A költségvetési szervek pénzellátásának rendszere•
Tucsni Pál
A költségvetési szervek gazdálkodási tevékenységében a pénzellátás központilag
szabályozott rendszere a pénzügyi irányítás és befolyásolás eszközrei:idszeréhez tartozik. A költségvetési szervek ugyanis az éves költségvetésben megállapított előirányza
taikat csak olyan mértékben használhatják fel, amilyen mértékben azt a finanszírozó
szervek pénzügyi eszközök közvetlen rendelkezésükre bocsátásával lehetővé teszik.
Ebből következik, hogy a költségvetési szervek pénzellátása komplex rendszerének
s;,,:crvezeti és technikai feltételeit, valamint eljárási és módszerbeli szabályait együttesen kell érteni.
·
A pénzellátási rendszer szervezeti feltiteleit - a költségvetési gazdálkod,ási rend
szerint működő szervezetek körében - ...az operatív gazdálkodás mikroökonómiai egy~égeitől általában elkülönült középszintű finanszírozási szervezet biztositja. ·A réndszcr tct:hnikai feltételeinek a szerepét a bankszámlarend tölti be, amelynek egyes
elemei a pénzügyi folyamatok legfőbb információ-hordozói is.
A költségvetési .szervek pénzellátási rendszerének eljárási és módszerbeli 'SZabályai azokat a - pénzügyi jog területéhez tartozó - rcnddkezéseket foglalják össze,
,1mclyck elkülönítik a hatásköröket,· szabályozzák a pénzforgalom lebonyolításának
rendjét, v.:ibmint útmutatást adnak ahhoz, hogy az egyes időközökre szóló fillanszirozúsi összegek megállapítása közgazdaságifag megalapozott legyen, s a pénzellátás
tevékenységében az .illam központi pénzalapját megillető bevételek beszedése és feloszt.is.1 a mindenkori pénzügyi politika realizálását szolgálja.
Ebben a cikkben a költségvetési szervek pénzellátásának komplex rendszerét a
kcúg.i;u!as,igi értelemben vett finanszírozási tevékenységbe illesztve dolgozom fel, majd

i~mt·rtetcm .t norrn.:itív finanszírozási módszer eddigi tnpas~talatait és elgondolásait
a n.:ndszcr tov.'1bbfojlesztésC::nek lchetőségciröl. Ez kezdeményezés arra, hogy az állami
pénzügyekről szóló törvény kidolgozásúnak idösz.:ikában a költségvetési szervek pénzclbt.bi rcnds..:crénck és tapasztalatainak módszeres áttekintésével hozzájáruljon a
n:n<l~zcr törvénybe foglalható kereteinek kialakítúsához.
• Megjelent a Pénzügyi Szemle 1974. évi
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számábaro.
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A pénzellátás

rendszeréről

általában

A költségvetési szervek pénzellátási rendszc···ének tárgyalása előtt a
pénzellátás 'fogalmát és alapvető formáit szeretném vázolni. Ennek az a
célja, hogy a későbbiek során támaszkodhassak ezekre az elvi alaptézisekre.

A pénzellátás fogalma
A pénz,2"i1L,.tús, vagy idegen terminológiával: finanszírozás nem más,
mínt a termelés, az elosztás, a forgalom és a fogyasztás: vagyis a gazdálkodás megszervezésére irányuló tevékenységnek az a szakasza, amely a gazdálkodáshoz tervszerűen szüksége, mindenkori pénzmennyiség biztosításának sz0lg,ibtáO:m áll.
A pénzellátt~s a gazdaságirányítás rendszerében - a gazdálkodás minden szférájában: a vállalatok, a szövetb•zetek, a költségvetési szervek és
az egyéb szervezetek gazdálkodásában egyaránt - a központi befoly;\sol.3.s
pénzügyi eszközck(,nt funkcionál. Ezért azt ·.:iz álbm pénzügyi· lJ.:(tó5Agai
által megál1apitott penzügy-jugí srnbályok szerint kell kbonyolilémi.
. A gyakorlatban a pénzelláLás fogalmát a mindenkori pénzszükséglcL
biztosításánál bővebb tartalommal hc1sználják. A pénzellátás fogalmában
a fedezeti források kijelölését, a kijelölt források igénybevételének és az
igény bevett források elszámolásának szabályait is beleértik, miv~l a gazclál·kodó szervek tevékenysége sokirányú anyagi szükséglet kielégítésd követeli. Az újonnnn létrehozott gazdálk0dó egységeket mindenekelőtt állóes:,:.
közökkel kell ellátni, majd működésük folyamatosságát is biztosítani kell.
A már meglevő gazdasági egységek tekintetében is felmerülhet a korábbival szemben többleteszköz-szükséglet, ha azok feladata, kapacitása, tevékenységi köre is bővül.
Az állam tehát a gazdálkodó egységek teljes eszközszükségletét lényegében a pénzellátás reridszerének keretében biztosítja. Egyrészt kijelöli az
igé-nybevehetii pénzeszköz forrását, másrészt meghatározza azok rendeltetését és el:iúmolásuk módját. (Például az állam kialakítja_a jövedelemszabályozás rendszerét és lehetővé teszi, hogy az önálló elszámolású szervek
saját maguk realizálják és fel is használják bevételeiket.)
A pér~-zeZliilás

