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A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.), a nemzeti köznevelésről 

szóló törvény végrehajtásáról 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Nkt. vhr.), az 

Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.), és a mindenkori Magyarország 

költségvetéséről szóló törvény (továbbiakban: Kvtv.) a közfeladathoz rendelt költségvetési 

támogatások igénylését, elszámolását és nyilvántartását az alábbiak szerint kell megvalósítani.  

I. Jogszabályi szabályozás 

Az Nkt.vhr. 1 fejezet 7 alcím 19 § (1) bekezdés, a köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos 

pénzügyi és gazdasági adatok nyilvántartása részben előírja, hogy a fenntartó minden év április 1. és 

május 31. között a KIR honlapján keresztül köznevelési intézményenként és feladatonként az 

adatszolgáltatás évét megelőző naptári évről statisztikai célra a 20. § szerinti közérdekű pénzügyi és 

gazdálkodási adatokat közöl. 

1. Az adatszolgáltatás évét megelőző naptári évről a fenntartó köznevelési intézményenként 
rögzíti a február 1-jei és az október 1-jei állapot szerint: 

 az engedélyezett álláshelyek számát, 

 a szeptemberi tanévkezdéskor szakmai alapfeladatokra számított folyó kiadások alapján az egy 
tanulóra jutó térítési díj és tandíj összegét, 

 köznevelési intézményenkénti és feladatok szerinti bontásban a fenntartási kifizetések 
(kiadások, költségek, ráfordítások) és bevételek összegét, 

 a gazdasági feladatok ellátásának módját. 
2. A teljes fenntartási költségen belül feladatonként kell rögzíteni a bevételek közül 

 az állami támogatás, költségvetési hozzájárulás összegét, állami támogatási típusok szerint, 

 a gyermek, tanuló által igénybe vett szolgáltatások után befizetett összegeket, ebből 
 a térítési díj, 
 a tandíj, 
  az étkezési díj,  
 az egyéb befizetések összegét, 

 az előző pontok alá nem tartozó fenntartói hozzájárulások összegét, 

 a köznevelési intézmény más saját bevételének összegét. 
3. A teljes fenntartási kifizetésen belül feladatonként kell rögzíteni 

 a személyi jellegű kifizetéseket 
 bérköltséget, ebből pedagógus-, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő-, pedagógiai 

előadó-, pedagógiai szakértő-munkakört, gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő 
munkakört betöltőkre vonatkozó kifizetéseket, 

 munkaadókat terhelő járulékokat, ebből a pedagógusokra, valamint a szociális 
hozzájárulási adóra vonatkozó kifizetéseket,  

 személyi jellegű egyéb kifizetéseket, ebből a pedagógusokra vonatkozó kifizetéseket,  
 egyéb, különösen az adatszolgáltatás évét megelőző naptári évben létszámcsökkenést 

kimondó fenntartói döntésekkel kapcsolatos kifizetéseket, 

 az óraadó tanárok számára történő kifizetéseket, 

 a dologi, anyagi jellegű kifizetéseket, felújításokat, beruházásokat, a köznevelési feladatot 
ellátó épület karbantartásával kapcsolatos kiadásokat, 

 az étkezésre, a könyvtári állomány gyarapítására, a tartós tankönyvek beszerzésére fordított 
kifizetéseket. 

A dologi, anyagi jellegű kifizetéseken belül külön ki kell mutatni a közneveléssel összefüggő szakmai 
célú eszközbeszerzéseket, a tanügyi nyilvántartásokkal, a nyomtatványokkal, az intézményi 
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A KIR-ben nyilván kell tartani a feladatellátást szolgáló ingatlan tulajdoni jogviszonyát, a használat 
jogcímét, idejét és egyéb köznevelési jellemzőjét. A köznevelési közfeladat-ellátás céljait szolgáló 
ingatlant működtető a fenntartó útján közli az (3) bekezdés c) pontjára figyelemmel az ingatlan 
működtetésével kapcsolatos költségeit. 
 
