás díja, a vendégművészek fellépési 
díja, az óra- és vizsgadíjak, valamint tanulmányi díjak stb.).

Előirányzat csak a 11, 1 2 , 13, 2 0 , 3 0 , 7 1 , 7 2 , 73, költségvetési tételen, illetve tételcsoporton 
szerepelhet.

A 90. költségvetési tételcsoporton előirányzat csak külön engedély alapján tervezhető.

A béralap felhasználását a tényleges foglalkoztatásnak megfelelő tételen kell elszámolni. 
(például: ha hivatásos állományú polgári létszámhelyen van foglalkoztatva, akkor a részé
re teljesített kifizetéseket a 12. állandó főfoglalkozású polgári alkalmazottak illetménye 
tétel, megfelelő altételére, jogcímére kell elszámolni.)
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10. Állandó főfoglalkozásúak illetménye (Tételcsoport)

11. Hivatásos állományúak illetménye (Tétel)

E tételen kell tervezni és elszámolni a szervezetszerű hivatásos létszámhe
lyen foglalkoztatottak illetményét és illetményjellegű járandóságait.

10. Tisztek illetménye (Altétel csoport)
11. Alapilletmény (Altétel)

01 rendfokozati illetmény (Jogcím)
02 beosztási illetmény
03 szolgálati időpótlék

12. Pótlékok (Altétel)

01 személyi (Jogcím)
02 idegen nyelvtudási és nyelvismereti
03 anyag és pénzkezelők irányított személyi
04 veszélyességi
05 gépkocsivezetői
06 gépkocsivezetők irányított személyi
07 munkavédelmi
08 munkahelyi
09 hajózó
10 műszaki
11 határőr pótdíj
12 repülési pótdíj
13 külföldi
14 „ K ”
15 kmb csoportvezetői
16 irányított személyi

13. Prémium (Altétel)

01 lovas rendőrök lovaglási és lóápolási prémiuma 
(Jogcím)

14. Belső helyettesítési díj (Altétel)

15. Tú lmunkadíj (Altétel)

01 ügyeleti díj (Jogcím)
02 készenléti díj

20. Tiszthelyettesek illetménye (Altétel csoport)

21 Alapilletmény (Altétel)

01 rendfokozati illetmény (Jogcím)
02 beosztási illetmény
03 szolgálati időpótlék

18
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22. Pótlékok (Altétel)

01 személyi (Jogcím)
02 idegen nyelvtudási és nyelvismereti
03 anyag- és pénzkezelők irányított személyi
04 veszélyességi
05 gépkocsivezetői
06 gépkocsivezetők irányított személyi
07 munkavédelmi
08 hajózó
09 műszaki
10 határőr pótdíj
11 repülési pótdíj
12 „K "
13 kmb csoportvezetői
14 kmb gépkocsiszakfelelősök irányított személyi
15 éjszakai pótlék
16 I I I . sz. váltásos szolgálati időrendbe tartozók személyi
17 szolgálati különpótlék
18 szolgálati különpótlék kiegészítése

23. Prémium (Altétel)

01 lovasrendőrök lovaglási és lóápolási prémiuma (Jogcím)
02 szolgálati nyomozó és járőrkutya-vezetők gondozási 

és eredményességi prémiuma
03 kölyökkutya-gondozók prémiuma

24. Belső helyettesítési díj (Altétel)

25. Túlmunkadíj (Altétel)

01 ügyeleti díj (Jogcím)
02 készenléti díj
03 többletszolgálat megváltásának díja

(Az állománytáblázatban rendszeresített zászlósi létszámhelyek tiszthe
lyettesi létszámhelynek minősülnek.)

1 2 .  Állandó főfoglalkozású polgári alkalmazottak illetménye (Tétel)

E tételen kell tervezni és elszámolni a szervezetszerű polgári létszám
helyen foglalkoztatottak illetményét és illetményjellegű járandóságait.

10. Kinevezett polgári alkalmazottak illetménye (Altétel csoport)

11. Alapilletmény (Altétel)

01 törzsilletmény (Jogcím)
02 munkaköri illetmény
03 korpótlék
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12. Pótlékok (Altétel)

01 személyi (Jogcím)
02 idegen nyelvtudási
03 anyag- és pénzkezelők irányított személyi
04 veszélyességi

 05 gépkocsivezetői
06 gépkocsivezetők irányított személyi

 07 munkavédelmi
08 munkahelyi
09 hajózó
10 műszaki
11 repülési pótdíj
12 éjszakai pótlék
13 műszakpótlék
14 fűtői pótdíj
15 vezető óvónői pótlék

13. Prémium (Altétel)

01 kölyökkutya-gondozók prémiuma (Jogcím)
02 éttermi dolgozók jutaléka

14. Belső helyettesítési díj (Altétel)

15. Túlmunkadíj (Altétel)

01 ügyeleti díj (Jogcím)
02 készenléti díj
03 egyéb

20. Állandó főfoglalkozású szerződéses polgári alkalmazottak ille t
ménye (Altétel csoport)

21. Alapilletmény (Altétel)

01 alapbér (Jogcím)
02 korpótlék

22. Pótlékok (Altétel)

01 személyi (Jogcím)
02 idegen nyelvtudási
03 anyag- és pénzkezelők irányított személyi
04 veszélyességi
05 gépkocsivezetői
06 gépkocsivezetők irányított személyi
07 munkavédelmi
08 munkahelyi
09 repülési pótdíj
10 éjszakai pótlék
11 műszakpótlék
12 fűtői pótdíj

23. Prémium (Altétel)
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01 kölyökkutya-gondozók prémiuma (Jogcím)
02 éttermi dolgozók jutaléka

24. Belső helyettesítési díj (Altétel)

25. Túlmunkadíj (Altétel)

01 ügyeleti díj (Jogcím)
02 készenléti díj 

 03 túlóradíj

13. Szabadidő megváltási pótlék (Tétel)

E tételen kell elszámolni a BM Terv- és Pénzügyi Csoportfőnökség által 
külön meghatározott, illetményeket, béreket.

20. Időszaki főfoglalkozású polgári alkalmazottak illetménye (Tételcsoport)

E tételen kell tervezni és elszámolni a munkakörre előírt napi törvényes munka
idővel, határozott időre alkalmazott munkavállaló illetményét és illetmény- 
jellegű járandóságait.

11. Alapilletmény (Altétel)

01 alapbér (Jogcím)
02 korpótlék

12. Pótlékok (Altétel)

01 személyi (Jogcím)
02 veszélyességi
03 gépkocsivezetői
04 munkahelyi
05 éjszakai pótlék
06 műszakpótlék
07 fűtői pótdíj
08 idénypótlék

13. Prémium (Altétel)

01 éttermi dolgozók jutaléka (Jogcím)

14. Belső helyettesítési díj (Altétel)

15. Túlmunkadíj (Altétel)

01 ügyeleti díj (Jogcím)
02 készenléti díj
03 túlóradíj

30. Részfoglalkozásúak illetménye (Tételcsoport)

E tételcsoporton kell tervezni és elszámolni a napi teljes munkaidőnél rövidebb 
időben foglalkoztatott munkavállalók illetményét attól függetlenül, hogy 
munkaviszonyuk határozott vagy határozatlan időre szól.
Itt kell tervezni és elszámolni azon részfoglalkozású munkavállalók illetményét 
is, akik a napi törvényes munkaidőre több munkáltatóval kötnek szerződést, 
feltéve ha a főállásúak szerinti munkáltatójuk igazolja, hogy eddig összesen a 
napi törvényes munkaidőnél kevesebb munkaórára kötöttek szerződést.
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E tételcsoporton belül, a 16. altételen kell elszámolni a gyermekgondozási 
segély folyósítása mellett munkát vállalók illetményét.

Ezen altételre előirányzat nem tervezhető, a fedezetet a tényleges foglalkoz
tatási formának megfelelő tételről, tételcsoportról kell biztosítani.

11. Alapilletmény (Altétel)

12. Pótlékok (Altétel)

01 veszélyességi (Jogcím)
02 gépkocsivezetői
03 éjszakai pótlék

13. Prémium (Altétel)

01 éttermi dolgozók jutaléka (Jogcím)

14. Belső helyettesítési díj (Altétel)

15. Túlmunkadíj (Altétel)

01 ügyeleti díj (Jogcím)
02 készenléti díj
03 túlóradíj

16. Gyermekgondozási segély folyósítása mellett munkát válla
lók illetménye (Altétel)

01 hivatásos létszámhelyen foglalkoztatottak (Jogcím)
02 polgári létszámhelyen foglalkoztatottak

40. Másodállásúak és mellékfoglalkozásúak illetménye (Tétel csoport)

E tételcsoporton kell elszámolni a 11, 12, 20, 30, költségvetési tételeken, 
illetve té te lcsoportokon tervezett létszámhelyek terhére foglalkoztatott 
másodállású és mellékfoglalkozású (más munkáltatóval szolgálati vagy munka- 
viszonyban álló Belügyminisztériummal másodállású vagy mellékfoglalkozású 
szerződést kötő) dolgozók illetményét.

E tételcsoporton kell elszámolni továbbá, a saját dolgozóval a munkakörébe 
nem tartozó, munkaidőn kívül végzett tevékenységre kötött mellékfoglalko
zású szerződés alapján járó illetményt is.

11. Hivatásos állományúak illetménye terhére foglalkozta
tottak (Altétel)

12. Állandó főfoglalkozású polgári alkalmazottak illetménye 
terhére foglalkoztatottak

13. Időszaki főfoglalkozású polgári alkalmazottak illetménye 
terhére foglalkoztatottak

14. Részfoglalkozásúak illetménye terhére foglalkoztatottak
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50. Külső helyettesek illetménye (Tétel csoport)

E tételcsoporton kell elszámolni a 11, 12, 20, 30, költségvetési tételek, illetve 
tételcsoportok terhére alkalmazott főfoglalkozású, valamint másodállású és mel
lékfoglalkozású dolgozót helyettesítő külső helyettesek illetményét.

E tételcsoport akkor alkalmazható, ha a külső helyettes jogszabályszerű alkal
mazására a munkajogi állományban lévő munkavállaló átmeneti távolmaradása 
miatt kerül sor.

11. Hivatásos állományúak illetménye terhére foglalkozta
tottak (Altétel)

12. Állandó főfoglalkozású polgári alkalmazottak illetménye 
terhére foglalkoztatottak

13. Időszaki főfoglalkozású polgári alkalmazottak illetménye 
terhére foglalkoztatottak

14. Részfoglalkozásúak illetménye terhére foglalkoztatottak

60. Alkalmi munkások illetménye (Tételcsoport)

E tételcsoporton kell elszámolni a napszámbéres fizikai munkások illetmé
nyét, attól függetlenül, hogy a szerv állományába tartoznak-e vagy sem.

Amennyiben az ilyen foglalkoztatás a szervnél rendszeres és számottevő a 
munkaerő szükséglet időszaki munkahónapban, vagy részfoglalkozású munka
órában megtervezhető, illetőleg ennek bérfedezete a 20, 30, tételcsoporton 
előirányozható. Alkalmi munkások bérének elszámolása csak e tételen történ
het.

11. Időszaki főfoglalkozású polgári alkalmazottak előirány
zata terhére (Altétel)

12. Részfoglalkozásúak illetménye terhére

70. Hadkötelezettség alapján katonai szolgálatot teljesítők illetménye
(Tételcsoport)

71. Sorállományúak illetménye (Tétel)

11. Illetmény (Altétel)

01 rendfokozati illetmény (Jogcím)

12. Pótlékok (Altétel)

01 határőr pótdíja " A "  (Jogcím)
02 határőr pótdíja „B "
03 távírász pótdíj
04 őrs-ellátói pótdíj
05 egészségügyi veszélyességi pótlék
06 sugárártalmi pótlék
07 sorkatona orvosok (gyógyszerészek) pótdíja
08 járőr parancsnoki pótdíj
09 tűzszerész veszélyességi pótlék
10 egyéb pótlékok, prémiumok
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72. Sorköteles, hallgatói állományúak illetménye (Tétel)

E tételen kell elszámolni a tiszti főiskolai és a tartalékos tisztiiskolai hall
gatók illetményét, a katonai főiskolai hallgatók alegységparancsnok 
pótlékát, az osztálybasorolási pótlékot, egyéb pótlékot.

11. Illetmény (Altétel)

01 hallgatói illetmény (Jogcím)

12. Pótlékok (Altétel)

01 alegység parancsnoki pótlék (Jogcím)
02 osztálybasorolási pótlék
03 egyéb

73. Tartalékos állományúak illetménye (Tétel)

E tételen kell elszámolni a 10 napot meghaladó tartalékos katonai szol
gálatot teljesítők illetményét, pótlékait.