alapvető

formái

A gazdálkodás különböző szféráiba tartozó gazdálkodó szerveknél a
pénzellátás részletes szabályai általában eltérnek egymástól, de a finanszírozási rendszerek mindegyike alapvetően háromféle finanszírozási formából ~pülhet fel. Ezek: az önfinanszírozás, a hitelfinanszírozás és a költségvetési finanszírozás.
Az önfinanszírozás az a pénzellátási forrna, amely az optimális finan.:.
szírozási rendszerben alapvető jelentőségű. Ebben a pénzellátási formában
a gazdálkodó egységek bevételeik, illetőleg eredményük meghatározott részét közvetlenül felhasználhatják, s így az anyagi érdekeltség a legközvetlenebb módon itt érvényesül.
Az önfinanszírozás többféle árnyalt formában funkcionálhat. A jelenlegi gyakorlat szerint hazánkban az önfinanszírozás formája elsősorban a
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vállalatoknál érvényesül, de a költségvetési szervek - főként a saját bevételeik felhasználására jogosult úgynevezett költségvetési folyószámlás szervek - gazdálkodásában is megtalálható. Az önfinanszírozási f,.,rma útján
áll a vállalatok és az anyagi érdekeltség rendszerébe bevorlt költségvetési
folyószúm1ás szervek rendelkezésére a fejlesztési alap, a részesedési alap
(fejlcszlési, vagy jutalmazási és egyéb személyi érdekeltségi célokat szolgáló p(•nzeszköz), a tartalékalap stb. Valamennyi önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv önfinanszírozás útján használhatja fel előző évi pénzmaradványából a részére átengedett hányadot, továbbá a költségvetési év
során az önálló felújítási alap képzésére jogosított szervek is a pénzellátás
e formáját ;:.:..lkalmazva bővíthetik a rendelkezésükre bocsátott felújítási
pénzeszközöket .
A hitel.finanszírozás .formája a termelő- (szolgáltató) szférában általános, a költségvetési SZer'Vek gazdálkodásában azonban - a tanácsok fejlesztési alapjának kivételével - jelenleg nem érvényesül. Napjainkban
azonban egyre több oldalról merül fel, hogy a hitelfinanszírozás formáját
a költségvetési szervek pénzellátási rendszerében is érvényesíteni kellene,
hogy az a fontos szervező erő, amit a gazdálkodás megjavításában a pénzellátási szabályok rendszerén belül éppen a hitelfinanszírozás tölt be, kiaknázható legyen. Addig azonban még mind az elméleti, mind a gyakorlati
szakembereknek számos kérdésre kell egyértelmű választ adniok. lgy például napjaink problémája, hogy az anyagi érdekeltség rendszerébe bevont
költségvetési. folyószámlás ,szervek, költségvetési üzemek vállalkozásaihoz
nem áll rendelkeiésre a megfelelő forgóeszköz, de az önerőből történő fejlesztést is felgyorsítaná a bankhitel igénybevételének lehetősége. Egy másik példa az állóeszközök felújítása területéről kínálkozik. Közismert, hogy
helyenk6nt évtiz~des elmaradással állunk szemben, amit a költségvetési
rendszer az állóeszközök értékével arányosan képződő felújítási hányad
központi kiegészítésével igyekszik - hitelforrás hiányában - felszámolni.
Ez azzal a következménnyel is jár (mivel a kiegészítés végleges költségvetési juttatás), hogy a pótlólagos felújítási pénzeszközt gyakran - rendeltetés ellenesen - beruházási célokra használják fel. Nyilvánvaló, hogy a
visszafizetés kötelezettsége e téren is kedvezően befolyásolná a ·pénzeszközök tervszerű igényöevételét.
A gazda~ágirányítás rendszerében a közvetett befolyásolás egyik t'ontos eszköze a költségvetési _f_inanszírozás. E finanszírozási forma alkalmazását ai tcs'zi szuKSégesse, hogy az állami feladatok megvalósítása a döntésí hatáskörök nagyfokú központosítása révén megy végbe.
A költségvetési finanszirozás az állam központi pénzalapja terhére
történő pénzellátás, amely biztosítja, hogy az állami költségvetés bevételei .
ott és akkor álljanak rendelkezésre, ahol és amikor egyrészt az á11am, másrészt a gazdálkodó szervek feladatainak megoldása érdekében a kiadások
felmerülnek.
,
A költségvetési finanszírozás formája általában a. költségvetésből
gazdálkodó szervek pénzellátási rendszerét jellemzi. Ez azt jelenti, hogy
a bruttó rendszerben gazdálkodó költségvetési szervek az adott költségvetési évben elért valamennyi bevételüket az állami költségvetésbe kötelesek befizetni és a költségvetési évre tervezett kiadásaik pénzellátásáról központi pénzalapja terhére - az állam gondoskodik. A folyószámlás szervek pénzellátási rendszerében a költségvetési finanszírozási forma annyiban funkcionál, hogy egyfelől esetleges bevételi hiányukat vagy meghatá247