A nyilvántartást úgy kell felépíteni, hogy az alkalmas legyen a korábban gyűjtött adatok tárolására, 
összehasonlító elemzések készítésére, valamint a fenntartó által megadott adatok alapján 
megállapítható legyen az egy gyermekre, tanulóra jutó állami támogatás összege, továbbá az, hogy az 
egyes köznevelési intézmények feladatainak ellátásához igénybe vett állami támogatás 
intézményegységenként a teljes intézményi költségvetés hány százalékát fedezte. 
 

A támogatás nyilvántartásakor megvalósuló követelmények az Nkt.vhr. 37/G §-ban meghatározott 

kötelezettségek teljesítése érdekében: 

 Az Eventus Alapítvány a támogatások felhasználását, az ingyenesség, tandíj, térítési díj 

megállapításával, beszedésével kapcsolatos rendelkezéseket, okiratokat 

alapfeladatonkénti bontásban elkülönítetten és naprakészen tartja nyilván. 

 Az adatok valódiságát az egyes fenntartónál, köznevelési intézménynél megfelelő 

nyilvántartással, szakmai és pénzügyi dokumentációval kell alátámasztani. 

 Az Alapítvány a nyilvántartás kialakításáról akként gondoskodik, hogy abból 

megállapítható legyen, hogy a támogatások milyen határnappal kerülnek átadásra és 

milyen célra kerülnek felhasználásra. 

 

II. A köznevelési tevékenységhez kapcsolódóan kapott támogatás 

Havi finanszírozású támogatások 

 A pedagógusok és a pedagógusok munkáját közvetlen segítők átlagbér alapú 

támogatása, 

 Gyermekétkeztetés támogatása 

Nem havi finanszírozású támogatások 

 Tankönyvtámogatás 

Támogatások bontása alapfeladatonként MÁK határozatban leírtak szerint 

1. Eventus kollégium: Eger Servita út 28. 

 Kollégiumi nevelés-oktatás 

2. Eventus Kollégium: Eger, Leányka utca 1/a. 

 Kollégiumi nevelés-oktatás 

3. Eventus Kollégium: Eger, Leányka utca 1/b. 

 Kollégiumi nevelés-oktatás 

4. Eventus Üzleti, Művészeti Szakgimnázium, Technikum, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú 

Művészeti Iskola és kollégium: Eger, Cifrakapu tér 24. 

 Technikumi szakmai oktatás, érettségi vizsgára és szakmai vizsgára felkészítő 

évfolyamon 

 Művészeti szakgimnázium párhuzamos oktatás 

 Kollégiumi nevelés-oktatás 

 Nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítők Kollégium - ped. szakképzettséggel 
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 Nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítők száma - Nappali kollégiumi, externátusi 

nevelés 

 Nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítők – Gimnázium, szakgimnázium - ped. 

szakképzettséggel, 

 Nevelő, oktató munkát közvetlenül segítők száma – Gimnázium, szakgimnázium  

 Gyermekétkeztetés 

 

5. Eventus Üzleti, Művészeti Szakgimnázium, Technikum, Gimnázium, Szakképző Iskola,  Alapfokú 

Művészeti Iskola: Eger, Cifrakapu tér 4. 

 Művészeti szakgimnázium, szakképzési évfolyamon csoportos foglalkozás 

 Alapfokú művészeti oktatás Főtárgy szerinti csoportos foglalkozás keretében 

 Gyermekétkeztetés 

 

III. Átlagbér alapú támogatás nyilvántartásának, elszámolásának 

folyamata 
 

1. Alkalmazott nyilvántartási rendszer 

 

A bevételek és a támogatások felhasználásának feladatonkénti megbontása kódszámok alkalmazásával 

valósul meg, ahol az alapfeladatok részleg számlán jelennek meg. MÁK határozatban szereplő 

alapfeladat bontásban a következők szerint: 

 