11. Illetmény (Altétel)

01 rendfokozati illetmény (Jogcím)
02 beosztási illetmény

12. Pótlékok (Altétel)

13. A sorkatonai szolgálat letöltése után tartalékos katonai 
szolgálatra visszatartottak jövedelempótló segélye (Altétel)

80. Illetmény és bérmegtakarításból külön jogszabály alapján kifizetett egyéb il- 
letményjellegű felhasználás (Tétel csoport)

E tételcsoporton kell elszámolni a 11, 12, 13, 20, 30, tételeken illetve tétel- 
csoportokon keletkező megtakarítás terhére, külön jogszabály alapján te l
jesíthető illetményjellegű felhasználásokat

10. Tartalékállományba helyezett hivatásos állományúak leszerelési 
segélye (Altétel csoport)

20. A hivatásos és továbbszolgáló állomány nyugállományba helyezett 
tagjai nyugdíjat helyettesítő, valamint az elhunyt testületi tag jo 
gán kifizetett kéthavi illetmény béralapot terhelő 
része (Altétel csoport)

21. Testületet terhelő összeg (Altétel)
22. Kifizetett kéthavi illetmény és a nyugdíj közötti különbözet

30. Az újonnan avatott tisztek és tiszthelyettesek avatási előlege 
(Altétel csoport)

40. A sorállományúak (ideértve a tartalékos tiszti kiképzésben részt
vevő sorállományúakat is) helyettesítési illetménye(20%-os beosz
tási illetmény)

50. A repüléstől egészségügyi okokból véglegesen e ltilto tt hajózok egy
szeri pénzjuttatása.
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60. A ki nem adott szabadság pénzbeni megváltása (Altétel csoport)

61. Tiszti létszámhelyen foglalkoztatottak részére (Altétel)

62. Tiszthelyettesi létszámhelyen foglalkoztatottak részére

63. Kinevezett polgári létszámhelyen foglalkoztatottak részére

64. Állandó főfoglalkozású szerződéses polgári létszámhelyen 
foglalkoztatottak részére

70. Kinevezett polgári alkalmazottak táppénzkiegészítő juttatása 
(Altétel csoport)

80. Kinevezett polgári alkalmazottak elhelyezkedési segélye

90. Teljesítményi juttatás (Altétel csoport)

91. Tiszti létszámhelyen foglalkoztatottak részére (Altétel)

92. Tiszthelyettesi létszámhelyen foglalkoztatottak részére

93. Kinevezett polgári létszámhelyen foglalkoztatottak részére

94. Állandó főfoglalkozású szerződéses polgári létszámhelyen 
foglalkoztatottak részére

95. Időszaki főfoglalkozású szerződéses polgári létszámhelyen 
foglalkoztatottak részére

96. Részfoglalkozású polgári alkalmazottak részére

90. Bérszint fejlesztés (Tételcsoport)

91. Hivatásos állomány bérszint fejlesztése (Tétel)

11. Tiszti állomány bérszint fejlesztése (Altétel)

12. Tiszthelyettesi állomány bérszint fejlesztése

92. Állandó főfoglalkozású polgári alkalmazottak bérszint fejlesztése (Tétel)

11. Kinevezett polgári állomány bérszint fejlesztése (Altétel)

12. Szerződéses polgári állomány bérszint fejlesztése

93. Egyéb bérszint fejlesztés (Tétel)

11. Időszaki polgári állomány bérszint fejlesztése (Altétel)

12. Részfoglalkozású polgári állomány bérszint fejlesztése

13. Alkalmi munkások bérszint fejlesztése.
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12. SZEMÉLYI KIADÁS

A rovat azokat a személyi kiadásokat tartalmazza, amelyek munkaidővel nem vagy egy
értelműen nem mérhető teljesítményhez fűződnek s általában nem rendszeres járandó- 
ságok (pl: állományba tartozók részére engedélyezett pénzbeni jutalom és segély, bel- és 
külföldi kiküldetéssel, külszolgálattal járó utazási, szállás- élelmezési és egyéb költségek 
térítése, hivatali reprezentációval járó kiadások, nem munkaviszony alapján, illetve 
munkaszerződés nélkül, úgynevezett polgári jogviszony keretében alkalmi jogviszonnyal 
járó megbízások díja, továbbá a munkaviszonnyal össze nem függő rendszerint társadalmi 
vagy tiszteletbeli feladatokkal járó költségek térítése, illetve az ellátott társadalmi, vagy 
tiszteletbeli feladat erkölcsi és anyagi elismerésére szolgáló tiszteletdíjak).

Ugyancsak ezen a rovaton kell gondoskodni olyan személyi kiadásokról, amelyek a fel
soroltak közé nem tartoznak (pl: társadalmi aktívák tiszteletdíja, ismeretterjesztő előadá
sok előadói díja, tanfolyami vizsgadíjak, állandó külföldi szolgálatra kihelyezettek be- 
rendezkedési járuléka, stb.).

10. Állományba tartozók jutalma (Tételcsoport)

10. Hivatásos állomány (Altétel csoport)

11. Tisztek (Altétel)
12. Tiszthelyettesek

20. Polgári állományú (Altétel csoport)

21. Kinevezett polgári alkalmazottak (Altétel)
22. Szerződéses polgári alkalmazottak
23. Időszaki szerződéses polgári alkalmazottak
24. Részfoglalkozású polgári alkalmazottak

30. Sor, hallgatói és tartalékos állomány (Altétel csoport)

31. Sorállományúak (Altétel)
32. Hallgatók 
33. Tartalékos állományúak 

jutalma.

Ezen a tételen kell a kézhez fizetett parancsnoki pénzbeli jutalmon kívül
elszámolni az alábbi jogcímeken adható elismeréseket is:
-  jutalmazás címén ajándéktárgy beszerzés bel- és külföldi jutalom

üdültetés (kedvezményes, vagy ingyenes), társasutazásban való d íj
mentes részvétel, stb. költségeit,

-  egyetemet, főiskolát végzettek tanulmányi jutalmát,
-  télapó-, fenyőfa, és névadó-ünnepségek alkalmával adott ajándékok 

költségét.
A gyermekintézményeknél ezt a költséget a 12/99 Egyéb személyi 
kiadás kv. tételén kell elszámolni.
Kitüntetések, stb. okmányai és emléklapok költségei a 13/50 Iroda
szer, nyomtatvány, kv. tételt, míg az érem, jelvény, stb. költségei a 
13/39 Egyéb ruházati kiadás kv. tételt terhelik.
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20. Állományba tartozók segélye (Tételcsoport)
11. Az állományba tartozók, részfoglalkozásúak és tartalékos 

kiképzésre behívottak parancsnoki segélye. (Altétel)
12. Hősi halált halt belügyi beosztottak hozzátartozóinak segé

lye, valamint a szolgálati kötelmek teljesítésével kapcsolatban 
szerzett sérülésből stb. eredően elhaltak hozzátartozóinak se
gélye.

13. Egyéb segély pl:
-  betegséggel kapcsolatos (pl.: tbc. keresőképtelenek rend

kívüli anyagi támogatása)
-  tartalékos kiképzésre behívottak segélye

30. Belföldi kiküldetés (Tétel csoport)

10. Hivatalos kiküldetés során felszámítható kiküldetési költség:
(Altétel csoport)

11. Élelmezési költség (Altétel)
12. Szállodaköltség
13. Utazási költség

20. Kiküldetési költségátalány (Altétel csoport)
30. Egyéb utazási költség:

-  egyéb kiküldetésnek nem minősülő utazások alkalmával fel
számítható utazási-költség,

-  közlekedési költségátalány, illetve költségtérítés,
-  bevonuló és leszerelő sorállományúak vasúti utazási költség- 

térítési átalánya,
-  belügyi gyógyintézetekbe ápolásra, továbbá gyógyüdültetés- 

re üdülőbe beutalt, állományba tartozók utazási költsége,
-  nyugdíjas bizottságok kiküldetési és helyi utazási költségei,
-  szabadságról visszarendeltek utazási költsége,
-  újonnan kinevezettek első szolgálati helyük elfoglalásával 

felmerülő utazási költsége,
-  szolgálat ellátása érdekében igénybe vett közhasználatú 

(közületi, vagy egyéb jármű igénybevételéért fizetendő hasz
nálati (vitel) d íj,

-  áthelyezés esetén hazajárásra használt saját tulajdonú jármű 
után fizetett térítési d íj, 

-  sorozott állományúnak az igazságügyi, illetve nyomozóhato- 
sághoz terheltként való beidézése kapcsán, valamint a kato
nai fogdában végrehajtásra kerülő szabadságvesztés letölté
sére utazásakor felmerülő utazási költség,

-  engedélyezett hazautazások költsége,
-  nyugállományba helyezett személyek berendelésével, orvosi 

vizsgálatra való küldésével kapcsolatban felmerülő utazási és 
szállásköltség,

-  helyközi utazási bérletek és utalványok díja,
-  méretes ruházat elkészítésével kapcsolatban felmerülő utazási 

költség.
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40. Magán gépjárművek szolgálati célra való igénybevételéért fizetett 
használati díj (Altétel csoport)

50. A helyi jellegű közlekedési eszközök hivatalos igénybevételéért 
(egyénenkénti, vagy bérlet) fizetendő díj.

60. Egyéb kiküldetési költség:

-  MÁV 33%-os igazolványok GySEV vonalára történő évi érvénye
sítési díja,

-  lőkiképzést vezetők külszolgálati díja,
-  az egyéb, külön engedélyezett szállásköltség összege,
-  állategészségügyi zárlat következtében lakóhelyükre hazatérni 

nem tudó beosztottak részére fizethető szállásköltség,
-  üdülőbe vezényelt orvos ellátásáért fizetendő üdülő térítési díj,
-  üdülőbe vezényelt gépkocsivezetők étkezéstérítése.

40. Külföldi kiküldetés (Tétel csoport)
Állományba tartozók külföldi kiküldetésével kapcsolatos:

-  bel- és külföldi napidíj,
-  utazási és szállásköltség,
-  helyi utazási költség,
-  poggyász viteldíj,
-  egyéb kiküldetéssel kapcsolatos kiadás,
-  külföldi kiküldetési költségátalány,
-  külföldi kiküldetéssel kapcsolatos -  nem devizális kihatású -  utazási 

költség,
-  belföldi bérelt jármű költség,
-  repülőtér-használati d íj,
-  forintban jelentkező devizapótlék összege,
-  poggyásztúlsúly-díj és egyéb kezelési költségek,
-  útlevél- és vízumköltségek,
-  külföldön rendezett sporteseményen résztvevő sport küldöttségek összes 

költsége.

50. Repzerentáció (Tétel csoport)

11. Rendelkezési átalány (Altétel)
I t t  kell elszámolni a vezető beosztásúak részére megállapított 
rendelkezési átalány összegét.

12. Fogadási és vendéglátási költség
-  Állami ünnepek, k lf. ünnepségek (iskolák és tanfolya

mok záróünnepsége, zászlóavatás, kitüntetés és fegyver
átadás, eskütétel, nemzetközi nőnap, pedagógusnap, stb),

-  határközi tárgyalás,
-  sajtófogadás,
-  klf. szakmai és politikai értekezlet, konferencia 
alkalmával a meghívottak fogadásával felmerülő vendéglátási 
költség.
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13. Egyéb reprezentációs költségek (Altétel)
-  Meghívott külföldi vendégek látogatása alkalmával fe l

merülő költségek,
-  hivatásos állományú nyugdíjasok megvendégelési kö lt

ségei,
-  egyéb -  más tételre, jogcímre nem tartozó -  reprezentá

ciós jellegű költségek.
(A meghívott tiszteletdíjban nem részesülő előadók és elő
adóművészek, valamint nem hivatásos ku ltúrcsoportok meg- 
vendégelése költségeit csak a művelődési házaknál lehet e té
telen elszámolni, míg egyéb szerveknél ez a költség a 12/99 
Egyéb személyi kiadás kv. tételt terheli.)

14. Központilag kezelt miniszteri rendelkezési alap terhére elszá
molható költségek.

60. Megbízási díj (Tétel csoport)

Itt kell elszámolni a munkaidővel nem mérhető, konkrét megbízások díjait. 
Ilyenek lehetnek pl:

11. Természetes személyek részére fizetett szakértői díj és ezzel 
kapcsolatosan felmerülő valamennyi költség (Altétel)

12. Előadói, óra és vizsgadíjak:
-  külső előadók óra- és vizsgadíja,
-  tanfolyamvezetők díjazása,
-  osztályfőnöki órák díjazása,

13. Magánszemélyek által végzett szolgáltatás díja:
-  határőr kerületeknél foglalkoztatott mosónők díjazása,
-  sportrendezvények előkészítésével és lebonyolításával 

összefüggően felmerülő alkalmi feladatok ellátói díja,
-  művészeti csoportok vezetőinek díjazása,
-  KMB irodatakarítói munkadíj,
-  kutyakiképzésnél alkalmazott segéderők díjazása,
-  börtön vonalvezetők gépírói díja,
-  halálesetek vizsgálatánál közreműködők díjazása.

14. Egyéb díjazások:
-  különböző pályamunkák, diplomatervek bírálói, leírói, 

stb. díja,
-  szerzői jogdíj, ill. d íj,
-  tanfolyami jegyzet készítési díj,
-  fo rd ító i, lektorálási, szerkesztési, leírói, rajzkészítési, 

kottamásolási és tervezési d íj,
-  esetenként konzíliumra meghívott orvosok díjazása,
-  tudományos munka ösztönzése, elismerése és pályadíja,
-  sorozással, összeírással kapcsolatos orvosi vizsgálatok 

díjazása,
-  klf. kísérletek (ruházati anyagok bevizsgálása, kórházi és 

bűnügyi laboratóriumban fo ly ta to tt, továbbá tűzvédelmi 
és egyéb célokat szolgáló kutatások, kísérletek) költsé
gei (pl: a jogi személyekkel végeztetett tervezési, szakvé
leményezési, rajzkészítési munka stb.) valamint külső sze
mélyekkel végeztetett tudományos kutató munka díja
zása.
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Ezek a díjazások jövedelemadó-kötelesek, ezért nem tartoz
nak a foglalkoztatottak közé azok a fizikai munkatevékeny
séget fo lytatók, akik akár alkalmilag, akár napszámbéresként 
időszakonként végzett munkájuk után munkadíjban részesül
nek.