rozott feladatok (folyószámlás szervek álló2szközei11ek felújítúsn, do1gozúinak folyósított lakbérhozzájárulás, munka.bét-kiegészítés megtérítése) pL·rn:szükségletét közvetlenül az állami költségvetés bizto,,itja, músfelől - külön
anyagi érdekeltségi rendszer hiányában - bevétcÍi feleslegükct, anyagl
érdekeltségi rendszer működése esetén pedig &z abban rneghalározoit
állammal szembeni kötelezettségüket az állam központi pénzalapjftbn köit>lesek befizetni.
A költségvetési finanszírozás szervezete
A költségvetési gazdálkodási rend pénzellútásJ rendszerének szervezeti
feltételeit az operatív gazdálkodástól különválasztható apparátus: a finanszírozási szervezet biztosítja. A hierarchiában a finanszírozási szervezetek
- többségükben - a pénzügyi irányitás frörébe tartoznak. A pénzügyi irányítást ellátó szervek közUl a Pénzügymimsrdérium, valamint a minisztériumok és a tanácsok pénzügyi (szakigazgatási) c;;zervei végeznek Enans:órozási tevékenységet.
A Pénzügyminisztérium a szorosan vett pénzügyi szervezet rész2,
annak irányító, vezető szerve; funkcionális jcl1cgű levékenységévcl a túrsadalmi-gazdasági élet egészét átfogja; jogi normákat ad ki, konkrét pl'-nzügyi műveleteket végez és pénzügyi ellenőrzést folyta-:... Ez a tevékenység
a költségvetési szervek irányításában úgy nyilvánul meg, hogy a Pénzügyminisztérium adja ki a költségvetési szervek gazdálkodási rendjét s:zi=1búlyozó utasítást (utasí1.á.Sokat). Pénzellátási tevékenysége során megbízüst
ad a Banknak arra, hogy pénzeszközöket bocsásson a minisztériumok é3 ,1.
tanácsok rendelkezésére költségvetési feladataik végrehajtásához, valaminL
ellátja a minisztériumok és a megyei szintű tanácsok költségvetési gazdálkodásának pénzügyi és gazdasági revízióját.
A Pénzügyminisztérium feladatait - feladat és szervezet vonatkozásában - jól elhatárolt központi és ezeknek alárendelt helyi szervek hálózata végzi. Ez azt jelenti, hogy a Pénzügyminisztérium több, szervezetileg
is általában különálló pénzügyi ágazati szervezetet foglal össze, s ezzel
valósul meg szervezétileg a pénzügyek egysége. A Pénzügyminisztérium
belső szervezeti tagolására jellemző a centralizáltság és a szakosítottság.
A centralizáció és a _szakosítottság elvének megfelelően a Pénzügyminisz-,
tériumban funkcionális feladatok és jól tagolt pénzügyi igazgatási ágazatok
találhatók, melyek szervezői és vezetői végsősoron a Pénzügyminisztérium
főosztályai, önálló osztályai.
A Pénzügyminisztériuffi (funkcionális feladatköréből adódóan) a költségvetési szervek pénzellátását elvi alapokon és közvetett módszerekkel
végz,í, közvetlen kapcsolatot a minisztériumokkal, a tanácsokkal az ágazati
(finanszírozási) szervezet útján tart fenn.
Az önállóan gazdálkodó központi költségvetési szervek, intézmények
közvetlen irányítását a minisztériumok és az önálló költségvetési fojezeLet
képező szervek, más szóval a fejezetek pénzügyi szervezete végzi. A fejezetek: pénzügyi szervezéte centralizált, ·vagy decentralizált formúban mű
ködik. A centralizált forma azt jelenti, hogy a költsé:;,rvetési szervek pt!nzügyi irányítása egyetlen funkcionális pénzügyi szerv hatáskörébe tartozik,
míg a decentralizált forma alkalmazása esetén a fejezetek szakmai föosztá248

1yut is rcnclclkcznck a fejezetek funkcionális pénzügyi szervezetének kooedinúlúsa nv:':llelt működő önálló pénzügyi szervezetekkel.
/\. fcjC'zctek funkcionéllis pénzügyi szervezetei általában főosztályként
jelennek meg. J\.'.Iegjelölésükre többféle elnevezést használnak. E szervek
kny('gl'bcn azonos feladatokat látnak el, s osztályszervezetük a költségveii:si, :1 ~:7(1mvite1i és a revizori feladatoknak megfelelően tagozódik. Amenynyibcn n fpjezet funkcionális pénzügyi szervezete centralizált formában
működik, ez a szervezet végzi a fejezet önállóan gazdálkodó költségvetési
Sí'J:rvcinck pénzellátását is.
/\. fejezetek egy részénél a funkcionális pénzügyi szervezet összefoglaló sz-2repd tölt be, s az önéillóan gazdálkodó költségvetési szervek közvetlen pénzügyi irányítását a szakmai főosztályok szervezetéhez tartozó pénzügyi SZ('l'VCk végzik.
· 1\z egyes fejezeteken belül a funkcionális pénzügyi szervezet és a szak-·
mai főosztályok pénzügyi szervezetei között a pénzellátással összefüggő
haUskörök, fc1adatok megosztása nem azonos. A hatáskörök vagy a funkcionúlis pénzügyi szervezet, vagy a szakmai főosztályok pénzügyi szervezete .i:l\'Úrü. tolódnak el.
A tanácsol-e közvetlen felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, int L'zmónyek, valamint az alsóbb tanácsok költségvetési gazdálkodásának
pénzügyi irányítása a tanácsok és a tanácsok végrehajtó bizottságainak
hatúskörébe tartozik. A költségvetési szervek· pénzellátásának feladatát,
amelyet a végrehajtó bizottságok nem testületi működésük alapján végeznek1 pónzügyi szakigazgatási szerveik Utján valósítják meg.
1\. költségvetési szervek bankszámhíinak rendszere