Alapfeladat 
kód/Könyvelési 

részleg számla száma Alapfeladat megnevezése 

711 
Művészeti szakgimnázium, szakképzési 
évfolyamon csoportos foglalkozás 

712 

Technikumi szakmai oktatás, érettségi 
vizsgára és szakmai vizsgára felkészítő 
évfolyamon 

721 Gimnáziumi nevelés-oktatás  

731 
Művészeti szakgimnázium párhuzamos 
oktatás 

732 

Nevelő oktató munkát közvetlenül 
segítők-Gimnázium, szakgimnázium-
ped. szakképzettséggel rendelkezők 

733 
Nevelő, oktató munkát közvetlenül 
segítők-Gimnázium, Szakgimnázium 

741 Kollégiumi nevelés –oktatás 

742 

Nevelés okt. munkát közvetlenül 
segítők-kollégium-ped. 
szakképzettséggel rendelkezők 

743 
Alapfokozatú végzettségű pedagógusok 
kieg.tám,.-a-Pedagógus II.kat. 

744 

Nevelő oktató munkát közvetlenül 
segítők- nappali kollégiumi, externátusi 
nevelés 
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751 
Alapfokú művészeti oktatás Főtárgy 
szerinti csoportos foglalkozás keretében  

752 Gyermekétkeztetés  

753 
9. évfolyamon tanulók ingyenes 
tankönyvellátásának támogatása 

754 Tanulók ingyenes tankönyvellátása 

 

A kódszám részleg számlaként jelenik meg a könyvelés során. Minden egyes részlegszámlához 

hozzárendelésre kerül az intézmény ahol a feladat megvalósul, ez munkaszám elnevezéssel jelenik meg 

a könyvelő programban. Alkalmazott munkaszámok: 

Munkaszám Intézmény megnevezése, címe 

001 Eger, Servita út 28. 

002 Eger, Cifrakapu tér 4 

003 Eger, Cifrakapu tér 24 

004 Eger, Leányka 1/A 

005 Eger, Leányka út 1/B 

 

A belső könyvelési kódok alapfeladatonként és támogatási jogcímenként: 

Alapfelad

at kódja 

Feladat-

ellátási 

hely 

kódja 

Feladatellátási hely címe Támogatás jogcíme 

711 002 Eger, Cifrakapu tér 4. 

 
 

Művészeti szakgimnázium, 

szakképzési évfolyamon 

csoportos foglalkozás  

712 003 Eger, Cifrakapu tér 24. Technikumi szakmai oktatás, 

érettségi vizsgára és szakmai 

vizsgára felkészítő évfolyamon 

721 003 Eger, Cifrakapu tér 24. 

 

gimnáziumi oktatás 

731 003 Eger, Cifrakapu tér 24. 

 

Művészeti szakgimnázium 

párhuzamos oktatás 

732 003 Eger, Cifrakapu tér 24. 

 

Nevelő oktató munkát 
közvetlenül segítők-
Gimnázium, szakgimnázium-
ped. szakképzettséggel 
rendelkezők 

733 003 Eger, Cifrakapu tér 24. 

 

Nevelő, oktató munkát 
közvetlenül segítők-
Gimnázium, Szakgimnázium 

741 001 Eger, Servita u. 28. Kollégiumi nevelés-oktatás 

741 003 Eger, Cifrakapu tér 24.  

 

Kollégiumi nevelés –oktatás  

741 004 Leányka út 1/a. Kollégiumi nevelés-oktatás 
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741 005 Leányka út 1/b. Kollégiumi nevelés-oktatás 

742 003 Eger, Cifrakapu tér 24. Nevelés okt. munkát 

közvetlenül segítők-

kollégium-ped. 

szakképzettséggel 

rendelkezők 

743 003 Eger, Cifrakapu tér 24. Alapfokozatú végzettségű 

pedagógusok kieg.tám,.-a-

Pedagógus II.kat. 

744 003 Eger, Cifrakapu tér 24. Nevelő oktató munkát 

közvetlenül segítők- nappali 

kollégiumi, externátusi 

nevelés 

751 002 Eger, Cifrakapu tér 4. 