70. Tiszteletdíj (Tétel csoport)

A tétel olyan jellegű kiadások tervezésére és elszámolására szolgál, amelyek 
nem konkrét munkavégzéshez kapcsolhatók hanem valamilyen funkció ellátá
sát honorálják. Pl:
-  tanfolyami vezető oktató tiszteletdíja,
-  vendégművészek fellépéséért, ismeretterjesztő előadásokért megállapít

ható tiszteletdíjak,
-  politikai és szakmai előadások tiszteletdíja,
-  ifjúsági klubvezetők tiszteletdíja,
-  rendezvények pénztárosai, jegyszedői, ellenőrei, orvosai, műszaki és fiz i

kai dolgozók részére megállapítható díjak,
-  sportrendezvények játékvezetői és versenybírói díja és tiszteletdíja,
-  önkéntes tüo. parancsnok tiszteletdíja,
-  belügyi munkát elősegítő nem állományba tartozó egyéb polgári szemé

lyek jutalmazása, ill. tiszteletdíja,
-  kulturális bemutatók, vetélkedők, kiállítások zsűritagjainak tiszteletdíja,
-  sportversenyek helyezettjeinek díjazása,
-  kirendelt védők díjazása (ha a védő tagja ügyvédi Munkaközösségnek ).

90. Különféle személyi kiadás (Tétel csoport)

93. Külföldi tanulmányi és kiképzési költség (Tétel)
Külföldön tanuló BM beosztottak tanulmányi, kiképzési és egyéb kö lt
ségei.

94. Ellátottak anyagjárandósági cikkei

11. Sor- és növendék állományúak, valamint tartalékos tiszti k i
képzésre behívottak dohányköltsége. (Altétel)

12. Hivatásos állományúak részére razziák és árvízvédelmi stb. 
munka alkalmával biztosított cigaretta járandóság.

13. Szappan, borotvaszappan beszerzése tisztálkodáshoz, ill. kéz
hez fizethető összege.

14. Őrizetesek tisztálkodásával kapcsolatos egyéb költség (pl. bo
rotvapenge, ill. borotválás, hajvágás, fogkrém, eü. vatta, stb.).

99. Egyéb személyi kiadás (Tétel)

Itt kell tervezni és elszámolni minden egyéb -  a rovat 10/94 tételeire 
nem tartozó -  személyi jellegű kiadásokat.

11. Önkéntes rendőrök, határőrök ellátási költségei, pl:
(Altétel)
-  utazási, élelmezési, szállásköltség,
-  sérülés, baleset esetén megillető, ellátási költség, (balese

ti segély, orvosi kezelési, gyógyszer, mentőkocsi haszná
lati, kórházi ápolási költség),
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-  ruhakoptatási juttatás,
-  egyéb juttatás.

12. Kulturális jellegű személyi kiadások, pl.: (Altétel)
-  saját művészeti csoportok fellépésével kapcsolatos kiadás,
-  vetélkedőn, kulturális versenyen, irodalmi pályázaton 

résztvevő meghívott (zsűri, stb.) költségei,
-  ének-, tánc- és zenetanár, ku ltúrcsoport-vezető, valamint 

szakkörvezető díjazása (szerződéses, vagy megbízásos 
munkaviszonyban),

-  népművelési ismeretterjesztő előadók díja,
-  T IT előadók utazási és szállásköltsége,
-  műsoros előadásokkal, valamint zenészek közvetítésével 

kapcsolatos szerzői jogdíj, ill. közvetítési díj,
-  tiszteletdíjban nem részesülő meghívott előadók és elő

adóművészek, valamint nem hivatásos ku ltúrcsoportok 
megvendégelése,

-  kollektív rendezvényekhez (kirándulás stb.) hozzájárulás,
-  Duna Művészegyüttes és a szimfonikus zenekar tagjai ré

szére kifizetett festékpénz, ill. hangszer karbantartási 
költsége,

-  koreográfiái, pályázati, hangszerelési, stb. díj,
-  műsoros előadásokkal, valamint zenészek közvetítésével 

kapcsolatos szerzői jogdíj, ill. közvetítési díj,
-  ku ltúrversenyek rendezése: a ku ltúrversenyek helyezett

jeinek jutalmazása, illetve díjazása és a versenyek rende
zésével kapcsolatban felmerülő egyéb kiadások,

-  az igénybevett saját tulajdonú hangszer javítási költsége,
-  ku ltúrcsoportnak az egység állomáshelyén kívül történő 

szereplése esetén a ku ltúrcsoport állományon kívüli, 
valamint állományba tartozó tagjainak (oktató, szereplő 
stb.) utazási-, élelmezési (beleértve az üdítő italt is) és 
szállásköltsége,

-  díszelgő egységek és kiváló harcosok részére esetenként 
ju tta to tt színházjegyek beszerzése,

-  mozi látogatási költség, illetve filmkölcsönzési díj a sor
állományúak, iskola, tanfolyamhallgatók, nyári táborba 
vezényeltek, kórházban ápoltak, valamint az üdülőbe és 
az úttörőtáborba beutaltak után, továbbá a kluboknál,

-  színházlátogatás költség a tiszti, tiszthelyettesi iskola 
és tanfolyamhallgatók után,

-  hajókirándulás és tábortűz rendezése az úttörőtáboro
zásban résztvevők részére,

-  ballagási ünnepség rendezése és ajándék csomagok be
szerzése (óvodákban),

-  különféle -  általában belépődíjas -  rendezvények 
(színház, bál, stb.) költségei (csak művelődési házaknál),

-  télapó, ill. fenyőfaünnepséghez fenyőfa beszerzése és 
díszítése, valamint a Jóléti Intézményeknél az ajándék- 
csomagok költségei.
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13. Sportjellegű személyi kiadások pl.: (Altétel)

-  edzők díjazása, vidéki szereplés alkalmával az utazási 
költség, ill. külön meghatározott esetekben az élelmezési 
költség.

14. Egyéb személyi jellegű kiadások pl.:

-  fiatalkorúak kihallgatásánál igénybe vett ügyvédek meg
jelenési költsége,

-  védői díjak (ha az igénybevett védő nem tagja ügyvédi 
munkaközösségnek: ellenkező esetben a 12/70 Tisztelet
díj kv. tételre tartozik.)

-  tanúkihallgatásra, káderezésre, szakvéleményadásra, mű
szaki tanácsadásra, új felvételnél orvosi vizsgálatra stb. 
berendelt, vagy kikért személyek utazási és egyéb kö lt
ségeinek (tanúdíj, keresettérítési, kárpótlás, ellátási, 
szállás, utazási, stb.) megtérítése,

-  kapukulcs használati d íj,
-  őrizetesek előállításával és kisérésével (nem csoportos) 

kapcsolatban felmerülő utazási költség. (Ha a kísérő
állományba tartozó - utazási költsége a 12/30 Belföldi 
kiküldetés kv. tételt terheli.)

-  szabadult őrizetes és szabálysértés miatt elzártak utazási 
költsége, amennyiben letéti pénzzel nem rendelkeznek,

-  előállítottak utazási költsége,
-  házi fogdában foglalkoztatott őrizetesek munka jutalma,
-  rendőrségi fogdában elhelyezett, szabálysértésért elítél

tek munkadíja,
-  külföldi állampolgárok visszatartásával, kiutasításával 

kapcsolatos tolmácsolási, utazási, ruházati, stb. költség,
-  kitoloncoltak utazási költsége,
-  kényszerelvonással kapcsolatos utazási költség.
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13. K ÉSZLET BESZERZÉS

Ezen rovaton kell előirányozni és az előirányzatok terhére teljesíteni azokat a kiadásokat, 
amelyek a saját kivitelezésű feladatok anyag- áru- és egyéb eszköz szükséglet beszerzésé
vel kapcsolatban merülnek fel.

10. Élelmezés (Tétel csoport)

11. Sorállományúak, tartalékos kiképzésre behívottak, kórházi és 
szanatóriumi betegek, tanfolyam- és iskolahallgatók, a jóléti 
intézmények ellátottainak normaélelmezése, továbbá a nor
maélelmezésben térítés ellenében résztvevők élelmezési nyers
anyag költsége. (Altétel)

12. BM Külügyi Osztály, BM Központi Konyha és BM Művelő
dési Ház élm. nyersanyag, stb. szükséglete.

13. Egyéb élelmezési költség, pl.:

-  tartalék készlet,
-  pártrendezvények (vezetőség, küldött, stb. választás) 

élelmezési költségei (saját konyha esetén)
-  őrizetesek és szabálysértés miatt elzártak élelmezése (sa

ját konyha esetén), valamint az előbbiek élelmezési és 
cigaretta kedvezménye,

-  saját konyhán előállított védőétel és melegítőital
-  pénzzel nem rendelkező szabadlábon lévő -  ellátandó -  

külföldi állampolgárságú gyanúsított élelmezési költsége 
(saját konyha esetén),

-  normaélelmezésnél felmerülő vendéglátási élm. költség,
-  élelmezési pótlékok,
-  konyha és virágkertészeti vetőmagvak, palánták, gyü

mölcsfák, valamint a saját hizlalásra szolgáló háziállat
tartás (hizlalás, tenyésztés, beleértve a húsvizsgálat, ta
karmány termelés, szántás, boronálás), továbbá a takar
mány beszerzési költsége.

(Szolgáltatás formájában más kv-i szervtől, vagy vállalattól 
igénybevett étkeztetés költségeit a 14/30 kv-i tételen kell el
számolni.)

20. Gyógyszer, vegyszer (Tételcsoport)

21. Gyógyszer (Tétel)

11. Gyógyszer, vegyszer, kötszer (Altétel)
-  gyógyszerek és gyógyszer alapanyagok (pl.: gyári elő

állítású gyógyszer készítmények, magisztrális készít
mények, galenusi készítmények, alapanyagként haszná
latos kémiai készítmények, növényi és állati drogok, 
stb.),

-  emberi szervezetbe kerülő diagnosztikumok (pl. kont
raszt anyagok, izotópok, rádióaktív készítmények, stb.),
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-  törzskönyvezet szerobakteriológiai készítmények 
(pl. vakcinák, szérumok, stb.),

-  vér- és vérkészítmények,
-  gyógytápszer, anyatej,
-  egyéb anyagok (pl: diagnosztikai célra használt, de em

beri szervezetbe nem kerülő vegyszerek, reagensek, izo
tópok, kötszerek, ragtapaszok, vatta, sebészeti varrófo
nalak, (selymek és catgulok, stb.)

12. Gyógyászati segédanyagok (Altétel)
-  diagnosztikai és therápiás vizsgáló eszközök anyagai 

(pl: röntgen, film  és papír, EEG, EKG regisztráló papír, 
fotóanyagok, filmek, előhívók, fixálók, stb.),

-  fogászati anyagok,
-  egyszer használatos gyógyászati célt szolgáló anyagok 

(pl. szerelékek, fecskendők, injekcióstűk, sebvarrótűk, 
katheter, gumikesztyű, műanyag szonda, stb.),

-  emberi testbe beépített műtéti eszközök, anyagok 
(pl: pacemaker, endoprotézis, szívbillentyű, sebészeti 
csavarok, drótok, szegek, stb.),

-  különleges gyógyítási célú beavatkozások anyagai 
(pl: művese dializáló orsó, szívsebészeti anyagok, oxige- 
nátor stb.),

-  gyógyászati célra használt altatógázok és oxigén,
-  gyógyvíz, gyógyiszap.

22. Vegyszer (Tétel)

Itt kell tervezni és elszámolni a 21 kv-i tétel keretébe nem tartozó szak
mai (bűnügyi laboratóriumi stb.) feladat ellátásához szükséges vegyszere
ket. A tétel nem tartalmazhat előirányzatot a vegyivédelmi anyagokra, 
továbbá a tisztító, fertőtlenítő és féregtelenítő szerek beszerzésére.

-  laboratóriumi vegyszerek,
-  bűnügyi laboratórium speciális vizsgálatához szükséges az eü. labo

ratóriumok által is használt anyagok beszerzése.

30. Ruházat (Tétel csoport)

31. Hivatásos és kinevezett polgári állomány ruházati kiadása (Tétel)

Hivatásos állomány és kinevezett polgári alkalmazottak alapfelszerelési, 
utánpótlási ruházati illetménye, továbbá előléptetés esetén kiadott vál
lap, vállszalag beszerzési költsége és azok bevarrási munkadíja.

11. Tisztek ruházati illetménye (Altétel)
12. Tiszthelyettesek ruházati illetménye
20. Kinevezett polgári alkalmazottak ruházati illetménye
30. Egyéb ruházati kiadás
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32. Ellátottak ruházati kiadása (Tétel)

Sor- és növendék- és tartalékos állomány ruházata és ruhakoptatási járu
léka.

33. Munka-és védőruházat (Tétel)
-  Védő és munkaruházat (az ellátottak -  betegek ruházata, ágyne

műk, és egyéb kórházi textil iák kivételével, melyek a 13/39 Egyéb 
ruházati kiadások kv. tételre tartoznak),

-  szakácsruházat beszerzése,
-  formaruházat beszerzése.

39. Egyéb ruházati kiadás (Tétel)

I t t  kell elszámolni a munka-és védőruha, valamint a hiv. és kinevezett 
polgári állomány ruházati kiadásai kivételével valamennyi egyéb textília 
és ruházati beszerzések kiadásait.
-  Személyi és egység felszerelés (állományviszonyra tekintet nélkül),
-  Sátrak és sátor kiegészítő cikkek,
-  autó üléshuzat beszerzés,
-  a 13/33 Munka-és védőruházat kv. tételre nem tartozó egyéb kór

házi ruházati cikkek, konyhai és étkezdei textil, molinók, karszala
gok stb.),

-  ellátottak, -ápoltak, gondozottak -  ruházata
-  elítéltek, ill. őrizetesek ruházatai kiadásai,
-  őrizetesek részére biztosított ruházati anyagok,
-  operatív célokra szolgáló ruházat,
-  polgári állományúak ruhakoptatási illetménye,
-  belügyi szervek zászlóavatása alkalmával felmerülő zászló, zászló- 

szalag és szeg készíttetése, ill. beszerzése,
-  ágynemű, takaró, konyharuha,
-  érmek és jelvények,
-  egyéb ruházati fogyóeszköz (vasaló, varrótű, cérna, gomb, állo

mányjelzés, sapkajelvény, stb.) beszerzése.

