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Tájékoztató  

a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 

végrehajtásával kapcsolatos fejezeti és központi kezelésű előirányzatokra vonatkozó 2021. év 

eleji nyitási feladatokról 

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (továbbiakban: 

Kvtv.) szerkezeti felépítésében jelentősen eltér a 2020. évi költségvetéshez képest, tagolása lényegesen 

egyszerűsödött. A változást főként a fejezeti kezelésű előirányzatok számának összevonás útján 

történő csökkenése jelenti.  

Az adott évi költségvetések végrehajtása során a költségvetési törvényben szereplő törvényi 

előirányzatokon túl az előző évről „átforduló” maradványok is részét képezik a gazdálkodásnak (a 

fejezeti kezelésű előirányzatok és az intézmények esetében), melyek a tárgyévi törvényi előirányzatot 

növelik.  

Az összevonások miatt azonban a 2020. évben még létező előirányzatok a 2021. évi 

költségvetésben már önállóan nem szerepelnek, egy összevont előirányzat részét képezik, vagy az 

érintett előirányzat saját fejezetében vagy a Gazdaságvédelmi Alap fejezetben.  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 86. § (1) bekezdése 

értelmében az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű 

előirányzat kezelő szerve a költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási 

előirányzatait a költségvetési évet megelőző év maradványának összegével megnöveli.  

Tekintettel arra, hogy a 2021. évi költségvetésben az összevont előirányzati sorok jelennek meg, 

szükséges a maradvány kezelése érdekében a 2020. évi és a 2021. évi előirányzatok „megfeleltetése”.  

Emellett további elvégzendő feladat a megszűnt fejezeti kezelésű előirányzatok 2020. évi záró 

állományának nyilvántartásba vétele 2021. évi nyitó adatként az új fejezeti kezelésű vagy központi 

kezelésű előirányzatokon. 

A) Fejezeten belüli fejezeti kezelésű előirányzatok összevonása esetében 

 A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre 

szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-

átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi 

költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok 

módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 

1. pont u) alpontja értelmében a maradvány igénybevétele az összevont új fejezeti kezelésű 

előirányzaton történik. Az érintett tárcáknak a fejezeti kezelésű előirányzatok 2020. évi éves 

költségvetési beszámolójában jóváhagyott maradványával kapcsolatos előirányzatoknak az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Ávr.) 150. § (3) és (4) bekezdése szerinti időponttal a Magyarország 2021. évi 

központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet címrendjének megfelelő 

fejezeten belüli átvezetéséről gondoskodni szükséges.  

 

 A megszűnt fejezeti kezelésű előirányzatokon lévő záró állományoknak (pl. követelés, 

kötelezettség stb.) az új összevont sorokon történő 2021. évi nyilvántartásba vétele során a 491. 

Nyitómérleg számla könyvviteli számlát (a költségvetési számvitelben a rovatnak megfelelő 
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nyilvántartási számlát és a hozzá tartozó nyilvántartási ellenszámlát) kell alkalmazni. Szintén 

az új sorokon kell nyilvántartásba venni a beolvadt fejezeti kezelésű előirányzatokon a 0-s 

számlaosztályban nyilvántartott függő és biztos (jövőbeni) követelések (pl. támogatási előleg 

nyilvántartás), valamint a függő kötelezettségek állományát is a 006. Egyéb nyilvántartási 

ellenszámlával szemben.  

 

 Az új összevont fejezeti kezelésű előirányzatok esetében az államháztartásban felmerülő egyes 

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

rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 1. melléklet XV. A MEGSZÜNÉS CÍMRENDI 

MÓDOSÍTÁSOK KÖNYVVITELI FELADATAI fejezet, G) Központi kezelésű előirányzat, 

fejezeti kezelésű előirányzat esetén az Áht. 33. § (1) bekezdése szerint az év végére (következő 

évre) végrehajtott címrendi módosítás elszámolása az új fejezetet irányító szervnél cím 1-2. 

pontja alapján szükséges eljárni.  

 

 A fentiek szerint a 491. Nyitómérleg számlával szemben könyvelt tételeket az államháztartás 

számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 6. § (1) bekezdés 

c) pontja szerinti 2021. évi éves költségvetési beszámoló egyes űrlapjain – figyelemmel a 

mérlegfolytonosság számviteli elvre – az előző időszak/nyitó adatok oszlopban kell 

szerepeltetni.   