 
 

Alapfokú művészetoktatás 

Főtárgy szerinti csoportos 

foglalkozás keretében  

 

752 002 Eger, Cifrakapu tér 4. Gyermekétkeztetés 

(Művészeti szakgimnázium, 

szakképzési évfolyamon 

csoportos foglalkozás) 

752 003 Eger, Cifrakapu tér 24. Gyermekétkeztetés 

(Művészeti szakgimnázium 

párhuzamos oktatás) 

752 006 Eger, Cifrakapu tér 24. Gyermekétkeztetés 

(Technikumi szakmai oktatás, 

érettségi vizsgára és szakmai 

vizsgára felkészítő 

évfolyamon) 

753 003 Eger, Cifrakapu tér 24. 9. évfolyamon tanulók 

ingyenes tankönyvellátásának 

támogatása 

754 003 Eger, Cifrakapu tér 24. Tanulók ingyenes 

tankönyvellátása 

 

 

Az átlagbér alapú támogatás és annak felhasználásának elkülönített alapfeladatonkénti, felhasználási 

helyenkénti nyilvántartása a III.1. kódrendszer alkalmazásával történik a könyvelés során, a Kulcssoft 

szoftverben zárt rendszerben.  
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2. Költségek és ráfordítások elszámolása, nyilvántartása 

 

Az Intézmény hatályos számviteli politikája alapján a költségeit az 5. számlaosztály számláin könyveli.  

A költségek, ráfordítások rögzítésének menete a könyvelési programban: számlán történő feladat 

megbontás szerint a megfelelő számla számra, megadva a részleg számla számát és a munkaszámát. 

A költség és ráfordítások arányának megállapítása alapfeladatok és feladatellátási helyenként, a 

tanulók alapfeladatonkénti létszáma, valamint iskolában, kollégiumban pedagógus átlagbér alapú 

támogatásként számított létszám aránya 1-8 havi és 9-12 havi bontásban, százalékban kifejezve 

történik. Amennyiben egy számla közvetlenül rendelhető az alapfeladathoz és a feladathelyhez 

megosztás alkalmazása nem történik. 

 

Ráfordítások, költségek elszámolása alapfeladatonként 

 

Főkönyvi 
Szám 

Megnevezés 
Részlegszámla-munkaszám (alapfeladat-

feladatellátási hely) 
Könyvelés 

dokumentuma 

51111 Tisztító anyagok 711-002, 751-002, 712-003, 721-003, 731-
003, 732-003, 733-003, 741-001, 741-003, 
741-004, 741-005  

Számla 

51113 Egyéb anyagok 711-002, 751-002, 712-003, 721-003, 731-
003, 732-003, 733-003, 741-001, 741-003, 
741-004, 741-005 

Számla 

51115 Energia költség 711-002, 751-002, 712-003, 721-003, 731-
003, 732-003, 733-003, 741-001, 741-003, 
741-004, 741-005 

Számla 

51116 Üzemanyagok 731-003 Számla 

511211 Karbantartási 
anyagok 

711-002, 751-002, 712-003, 721-003, 731-
003, 732-003, 733-003, 741-001, 741-003, 
741-004, 741-005 

Számla 

511212 Karbantartás, 
javítás 

711-002, 751-002, 712-003, 721-003, 731-
003, 732-003, 733-003, 741-001, 741-003, 
741-004, 741-005 

Számla 

51171 Tankönyv 753-003 Számla 

51172 Szakkönyv, 
könyvtári 
állomány 

754-003 Számla 

51173 Irodaszer, 
nyomtatvány 

711-002, 751-002, 712-003, 721-003, 731-
003, 732-003, 733-003, 741-001, 741-003, 
741-004, 741-005 

Számla 

51174 Oktatási anyagok 711-002, 751-002, 712-003, 721-003, 731-
003, 732-003, 733-003, 741-001, 741-003, 
741-004, 741-005 