40. Tüzelő, hajtó és kenőanyag (Tétel csoport)

41. Tüzelőanyag (Tétel)

Objektumok fűtéséhez, továbbá főzéshez, fürdetéshez, stb. szükséges tü 
zelőanyag (szén, fa, olaj, palackos gáz, stb.) valamint a benyújtáshoz 
szükséges anyag (aprófa, és gyufa, stb.) beszerzése.

42. Hajtó- és kenőanyag (Tétel)

11. Járművek üzemanyag szükséglete. Pl.: (Altétel)
-  a gép-, légi és vízijárművek, egyéb belsőégésű motorok, 

munkagépek, üzemeltetéséhez, valamint a tűzvédelmi 
kísérletekhez szükséges hajtó- kenő-, karbantartó és 
vegyianyagok beszerzése. Az üzemanyag szállításával 
kapcsolatban felmerülő költséget a 14/20 Szállítás kv. 
tételen kell elszámolni.

-  kertészeti járművek (fűnyíró, stb.) üzemeltetése.
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12. Saját tulajdonú személygépkocsi - KMB szolgálat ellátására 
történő igénybevételéért fizetett átalány összege.

13. Szolgálati motorkerékpárok átalányrendszerben történő üze
meltetése esetén kifizetendő átalányok összege, (üzemanyag).

14. Üzemanyag-fogyasztásban elért megtakarításokért kifizetett 
jutalom, prémium.
(Gépjármű szolgálatok közötti munkaversenyben elért ered
ményekért visszaadható összegeket a 23/91 Szocialista ver
senymozgalom jutalma kv. tételen, míg a a gépjárművezetők 
egyéni vállalásainak díjazásáért pl.: a km futási alapszint tú l
teljesítéséért és balesetmentes közlekedés km szintjének te l
jesítéséért járó összegeket a 23/99 Egyéb személyi ösztönzés 
kv. tétel terhére kell elszámolni.).

50. Irodaszer, nyomtatvány (Tétel csoport)

11. Papírfeldolgozó ipari termékek pl.: füzet, papír, boríték, nap
tár, jegyzettömb, iratrendező, mappa, album, stb.. (Altétel)
-  író-, nyomópapírok pl.: irodai és csomagoló papír, 

itatós, rajzpapír, tg. papír, különféle iroda- és híradás
technikai gépekhez való papír, karton, lemez,

-  egyéb nyomdaipari és papírfeldolgozóipari termékek 
pl.: címke, enyvezett papír, tálca.

12. Vegyi és műszaki anyagok pl.: indigó, írógépszalag, fénymá
solópapír, festék, lakk, szesz, tinta, bélyegző, jelzőfesték, tus, 
ragasztó, bélyegzőpárna, gomfesték, kréta.
-  faipari termékek pl.: vonalzók, rajzeszközök, ecset, és 

egyéb irodafelszerelés.

13. írószer, irodaszer, irodaeszköz pl.: iron, ironbetét, íróto ll, 
tö ltő to ll, golyóstoll, tollbetét, rajzszeg, irodafelszerelésí 
gép és egyéb felszerelési cikk, radír, körző, egyéb rajzeszköz, 
segédeszköz, számolóeszköz, fűző, hegyező, sorszámozó gép.

14. Ügyviteli (általános és speciális) és egyéb nyomtatványok 
(személyi igazolvány, BM szolgálati, önkéntes segítőí, stb. 
igazolvány, útlevél, vízumlap, kitüntetési okmány, emléklap) 
beszerzése, ill. előállítása.

15. Egyéb -  a tétel jellegének megfelelő -  költség pl.:
-  könyvkötés és térkép kasírozás,
-  térképek, menetrendek, céllapok,
-  gépi adatfeldolgozás segédanyagai,

(pl.: papíripari termékek pl: leporelló stb.)
-  utasítások, tankönyvek, szabályzatok, oktatási anyagok 

és segédletek (jegyzet, szótár, brosúra, stb.)

A papírszalvéta, az élelmiszerek tárolásához és kiszolgálásá
hoz szükséges papír, eü. és tisztálkodási papír beszerzési kö lt
ségét a 13/79 Egyéb fogyóeszköz kv. tételen kell elszámolni.
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60. Szakmai anyag (Tétel csoport)

61. Technikai anyagok (Tétel)
-  Irodagépek működtetéséhez szolgáló telepek,
-  híradástechnikai berendezések üzemeltetéséhez szükséges telepek, 

elemek, akkumulátorok (ezüst-cink, nikkelkadmium, stb.).

62. Termelési anyagok

-  Takarmány, ill. tápanyag (szolgálati és sportlovak, valamint kutyák 
részére) alomszalma, egyéb szalma beszerzése,

-  ló- és kutyabeszerzés (szolgálati és sportcélra),
-  szolgálati kutyák átalányrendszerben történő ellátása esetén fo lyó 

sítandó átalány összege.
kutyanevelési és tartási díj.

63. Egyéb szakmai anyagok (Tétel)

11. Fotófilmek és papírok, fotólaboratóriumi felszerelések és 
vegyszerek, m ikrofilm  technikai és gépiadatfeldolgozási esz
közök, segédanyagainak beszerzése. (Altétel)

12. Egyéb szakmai anyagok, pl.:
-  térképészeti szakanyagok beszerzése,
-  világítási eszköz (pl: kőolaj, gáz, gyertya, villanyégő, 

fénycső, lámpaüveg, továbbá zseblámpa, zseblámpa
égő, elem és zseblámpatok) beszerzése.

70. Fogyóeszközök (Tétel csoport)

72. Szakszolgálati berendezések és felszerelések (Tétel)

11. Bútor, berendezési tárgyak különféle berendezést kiegészítő 
anyagok, eszközök, (szőnyegek, függöny, karnis, terítő, ha
mutartó, épülethomlokzati zászlók, stb.) (Altétel) tükör
-  raktári, irattári berendezések és felszerelések (állványok, 

stb.)
-  kézi tűzoltó készülékek 
beszerzése.

12. Orvosi műszerek és eszközök (Altétel)
-  orvosi kéziműszerek (pl. kések, ollók, vésők, csipeszek, 

stb.),
-  fogorvosi és fogtechnikai kéziműszerek és segédeszközök 

(pl. fogászati fogók, tömőműszerek, fogtechnikai eszkö
zök, stb.)

-  laboratóriumi és gyógyszertári eszközök (pl. analitikai, 
kézitára és gyorsmérlegek, súlysorozatok, por- pirula -, 
kúp-, oltóeszközök, stb.)

-  egészségügyi bútorok (pl: vizsgáló-asztalok, pamlagok, 
kórtermi, ágyak, műszer- vegyszer- szekrények, kötöző 
és beteg tolókocsik, infúziós és egyéb állványok, stb.),
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-  egyéb eü. segédeszköz (pl. röntgen sugárvédő eszközök, 
filmmérők, filmrekeszek, stb.).

74. Kézi munkeszközök, szerszámok. (Tétel)

Mérőeszközök, gépi és kézi szerszámok, szakipari felszerelések (kulcsok, 
fogók, csavarhúzók, kalapácsok, vágólyukasztó, szerszámok, reszelők, 
ráspolyok, gyaluk, furdancsok, fúrók, vésők, kőműves-, víz-, gáz-, villany- 
szerelő-, üvegező-, cipész-, fodrász-, mezőgazdasági szerszámok, stb.).

75. Laboratóriumi eszközök (Tétel)

Gyógyászati és laboratóriumi üveg, fajansz, és porcelán, valamint mű
anyag eszközök és eü. porcelán felszerelések.

76. Kiképzési, nevelési, kulturális és sport eszközök (Tétel)

11. Kiképzési célanyagok, szemléltető eszközök, kiegészítő cik
kek. (Altétel)

12. Kiképzési és tömegsport részére szükséges sporteszközök, 
sportruházat és sportlábbelik, valamint a Dózsa sportegyesü
letek céllövő-, motoros-, és lovasszakosztályai sporteszközei
nek beszerzése.

13. Kulturális felszerelések (színpadi kellék és anyag, szakköri 
felszerelés, táncruha, tánccsizma, jelmez, stb.) hangszerek, 
szórakoztató eszközök (tv, rádió, lemezjátszó, rex-asztal, 
kártya, társasjáték, stb.) és tartozékaik (tv-antenna, hangle
mez, rexgolyó, dákó, stb.) beszerzése.
-  képzőművészeti alkotások beszerzése,
-  kabinetek, múzeumok és kiállítások felállításával a meg

lévők kiegészítésével kapcsolatos összes költségek (be
leértve a rajzkészítési, nyomdai, kasírozási, tervezési, 
könyvkötési stb. díj is.)
A nem jogi személyek által végzett rajzkészítési, terve
zési, stb. munkák díjazását a 12/60 Megbízási díj kv. 
tételeién kell elszámolni.

-  külső és belső dekorálási anyag jellegű költség pl.: képek, 
festmények, gipsz plakettek, szobrok, címerek, tex til
anyagok, virágok (dísznövények), festékek, papíranya
gok, ecsetek, fa- és vasanyagok, szegek, stb. beszerzése, 
vállalati út on végeztetett dekorálás, fényképezési kö lt
ség. (Csapatzászló, és fegyverátadás-átvételének, kiváló 
beosztottak, hősi halottak családtagjainak, kiképzési 
tematikában szereplő versenyek, kabinetanyagok, ok
tató és módszertani bemutatók megörökítése).
Az épülethomlokzati zászlók beszerzését a 13/72 Szak- 
szolgálati berendezések és felszerelések kv. tételen kell 
elszámolni.

38

ÁBTL - 4.2-30-  1062/47/1982 /37



14. Kulturális norma terhére (HŐR-nél) teljesíthető kiadások, 
pl.: (Altétel)

-  szórakoztató eszközök: sakk, dominó, k lf. társasjáték, 
hanglemez, diafilm, stb.,

-  dekorációs és szemléltető eszközök: kép, reprodukció, 
térkép, zászló és egyéb dekorációs, illetve szemléltető 
anyag, továbbá különféle kiállítások anyagának beszer
zése,

-  szakkörök és ku ltúrcsoportok anyagi és szolgáltatás jel
legű működési kiadásai: táncruha, fotólaboratóriumi 
fogyóanyag, szakköri felszerelés, stb. (vegyszer, film , má
soló és nagyítópapír kivételével, melyet a laboratóriumot 
igénybe vevőnek kell biztosítani) műsorfüzet, kotta, 
tánckoreográf ia, színjátszási, kellék és egyéb kisebb érté
kű fogyóanyag beszerzése, továbbá jelmez- és hangszer
kölcsönzési d íj, mezek, táncruhák, mosatása.

15. Gyermekintézmények játék és foglalkoztató anyag szükség
lete.

78. Göngyölegek. (Tétel)

-  A tételen olyan csomagolási eszköz, vagy edényzet beszerzését 
kell elszámolni, amely a terméket szállítás közben védi a rongáló
dástól (pl.: zsák, kosár, rekesz, láda, hordó, ballon, kanna, palack, 
dob, csészefélék, kartondobozok, stb.),

-  fűtőanyag tárolására szolgáló edényzet költsége,
-  üzemanyag-tároló edények beszerzése.

79. Egyéb fogyóeszközök (Tétel)

-  Különféle konyha-éttermi felszerelési tárgyak (evőeszközök, edé
nyek, sótartók, stb.) beszerzése,

-  fogatolt járművek, ló- és kutyafelszerelések (beleértve a kiképzési 
célokat szolgálókat is),

-  kutyaházak és boxok,
-  eü. és tisztálkodási papíranyagok,
-  szerszámnyél, ácskapocs, szegecs, alátét, köszörű- és csiszolókő, 

¡l l . anyag, hegesztőpor, nyersgumi, azbesztáru, varrószíj . zsinór, 
cövek, fadöngölő, kendertömítés, vegyianyag, gáz, klf. huzal, ív- és 
vetítőszén, magnetofon szalag és ragasztó, filmkapocs, csontolaj, 
gumikábel, ujjnyomatrögzítő anyag, varrótű, szabászdeszka, térd
deszka és vállfa,

-  az élelmiszerek tartósításához szükséges jég,
-  fogvájó, és papírszalvéta,
-  telkek, udvarok, parkok, kertek karbantartásához szükséges esz

közök (pl.: hólapát, utcaseprő-lapát, stb.) és anyagok (pl. síkos 
járdák felszórásához szükséges só, permetező anyag, stb.) pótlása, 
ill. beszerzése,

-  egyéb szakmai anyagok utánpótlása (pl. alkohol-szondák mosatása, 
töltése és utánpótlása.).
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80. Fenntartási anyag, alkatrész (Tételcsoport)

81. Épület, építmény javító és karbantartó anyag, alkatrész (Tétel)
-  Épületek, építmények, kerítések, utak, lőterek, sportpályák, aka

dálypályák, vízi és földalatti építmények, vezetékek, alagutak, to 
vábbá nyári táborok házilagos karbantartásához és javításához szük
séges anyagok beszerzése,

-  elhelyezési anyagok karbantartásához szükséges javítóműhelyek 
(pl.: asztalosműhely, stb.) anyagainak beszerzése,

-  lakásberendezések felújításával és cseréjével kapcsolatos költségek.

82. Technikai eszközök javító és karbantartó anyaga (Tétel)

11. Fegyverzeti berendezések, felszerelések, (Altétel)

12. Vegyivédelmi berendezések, felszerelések,

13. Híradóberendezések, felszerelések (aktív és passzív alkat
részek, izzók, híradóberendezések tartozékai, távbeszélő 
központok és készülékek, valamint távgépíró berendezések 
alkatrészei), (Altétel)

14. Speciális technikai eszközök (fotó, operatív, rejtjel, stb.)r
15. Műszaki felszerelések, gépek, berendezések 
karbantartásához és javításához szükséges anyagok, alkatrészek 
beszerzése és utánpótlása.