 

 Az Áhsz. 44. § (2) bekezdés h) pontja szerinti maradvány igénybevételt az új fejezeti kezelésű 

előirányzaton, az NGM rendelet 1. melléklet XII. EGYÉB GAZDASÁGI ESEMÉNYEK 

ELSZÁMOLÁSAI fejezet, N) Maradvány elszámolás cím 1. pontja alapján szükséges 

elszámolni. 

B) A Gazdaságvédelmi Alap fejezetbe átkerült fejezeti kezelésű előirányzatok esetében 

 A Korm. határozat 1. pont v) alpontja alapján az érintett fejezeti kezelésű előirányzatok 

maradványának igénybevétele a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezetben történik. Ezzel 

kapcsolatban szükséges az egyes sorokhoz tartozó 2021. január 1-jei nyitó pénzeszköz 

állománynak is a kincstári átforgatása a Korm. határozat 1. pont x) alpontja szerinti 

adatszolgáltatás alapján. Ezt a nyitó pénzeszköz állományt és az ehhez kapcsolódó, az Áhsz.  

17. melléklet 4. a) pont szerinti sajátos elszámolások nyitó egyenlegét a 413. Egyéb eszközök 

induláskori értéke és változásai könyvviteli számlával szemben a 491. Nyitómérleg számla 

közbeiktatásával szükséges a Gazdaságvédelmi Alap fejezetbe átkerült fejezeti kezelésű sorok 

elszámolásaiban nyilvántartásba venni. 

 

 A megszűnt fejezeti kezelésű előirányzatokon lévő záró állományoknak (pl. követelés, 

kötelezettség stb.) a Gazdaságvédelmi Alap fejezetbe átkerült új összevont sorokon történő 

2021. évi nyilvántartásba vételekor az A) részben ismertetettek szerint kell eljárni. Szintén az 

új fejezeti kezelésű előirányzatokon kell nyilvántartásba venni a megszűnt fejezeti kezelésű 

előirányzatokon a 0-s számlaosztályban nyilvántartott függő és biztos (jövőbeni) követelések 

(pl. támogatási előleg nyilvántartás), valamint a függő kötelezettségek állományát is a 006. 

Egyéb nyilvántartási ellenszámlával szemben.  

 

 Az új fejezeti kezelésű előirányzatok esetében az NGM rendelet 1. melléklet XV. A 

MEGSZÜNÉS CÍMRENDI MÓDOSÍTÁSOK KÖNYVVITELI FELADATAI fejezet, G) 

Központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat esetén az Áht. 33. § (1) bekezdése 

szerint az év végére (következő évre) végrehajtott címrendi módosítás elszámolása az új 

fejezetet irányító szervnél cím 1-2. pontja szerint kell eljárni. 
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 A fentiek szerint a 491. Nyitómérleg számlával szemben könyvelt tételeket az Áhsz. 6. § (1) 

bekezdés c) pontja szerinti 2021. évi éves költségvetési beszámoló egyes űrlapjain – 

figyelemmel a mérlegfolytonosság számviteli elvre – az előző időszak/nyitó adatok oszlopban 

kell szerepeltetni.  Az átadó fejezet az Áhsz. 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti 2020. évi éves 

költségvetési beszámolójában a megszűnt fejezeti kezelésű előirányzatok záró adatait mutatja 

ki, az előirányzatok megszűnésével kapcsolatosan könyvelési feladata (címrendi módosítás 

miatti elszámolás) nincs. Hangsúlyozzuk, hogy a megszűnt fejezeti kezelésű előirányzatok 

adatait az átadó fejezetek a 2021. évi nyitó adataikban nem mutathatják ki, azok a 

Gazdaságvédelmi Alap fejezetben lévő új fejezeti kezelésű előirányzat nyitó adataiban 

szerepelnek. 

 

 Az Áhsz. 44. § (2) bekezdés h) pontja szerinti maradvány igénybevételt az új fejezeti kezelésű 

előirányzaton, az NGM rendelet 1. melléklet XII. EGYÉB GAZDASÁGI ESEMÉNYEK 

ELSZÁMOLÁSAI fejezet, N) Maradvány elszámolás cím 1. pontja alapján szükséges 

elszámolni. 

