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Kitöltési útmutató a nem állami felsőoktatási intézmények  

a01t53 Pénzügyi adatok táblához  

Általános tudnivalók 

Az adatszolgáltatás minden államilag elismert nem állami felsőoktatási intézménynek 
kötelező. Az adatokat intézményi szintre összesítve kell megadni, további bontás nélkül.  
 
A statisztikai adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény felhatalmazása 
alapján kiadott OSAP-ról szóló Korm. Rendelet (OSAP 2220 Adatszolgáltatás a nem állami 
oktatási intézmények oktatási kiadásairól) alapján történik figyelemmel a 88/2011/EU 
rendeletre. 
 
Az adatszolgáltatás kötelező, az adatszolgáltatás statisztikai célra történik! Megtagadása, 
valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes adatszolgáltatás szabálysértési eljárást von 
maga után! 
 
Az adatgyűjtés célja: Az adatgyűjtés célja a nem állami felsőoktatási intézmények pénzügyi 
adatainak megismerése, a hazai tájékoztatási kötelezettségen túl az Európai Unió 
előírásainak megfelelő nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettség teljesíthetőségének 
megalapozása. 
 
A kitöltött adatlapot hitelesíteni kell az adatszolgáltató intézmény felelős vezetőjének és 
gazdasági vezetőjének aláírásával, az intézmény bélyegzőjével és a keltezéssel. A 
hitelesített adatlap egy példánya az intézménynél marad, s azt az irattározás szabályai 
szerint meg kell őrizni. 
 
Az adatszolgáltatás beküldési határideje: 2012. május. 31. 
 
A statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatban a Statisztikai Osztály munkatársa az alábbi 
telefonszámon és e-mail címen érhető el: 
Csécsiné Máriás Emőke 
+36 (1) 795-4297 
emoke.marias.csecsine@nefmi.gov.hu 
 
Az adatszolgáltatást a 2000. évi C. törvény a számvitelről 11 § - ának megfelelően az 
adatszolgáltatás beküldési határideje előtt lezárt pénzügyi évre, 2011. évre vonatkozóan kell 
a megadni és megküldeni. 
 
Az adatokat bruttó értéken, ezer Ft-ban, egész számként, a kerekítés szabályai szerint 
kérjük megadni. 
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A táblázat részletes leírása: 

 
a01t53 Pénzügyi adatok 
 
 
s01-s15 Bevételek 

 
A s01-s15 sorok az intézmény (oktatási, kutatási 
tevékenységével) kapcsolatos bevételeit tartalmazza. 
 

 
s01 Saját bevételek összesen 
 

 
Saját bevétel alatt az államháztartáson kívüli forrásból származó 
bevételt értjük lásd (a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. 
törvény 147. § 31. pontja) 
Saját bevétel: az államháztartáson kívüli források – beleértve 
minden olyan, az Európai Uniótól származó támogatást, amelyhez 
nem a központi költségvetésen keresztül jut a felsőoktatási 
intézmény, továbbá a szakképzési hozzájárulási fizetési 
kötelezettség teljesítéseként elszámolt forrásokat is, ide nem értve 
az állami vagyon értékesítésének ellenértékét – valamint a 
Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból származó bevételek. 
 

 
s02 Szolgáltatások ellenértéke 
összesen 
 

 
Szolgáltatások ellenértéke összesen tartalmazza az összes 
oktatási alaptevékenységgel kapcsolatban jelentkező bevételeket. 
Ide tartoznak a költségtérítéses képzésből származó bevételek, a 
felvételi eljárási alapdíjak, pótfelvételi eljárási díjak intézményre 
eső része, az intézményi eljárási díjak, külön eljárási díjak, térítési 
díjak stb. összege. 
 

 
s03 Költségtérítés 
 

 
Az intézményi szabályzatban rögzített, hallgató által fizetett 
költségtérítés (költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók 
költségtérítése) (a hallgatónak a felsőoktatásról szóló 2005. évi 
CXXXIX. törvény 125. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott 
szolgáltatások után fizetett költségtérítése) 