83. Járművek javító és karbantartó anyaga (Tétel)

11. Gépjárművek (motorkerékpár, személy- és tehergépkocsi, 
klgs. gépjármű, utánfutó, pótkocsi, gépjárműfecskendő, trak
tor, dömper), vízijárművek (hajó, külmotor, csónaktest), 
továbbá légijárművek karbantartásához és javításához szük
séges alkatrészek és tartozékok beszerzése (Altétel)

-  gépkocsi tömlők, akkumulátorok, stb. beszerzése,
-  a járműzászlók beszerzése.

12. Rendszámtáblák beszerzése, ill. előállítása

13. Egyéb jármű fenntartás, Pl.:
-  a kerékpárok karbantartásához kis- és középjavításához 

szükséges anyagok, továbbá valamennyi kerékpáralkat
rész -  ideértve a köpeny, tömlő, dinamó, világítófej, 
stb. -  beszerzése,

-  fogatolt járművek, ló- és kutyafelszerelések (szerszámok), 
továbbá teherszánok és szántalpak saját rezsis karban
tartása és javítása, valamint a javításhoz, karbantartás
hoz szükséges anyagok,

-  kertészeti járművek karbantartása.

14. Szolgálati célra használt személyi tulajdonú motorkerékpárok 
után fizetett amortizációs költségtérítés.
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84. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések javító és karbantartó anyaga, 
alkatrésze. (Tétel)

Iroda, ügyviteli, számítástechnikai, élelmiszeripari, oktató, stb. gépek, be
rendezések, orvosi műszerek, valamint kulturális anyagok, felszerelések 
(tv, rádió, stb.) saját rezsiben végzett házilagos karbantartásához és javí
tásához szükséges anyagok, alkatrészek beszerzése.

90. Egyéb készletek (Tétel csoport)

91. Tisztogató, féregtelenítő eszközök és anyagok (Tétel)
-  Takarító, ill. tisztogató anyagok és eszközök,
-  féregtelenítéssel kapcsolatos anyagjellegű kiadások,
-  saját kezelésű mosodák mosószer szükséglete,
-  tisztasági felszerelések (tükör, vállfa, ruhakefe, sárkefe, fényesítő- 

kefe, fo lttisztító  benzin, stb.) beszerzése, ill. utánpótlása.

92. Szakmai és politikai lapok, folyóiratok (Tétel)

-  Hivatalos lapok, bel- és külföldi sajtótermékek, egyéb tájékoztató 
kiadványok beszerzése,

-  sajtófigyelő szolgálat költsége.

93. Könyvbeszerzés (Tétel)

Szépirodalmi, politikai szak- és ismeretterjesztő könyvek beszerzése.

99. Egyéb készlet (Tétel)

It t  kell tervezni és elszámolni az előző tételekre nem tartozó anyag- és 
árukészlet beszerzéseket.
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14 SZOLGÁLTATÁS

A rovaton idegen szerv által nyújto tt szolgáltatások -  számla, vagy külön szerződés alap
ján kiegyenlítendő -  ellenértékét kell tervezni és elszámolni.

10. Távhő-, gőz-, gáz-, villamosenergia (Tételcsoport)

A tételen mérőórával mérhető, vagy szerződésben kikötött energia-szolgáltatás 
hatóságilag szabályozott díját kell elszámolni.

11. Szolgáltatott központi és egyéb fűtés díja (Altétel)

12. Izzólámpa és fénycső (belső helyiség és külső-udvar, park stb.) 
világítás áram költsége.

13. Szolgáltatott világítás díja (transzformálási veszteség is).

14. Ipari áram fogyasztás (felvonó, elektromotor stb.) díja.

15. Vezetékes gáz díja.

(A tüzelő szállításával kapcsolatos költségeket a 14/20 Szállítás kv. tételen kell 
elszámolni.)

20. Szállítás (Tétel csoport)

11. Közúton, vasúton, vizen és légi úton történő tömeges személy- 
szállítás (pl.: határmegerősítések, razziák, gyermekszállítások 
stb.) és áruszállítás (pl. tüzelőanyag, berendezési és felszere
lési tárgy, élelmezési nyersanyag, állat stb.) költsége, beleért
ve a magánfuvarral történő szállításét is (Altétel)

-  révátkelés (személy és jármű), továbbá hajóvontatás költ
sége,

-  BM költségére temetendő halottak szállítása,
-  sportolók, az állományba nem tartozó sportvezetők és 

társadalmi aktívák helyközi közlekedési és szállítási kö lt
sége,

-  továbbtanuló dolgozók tanulmányaival kapcsolatban fel
merülő utazási költség,

-  ingóságok szállítása, továbbá az üres csomagolóeszközök
nek, valamint az igénybe vett szállítóeszköznek vissza
szállítási költsége,

-  BM állományából elbocsátottak, vagy nyugállományba 
helyezettek részére -  lakásátengedés esetén -  fizethető 
átköltözködési költségtérítés,

-  filmszállítással kapcsolatos díjak,
-  egyéb szállítási költség.

12. Munkábajáró beosztottak utazási költségtérítése

30. Vásárolt élelmezés (Tételcsoport)

It t  kell elszámolni a szolgáltatás formájában más költségvetési szervtől, vagy 
vállalattól igénybe vett étkeztetés költségeit.
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-  Szolgáltatott (vendéglátóipari) élelmezésben részesülő őrizetesek étkezése 
után felszámított nyersanyag és rezsiköltség,

-  ügyeleti szolgálatot ellátók részére kifizetett élelmezési költségtérítés,
-  készültségi és egyéb szolgálatra beosztottak, egységben kiküldetést teljesí

tők (csapatalakulatoknál), valamint az árvízvédelmi és egyéb elemi csa
pással kapcsolatos munkán résztvevők élelmezési költsége,

-  melegítő ital,
-  autópálya rendőri biztosításában résztvevők hűsítő ital ellátása,
-  Duna Művészegyüttes tagjainak kalóriapénze,
-  pénzzel nem rendelkező, szabadlábon lévő -  ellátandó -  külföldi gyanú

sított élelmezési költsége,
-  párt és egyéb rendezvények élelmezési költségei.

40. Közműdíj (Tétel csoport)

Víz-, csatorna-, szemétfuvarozási, kéményseprési és egyéb közmű-díjak.

50. Postaköltség (Tételcsoport)

51. Telefon és hírrendszer (Tétel)

11. Távbeszélő állomások, berendezések és távgépírók alap-, bér
leti, karbantartási díja, beszélgetési és összeköttetési (helyi, 
távolsági és külföldi) díjak, vonalköltségek (Altétel)

12. „D ”  és „H H " hálózat karbantartási költsége.

13. Postai telex állomások alap- és levelezési díja.

14. Távbeszélő állomások (pl.: fővonal, társas és váltórendszerű 
állomás, mellékállomás, soros- és visszahívó készülék, egyéb 
mellékberendezés, tűzjelentő váltóközponti adapter) felszere
lése, áthelyezése és belépési díja.

15. Kábelhálózat fenntartási és tarifális díjai.

16. Televíziók előfizetési díja.

52. Egyéb postai szolgáltatás (Tétel)

11. Levélpostai, csomagküldemények és postautalványok bér- 
mentesítési díja (Altétel)

12. Egyéb postai szolgáltatások díja
-  Újoncok ruházatának postai hazaszállítása,
-  postai és MNB nyomtatványok beszerzése,
-  távirati díjak,
-  postafiókok bérleti díja.

E tételen kell elszámolni az önkéntes segítők szolgálati tevékenységével 
kapcsolatban előforduló postaköltségeket is.

60. Mosatás, vegytisztítás, takarítás (Tételcsoport)

61. Mosatás, vegytisztítás, ruházat és egyéb textília karbantartás (Tétel)

11. Használatba vett ruházat (sorállományúak, újoncok, tartalé-
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kos kiképzésre bevonulok ruházata, a gyakorló ruházat, a vé
dő- és munkaruhák, kórházi, gyógyintézeti, gyermekintézmé
nyi stb. ellátottak ruházata, a konyhai, az étkezdei és a sza
kács ruházat, a berendezési textília, az ágynemű) és a raktári 
ruházati készletek karbantartása, javítása (Altétel)

-  Sorállományúak, újonc és tartalékos kiképzésre behívot- 
tak, védőruházattal ellátottak, eü. intézetbe beutaltak 
és egyéb ellátottak ruházatának karbantartása,

-  legénységi, őr- és ügyeleti szobák, eü. és egyéb intézmé
nyek, szállások, otthonok, gyengélkedőszobák ágyneműi
nek karbantartása.

12. Berendezési, éttermi és konyhai textília, valamint egyéb ruhá
zati anyag, továbbá fegyver-vászon kiegészítő cikkek mosatá
sa, ill. vegytisztítása

-  Kulturális jellegű anyagok (táncruha, színpadi függöny 
stb.) textíliák karbantartása, javítása, továbbá mosatása 
és tisztítása,

-  sportruházat (mez stb.) vállalati karbantartása, javítása, 
továbbá mosatása és tisztítása,

-  bőrruházat festése.

62. Takarítás (Tétel)

-  Vállalati úton végeztetett takarítás, ablaktisztítás költsége,
-  féregtelenítéssel kapcsolatos szolgáltatás jellegű kiadások.

70. Bérleti díj (Tételcsoport)

-  Ingatlanok bérleti díja.
-  MÁV iparvágány használati díja.
-  Parthasználati díj.
-  Bólyahasználati díj.
-  Sportlétesítmények bérleti díja (pálya-, terem-, uszodabérlet stb.).
-  Különféle ingóságok, gépek, berendezések stb. bérleti díja.

80. Állóeszköz-fenntartás (Tétel csoport)

81. Ingatlan karbantartás (Tétel)

Itt kell elszámolni az épületek és építmények, egyéb ingatlanok karban
tartásával, kisjavításával kapcsolatos idegen kivitelező által elvégzett mun
kák kiadásait.

-  Épületek, építmények, kerítések, utak, lőterek, sportpályák, akadály- 
pályák, vízi-építmények, vezetékek, alagutak, továbbá nyári tábo
rok vállalati karbantartása és javítása,

-  telkek, udvarok, parkok, kertek karbantartása (pl. szántás, trágyá
zás , növényzet és gyümölcsfák ápolása stb.),

-  épületek, építmények elektromos berendezéseinek, gépeinek érin
tésvédelmével (nullázás) kapcsolatos szerelés,

-  áramátkapcsolás,
-  lakáshelyreállítási költség.
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82. Ingatlan nagyjavítás (Tétel)

Itt kell elszámolni az épületek és építmények, egyéb ingatlanok idegen 
kivitelező által végzett felújítási kiadásait.
-  Épületek, építmények, lőterek, sportpályák, akadálypályák, vízi

építmények, alagutak, nyári táborok, valamint épületfelszerelések 
felújítása,

-  BM objektumok útjainak karbantartása és javítása,
-  óvóhelyek, víztárolómedencék, kutak és benzinkutak karbantartása, 

javítása és felújítása,
-  lakásleválasztás.

83. Technikai eszközök, berendezések karbantartása (Tétel)

A tételen kell elszámolni a más gazdálkodó szerv által végzett karbantartás 
és kisjavítás költségeit. Pl.:

11. Fegyverzeti berendezések és felszerelések (Altétel)

12. Vegyivédelmí berendezések és felszerelések.

13. Híradóberendezések és felszerelések.

14. Speciális technikai eszközök (fotó, operatív, rejtjel stb.) és 
felszerelések.

15. Műszaki felszerelések, gépek, berendezések.

16. Iroda-, oktató- és élelmiszeripari gépek, berendezések.

17. Orvosi műszerek, berendezések.

18. Járművek, vízijárművek, kerékpárok, valamint a gépjármű
vekben felszerelt (tartozékát képező) rádiók stb.,
-  kulturális anyagok (tv, rádió stb.).

19. Irodabútorok és egyéb berendezési tárgyak (ágy, pad stb.) 
karbantartása és kisjavítása
-  háziműhelyek berendezéseinek és felszereléseinek,
-  vízen lévő kikötők és felszereléseinek.

84. Technikai eszközök, berendezések nagyjavítása (Tétel)

It t  kell elszámolni más gazdálkodó szerv által végzett nagyjavítás (ipari 
felújítás) költségeit.

10. Technikai eszközök és berendezések nagyjavítása (Altétel csoport)

11. Fegyverzeti berendezések és felszerelések (Altétel)

12. Vegyivédelmi berendezések és felszerelések.

13. Híradóberendezések és felszerelések.

14. Speciális technikai eszközök (fotó, operatív, rejtjel stb.) és 
szerelések.

15. Műszaki felszerelések, gépek, berendezések.

16. Iroda, oktató és élelmiszeripari gépek, berendezések.

17. Orvosi műszerek, berendezések.
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18. Járművek, vízijárművek, kerékpárok (utánfutók, pótkocsik, 
traktorok stb.)

19. Irodabútorok és egyéb berendezései tárgyak Altétel)
-  háziműhelyek berendezésének és felszerelésének,
-  vízen lévő kikötők és felszereléseinek 

nagyjavítása, ipari felújítása.

20. Határzár (nyomsáv, műszaki zár stb.) határsorompók, határjelek 
(oszlopok, kövek), valamint a gyakorlónyomsáv karbantartásával 
és felújításával kapcsolatos valamennyi -  bér, anyag stb. jellegű -  
kiadás. (Altétel csoport)

90. Egyéb szolgáltatás (Tételcsoport)

91. Kártérítés (Tétel)

11. Belügyi szolgálat teljesítése, vagy annak segítése közben meg
rongált, vagy tönkrement személyi felszerelés (ruházat, lábbe
li stb.) megtérítése, tekintet nélkül arra, hogy a károsult állo
mányba tartozó-e, vagy polgári (önkéntes segítő) személy 
(Altétel)

-  perköltség, kötbér, kamat, bírság,
-  pénztárhiány megtérítése,
-  kocsiálláspénz és fekbér,
-  göngyölegveszteség, ill. értékcsökkenés,
-  belügyi szervek, ill. beosztottak által polgári személyek

ben, idegen tárgyakban okozott károk megtérítése,
-  kisajátítási költség,
-  üzemi baleset folytán a dolgozó javára megállapított kár

térítés.