A költsl'gvetési szervek bankszámla-rendszere a bankszerű pénzkezelés
kötelezü jellegéből, a meghatározott rendeltetésű bankszámla-típusok rendszert:ből é;s a számlavezetés eljárási szabályainak összességéből áll. A számlavczctl's cljárúsi szabályait csak annyiban érintem, amennyiben azok a
finanszirozúsi rendszert alapvetően befolyásolják.
A költségvetési szervek bankszámláinak rendszere a költségvetési
gnzdúlkod:is technikai eszközeinek körébe tartozik, így egyaránt technikai
eszközül szolgál, mind a pénzellátás, mind az operatív gazdálkodás lebonyolításánúl. A Bank a gazdálkodó szervek pénzeszközeit, az azokban bekövetkczö v(lltozásokat költségvetési szervenként nyitott különböző típusú számlákon t.1rtja nyilván.
A ga:.::dúlkodó szerveknél a készpénzkezelés (házipénztári pénzkezelés, _
kószpénzforgalom) is megengedett, d~ a készpénzt is a B::m]ttól kell fo1vcnniök, illetőleg a készpénzben beszedett bevételeket is a Bankhoz kell a b1·uttú elv betartása mellett - befizetniök: vagyis teljes pénzforgalmuknt a Dank nevében kell lebonyolitaniok.
Azoknt a követelményeket -- egyfelől a Bank, másfelől a bankszámlatulajdonos jogait, illetőleg kötelezettségeit-, amelyeket a bankszerű pénzforgalom bonyolítása keretében be kell tartani, a felek kmkszámlaszerzödésben rögzítik.
A költségvetési szervek bankszámlái rendeltetésük, a bankszervezet
információs rendszerébe való illeszkedésük, számjeleik és a központi és a
tan~'icsi költségvetéshez való tartozás szerint csoportosíthatók.
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A bankszámlák csoportosUása rendeltetésük szerint
A bankszámlák rendszerében külön számhtípust alkotnak a bevételi,
a kiadási éS a folyószámla jellegű számlák.
A bevételi típusú szcímlúlc egyrészt a költségvetési szervek előirány
zatai szerint meghatározott bé'vételek beszedésére, másrészt az állami költségvetés vállalati kapcsolataiból s.zármazó befizetések összegyűjtésére szolgálnak. A bevételi számlákhoz Kell még sorolni a főbb állami bevételek
(szövetkezeti adók, lakosság adói, illeték bevételek stb.) számláit is. A bevételi számlákat általában az MNB 232. sz. bankszerve (Allamháztai·tási
osztálya) kezeli. Kivételek azok a számlilk, amelyeket csak területileg decentralizáltan lehet alkalmazni {például az adóbeszedési számlák), vagy
azok, amelyeket egyéb (pénzforgalmi, illetőleg elszámolási) okok miatt csak
decentralizáltan lehet vezetni. Ebbe a kategóriába sorolhatók például a tanácsok felügyelete alá tartozó kórházak vagy egyéb (nagyobb) intézmények
zárolt bevételi számlái, amelyek a tanácsok saját bevételei egy részének
összegyűjtésére szolgálnak.
A költségvetési szervek a kiadási típusú ·számlák segítségével teljesítik
azokat a kiadásokat, amelyek a területükön az állami köitségvetés végrehajtását jelentik. A kiadási számlák tekintetében a decentralizáltság lényegesen szélesebb körben érvényesűl, mint a bevételi számláknál. A központi szervek kiadási számlái, a tanácsi költségvetési szervek ellátmányszámlái stb. vezetésének feladatkörét általában a bankszervezetnek az a
fiókintézete látja el, amely a szerv székhelyén, vagy ahhoz legközelebb
működik.
·
A folyószámla típusú bankszámlák jellemzője, hogy ezekre befizetések
és az ott összegyűlt pénzeszközökből kifizetések egyaránt teljesíthetők.
Ilyen számlák: a költségvetési folyószámlák, letéti számlák. Folyószámla
jelleggel funkcionálnak azok a bankszámlák is, amelyek a bevételi és :1
kiadási bankszámlák között a transzmisszió szerepét töltik be, s így alkalmasak arra, hogy a pén~elliltás rendszerében a bevételekből nyert állami
pénzeszközöket - egy vagy több áttétellel - oda irányítsák, ahol a kiadások felmerülnek.
A bankszámlák csoportosítása pénzforgalmi információk szerint

A bankszámlák csoportosíthatók aszerint is, hogy azok hogyan illeszkednek a bankszervezet adatszolgáltatási rendszerébe. A költségvetési szervek bankszámláinak centralizált és decentralizált vezetési módszere szabja
meg azokat a lehetőségeket, amelyek alapján a pénzfoi·galmon alapuló
adatszolgáltaiás rendszerét a bankszámlák felhasználásával fel lehet építeni.
A költtégvetés végrehajtása szempontjából lényeges számlák forgalmáról, egyenlegének alakulásáról, a Magyar Nemzeti Bank .naponta meghatározott csoportosításban - adatközlés űtján - tájékoztatja a Pénzügyminisztériumot. .A napi adatközlés köre (az elektronika általánossá válása
előtt) csak a központban vezetett számlák körére terjedhet ki. Ilyen számlák az Allami Forgóalap Nyilvántartási számlán kívül a központi szervek
bevételi szám].;1, az állami költségvetés vállalati kapcsolatainak kiadási és
bevételi számlái stb.
·
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. Az adatközlés másik csoportja a bankszámlákon lebonyolódó pénzforgalommal kapcsolatban havonta kerül összeállítasra. A bank.szervezet bavonk0nt szolgál.tat i.nformó.ciókett a központi költségvetési szervek és a
tanácsok pénzellátási és operatív gazdálkodási bankszámláin~k pénzforgalmáról. i1ktőlcg egyenlegeirőL
A költsC•gvctési számlák egyes csoportjaira vonatkozóan az előbbi
kéLfflc rendszeres adatközléstől cltéi·ő adatközlési kötelezettség kiépi...ésél·c
is sor kerül oly módon, és oly mértékben, ahogy azt a külön ad,ltközlés
szük::~0gC'sségét meghatározó tényezők indokolttá teszik. Szükség szcr'lnii
pénzforgalmi információnak számít például, amikor a bankszervezet a
bank:c,./'.ámlatulajdonost a tőle kapott megbízás teljesítése után annak megtöd<:ntl'röl bankszámlakivonat küldésével informálja. Ez az információ
egyébként a g;::.zdúlkodó szc,·vek szfi.mára az államtól kapott pénzeszközökkel való elszámolás nélkülözhetetlen bankkontrollja.