Számla 

52111 Posta és telefon 711-002, 751-002, 712-003, 721-003, 731-
003, 732-003, 733-003, 741-001, 741-003, 
741-004, 741-005 

Számla 
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52112 Utazási költség 711-002, 751-002, 712-003, 721-003, 731-
003, 732-003, 733-003, 741-001, 741-003, 
741-004, 741-005 

Számla 

52114 Ügyviteli 
szolgáltatás 

754-003 Számla 

52115 Szállítás 754-003 Számla 

52116 Egyéb igénybe 
vett szolgáltatás 

731-003 
741-003 

Számla 

52117 Hirdetés 731-003 Számla 

52118 Bérleti díj 711-002, 751-002, 712-003, 721-003, 731-
003, 732-003, 733-003, 741-001, 741-003, 
741-004, 741-005 

Számla 

52119 Egészségügyi 
szolgáltatás 

741-003 Számla 

52121 Bank költség 731-003 banki értesítés 
 

52122 Biztosítás 731-003 Számla 
 

52124 Oktatás (számlás) 711-002, 751-002, 712-003, 721-003, 731-
003, 732-003, 733-003, 741-001, 741-003, 
741-004, 741-005 

Számla 

52521 Tanulók étkezési 
költsége 

752-002 
752-003 
752-006 

Számla 

5411 Bér 711-002, 721-003, 712-003, 731-003, 732-
003, 733-03, 741-001, 741-003, 741-004, 
741-005, 742-003, 744-003, 751-002, 752-
003 

Bérfeladás 

5421 Megbízási díj 711-002, 712-003, 721-003, 731-003, 732-
003, 733-03, 741-001, 741-003, 741-004, 
741-005, 742-003, 744-003, 751-002, 752-
003 

Bérfeladás 

5424 Alkalmi 
munkavállalói 
költség 

711-002, 712-003, 721-003, 731-003, 732-
003, 733-03, 741-001, 741-003, 741-004, 
741-005, 742-003, 744-003, 751-002, 752-
003 

Bérfeladás 

55103 Betegszabadság 711-002, 712-003, 721-003, 731-003, 732-
003, 733-03, 741-001, 741-003, 741-004, 
741-005, 742-003, 744-003, 751-002, 752-
003 

Bérfeladás 

55104 Táppénz 
hozzájárulás 

711-002, 712-003, 721-003, 731-003, 732-
003, 733-03, 741-001, 741-003, 741-004, 
741-005, 742-003, 744-003, 751-002, 752-
003 

Bérfeladás 

5614 Szociális 
hozzájárulás 

711-002, 712-003, 721-003, 731-003, 732-
003, 733-03, 741-001, 741-003, 741-004, 
741-005, 742-003, 744-003, 751-002, 752-
003 

Bérfeladás 
 
 
 
 

5615 Közteherjegy 711-002, 712-003, 721-003, 731-003, 732-
003, 733-03, 741-001, 741-003, 741-004, 

Bérfeladás 
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741-005, 742-003, 744-003, 751-002, 752-
003 

565 Cégautó adó 731-003 Jogszabály alapján 
számítás, bevallás 

566 Rehabilitációs 
hozzájárulás 

731-003 Bérfeladás 

571 Tárgyi eszk. 
értékcsökkenés 

711-002, 751-002, 712-003, 721-003, 731-
003, 732-003, 733-003, 741-001, 741-003, 
741-004, 741-005 

Könyvelési feladás 

572 Kis értékű tárgyi 
eszk. 

711-002, 751-002, 712-003, 721-003, 731-
003, 732-003, 733-003, 741-001, 741-003, 
741-004, 741-005 

Könyvelési feladás 

8632 Bírság, késedelmi 
kamat 

711-002, 751-002, 712-003, 721-003, 731-
003, 732-003, 733-003, 741-001, 741-003, 
741-004, 741-005 