12. Határzárral kapcsolatban a mezőgazdasági termelőegységek 
részére fizetendő kártalanítás.

92. Temetési és kegyeleti kiadás (Tétel)

-  Emlékművek, emléktáblák, hősi halottak emlékműveinek koszorú
zása,

-  egyéb koszorúzási költség,
-  a költségvetés terhére elszámolható temetési költségek,
-  elhalálozott belügyi dolgozók temetése alkalmával felmerülő koszo

rúzás.

93. Gépjármű és technikai eszközök igénybevételi díj térítése (Tétel)

Itt kell elszámolni a vonatkozó utasítás alapján a polgári szervek gépjár
műveinek és technikai eszközeinek igénybevételéért fizetett térítéseket.

94. Oktatási és kiképzési költséghozzájárulás (Tétel)

 -  Külső szervek által szervezett tanfolyamokon felmerülő részvételi 
díj,

-  a katonai főiskolai és tiszthelyettes iskolai hallgatók, valamint a sor-
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állományúak leckekönyv-térítései, okmánybélyeg költségei, dip
loma költségei,

-  gépjárművezetői és gépkezelői tanfolyam és vizsgadíja,
-  az általános iskola 8 osztályát el nem végzett sorállományú tovább

tanulásával kapcsolatos költséghozzájárulás,
-  egyéb szakoktatási és továbbképzési költséghozzájárulás stb.

95. Filmgyártás és kölcsönzési szolgáltatás (Tétel)

-  Ismeretterjesztő stb. előadásokkal kapcsolatban felmerülő film köl
csönzési díj,

-  nem saját kivitelezésben készült filmek gyártási költsége,
-  kópiakészítés költsége.

97. Működési kiadás

11. BM szervek speciális jellegű kiadásai (Altétel)

12. Egyéb más rovat, ill. tétel terhére nem tartozó működési kiadás.

99. Egyéb szolgáltatás (Tétel)

11. Gyógyüdültetés költségei (Altétel)

12. Sportjellegű szolgáltatások, pl.:

-  sportversenyeken felmerülő mentő-, tűzoltó- stb. szolgá
lat költségei,.

-  Dózsa SE céllövő-, motoros-, és lovas-szakosztályok ver
senyeinek költségei,

-  nevezési díjak,
-  sporthatósági, szövetségi díj,
-  céllövő szakosztályok fegyver-tartási engedélyének díja.

13. Egyéb más tételre nem tartozó szolgáltatások, pl.:

-  Duna Művészegyüttes tagjainak tisztálkodási költsége,
-  raktározási és tárolási díj,
-  leíró és fordító irodák részére fizetendő leírási, fordítási 

díjak,
-  jogi személyek részére fizetendő egyéb, más rovatra, ill. 

tételre nem tartozó szolgáltatás jellegű költségek (pl.: rajz
készítési, fénymásolási, szakértői, kiképzési, tervezési stb. 
tevékenység díja),

-  közérdekű hirdetési (bűnügyi, közlekedési, közigazgatási, 
toborzás, lövészet stb.) díj, valamint ezzel kapcsolatos
-  hirdetővállalat által végzett -  ragasztási költség,

-  kiképzéssel kapcsolatosan beszerzett uszodajegyek ára,
-  gépi erővel történő favágás,
-  ingatlanvásárlás alkalmával az ingatlan közvetítő szervek 

által felszámított készkiadások és becslési díjak,
-  külföldre távozó gépkocsi jogosítvány-díja,
-  BM gépjárművek rendszámtábla-, forgalmi engedély- és 

vizsgadíja,
-  vízjogi engedélyezés stb. bejegyzési díja,
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-  „M ”  készletek biztosításáért és raktározásáért kifizetett 
kártérítési díj,

-  balesetvédelmi előadáshoz szükséges film- kölcsönzési díj,
-  árammérők átírása,
-  MNB beszedési megbízás után felszámított jutalék (csak 

folyószámlás szerveknél),
-  járatlevél átírás költsége,
-  társadalmi ünnepségek (névadó, házasság) megrendezése 

(vendéglátási és ajándékozási költségek kivételével),
-  bizományosi jutalék.
-  sorállományúak, tartalékos kiképzésre bevonulok, szaká

csok, tanfolyam- és iskolahallgatók stb. fürdetésí költsé
ge (ahol saját fürdő nincs),

-  újoncok hajvágatása,
-  fenyítésüket honvéd helyőrségi fogdában tö ltő  BM sor

állományúak hajvágatási és borotválási költsége,
-  beteglátogatási költség,
-  bevonuló és leszerelő sorállományúak fényképezési díja.
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15 KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉS

Ezen a rovaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerveknek azokat az állami kö lt
ségvetést közvetlenül, vagy közvetve megillető befizetéseiket, amelyeket a könyvvitelben 
költségként is el kell számolniuk.

10. Közteher (Tétel csoport)

-  Ingatlanok után fizetendő házadó,
-  forgalmi adó (a saját kezelésben fo ly ta to tt vendéglátóipari és filmvetítési 

tevékenység, valamint sertésvágás után),
-  ebadó.

20. Társadalombiztosítási járulék

11. Hivatásos állomány (Altétel)

12. Polgári állomány

után fizetett társadalombiztosítási járulék.

30. Ár és díjbevételi járulék (Tételcsoport)

E tevékenységből származó ár és díjbevétel után járulékot csak akkor kell fizet
ni, ha erre a szervet külön előírással kötelezték.

40. Biztosítási díjak

11. Gépjárművek biztosítási díja (Altétel)

12. Kormány-légiközlekedés biztosítási díja.

13. Egyéb biztosítási díj
-  versenyzők biztosítási díja.
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2. Társadalmi fogyasztás kiegészítő kiadásai
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21 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JUTTATÁS

E rovaton kell előirányozni és elszámolni a társadalombiztosítási törvény és végrehajtási 
rendelkezései alapján fizetendő pénzbeli ellátásokat, valamint az állami egészségügyi szol
gálat keretében rendelt gyógyászati szolgáltatásokhoz, illetve ezek igénybevételéhez bizto
sított társadalombiztosítás költségvetése terhére fizetendő minden pénzbeli juttatást, se
gélyt.

10. Nyugdíjak és járadékok (Tételcsoport)

Az elhunyt hivatásos és nyugállományba helyezett, valamint a továbbszolgáló 
állományúak részére a 10. tvr. alapján fo lyósíto tt 2 havi illetmény társadalom- 
biztosítási szervek által megtérített része (86 %).

20. Családi pótlék

11. Ezen a költségvetési altételen kerül elszámolásra a hivatásos 
állományúak, kinevezett és szerződéses polgári alkalmazottak 
családi pótléka (Altétel)

Részfoglalkozásúak részére családi pótlék csak akkor számol
ható el, ha a BM-nél levő munkaviszonyuk minősül főfoglal
kozásnak.

12. Egy gyermekesek részére fizetendő jövedelem-pótlék.

30. Keresetpótló készpénzsegély (Tétel csoport)

Társadalombiztosítás terhére fizetett

11. Táppénz (Altétel)
12. Terhességi, gyermekágyi segély.
13. Gyermekgondozási segély, valamint 
ezek kiegészítése címén járó összegek.

40. Szociális segély (Tételcsoport)

Társadalombiztosítás terhére fizetett

11. Anyasági segély (Altétel)
12. Gümőkoros betegeknek járó rendszeres anyagi támogatás.
13. Temetési segély
14. Utazási költségekhez nyújto tt társadalombiztosítási hozzájá

rulás.

80. Gyógyászati szolgáltatás (Tételcsoport)

-  BM rendelő hiányában SZTK rendelőben, vagy magán orvossal végezte
tett fogpótlási költség,

-  különleges gyógykezelési költség,
-  kiszolgáltatott gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos térítési díj,
-  gyógyintézeti szolgáltatás igénybevételéért, ill. betegellátásért fizetendő 

térítés,
-  esetenként igénybe vett állatorvosi költségek és díjak,
-  a lovak, kutyák stb. ápolásához szükséges gyógyszerek, kötszerek, oltási, 

az állatok kórházi ápolási, továbbá a lovak patkolási költsége,
-  véradók díjazása,
-  anyatej költség.
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22 EGYÉB JUTTATÁS

A rovat -  a 20 kv. tétel kivételével -  a társadalombiztosítási ellátáson kívüli pénzbeli tár
sadalmi juttatások tervezésére és elszámolására szolgál.

10. Ösztöndíj és tanulmányi pótlék (Tétel csoport)

11. Egyetemi végzettség megszerzésének elősegítésére létesített -  
állományba nem tartozók részére adható -  társadalmi tanul
mányi ösztöndíj (Altétel)

12. Katonai főiskolai hallgatók tanulmányi pótléka.

13. Tiszthelyettes iskolai hallgatók tanulmányi pótléka.

20. Étkezési hozzájárulás (Tételcsoport)

11. Étkezési hozzájárulás (Altétel)

-  A belügyi, vagy más szervek (honvédség, állami vállala
tok, szövetkezetek stb.) közétkeztetéseiben, ill. üzemélel
mezésben rendszeresen étkező belügyi dolgozók részére 
kiszolgáltatott étkezéshez adható költségvetési hozzájá
rulás,

-  közétkeztetéseknél az étkezés igénybevételére kötelezet
tek térítése és a nyersanyagköltség közötti különbözet 
összege,

-  közétkeztetéseknél ünnepi feljavítás nyersanyagköltsége.

12. Étkezési rezsiköltség-térítés.

-  A nem saját kezelésben levő közétkeztetés igénybevéte
lével kapcsolatosan fizethető -  a nyersanyag költségen 
felül felszámított -  rezsiköltség térítés.

30. Szociális és egyéb segély (Tételcsoport)

31. Szociális segély (Tétel)

-  Áthelyezett hivatásos állományúak házastársainak fizetett jövede
lemkiegészítés,

-  BM nyugdíjasok és az elhunytak közvetlen hozzátartozói részére 
engedélyezett szociális segély,

-  temetési segély (a társadalombiztosítás terhére fizetett temetési se
gély kivételével, amelyet a 21/40 kv-i tételen kell elszámolni).

32. Sorkatonai szolgálatból leszerelők egyszeri pénzjuttatása 

Leszerelési segély.

40. Keresettérítés (Tétel csoport)

Üzemi baleset esetén a munkáltatótól járó táppénz és átlagkereset közötti kü
lönbözet.
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80. Munkabérkiegészítés (Tételcsoport)

A BM állományába tartozó hivatásos, kinevezett és szerződéses polgári alkal
mazottak, valamint egyéb főállásban foglalkoztatottak munkabérkiegészítése.

90. Pénzbeni egyéb juttatás

11. Áthelyezés, illetve nyugállományból tényleges szolgálattétel
re visszarendelés alkalmával, továbbá szolgálati érdekből 
ugyanazon helységen belül történő költözködéssel kapcsola
tos kiadások pl.: (Altétel)

-  átköltözködés! átalány,
-  vezényeltek lakbértérítési költsége,
-  különélési díj.

12. Albérleti díj hozzájárulás összege.

13. Lakbérhozzájárulás.

14. Szolgálati gépjármű korlátozott célú használatáról való le
mondásért járó térítés.

15. Egyéb pénzbeni juttatások pl.:
-  tényleges katonai szolgálatra bevonulok részére fizeten

dő egyszeri bevonulási segély,
-  különféle tandíjtérítések,
-  állategészségügyi zárlat következtében lakóhelyükre ha

zatérni nem tudó beosztottak részére fizethető külön
élési díj,

-  a 10 napot meghaladó tartalékos katonai szolgálat ide
jére fo lyósított keresetkiegészítés.
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23 SZEMÉLYI ÖSZTÖNZÉS

A rovat a bérgazdálkodástól elkülönített személyi ösztönzés körébe tartozó kiadásokat tar
talmazza.

10. Jubileumi és egyéb jutalom (Tétel csoport)

11. A hivatásos állományúak, kinevezett és szerződéses polgári al
kalmazottak jubileumi jutalma (Altétel)

12. Szolgálati kitüntetés (10, 15, 20, 25, 30 stb. évek) után járó 
pénzjutalom.

13. Törzsgárda kitüntetéssel járó pénzjutalom.

20. érdekeltségi alapból fizetett jutalom (Tétel csoport)

22. Ár és díjbevétel terhére fizetett anyagi ösztönzés (Tétel)

11. Selejt, hulladék- és inkurrens anyagok és eszközök értékesíté
séből származó bevétel terhére kifizetett jutalék (Altétel)

12. Új kiképzési rendszerű műszaki zászlóaljban részt vevő állo
mány részére kifizetett termelési prémium.

13. Eredményérdekeltségi tevékenységet -  külön engedély alap
ján -  folytató maradványelszámolási érdekeltségű szervek ár- 
és díjbevétele terhére engedélyezett jutalék, jutalom kifizetése.

40. Újítások, találmányok díjazása (Tételcsoport)

11. Újítási, ésszerűsítési és találmányi (díj) jutalom (Altétel)

12. Állományon kívüliek részére fizetett újítási, ésszerűsítési és 
találmányi díj.

90. Személyi egyéb ösztönzés

91. Szocialista versenymozgalom jutalma (Tétel)

11. Szocialista brigád, munkaversennyel kapcsolatos jutalom 
(Altétel)

12. Gépjármű szolgálatok közötti munkaversenyben elért ered
ményekért visszaadható összegek.

13. Sorállományúak szocialista versenymozgalomban elért ered
mény alapján Haza Szolgálatáért Érdem Érem után járó összeg.