 
 
s04 Térítési díjak 
 

 
Az intézményi szabályzatban rögzített, hallgató által fizetett térítési 
díjak (pl. kollégiumi és diákotthoni térítési díjak, egyéb térítések). A 
felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 126. § (1) 
bekezdése alapján a 125. § (3)-(4) bekezdésében meghatározott 
szolgáltatások. 
 

 
s05 Egyéb sajátos bevétel 
 

 
Az egyéb sajátos bevétel alatt kérjük feltüntetni a következőket: 
- A felsőoktatási intézmény által létrehozott, illetve 

részvételével működő gazdálkodó szervezettől kapott 
osztalék eredményét 

- vállalkozási tevékenységének adózott eredményét 
- az intézmény részére nyújtott pénzbeli adományt 
- ingó-ingatlan adományozását 
- öröklést 
- egyéb saját bevétel a költségek levonása után (pl. 

alkalmazott, hallgató stb. kártérítése és egyéb térítése) 
 

 
s06 K+F-hez tartozó bevételek 
 

 
A különböző forrásokból (pl. OTKA, Kutatási és Technológiai 
Innovációs Alap, további hazai és nemzetközi pályázati források, 
stb.) származó K+F bevételek 
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s07 Támogatások 
 

 
Az államháztartás alrendszereiből, illetve a fenntartótól (alapítótól) 
származó összes támogatás értéke. 

 
s08 Állami költségvetés hallgatói 
juttatásokhoz nyújtott 
támogatása 
 

 
 A hallgatói juttatásokhoz nyújtott támogatás a 2005. évi CXXXIX 

törvény 129. §-ának megfelelően.  
 

 
s09 Állami költségvetés képzési, 
tudományos célú és egyes 
egyéb feladatokhoz nyújtott 
támogatása 

 
A 2005. évi CXXXIX törvény 127.§ (3) b) - c), illetve e) pontjában 
meghatározott normatív költségvetési támogatás képzési és 
tudományos célú és egyes feladatokhoz nyújtott támogatásának 
összege.  
Ide tartozik pl. a 2005. évi CXXXIX törvény 128. § -ában 
meghatározott pályázati úton adható támogatások összege, vagy 
megállapodás alapján adott támogatások. 
A 128 § b) pontjához kapcsolódó támogatásokat a s06 (K+F-hez 
kapcsolódó bevételek) sorban kérjük megadni. 
 

 
s10 Fenntartó (alapító) saját 
hozzájárulása 
 

 
Az államháztartási kívüli forrásból származó, a fenntartó (alapító) 
saját hozzájárulása 

 
 
s11 Helyi önkormányzat 
támogatása 
 
 

 
A helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, 
a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől 
kapott támogatások értéke. 

 
s12 Egyéb támogatás 
 
 

 
Államháztartás alrendszeriből származó, előzőekben nem szereplő 
támogatások. 
Kérjük a 2005. évi CXXXIX törvény 128. § (1) b pontjának 
megfelelő kutatási-fejlesztési feladatok végrehajtásához, a kutatási 
eredmények hasznosításához nyújtott támogatást ne itt, hanem a 
s06 sorban, a K+F-hez kapcsolódó bevételek sorban tüntessék fel! 
 

 
s13 Felhalmozási és tőke jellegű 
bevételek 
 

 
Intézmény felhalmozási és tőke jellegű bevételei: 
- tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése,  
- pénzügyi befektetések bevételei (a szabad pénzeszközök 

betétbe, értékpapírba való elhelyezése után a hitelintézettől, 
az értékpapír kibocsátójától kapott kamatnak, illetve az állam 
által kibocsátott értékpapír hozamának olyan része, amelyet 
az oktatási alap tevékenység bevétele az összes bevételben 
képvisel, azzal, hogy a bevételt mindkét esetben e kamat és 
hozam nélkül kell számításba venni). 

 
 
s14 Egyéb bevételek 
 

 
Előzőekbe be nem sorolt, oktatási alap-, illetve vállalkozási 
tevékenységének egyéb bevételei (pl. nem állami alrendszerből 
érkező pályázati bevételei). 
 

