
 

77/2009. Számviteli kérdés 

Hogyan kell elszámolni az iskolagyümölcs-program 2009/2010. tanévi 
végrehajtásáról szóló 129/2009. (X. 8.) FVM rendelet szerinti, az iskolának 

értékesített alma után járó támogatást? 

Az iskolagyümölcs-program 2009/2010. tanévi végrehajtásáról szóló 129/2009. (X. 8.) FVM rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 4. §-a (2) bekezdésének elıírása szerint a támogatás jogosultja a közoktatási intézmény. 
Ebbıl következıen a támogatást a közoktatási intézménynél kell elszámolni. Az almát beszállító szervezetek a 
közoktatási intézmény felé - az általános szabályok szerint - számlát állítanak ki az alma értékesítésrıl. A közoktatási 
intézmény a számára járó támogatásból „egyenlíti ki” a szállítói tartozását oly módon, hogy a Mezıgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) közvetlenül a támogatást a beszállító szervezetnek utalja. 

Számviteli elszámolás a közoktatási intézménynél: (Feltételezve, hogy a közoktatási intézmény költségvetési 
szerv.) 

1. A szállító számlájának elszámolása, nyilvántartásba vétele 
T 41231. Tıkeváltozások (pénzforgalom nélküli) 

K 4414. Belföldi egyéb szállító 

2. A kifizetési kérelemhez kapcsolódóan a közoktatási intézmény igazolja, hogy a szállító teljesítése megtörtént 
[Rendelet 11. §-ának (2) bekezdése]. 

Ez alapján az MVH a szállító felé pénzügyileg rendezi a számla szerinti ellenértéket, amelyrıl értesítést küld a 
kedvezményezett közoktatási intézménynek. A közoktatási intézmény ez alapján a támogatást megjeleníti 
pénzforgalom nélküli tételként. 

T 5882. Ellátottak pénzbeli juttatásainak elıirányzat teljesítése 
K 499. Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek és kiadások sajátos elszámolása 

T 499. Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek és kiadások sajátos elszámolása 
K 4642. Mőködési célú támogatás bevétel 

Ezt követıen vezethetı ki a szállítói kötelezettség állománya 
T 4414. Belföldi egyéb szállító 

K 4122. Tıkeváltozás (pénzforgalmi) 
A közoktatási intézménynek almát beszállító szervezetek termékértékesítést végeznek, amelyet a beszállítóknak - 

a kiállított számla alapján - a közoktatási intézménnyel szembeni követelésként kell elszámolnia az értékesítés nettó 
árbevételével szemben. Ezt a követelést azonban közvetlenül nem a közoktatási intézmény fizeti ki, hanem a 
közoktatási intézménynek járó támogatás alapján a számla ellenértékét az MVH utalja [Rendelet 5. §-ának (1) 
bekezdése]. 

Számviteli elszámolás a számviteli törvény hatálya alá tartozó beszállítóknál: 

1. Az almaértékesítés elszámolása számla alapján 
T 3. Követelés (közoktatási intézménnyel szemben) 

K 9. Értékesítés nettó árbevétele 
4. Fizetendı általános forgalmi adó 

2. Az MVH utalása alapján a számla ellenértékének pénzügyi rendezése 
T 3. Elszámolási betétszámla 

K 3. Követelés (közoktatási intézménnyel szemben) 
[129/2009. (X. 8.) FVM rendelet 4. § (2)] 

 
 