92. Önkéntes szolgálatot teljesítők, társadalmi aktívák jutalma (Tétel)

10. Önkéntes rendőrök, határőrök (Altétel csoport)

11. Jutalmazási költsége (Altétel)
12. Kitüntetéssel stb. járó pénzjutalma.

20. Egyéb, társadalmi aktíva állomány részére -  külön biztosított ke
retből -  fizetett jutalom összege. (Altétel csoport)
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99. Egyéb személyi ösztönzés (Tétel)

11. Sportolók teljesítményprémiuma (Altétel)

12. A helyi csapatépítkezésí munkában résztvevő személyi állo
mány részére -  külön biztosított keretből -  kifizetett juta
lom összege.

13. Táborok, gyermeküdültetés vezetőinek, oktatóinak, diákta
nárainak jutalma.

14. Leszerelő sorállományúak emléktárgyban való részesítésének 
költsége.

15. Kiváló egység jutalma.

16. Gépkocsivezetők prémiuma és szakmai kitüntetésekkel járó 
pénzjutalom.

24 KÖLTSÉGVETÉSI (JÖVEDELEM) ELVONÁS

A rovaton előirányzat nem tervezhető. A kiadásokhoz szükséges pótelőirányzatot az év 
végi pénzmaradvány elszámolás alapján kell a költségvetési szervnek saját hatáskörben ké
peznie.

70. Pénzmaradványt terhelő elvonás (Tételcsoport)

PM felülvizsgálata alapján elvont, előző évi maradvány elszámolása.
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3. Beruházás (felhalmozás) kiadásai
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36 KISEBB ÉPÍTKEZÉS, ÁLLÓESZKÖZBESZERZÉS

Ezen a rovaton kell előirányozni és elszámolni az anyagi-műszaki és technikai eszközök 
szak- és egyéb általános célú felszerelések, valamint a nem javítási és karbantartási célokat 
szolgáló alkatrészek, tartozékok és anyagok beszerzését, valamint a kisebb építkezések és 
a hírhálózatépítés költségeit.

Az állóeszközök beépítésével, felszerelésével kapcsolatos költségeket azon a költségvetési 
tételen kell elszámolni, amelyen az állóeszközt beszerezték.

A bútorzati és berendezési tárgyakat az állóeszközök körébe nem tartozó (nem gép jelle
gű) étkezde felszereléseket, kiképzési anyagokat, a sport és kulturális eszközöket, a fo tó 
papírokat és vegyszereket a kézi és gépi szerszámokat, valamint a szolgálati állatokat és 
vonatanyagokat a 13. Készletbeszerzés rovaton kell megtervezni és elszámolni.

10. Épület (Tétel csoport)

Olyan -  beruházásnak, vagy felújításnak nem minősülő -  kisebb építkezések 
kiadásai, amelyek az állóeszköz-állomány értékét növelő új épület, vagy épít
mény létrehozását eredményezik és melynek kivitelezési költsége munkánként 
a 100 ezer Ft-ot nem haladja meg.

20. Építmény (hírhálózat építés) (Tétel csoport)

-  A BM hírhálózatának építése (hírközlő berendezésekhez és felszerelések
hez szükséges kábelek, adatátviteli vonalak és vezetékek építési költségei),

-  szolgálati távbeszélők felszerelésével kapcsolatos vonalépítés.

30. Gép, berendezés, felszerelés (Tételcsoport)

31. Fegyverzet (Tétel)

Fegyverzeti, lőszer, robbanó, pirotechnikai, optikai eszközök, anyagok 
(beleértve a sportcélú és múzeumi fegyverzeti anyagokat is) és egyéb fegy
verzeti anyagok, eszközök, felszerelések (kardok, bilincsek, gumibotok, 
akciócsoportok fegyverzeti jellegű cikkei) beszerzése.

32. Vegyivédelmi szakfelszerelés (Tétel)

-  Speciális vegyivédelmi anyagok és felszerelések (pl.: radiológiai esz
közök, biológiai és vegyivédelmi felszerelések, javító készletek, 
egyéni védőeszközök és felszerelések, ezek tartozékai, vízellátó 
eszközök, légzőkészülékek és szellőzőberendezések, riasztóeszkö
zök, számító- és kiképzési eszközök, vegyszerek, fűtő- és anódtele- 
pek, elsötétítő és fénycsökkentő felszerelések, életvédelmi felszere
lések),

-  nem speciális, de vegyvédelmi célokat szolgáló felszerelések, anya
gok (pl.: különféle műszaki, elhelyezési, ruházati, tűzvédelmi, eü. 
és élm. felszerelési anyagok)

beszerzése.

33. Híradástechnika (Tétel)

-  Híradófelszerelések (pl.: távbeszélő- és távgépíró központok, rádió
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 adó-vevő berendezések, távbeszélő és távgépíró berendezések, adat
átviteli és átviteltechnikai berendezések, képtávírók, egységes disz
pécser központok és azok különféle hangrögzítő rendszertechnikai 
berendezései, a különféle típusú jelentéstárolók, speciális híradás
technikai célú elektromos és elektronikus mérő- és más célműsze
rek) beszerzése,

-  híradástechnikai kísérletekkel kapcsolatos prototípusok és null szé
ria előállítási, illetve gyártási költsége.

34. Speciális technikai eszközök (Tétel)

11. Fototechnika (Altétel)

Fényképezőgépek, objektívek, filmfelvevők, filmvetítők, ITV 
kép- és hangrögzítő berendezések, nagyítógépek, hívógépek, 
diavetítők, mikrofilmtechnikai berendezések beszerzése.

12. Operatívtechnika (Altétel)

13. Rejtjeltechnika.
14. Biztonságtechnika.
15. Rádióelhárítás.
16. Gépiadatfeldolgozás.

A 11- 16 altételek alá tartozó eszközök beszerzése, új eszközök ki- 
fejlesztésével kapcsolatos kutatások, kísérletek, prototípusok és 
null-szériák előállítási, illetve gyártási költsége.

35. Műszaki felszerelések, gépek, berendezések (Tétel)

11. Műhelytechnikai eszközök (Altétel)

-  Műhely- és garázsfelszerelések, gépek, eszközök, villamos 
forgógépek, áramfejlesztők, aggregátorok és felszerelé
sek, transzformátorok, akkumulátorok, akkumulátortöl
tők, hegesztő, forrasztó készülékek és felszerelések, lég- 
kompresszorok, szivattyúk, mezőgazdasági gépek és fel
szerelések, elektromos targoncák, emelők, gépjárműdiag
nosztikai ellenőrző és javító felszerelések,

-  nem speciális h írtechnikai és elektrotechnikai laboratóri
umi műszerek, felszerelések, mikrofonok, erősítő- és 
hangosító berendezések, felszerelések beszerzése.

12. Bűnügyi technikai eszközök. 
Vegyi mechanikai laboratóriumi műszerek, technikai eszkö
zök és helyszínelő felszerelések beszerzése.

13. Közrendvédelmi eszközök.
Akciócsoportok részére nem fegyverzet jellegű speciális mű
szaki felszerelések beszerzése.

14. Közlekedésrendészeti technikai felszerelések. 
Közlekedésrendészet által használt speciális eszközök beszer
zése
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15. FEP technikai eszközök. (Altétel)
Forgalom ellenőrző pontok speciális technikai eszközeinek
beszerzése.

16. Egyéb műszaki felszerelések
-  hadi műszaki felszerelések,
-  úszóházak, javító dokkok beszerzése.

36. Irodagép- és ügyviteltechnika (Tétel)

-  Író-, számoló-, pénztár-, számláló-, sorszámozó-, osztályozó-, köny
velő-, sokszorosító-, iratmásoló-, papírzúzó és nyomdaipari gépek, 
szárazbélyegzők,

-  karton és m ikrofilm  tároló berendezések
beszerzése.

37. Oktatástechnikai, kiképzési eszközök (Tétel)

-  Oktatógépek, oktatástechnikai eszközök, nyelvi laboratóriumok, 
lőkiképzési eszközök,

-  gyakorló- és akadálypályák létesítése, illetve felszerelésének
beszerzése.

38. Élelmiszeripari gépek (Tétel)

Különféle éttermi, élelmiszeripari és konyhafelszerelési gépek, berendezé
sek, eszközök beszerzése.

39. Orvosi gép, felszerelés, berendezés (Tétel)

-  Műszerkészletek (pl.: sebészeti-, trachcotómiás-, reanimációs-, bonc
készlet stb.),

-  sterilező berendezések és tartozékai (pl. autoklávok, gázsterilezők, 
túlnyomásos sterilezők stb.),

-  orvosi készülékek és tartozékaik (pl. altatógépek, lélegeztetők, 
elektromos szívvizsgálók stb.), 

-  laboratóriumi és gyógyszertári készülékek (pl. mikroszkópok, 
centrifugák, desztillálók, nukleáris készülékek stb.),

-  fogorvosi és fogtechnikai készülékek (pl.: fogászati kezelőegységek, 
székek, fogtechnikai berendezések stb.),

-  röntgen-készülékek és kiegészítő berendezések (pl. vizsgáló-szerke
zetek, képerősítők, röntgencsövek, előhívó berendezések stb.),

-  egyéb állóeszköz jellegű felszerelések (pl.: műtőasztalok, műtőlám
pák, szülőágyak stb.).

40. Jármű (Tétel csoport)

Gépjárművek (személygépkocsik, tehergépkocsik, vontatók, társasgépkocsik, 
speciális gépkocsik, egyéb gépjárművek, motorkerékpárok stb.) vízijárművek 
(hajók, kishajók, motorcsónakok), légijárművek (repülőgépek, helikopterek), 
pótkocsik és utánfutók, kerékpárok, valamint az autórádiók beszerzése.
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60. Anyagkészletezés („M ") (Tétel csoport)

„M " célú étel, ruházat, felszerelés, üzemanyag, gyógyszer, eü. anyag stb., vala
mint fegyverzeti, vegyvédelmi, híradó és műszaki eszközök beszerzése, valamint 
„M " célú hírhálózatépítés.

70. Tűzvédelmi szakfelszerelések (Tételcsoport)

-  Tűzkísérleti kutatásokkal kapcsolatos prototípus és null-széria előállítási, 
illetve gyártási költsége, valamint

-  egyéb tűzvédelmi szakfelszerelések beszerzése.

90. Egyéb beszerzés (Tétel csoport)

Ingatlan és barakkvásárlás.
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4. Pénzellátás kiadásai
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42 KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

A rovat azokat a költségvetési kiadásokat tartalmazza, amelyek a költségvetési finanszíro
zási módon belül az egyes költségvetési szervek között jönnek létre.

10. Költségvetési támogatás (Tételcsoport)

Csak a BM pénzellátási költségvetésében jelenhet meg az önálló költségvetési 
szervek kiadásai és bevételei különbözetének kiegyenlítésére (támogatás).

50. Javadalom (Tételcsoport)

Itt kell elszámolni az önálló költségvetési szerv által a részben önálló költségve
tési szervek részére -  elszámolási kötelezettség mellett -  továbbadott pénzellá
tás összegét.

60. Ellátmány (Tétel csoport)

Bankszámlával nem rendelkező -  " K ”  betétkönyvet kezelő -  részben önálló 
költségvetési szerv pénzellátásának nyilvántartására szolgál.

49 PÉNZESZKÖZ ÁTCSOPORTOSÍTÁS

A rovat -  kiadásként -  azokat a pénzmozgásokat tartalmazza, amelyek végleges felhasz
nálására nem az átadónál, hanem az átvevőnél kerül sor.

30. Közös létesítmény fenntartás (Tételcsoport)

Itt kell tervezni és elszámolni a közös létesítmény fenntartásához nyújto tt tá
mogatást.

90. Egyéb (pénzeszköz) átcsoportosítás (Tétel csoport)

11. A társadalmi tűzoltóság támogatása (Altétel)

12. A BM sajtó kiadás támogatása.

13. Belügyi pártszervek költségvetési juttatása.

14. Belügyi KISZ szervek költségvetési juttatása.

15. Belügyi szakszervezet költségvetési juttatása.

16. Dózsa SE-k támogatása.

17. Egyéb szervezetek részére adott hozzájárulás.
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B E V É T E L E K

5. Intézmény üzemeltetés bevételei

II.
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51 MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

A rovat azokat a bevételeket tartalmazza, amelyekhez sem személyi, sem intézményi érde
keltség nem kapcsolható.

10. Térítési díjak (Tételcsoport)

11. Intézményi ellátás díja (Tétel)

-  Egészségügyi ellátásért fizetett térítési díj,
-  üdülő, bölcsődei, óvodai, kollégiumi elhelyezési menza stb. térítési 

díjak.

12. Alkalmazottak élelmezési térítése (Tétel)

-  Norma-élelmezésben részt vevő, állományba tartozó és állományon 
kívüli személyek által befizetésre kerülő étkezéstérítési díjak,

-  Központi Konyha és klubok közétkeztetésében részt vevők (bele
értve a saját beosztottakat is) étkezéstérítési díja,

-  folyószámlás szervek étkezés igénybevételére kötelezett alkalma
zottainak étkezéstérítési díja,

-  BM közétkeztetések igénybevételével kapcsolatosan, a nyersanyag- 
költségen felül felszámított rezsiköltség térítés.

13. Lakás és garázsbérleti díj (Tétel)

-  Szolgálati lakások, kertek bére,
-  BM tulajdonban lévő garázsok magánszemélyek által fizetett bérleti 

díja.

14. Szálló elhelyezési térítési díj (Tétel)

Nőtlen szálló, nővérszálló, munkásszállás stb. tartós igénybevételéért fize-
tetett térítési díj.