 

 A Gazdaságvédelmi Alap fejezetbe átsorolt fejezeti kezelésű előirányzatok esetén a beolvadó, 

2020. december 31-én megszűnt fejezeti kezelésű előirányzathoz kapcsolódó számla 

megszűntetésére a 2021. évi nyitó pénzkészlet Kincstár általi átvezetését követően kell 

intézkedni. 

 

C) A fejezeti kezelésű előirányzat központi kezelésű előirányzattá történő átminősítése 

esetében 

 A központi kezelésű előirányzattá átalakult fejezeti kezelésű előirányzatok esetében a 

maradvány „kivezetésről” a fejezeti kezelésű előirányzatok 2020. évi zárásakor gondoskodni 

kellett a fejezetet irányító szervnek, tekintettel arra, hogy az Áht. 86. § (2) bekezdése alapján 

központi kezelésű előirányzatnak nem lehet maradványa, így következő évben maradvány 

felhasználás sem lehetséges. Az átalakult fejezeti kezelésű előirányzat záró állományait az új 

központi kezelésű előirányzaton a 491. Nyitómérleg számlával szemben kell nyilvántartásba 

venni (a költségvetési számvitelben a rovatnak megfelelő nyilvántartási számlán és a hozzá 

tartozó nyilvántartási ellenszámlán). Az átalakult fejezeti kezelésű előirányzatokon a 0-s 

számlaosztályban nyilvántartott függő és biztos (jövőbeni) követelések (pl. támogatási előleg 

nyilvántartás), valamint a függő kötelezettségek állományát a 006. Egyéb nyilvántartási 

ellenszámlával szemben kell nyilvántartásba venni. 

 Az új központi kezelésű előirányzatok nyitását ebben az esetben is az NGM rendelet 1. 

melléklet XV. A MEGSZÜNÉS CÍMRENDI MÓDOSÍTÁSOK KÖNYVVITELI 

FELADATAI fejezet G) Központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat esetén 

az Áht. 33. § (1) bekezdése szerint az év végére (következő évre) végrehajtott címrendi 

módosítás elszámolása az új fejezetet irányító szervnél cím 1-2. pontja szerint kell elvégezni. 

 

 A fentiek szerint a 491. Nyitómérleg számlával szemben könyvelt tételeket az Áhsz. 6. § (1) 

bekezdés d) pontja szerinti 2021. évi éves költségvetési beszámoló egyes űrlapjain – 

figyelemmel a mérlegfolytonosság számviteli elvre – nem lehet az előző időszak/nyitó adatok 

oszlopban szerepeltetni. Ezen központi kezelésű előirányzatok tekintetében a 

mérlegfolytonosság biztosítása érdekében az Ávr. 170. §-a szerinti időszaki mérlegjelentés 

keretében a „01-R-C űrlap: A mérlegfolytonosság bemutatása” űrlapon irányító szervenként 

adatot kell szolgáltatni.  
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Hangsúlyozzuk, hogy  az összevonással érintett megszűnt, illetve központi kezelésű előirányzattá vált 

fejezeti kezelésű előirányzaton 2021. évben nem lehet sem bevételt, sem kiadást könyvelni, tekintettel 

arra, hogy annak ÁHT kódja csak 2020. december 31-ig létezett. Ennek értelmében a régi 

bankszámlára 2021. évben érkezett bevételt szükséges haladéktalanul annak stornó ERA kódjával 

átutalni a jogutód bankszámlára, ahol azt a megfelelő ERA kóddal kell elszámolni. Ezáltal az új fejezeti 

kezelésű előirányzaton vagy központi kezelésű előirányzaton és az ahhoz kapcsolódó bankszámlán 

kerül kimutatásra és könyvelésre a 2021. évi bevétel. Amennyiben a megszűnt fejezeti kezelésű 

előirányzat saját, még élő bankszámlával rendelkezik, annak megszűntetéséről és a jogutód számla 

megjelöléséről gondoskodni szükséges a Magyar Államkincstárnál. 

 

Amennyiben még nem került rá sor, abban az esetben az új fejezeti kezelésű előirányzathoz kapcsolódó 

számla megnyitásáról is intézkedni szükséges. 