A bankszámlák csoportosítása számjeleik szerint
A pénzforgalom lebonyolítása szempontjából - elsősorban a bankszervezet oldalfaól - követelmény, hogy minden egyes számlanak különkülön egyedi számjele vagy egyeb jelzése legyen. Ezért az állami költségvct.{•ssel kapcsolatban a köl L5égvetési szervek részéi·e vezetett bevételi és
kiadási, illetőleg folyószámlákat megnevezésük mellett számjelckkel is
ellátják.
Az, hogy a mindenkori számjelek - az egyedi számlaszámok - milyen
szúmozási rendszerben alakulnak ki, a bankszervczet részére a pénzforgalom technikai lebonyolítása szempontjából fontos kérdés. Emellett a
megfelelő számjelrendszer kialakításánál a banks.zervezetnck arra is figyelemmel kell lenni.e, hogy n népgazdaság vezetö szervei igényeit is ki kell
ell:gítcni. Az információ-feldolgozásbc::.n a bankszervezetnek arra kellett
törekednie, hogy az egyedi számlák ne csak számjelek, hanem számszimbólumok is legyenek. E számszimbólumok nyújtottak ugyanis lehetőséget
art'n, hogy a kic.lnkításuknál figyelembe vett rendszer elveinek megfelelően
csoportosításuk!rnl, összesítésükkel a bankszámlák adatait különböző szemléltető nyilvántartUsokba foglafüassák.
Így például az ágazati elv a bankszámlák számjelzésében - ugyan a
számlák nem teljes körót felölelően -: a költséghelyrend ágazati tagolásához hasonló csopo1~tosítási lehetőséget nyújtott. A pénzforgalmi teljesítés
adatai az ilyen elv alapján felépített számjelrendszer segítségével a bank:;zúmláknak a népgazdasági terv[eladai.okkal, illetőleg a költségvetési terv-.
fcladatoklrnl való összehasonlítására adott módot. Ez az elv lényegében
még mn is érvényesül a bank napi, illetve havi adatszolgáltatásaiban. Ám
az pl(_•ktrnni~a rohamos fejlődése -- térhóditása a pénzforgalmi informáci(Jk. Ie1do1gozúsn terén is ma mát· azt követeli, hogy a bankszámlák
pónzforgalmi jl'1zőszámrendszere is szorosan jlleszkedjék a népgazdas&g
egységes szúmjclrendszerébe. Arra való tekintettel azonban, hogy a sokrétú igény kielégítésére szolgáló számjelek rendkívüli hosszúságuk
miatt -- nehezen kezelhetők, a szervek- egyedi megkülönböztetését az úgynevezett azonosító törzsszám tölti be, amelyet minden információs rendszrrhcn - így a pénzforgalmi jelzőszámrcn<l::.zerben is - a1kalmazni kell.
EmdlE'lt külön számjelet képez a bankszámla típusára utaló számszimbó-
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lum és az adott bankszervezet sorszáma is. E pénzforgalmi
kezetét a következő ábra szemlélteti. '
A pénzforgalmi
modellje