15. Egyéb elszállásolási díj (Tétel)

-  Vendégszobák, hétvégi pihenők, szállások stb. (ágynemű, bútor, 
egyéb berendezési és felszerelési tárgy) használati díja,

-  egyes természetbeni szolgáltatások (víz, villany, gáz, fűtés, világí
tás, takarítás stb.) térítéséből származó bevételek.

16. Munkahelyre szállítás (Tétel)

Dolgozó lakóhelyéről a munkahelyre és onnan történő hazaszállításáért a
dolgozó által fizetett térítési díj.

20. Egyéb működési bevételek (Tétel csoport)

21. Eljárási bevételek (Tétel)

-  Belügyminisztérium ingatlanaiban és ingótárgyaiban okozott károk, 
s egyéb károk megtérítésével kapcsolatban az állományba tartozó, 
vagy polgári személyek részéről befolyó bevételek,
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-  bíróságok, döntőbizottságok által megítélt, vagy egyéb egyezség út
ján beszedésre kerülő kötbérekből, késedelmi kamatokból eredő 
bevételek,

-  szabálysértés miatt elzártak, nem BM szerv által történő foglalkoz
tatásából származó bevétel,

-  letéti tárgyak értékesítéséből befolyó bevételek,
-  BM gépjárművek rendszámtábla stb. illetéke,
-  BM beosztottak ideiglenes foglalkoztatásából származó bevételek,
-  engedélyek kiadásával kapcsolatos bevételek,
-  felügyeleti és ellenőrzési díjak,
-  hajóvizsgálati díjak.

22. Biztosítási kártérítés (Tétel)

ÁB által fizetett kártérítés.

23. Egyéb működési bevétel (Tétel)

-  Fényképek készítéséért fizetett térítés,
-  pénztári többletek,
-  tagdíjból származó bevételek,
-  esetenkénti rendezvényekből származó bevételek,
-  előző évben teljesített kiadás visszatérítése,
-  leszerelők, elbocsátottak nem illetmény jellegű tartozásai,
-  előző költségvetési évben teljesített kiadásokból visszafizetett térít- 

mények.
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52 ÁR ÉS DÍJBEVÉTEL

A rovat a bevételek közül azokat foglalja magában, amelyekhez személyi vagy intézményi 
érdekeltség kapcsolódhat.

20. Szolgáltatás (Tétel csoport)

-  BM Központi Konyha, klubok és büfék saját kezelésű vendéglátói tevé
kenységéből (étel, ital, presszó stb.) befolyó bruttó bevétel, ill. vállalat 
által üzemeltetett büfék, éttermek után fizetendő többletbevétel (haszon), 
valamint mindennemű élelmezési termék- eladás bevétele,

-  klub rendezvényből származó bevétel,
-  Duna Művészegyüttes és szimfonikus zenekar fellépéséből, szerepléséből 

folyó bevétel,
-  szórakoztató eszközök igénybevételéből származó bevétel,
-  állományba tartozók saját gépkocsijainak mosatásáért fizetendő rezsikölt

ség visszatérítés,
-  vendéglátóipari vállalatok által fizetett térítési díjak,
-  borbélyműhelyek bevételei,
-  filmelőadások és tanfolyamok bevételei,
-  saját műhelyben végzett javításokért fizetett térítési díjak,
-  konyha és virágkertészet bevételei,
-  ORFK Bűnügyi Technikai Intézet által végzett szolgáltatások bevételei.

30. Felesleges anyag értékesítés (Tételcsoport)

-  Állóeszközök, anyagok, fogyóeszközök eladásából származó bevételek,
-  az értékesített nyomtatványokból származó bevételek,
-  egyéb értékesítési, hasznosítási bevétel.

50. Selejtezési bevétel (Tétel csoport)

Kiselejtezett berendezési, felszerelési és egyéb leltári tárgyak (bútor, jármű, ál
lat stb.) értékesítéséből származó bevételek.

60. Hulladékgyűjtés bevétele (Tételcsoport)

Hulladékok, melléktermékek, különféle termékek értékesítéséből származó be
vételek.

70. Bérleti díjbevétel (Tételcsoport)

-  Saját kezelésben lévő ingatlanok és ingók bérbeadásával, ill. átengedésé
vel kapcsolatos, külső szervek által fizetett bérleti (használati) díjak, ill. 
fenntartási hozzájárulások,

-  BM tulajdonát képező közlekedési és szállító eszközök használatáért fize
te tt térítési díjak.
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6. Pénzellátás bevételei
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61 ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS

50. Központi szervezetek gazdálkodási kerete.

Ezen a tételen kell bevételként elszámolni a Pénzügyminisztérium által kiutalásra 
kerülő állami hozzájárulást.

62 KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

10. Költségvetési támogatás.

Költségvetés készítésére kötelezett szervek kiadásai és saját bevételei különbözete 
(a tárca által fo lyósított támogatás).

50. Javadalom.

A tétel a részben önálló költségvetési szervnél az önálló költségvetési szerv által -  
elszámolási kötelezettség mellett -  fo lyósíto tt pénzellátás elszámolására szolgál.
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64 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEFIZETÉSE

A rovat azokat a bevételeket foglalja össze, amelyeket a költségvetési szervek teljesítenek 
a felügyeleti szerv pénzellátási költségvetése javára.

70. Pénzmaradványt terhelő elvonás.

Az önálló költségvetési szervet meg nem illető pénzmaradvány elszámolása a BM 
tárca pénzellátás számla javára.

69 ÁTCSOPORTOSÍTOTT (ÁTVETT) PÉNZESZKÖZ

A rovat azokat a pénzmozgásokat tartalmazza, amelyeket valamely más gazdálkodó szerv 
ad át felhasználásra az átvevő költségvetési szervnek.

30. Hozzájárulás közös létesítmény fenntartásához.

Közös létesítményt üzemeltető költségvetési szerv hozzájárulási összege.

90. Átvett egyéb pénzeszköz.

Elkülönített állami pénzalapokból, vagy más gazdálkodó szervektől átvett pénz
eszközök.
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8. Pénzforgalom nélküli elszámolások

(A rovatcsoport alkalmazására csak esetenkénti intézkedés alapján kerülhet sor.)
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81 PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS

A rovat alkalmazása azt a célt szolgálja, hogy a pénzforgalmi osztályozás rovatai és tételei 
között a kiadás könyviteli módszerrel is megjelenhessék, jelezve azt, hogy nem saját kivi
telezés esetében kiadás terhelte volna a költségvetési szervet.

40. Társadalmi munkaráfordítás.

A tételt akkor kell alkalmazni, ha bizonyos munkát ellenszolgáltatás nélkül -  társa
dalmi munkában -  a BM dolgozói végeznek.

90. Költségvetési tartalék.

Ezt a tételt kell alkalmazni a tervezett bevételek és kiadások különbözeiének elő
irányzására. (Kiadást meghaladó bevételi többlet esetén.)

82 PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL

A rovat azt a célt szolgálja, hogy már az előirányzatokban megjelenhessék a saját kivitele
zés bevételi ellensúlya.

40. Társadalmi munka elszámolása.

Ezen a tételen pénzforgalom nélküli bevételként a 81/40 Társadalmi munka ráfordí
tás tételen kimutatott kiadással azonos összeget kel l elszámolni.

80. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele. 

A tárgyévben fel nem használt pénzmaradványból származó előirányzat felhaszná
lási hatáskörben történő igénybevétele.

90. Előző évi érdekeltségi alap igénybevétele.

A tételt -  pénzforgalom nélküli előirányzatként és teljesítésként -  akkor kell alkal
mazni, ha az előző évi maradvány igénybevételével az önálló költségvetési szerv fel
emeli kiadási előirányzatát.
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9. Kiegyenlítő elszámolások

Ezt a rovatcsoportot csak az operatív gazdálkodás körében szabad alkalmazni, olyan ki
adási és bevételi pénzforgalom térítményezés nélküli (bruttó módon történő) elszámolá
sára, amelynek az adott költségvetési éven belül, vagy a gazdálkodási esemény végleges el
számolásával kell megtérülnie.
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91 KIEGYENLÍTŐ KIADÁS

10. Illetményelőleg

Állományba tartozók illetményelőlege.

20. Tüzelőelőleg

Tüzelőutalványok ellenértéke.

30. Kiküldetési (úti) előleg

Kiküldetésre -  utólagos elszámolásra -  kiadott összegek.

40. Vásárlási előleg

1. Beszerzési előleg
-  Kisebb beszerzésekre -  utólagos elszámolásra -  kiadott összegek.

2. Egyéb előleg -  idegen számlán
-  Külkereskedelmi és egyéb vállalatnak átutalt előlegek.

60. Házi pénztári ellátmány felvét

„ K ”  pénzforgalmi betétkönyvből felvett ellátmány nyilvántartása.

90. Kiegyenlítő egyéb kiadás

Forgó alap
(BEK, Korvin részére adott forgóalap)
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92 KIEGYENLÍTŐ BEVÉTEL

10. Illetményelőleg visszatérítés

Illetményelőleg törlesztő részleteinek elszámolása.

20. Tüzelőanyag visszatérítés

Tüzelőelőleg törlesztő részleteinek könyvelése.

30. Kiküldetési (úti) előleg elszámolása

Felvett kiküldetési előleg elszámolása.

40. Vásárlási előleg elszámolása

1. Beszerzési előleg elszámolása.
2. Egyéb előleg elszámolása.

60. Házi pénztár ellátmány elszámolása

A házi pénztári ellátmány „K "  pénzforgalmi betétkönyv javára történő visszafizetése.

90. Kiegyenlítő egyéb bevétel

Forgóalap visszafizetése.
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0 Függő (átfutó) elszámolások
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01 FÜGGŐ KIADÁS

Ezen a rovaton -  költségvetési előirányzat nélkül -  olyan természetű kiadásokat kell el
számolni, amelynek a tartalma ismeretlen, vagy a már felmerülése pillanatában ismert, 
hogy az nem az elszámolást végző költségvetési szervet terheli, illetőleg a teljesítés után 
derül ki, hogy az tévedésből, vagy hibás elszámolás folytán keletkezett. A függő kiadás 
rendezése térítményezéssel történik.

10. Függő béralap

A tétel a 11 Béralap rovattal szemben jelentkező függő kiadások elszámolására szolgál. 
Ezen a tételen kell elszámolni az előre kifizetett bérek összegeit is.

20. Függő személyi kiadás

A 12 Személyi kiadás rovattal szembenálló kiadásokat kell a tételen elszámolni.

30. Függő készletbeszerzés

A tétel a 13 Készletbeszerzés rovattal szembenálló függő kiadások elszámolására 
szolgál. I tt kell elszámolni azoknak a göngyölegeknek árát is, amelyet a költségve
tési szerv rendszeresen visszaküld a szállítóknak.

40. Függő szolgáltatás

A 14 Szolgáltatás rovattal szembenálló függő kiadásokat kell ezen a tételen elszámolni.

50. Függő költségvetési befizetés

Ezen a tételen a 15 Költségvetési befizetés rovattal szembenálló függő kiadásokat 
kell kezelni.

60. Függő beruházás (felhalmozási kiadás)

Ezen a tételen a 36 Kisebb építkezés, állóeszköz beszerzés rovattal szembenálló füg
gő kiadásokat kell elszámolni.

70. Függő költségvetési támogatás

A 42 Költségvetési támogatás rovattal szembenálló függő kiadásokat kell elszámolni. 
A pénzellátó költségvetési szervnek ezen a tételen kell azokat a tételeket kimutat
nia, melyek az általa finanszírozott költségvetési szervnél túlfinanszírozásként je
lentkeznek.

80. Függő pénzeszköz- átcsoportosítás

Ezen a tételen kell elszámolni a 49 Pénzeszköz- átcsoportosítás rovattal szembenálló 
függő kiadásokat (átadott pénzeszközöket).

90. Függő egyéb kiadás

Ezen a tételen a 10- 80 tételre nem tartozó, vagy a terhelés időpontjában még tisz
tázatlan kiadásokat kell a rendezésig nyilvántartani.
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02 FÜGGŐ BEVÉTEL

Ezen a rovaton -  költségvetési előirányzat nélkül -  olyan természetű bevételeket kell el
számolni, amelynek a tartalma ismeretlen, vagy már felmerülése pillanatában ismert, hogy 
az nem az elszámolást végző költségvetési szervet illeti, illetőleg a teljesítés után derül ki, 
hogy az tévedésből, vagy hibás elszámolás folytán keletkezett.

10. Függő működési bevétel

Ezen a tételen az 51 Működési bevétel rovattal szemben álló függő bevételeket kell
-  a rendezésig -  nyilvántartani.

20. Függő ár- és díjbevétel

A tétel az 52 Ár- és díjbevétel rovattal szemben álló függő bevételek elszámolására 
szolgál.

30. Függő költségvetési támogatás

Ezen a tételen a 62 Költségvetési támogatás rovattal szemben álló függő bevételeket
-  a módosított előirányzatot meghaladó pénzellátási összeget (túlfinanszírozást) -  
kell elszámolni.

90. Függő egyéb bevétel

Ezen a tételen kell minden egyéb tisztázatlan bevételeket a rendezésig nyilvántartani.
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03 ÁTFUTÓ KIADÁS

A rovat a letétként kezelt, illetőleg átfutó jellegű pénzeszközök terhére teljesített kiadá
sok elszámolására szolgál.

10. Letétek kiadása

Ezen a tételen azokat a kiadásokat kell elszámolni, amelyek a letétként kezelt pénz
eszközök felhasználásaként jelentkeznek.

90. Egyéb átfutó kiadás
Ezen a tételen kell nyilvántartani az egyéb átfutó pénzkiadásokat.

04 ÁTFUTÓ BEVÉTEL

A rovat azoknak a bevételeknek az elszámolására szolgál, amelyek letéti jelleggel érkez
nek, 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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