Határozat 

86713 Támogatott 
étkezés, ÁFA 

752-002, 752-003, 752-006 Számla, kimutatás 

86721 Építményadó 711-002, 751-002, 712-003, 721-003, 731-
003, 732-003, 733-003, 741-001, 741-003, 
741-004, 741-005 

Határozat 

86726 Gépjárműadó  731-003 Határozat 

8711 Értékpapírok 
árfolyamveszte-
sége 

731-003 Könyvelési feladás,  

8763 Árfolyamveszte-
ség 

731-003 Könyvelési feladás,  

 

A költségek, ráfordítások elszámolásának menete: 

Készpénzes számlák: a pénztáros tünteti fel a bizonylatokon az alapfeladatok kódját, amelyet az 

utalványozó hagy jóvá. Pénztáros felelős a kód feltüntetéséért, annak ellenőrzését az utalványozó 

végzi.  

Átutalásos számlák: a beérkező számlákon, bizonylatokon alap feladatonkénti/ feladat ellátási hely kód 

feltüntetése ügyintéző feladata, melynek ellenőrzését gazdasági vezető látja el.   

Személyi jellegű kifizetések: A munkabérek számfejtése Soft Wage programban történik. A bér 

programban III. 1. pontban részletezett kódrendszer szerint történik a munkavállalók nyilvántartása. A 

munkabér és járulékai, valamint az egyéb személyi jellegű kifizetések személyre, munkavállalókra 

lebontva, alapfeladatonként kerül rögzítésre, nyilvántartásra. A Polgári Szerződés keretében 

foglalkoztatott oktatókat és személyeket, valamint egyszerűsített munkaszerződéssel alkalmazottak 

részére történő kifizetések is feladatonként, feladat ellátási helyenként kerülnek rögzítésre az 

ismertetett kódok alkalmazásával.  Az iskolatitkár havi bontásban küldi meg a bérszámfejtés részére az 

alapfeladatonként foglalkoztatottakat, a változások egyeztetése érdekében.  

 

3. Bevételek elszámolása, nyilvántartása 

A bevételek arányának megállapítása alapfeladatok és feladatellátási helyenként, a tanulók 

alapfeladatonkénti létszáma, valamint iskolában, kollégiumban pedagógus átlagbér alapú 
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támogatásként számított létszám aránya 1-8 havi és 9-12 havi bontásban, százalékban kifejezve 

történik. 

A bevételek nyilvántartása alapfeladatonként főkönyvi bontásban történik a 9-es számlaosztályban az 

1. számú pontban részletezett részlegszámla, munkaszám alkalmazásával.  

 

Ráfordítások, költségek elszámolása alapfeladatonként: 

 

Főkönyvi szám Megnevezés 

Részlegszámla-

munkaszám 

(alapfeladat-

feladatellátási hely) 

Alapfeladatok 

dokumentumai 

9111 Hallgatói költségtérítés 711-002 

712-003 

721-003 

731-003 

Térítési díj-és tandíj 

szabályzat 

9112 Tanulók étkezése 752-002 

753-003 

Étkezés díj-és térítési 

díj szabályzat 

 

9113 AMI térítési díj 751-002 Térítési díj és tandíj 

szabályzat AMI 

9114 Egyéb költségtérítés 711-002 

712-003 

721-003 

731-003 

741-001 

741-003 

741-004 

741-005 

Térítési díj- és tandíj 

szabályzat, Kuratórium 

határozata 

9116 Alkalmazottak 

étkezése 

752-002 

752-003 

752-006 

Étkezési díj- és 

étkezési díj szabályzat 

921 Vállalkozási bevétel 

(bérleti díj) 

731-003, 741-003 Költségvetés tervezete 

922 Kereskedelmi 

szálláshely 

741-003 Költségvetés tervezete 

96711 Normatív támogatás 

(átlagbér alapú 

támogatás) 

711-002, 712-003, 

721-003, 731-003, 

732-003, 733-003, 

741-001, 741-003, 

741-004, 741-005, 

742-003, 743-003, 

744-003, 751-003, 

751-002, 752-003, 

MÁK határozat 
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752-002, 752-006, 