1

jelzőszámok

Bankfiók
Törzsszám
Elkmőrzöszám

Bankszámlatípus

1

I

1

- 1

1

jelzőszám

1

1

1

1

szer-

1

~~~~~
--~I

1

.

1

------ ------------~=- __J
------

---~-----

1

Ellenőrzőszám

Ismeretes, hogy a tanácsok felügyelete alá tartozó költségvetési szervek még jelenleg sem rendelkeznek törzsszámmal. Ezért az új pénzforgalmi jelzőszámok bevezetésekor (1970 . január l-én) a pénzforgalmi jelző
szám modelljébe a költségvetési szervek korábbi - .az úgynevezett számtartományokon alapuló - bankszámlaszáma ~pült be, a következők szerint:

A ·szerv bankszámlájának korábbi

2.

jelzőszámai:

~

~::~:pus_t_ie_l_öl~--~zám tarl~~~~
Bankfiók számjele

320

411

70
t

--------=---_! ___--_-_-_-__-_______

A korábbi számjel elhelyezése
a pénzforgalmi jelzőszám
modelljébe:
A 4. számjel helye üres, amelyet
a költségvetésre utaló 9-es szám-.
szimbólum foglal majd el
A törzsszám u t.áni ellenőrző szám
ellenőrző jellegét elvesztette
Ide kerül a számszimbólum számjeleivel végzett számítások eredményét mutató ellenőrző szám

---- -_II
-

t
1

A költségvetési szerv új bankszámla-_____
___:_ __ _
száma ':_pénzforgalmi jelzőszámok l 2 1 3 l 2 1 9 l 2 1 3 1 2 L O 14 l 1 l 1 1 a 1
modellienek megfeleloen:
_______._
- - -:-Ban1:fiók jelzőszáma
1'
Költségvetésre utaló számjel __ .. _·-------Régi bankszámlaszám
A modernizált pénzforgalmi jelző-;
számnak _megfelelő ellenőrzőszám

A pénzforgalmi jelzőszám
olvashatóbb alakban:
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Az új ?Jé·,1::_(i,rgo/1ni jc:: ííizám modellje:
I3unkfi(Jk sz[:m]l'le

-

t

-·-----f

Ötpozíciós lÖ1'7.SS?Úrn
Sz[,mbtípus szúmjc lc•

_..:.;.- t

------

1
1

:

0

Ell enö.i·zős'I.Úlll
A úonks~:úmlák cwpor/osUása a hözµonli és
!:ült:::í~gt:etéshc;; <;aló tarlozús szerint

11

tc.uuic.•,"i

A miniszlériunwk (feje2:e!ck) és kDltséuoeté:::-i :;;;:erveik bankszfimla··
rendje cgyrc~szt e szervek p,::·n;:c:llútásának, más1·észt operatív gazdálkodú-suk lebonyolftús;,'.;mi:.;: tcdrnikai eszbizc.
A köllségvl!t&si szervek működési bc~.r,.-:,tclcit a ]\fagyar Nemzeti BHnk
(Bnnk) lJevútcli s:zúmlúkon kezdi. E szClmlákról pt~nzellát8.si, vagy oper:-üiv
gazdúlkod,\si célo~-::ra kifizetést teljesíteni nem szabad.
Devé~di s:~úmla q minisztériumok (feje:1,etek) és az irúnyításuk alú
tartozó önó.lió:m gazC.ólkodó költségv~tl:si sze1vek részére nyitható. Indokolt c.sctben több [:zo:1.os feladatot d1útó önúllórm guzdálkodó szerv bevételeinek Ö."s:e::vont kezdése c~~y bevételi számLí.n is-lebonyolítható.
A bcvl'::tl'li szúmlúk megnyitását vai;;"y mcgszüntetósét a minisztérium
(a frjf'ze:t) jav:~sbta ;:!lapján, vagy hivatalból a P0nzügyminisztérium engedélyC'zi.
A Bank, hogy a központi költsé·gvetési sz<::rvek működési bevételeiről
megfelelő pf•nzforgalrni informúciót nyújthasson, nyilvántartásaiban· a bevl.'t-clí számlúkat a számlntulajdonos költségvetési szel'vet jellemző alágazat
helyrendi számjelóvel is megjelöli.
A bevételi sz;imlu pénzforgalma a szerve,,:ctot megillető működési bev0tckkből, vaki.mint az esctle~es tévcis (átfutó, függő) bevételekből és ezek
visszaté:ríiésciből tevődik össze. A Bank a bevételi számlák forgalmát naponta útvez0ti az Allami Forgóalap Nyilvántartúsi számlára.
A minisztl'r·it1mok (a fejezetek) költségvetésének pénzellátására a
Banknól fejezetként megnyitott klilt.~égvetési számla szolgúl. A költségveté·si számlát operatív grizdálkodási célokra használni nem szabad.
A minisztérium (a fejezet) szervezeti togoltságától függően a minisz!{riumon belüli pl nzellút:isi funkciót végző szervezeti egységenként (igf:zgatóság, Iőosztúly, hiyatal) kóltségvetési alszámla vezetése is engedélyezhetö. A költségvetési als:...:ámla - funkcióját tekintv~ - a költségvetési
s:...:úmlúval azonos. Opcrativ gazdálkodási célokra a költségvetési alszámlát
sem szabad igénybe venni.
A köl ts{•gvctési számlák és a költségvdési alszámléik megnyitását,
vagy megszüntetését a Pénzügyminisztérium engedélyezi.
1
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A számlák felett rendelkező személyek nevét, munkaköri beosztását
és aláírását a Bankhoz előjegyzés céljából - ·\ Bank rendelkezéseinek
megfelelően: - be kell jelenteni.
A költségvetési számla és a költségvetési alszámlák év végi egyenlege
a következő évre átvihető. A Bank azonban a számlák egyenlegeit a következő év első munkanapján törli és a minisztérium (a fejezet) maradnínu·elszárnolási számlája javára vezeti át.
A minisztérium (fejezet) felügyelete alá tartozó bruttó rendszerű pénzellátásban részesülő költségvetési szervek részére egy~egy kiadási szánilát
nyitnak a területileg illetékes bankszervnél a költségvetésükben jóváhagyott kiadási előirányzatok igénybevételére átutalt javadalmak, .illetőleg
az előző év gazdálkodásából származó kiadási térítmények kezelésére.
A kiadási szárrilán bevételek nem számolhatók el. A számláról - csak
a költségvetési szerv gazdálkoUási tevékenységével kapcsolatos - ki.adások
teljesíthetők. Ha a számlára tévedésből bevétel folyna be, a gazdúlkodó
szerv köteles nzt függő téritményként kezelni és a legrövidebb időn belül
a megfelelő bevételi számlára továbbítani.
·
A költségvetési szervek részére a Bank kiadási számlát csak a minisz·térium (a fejezet) kérelmére nyit, vagy szüntet meg. Ha a költségvetési