 
 
s15 Bevételek összesen 
(s01+s07+s13+s14) 
 

 
 
Összes intézményi bevétel. 
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s16-s26 Kiadások 
 

 

 
s16-s26 Kiadások 

 
Az oktatással összefüggő kiadások közül azok vannak kiemelve 
(személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi, felújítási, 
illetve beruházási, felhalmozási kiadások), amelyek a nemzetközi 
adatszolgáltatás szempontjából relevánsak, a többi, oktatási-
kutatási tevékenységgel összefüggő kiadást az egyéb kiadások 
között kérjük feltüntetni. 
  

 
s16 Személyi juttatások 
összesen 

 
Teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi 
juttatásai, nem rendszeres személyi juttatása, illetve külső 
személyi juttatások. Oktatók, kutatók, tanárok összes személyi 
juttatás együtt. 
Rendszeres személyi juttatások különösen: 
- Alapilletmények,  
- Illetménykiegészítések,  
- Nyelvpótlék 
- Egyéb kötelező illetménypótlékok  
- Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások  
- Egyéb juttatás  

Nem rendszeres személyi juttatások különösen: 
- Kereset-kiegészítés fedezete,  
- teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak 

munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai (jutalom (normatív 
és teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési 
díj, túlóra, túlszolgálat, egyéb munkavégzéshez kapcsolódó 
juttatások) 

- Teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 
(Végkielégítés, Jubileumi jutalom, Napidíj, Biztosítási díjak, 
Egyéb sajátos juttatások) 

- Teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez 
kapcsolódó költségtérítései (Ruházati költségtérítés, 
hozzájárulás, Üdülési hozzájárulás, Közlekedési 
költségtérítés, Étkezési hozzájárulás, Egyéb költségtérítés és 
hozzájárulás) 

- szociális jellegű juttatások 
- különféle nem rendszeres juttatások 
Külső személyi juttatások különösen: 
- állományba nem tartozók juttatásai 
- egyéb sajátos juttatások 

 
 
s17 Ebből oktatók juttatásai 
 

 
Oktatók juttatásai 

 
s18 Munkaadót terhelő járulékok 
összesen 
 

 
Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, 
egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék) 
Korkedvezmény-biztosítási járulék 
Egészségügyi hozzájárulás 
Táppénz hozzájárulás 
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre 
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 

 
s19 Oktatók után fizetendő 
járulékok 
 

 
Oktatók után fizetendő járulékok összesen 
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s20 Nyugdíjjárulék 
 

 
Oktatók után fizetendő járulékokból a Nyugdíjbiztosítási 
járulékösszege. 
 

 
s21 Dologi kiadások 
 

 
Dologi és egyéb folyó kiadások áfát tartalmazó értékben. 
Dologi kiadás különösen: 
- Készletbeszerzés (irodaszer, nyomtatvány beszerzése, 

Könyv, folyóirat, szakmai anyagok, kisértékű tárgyi eszközök, 
szellemi termékek beszerzése stb.) 

- Kommunikációs szolgáltatások (adat, illetve nem adatátviteli 
célú távközlési díjak stb.) 

- Szolgáltatási kiadások (Gázenergia-szolgáltatás díja, 
Villamosenergia-szolgáltatás díja, Távhő- és melegvíz-
szolgáltatás díja, Víz- és csatornadíjak 

- Vásárolt közszolgáltatások 
- Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 
- Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 
Egyéb folyó kiadások különösen: 
- Adók, díjak, egyéb befizetések (nemzetközi tagsági díjak, 

rehabilitációs hozzájárulás, díjak, egyéb befizetések stb.) 
- Kamatkiadások (működési és felhalmozású célú) 
- Realizált árfolyamveszteségek 
- Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai 

 
 
s22 Felújítási kiadások 
 

 
Ingatlanok, gépek, berendezések és felszerelések felújítása, 
járművek felújítása stb. felújításának áfát tartalmazó értéke. 
 