753-003, 754-003 

9672 Önkormányzattól 

kapott támogatás 

711-002, 712-003, 

721-003, 731-003, 

732-003, 733-003, 

741-001, 741-003, 

741-004, 741-005, 

742-003, 744-003, 

751-002 

Kuratóriumi határozat 

szerződés 

96752 Alapítvány támogatás 711-002, 712-003, 

721-003, 731-003, 

732-003, 733-003, 

741-001, 741-003, 

741-004, 741-005, 

742-003, 744-003, 

751-002 

Kuratóriumi határozat 

96756 Egyéb támogatások 711-002, 712-003, 

721-003, 731-003, 

732-003, 733-003, 

741-001, 741-003, 

741-004, 741-005, 

742-003, 744-003, 

751-002 

Kuratóriumi határozat, 

szerződések 

 

 

 

 

 

968 Biztosítótól kapott 

támogatás 

731-003 Kuratóriumi határozat, 

szerződés 

9731 Értékpapírok árfolyam 

nyeresége 

711-002, 712-003, 

721-003, 731-003, 

732-003, 733-003, 

741-001, 741-003, 

741-004, 741-005, 

742-003, 744-003, 

751-002 

Költségvetés tervezet 

9741 Kapott kamatok 731-003 Költségvetés tervezete 

 

Pénztári befizetések: Pénztáros végzi el a befizetési bizonylatok kódolását, az ellenőrzése gazdasági 

vezető feladata a számviteli rögzítést megelőzően.  

 

4. Nyilvántartási kötelezettség 

Az átlagbéralapú támogatás igénybevételéhez a következő nyilvántartások vezetése kötelező: 

 5. számú melléklet: Tanúsítvány tanulókról, 

 6. számú melléklet: Nyilvántartás terítési díjat fizetett tanulókról Cifrakapu tér 4. 

 7. számú melléklet: Nyilvántartás térítési díjmentes tanulókról Cifrakapu tér 4. 
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IV. Étkezési támogatás 

Az étkezési támogatás elszámolásához a nyilvántartás vezetése a MenzaSoft III programban történik, 

amiben rögzítésre kerül a gyermek adatai, a kedvezményezett mit és hányszor étkezett, továbbá a 

kedvezmény mértéke, alapja. A rendszer nyilvántartja az adagszámot, ami az elszámolás alapját képezi. 

A támogatás igénybevétele a kedvezményre jogosító határozat alapján történik. 

Az étkezési támogatás és annak felhasználásának elkülönített alapfeladatonkénti, felhasználási 

helyenkénti nyilvántartása a III.1. kódrendszer alkalmazásával történik a könyvelés során a Kulcssoft 

szoftverben zárt rendszerben.  

A támogatott étkezésről a 2. számú mellékletben szereplő nyilvántartást vezetik a feladathelyeken, 

mely rögzítésre kerül a MenzaSzoft rendszerben. 

 

V. Tankönyvtámogatás 

A tankönyvtámogatásra jogosultak nyilvántartása feladat ellátási helyenként történik a 3-4 számú 

mellékletben található nyomtatványon. A nyilvántartás tartalmazza a kedvezményezett nevét, 

osztályát, a kedvezmény jogcímét, valamint a kedvezményre jogosító határozat számát. A kedvezmény 

igénybevételéhez a kedvezményre jogosító határozat szükséges. 

Az tankönyv támogatás és annak felhasználásának elkülönített alapfeladatonkénti, felhasználási 

helyenkénti nyilvántartása a III.1. kódrendszer alkalmazásával történik a könyvelés során a Kulcssoft 

szoftverben zárt rendszerben.  