szervek törzc;könyvezése általánossá válik, továbbá a pénzforgalmi jelz\iszám is a törzsszámra épül, e szabályt előreláthatólag úgy célszerű módosítani, hogy n számlanyitási kérelmet csak a tön..sszám engedélyezése után
nyújthassák be a Bankhoz.
A Bank - ugyancsak információs kötelezettségének teljesítése érdekében - nyilvántartásaiban a kiadási számlát a fejezet és a· számlatulc1jdonos költségvetési szerv tevékenységére jellemző alfl.'gazat helyrendi és a
költségvetési szerv fejezeten belüli sorszámávi'll is megjelöli. Az említett
jelzőszámot a kiadási számla megnyitására vonatkozó kérelmében kell a
Bankkal közölni.
A kiadási számlák év végi egyenlege a következő évre átvihetü, mert
az 1967. évi r. számú törvény rendelkezései szerint a költségvetési szerv meghatározott feltételek szerint - a finanszírozásából származó pénzmaradványt a következő évben saját hatáskörben felhasználhatja.
A saját bevételek felhasználására jogosult költségvetési szervek részére
a Bank költségvetési folyószámlát vezet. A költségvetési folyószámla megnyitását, megszüntetését a minisztérium (a fejezet) kérelmére a Pénzügyminisztérium engedélyezi.
A költségvetesi folyószámlát a Bank a nyilvántartásaiban minisztérium fejezetszámlával és a szervre jellemző alágazat jelzöszámával is megjelöli.
A költségvetési folyószámlán kell kezelni a számlatulajdonos szervet
megillető valamennyi bevételt Cs e számláról kell teljesíteni a jóváhagyott
költségvetés kiadási előirányzatainak megfelelő kiadásokat. A költségvetési
folyószámla év. végi egyenlege - a folyószámla jellegéből következően a következő évre átvihető, ha külön jogszabályi rendelkezés az egyenleg
év végi elvonását-nem írja elő.
A költségvetési folyószámla egyik, egyre inkább elterjedő változata a
lebonyolítási folyószámla. Jellemzője, hogy nem önálló szervezet, hanem
valamely feladat (szerződéses tevékenység, speciális alapok) pénzforgalmának elkülönítésére használják.
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,\ C·_·lúji::isi al2:)o:s: pénzeszközeit (az

előző

években felújítási célokat

:;zuÍ;'.:'·lr'1 lJin:;:cszl(ö:áik fel nem használt hányada, valamint eredetileg nerr.
fclli ii '.i1:,i cc>loka.t szolgáló pénzeszközök, ha a szerv azokat _véglegesen fol-
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:).iiiú:;i J,orice:'pciój{tnak megvalósltftsa szolgájatába kívánja állítani) a terüleU;c,; ij(:\t':kes bankszcrveknél ny'iiott felújítási alap számlán kell kezelni.
A 111:ni.c.;1,t(!'iumok iclújitási afop s:aín1lájának megnyitásáról és megszüntek:;L·ri1l él Pt:nzügyminisztériu:n . az önálló felújítási alap képzésére jog('.~,Jlt
l'-hlís1\_:\·ctési szervek ;clújitási alap számláinak megnyltásáró'.. és mcgszüntc,fl·:.;,.~,:(íl pcdl.~ a :ninit,ztérh1:nok rendelkezne:<:.
,\ Ldújüási alap 1;zámlái<: lényegében a felűjítási tevékenység túrgyévi
elüir~'tn:,.,za~ot n:cghafo.dó pénzellátását (önfinanszírozás) szoJgáljúk, azok
opcr:':Uv ,r;;tzciúErndcis céljair:-t nem ve:lGtők igénybe .
~'-- klúf::ási 8.~3.p sz.J.rr.:úio:: pénzforgalma o.z alapképzés céljtüra - a
1.J:rn 1~s:.:úrn.lú:--: óv végi zárás;1 alkalmával, illetőleg eredetileg nem felújítási
cL-1n\:,t szo}gúló pénzeszközöl: átengedése során évközben - érkező átutaJú:c-nkból (•s :::z előirányzatmóC:.osítási; illetőleg az elöirányznt felhasználási
ll;d:bkörbe:--1 cngedc;',lyezctt Ielújitási póielőirányzéttok Icdezeté1·e -- a ldadúsi szúmlák javára - történő á.tutalúsokból tevődik össze.
A .felújítási alap számlák év végi egyenlege - mivel az ottlevő p(~nz•·szJ·~·:izL 2!ap~{ént kell kezelni - a következű évre átvihető.
A költsógvetési szerve;rhez meghatározott rcnGelte'.:.éssel befolyó, de
nem a szerv külts(sv~tését illető bevdelck kezelésére a ivtéti szárnlálc szolr-;ftlnak. A letéti szánúik megny~tását, illetve megszüntetését a fejezet javnslutúra a Pénzügym.i.r:,.isztérium engedélyezi.
:\. letéti szúr.1lúl·: felelt rendelkező személyek bejelentését a Bank elöü·{:sain,ú r.-::cg[elc:úen kell végrehajtani.
A kié~: sz8.mló.k év végi egyenlege a következő évre átvihető, mert az
ott 1c,v6 pénzeszközöket a rendeltetési célnak megfelelő felhasználásig e
c,zúml:ikon I-.cll kimutatni .
.A :-:öltségvetési szerveknél a pénzellátás keretében biztosított javadalmakból cn~dö i':úszpb1.zcMátmányokat a „K" jelzésű pénzfoYgaimi b{?tétl::,ünyvbci, v:1gy az esetenkénti ál-utdúsok gyüjlőszám1áin kell kezelni.
A :~öEs6p;vctési szerveknek nem u szerv székhelyén működő, nem önúllóc:.:: g::izc:ú]kodó szervezeti egységeik részére, amelyeknek nincs pénzforgalmi !J2t6tkö!"!yvük és székhelyükön bö.nkfiók sem működik, a készpénzcllútrnúnyok:'.t postai úton kell kiutalni.
J\ kül~sé.zvetési szervek ,io.vára kiutalt, de nem a szerv költségvetését
illc U), mcghaüírnzott rendelteU:,sű készpénzbevetelek nyilvántartására
,,TG{'' (jelentése: költségvetésen kívüli kezelés) jelzéssel ellátott pénzforgalmi lwtélkü-ny-vet lehet haszni'!.lni. E betétkönyvröl kizárólag az előre megbat:',rozott célrJ. és ~1z érvényben levő jogszabályi rendelkezéseknek meg!:e)C'ló módon szabad kés7.pénzkiadást teljesíteni. Az ilyen betétkönyvekct a
~-\.'·nzügyminiszlérium engedélye alapján a Bank il]ctékes szerve adja ki