 
s23 Beruházási, felhalmozási 
kiadások 
 

 
Új tárgyi eszközök beszerzése, saját vállalkozásban való 
létesítése, a meglevő eszközök bővítése és felújítása (a 
karbantartási munkák nélkül) 
– új tárgyi eszközt vásároltak 
–  új építményt építtettek, építettek  
–  meglévő tárgyi eszközeiket felújíttatták vagy kibővíttették,  
–  saját vállalkozásban (saját munkaerővel) saját célra tárgyi 
eszközöket állítottak elő,  
–  saját vállalkozásban (saját munkaerővel) meglévő tárgyi 
eszközeiket felújították vagy kibővítették 
 
A beruházások értéke (teljesítményértéke) az új tárgyi eszközök 
beszerzésével, létesítésével, a meglevő eszközök bővítésével és 
felújításával kapcsolatos tárgyidőszaki ráfordítások összegével 
egyenlő, függetlenül attól, hogy azok értékét pénzben 
kiegyenlítették-e vagy sem. Tartalmazza az engedményekkel 
csökkentett, felárakkal növelt vételárat, a szállítási, rakodási, 
alapozási, szerelési, próbaüzemelési, üzembe helyezési és a 
beszerzésekkel kapcsolatos közvetítői költségeket, bizományosi 
díjakat, a beszerzésekhez kapcsolódó támogatásokat, adókat, 
vámköltségeket (vámot, vámkezelési díjat, statisztikai illetéket) az 
egyéb ráfordításokat (szolgáltatási, környezetvédelmi stb. díjak), 
valamint a le nem vonható általános forgalmi adó összegét. A 
beszerzésekhez kapcsolódó költségvetési támogatás, 
költségvetési juttatás – mint a beruházás pénzügyi forrása – a 
beruházási költségek részét képezi. A beszerzési költségnek 
(árnak) továbbra sem része a levonható, előzetesen felszámított 
általános forgalmi adó. 
 
A beruházás aktiválásáig felmerülő biztosítási díj része a 
beruházási költségnek. Az ezen túlmenően jelentkező biztosítási 
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díj nem számolható el beruházásként. 
 

 
s24 Egyéb kiadások 
 

 
Az összes, előzőekbe nem besorolható kiadások. 

 
s25 Kiadások összesen 
(s16+s18+s21+s22+s23+s24) 
 
 

 
Intézményi összes kiadások 

 
s26 ebből K+F kiadások 
 

 
A kutatási, kísérleti fejlesztés költségeknél a statisztikai 
számbavétel során a saját foglalkoztatottakkal, saját 
berendezéssel végzett munka költségeit kell felmérni, akár a saját 
költségek terhére elszámolt, akár szerződés, megrendelés alapján 
végzett kutatásról, kísérleti fejlesztésről van szó. A K+F 
tevékenység költségeként nemcsak a közvetlen, hanem a 
közvetett költségeket, így pl. a K+F általános költségeit is el kell 
számolni. A költségek elszámolásánál az amortizációt a 
nemzetközi gyakorlatnak megfelelően ki kell zárni (hasonlóan a 
KSH felvételéhez). 
 

 
 
 
Táblán belüli összefüggések 
s02o01 >= s03o01 
s02o01 >= s04o01 
s01o01 >= s02o01+s05o01 
s07o01  = s08o01+s09o01+s10o01+s11o01+s12o01 
s15o01  = s01o01+s07o01+s13o01+s14o01 
s16o01 >= s17o01 
s18o01 >= s19o01 
s19o01 >= s20o01 
s25o01  = s16o01+s18o01+s21o01+s22o01+s2o01+s24o01 
s25o01 >= s26o01 
s02o01 >= s03o01+s04o01 
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50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói 
normatíva alapján történő finanszírozásáról 
51/2007. (III.26.) Korm. rendelet az felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk 
fizetendő egyes térítésekről 
Az alapítványok gazdálkodásáról szóló 115/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet 
A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 14-16. §. 
224/2000. Korm rendelet 
9/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról 
Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény  