 

VI. Támogatás intézmény részére történő átadás dokumentálása, 

nyilvántartása 

Az Alapítvány az 1. számú melléklet szerinti, „Nyilvántartás közfeladathoz rendelt támogatásokról” 

című , dokumentumban rögzíti a támogatás beérkezésének időpontját, összegét, az intézmény részére 

tovább utalt összeget és a továbbítás idejét. A nyilvántartás vezetésével biztosított annak 

megállapítása, hogy a támogatások milyen határnappal kerültek átadásra. 

A támogatások visszafizetése okai: 

 éves elszámolást követően visszafizetési kötelezettség keletkezik, 

 MÁK ellenőrzést követően határozatban visszavonja. 

Mind a két esetben a visszafizetés a 86. számlaosztályban jelenik meg. 

VII. Támogatáshoz kapcsolódó ellenőrzési feladatok 

A gazdasági vezető gazdasági tevékenységhez kapcsolódó szerződésekre, bizonylatokra rávezeti az 

alapfeladat kódját, ellenőrzi a havi főkönyvi kivonatokon keresztül az alapfeladatok gazdálkodását, a 

tervezet gazdasági év költségvetésének alakulását. 

A gazdasági vezető és könyvelés, bérszámfejtés negyedévente áttekinti az alapfeladatokban, és az 

ellátási helyekben történő változásokat, és ez alapján módosítja a belső könyvelési kódokat. 
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1. számú melléklet 

 

         

 Nyilvántartás 
 közfeladathoz rendelt költségvetési támogatásokról 

         

Sorszám 
Beérkezés 

dátuma Beérkezett összeg Továbbutalás dátuma  Továbbutalt összeg 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Összesen: - 0 - 0 
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2. számú melléklet

gyvk 3 gyerek Tart.beteg Lejárat dátuma Jan Febr Márc Ápr Máj Jún Szept Okt Nov Dec

Összesen:

Szakképzősök: adag

Középiskolások: adag

Összesen: 

Szakképzősök: Fő

Középiskolások: Fő

Ebéd adagszámok

KEDVEZMÉNYES ÉTKEZÉS 20…. Év

Sorsz Név Oszt

Jogcím 

Határozat száma
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3. számú melléklet

Sorsz. Osztály Kedvezmény jogcíme Határozat számaNév

003 - Cifrakapu tér 24.

SZAKGIMNÁZIUM

20…. október 1.

KEDVEZMÉNYES TANKÖNYVNYILVÁNTARTÁS
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4. számú melléklet

Sorsz. Osztály Kedvezmény jogcíme Határozat számaNév

003 - Cifrakapu tér 24.

GIMNÁZIUM

20…. október 1.

KEDVEZMÉNYES TANKÖNYVNYILVÁNTARTÁS
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5. számú melléklet

kezdete vége

Dátum:

Aláírás

Tanusítvány tanulókról
S

o
rs

z
á
m

B
e
ír

á
s
i 
n
a
p
ló

 s
o
rs

z
á
m

a

O
s
z
tá

ly
n
a
p
ló

 s
o
rs

z
á
m

a

T
ö
rz

s
la

p
 s

z
á
m

a

Tanuló neve * Lakhely

20... október 

1-i létszám 

megállapítás

ánál 

figyelembe 

vették?

(igen=1; 

nem=0)

Bejáró

Kollégium/E

xternatus 

(K/E)

Étkezés-

ingyenes/50

% 

kedvezmény  

(I/K)

Tankönyv
Tanulói azonosító 

*

A tanuló 

születési ideje *

Tanulói jogviszony
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Sorsz. Csoport Befizetés összege Befizetés dátuma BizonylatszámNév

002 - Cifrakapu tér 4.

EVENTUS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

TÉRÍTÉSI DÍJAT FIZETETT TANULÓK 20....01.01 - 20…..12.31.KÖZÖTT

6. számú melléklet
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Sorsz. Csoport Térítésmentesség jogcíme Határozat számaNév

002 - Cifrakapu tér 4.

EVENTUS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

TÉRÍTÉSMENTES TANULÓK 20....01.01 - 20…..12.31.KÖZÖTT

7. számú melléklet