ós a:-',ükat a betétkönyv tulajdo::.os székhelyén müködő postahivatal kezeli.
1-\ B:tr.k n bevételeik .felhasznólúsára jogosult költségvetési szervek készpl0·n~dl~'ttr:1J.nyai kezclé:;ére is cY1gcdélycZheti a KK jelzésű pénzforgalmi
Lct(,L!~iinyv v,!zetósét.
EUífon.lulhnt, hogy egyes költségvetési szerv(:k különleges pénzkezell'si szüks('.>glcteirc az ismcrtetettektől eltérő sznbúlyozást igénylő bankszámlúk i-; szükségesek lehetnek. Ezek megnyitásának, használatának és kezelé·sl:i:~·k rendjéről a Pónzüg:jminisztérium esetL·nként külön intézkedik.
1
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A legfontosabb költségvetési számlák eg_yúttal az állariü költségvc>t(,.s
teljes pénzforgalmá\'al kapcsclatban vezetett központi számlának a ré:.;zét
is képcz.ik. Ez a központi számla az Allami Forgó. 1 ap Nyilvántartási szánt{(!,.
Ezen a számlán megfelelő belső banki összesítés és könyvelési rend.e::zer
alkalmazásával naponta vezetik az állami költségvetés javára teljesített
összes bevételeket és uz úllarni költségvetés végrehajtása érdekében teljesített összes kiadásokat. Így ez u számla megfelelő áttekintést nyújt folyamatosan az állami kbJtsegvetés rendelkezésére álló pénzeszközök úllomúnyáról.
Az említett rendszer szerint az Allami Forgóalap Nyilvántartási számlúhoz elsősorban a központi költségvetési szervek ki.'ld:isi és bcveteli számlái
és az Mlami költségvetés vállalati kapcsolatainak számlái kapcsolódnak.
A tanácsi költségvetési szervek és vállalatok bankszámláinak ezzd a sz1lm ~
lával közvetett kapcsolatuk van.
A Bank gyakorlatilag naponta csak az olyan számláknak a forgalmát
képes átvezetni erre a központi számlára, amelyeket összpontosítottan a:~
MNB 232 számú fiókja (Allumháztartási Osztálya) kezel.
A tanácsok és költségvetési szerveik b'ankSzdmlarendje eltér a központi költségvetési szervek bankszámlarendjétől. Az (:'} térés lényeges vnnásai a következőkben foglalhatók össze.
- A tanácsok a gazdálkodási tevékenységük egészél'e - a Lmúcsi
költségvetésre és a tanácsi fejlesztési alapra - kiterjedö zárt költsógvctési
szabályozási rendszer révén nem fedezett kiadásaik teljesítéséhez szüksége~
állami hozzájárulást kapják csak közvetlenül az állam központi pénzalapjából.
- P{,nzcszközeiket általában - a kis községek kivételével - kd
pénzalapba koncentrálják. Pénzellátásuk rendszere nem háromszintes, mint
a központi szerveké, hanem négyszintes, mert a felső-közép-alsó szint mellett a helyi népképviseleti-önkormányzatok (város, község) is önálló szinlet
jelentenek.
A tanúcsi költségvetési szervek által használt bankszámlatípusok -·
amelyeket .1971. július l-től (a fejlesztési alapszámlákat pedig 1972. január
l-től) az Or::;zágos Takarékpénztár vezet - a következők:
A beszedési számlák a lakossági adók és illetékek elszámolására szol··
gálnak. Ezek: egyenesadó beSzedési számlák; lakossági forgalmiadó beszedési számlák; illeték beszedési számlák; az idegen bevételek elszámolás~\ra
szolgáló letéti számlák.
Az elosztási számlák a tanácsi finanszírozási rendszer közbeiktatott
számlái. Ilyenek: az állami hozzájárulás elosztási számlák, a tanácsi hozzájárulás elosztási számlák, a járási költségvetési elosztási számlák.
A lebonyolítási számlak szerepe hasonló az elosztási számlákhoz, azzal
az eltéréssel, hogy a lebonyolítási számlákon ismert rendeltetésű pénzeszközöket szerepeltetnek. Ezek: az illetményhivatalok illetménykifizetf•sek
lebonyolttási számlái, a tanácsi vállalatok vegyes lebonyolí~ási számlái, a
mezőgazdasági termelőszövetkezetek beruházási és egyéb célú állami támo-·
gatás lebonyolítási számlái.
A költségvetési számlák szerepe annyiban más, ni.int a minisztériumok
által használt azonos elnevezésű bankszámláké, hogy azokon a tanácsok
költségvetését megíllető bevételeket (és nem a gazdálkodási keretet) k1~ll
!.'lszámolni. Két altípusa ismeretes: a tanácsok költségvetési számlái és a
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,i:'•.r;·isi hi\·;;t;ilok köllsCgvetési számlái. (A kis községek ezeken a számlákon
b·zr_,Jik a [l'jksztési alap pénzeszközeit is.)
l:rT1~tdi számlát a Bank - zárolt bevételi számla elnevezéssel - a
]J,rli{i~:::k, a megyei városi hivatalok és egyéb jntézményck részére vezeth1.:t.
Fl/iítmrínyszárnlával rendelkeznek cJZ önállóan gazdálkodó tanácsi kölLSl··r;vcV,:;i szervek, ideértve a kihelyezett intézményeket is. Funkciója azo·
!l()'.> a ininiszl(,fiumok és szerveik kiadási számláival.
..-1 bilts!:gvetési folyószámlák - csakúgy mint a minisztériumoknál
- a sajút bevételek: felhasználásil.ra jogosult szervek pénzeszközeinek ke:~c1ú:i:t szolgúl,iúk. Ebbe a körbe tartoznak a költségvetési üzemek is.
Lel éti számlálcat vezet a bank a költségvetésen kivüli pénzes7.közök
k(•zp1(,;c;(,1·e. Spcciúlis számlák a termelőszövetkezetek fejlesztési alap letéti
~;:,:'m1lúi, valumint a szakközépiskolák és technikumok bérmunka letéti
s:-::':rnlúk.

' '
1\z l'ddig-ickben a pénzellálás fogaJmát és formúii:, valamint a költségYc1t:,~;i szc·rvc·k pC-nzcllátási rendsz0rének szervezeti és technikai feltételei
bi1 t'bc tartozó ismeretanyagot dolgozté\m fel azzal a céllal, hogy ez egyrészt
a p1~nzügyi dolgozók szélesebb körében ismertté váljon, másrészt, hogy
czr..·kre vissz8utalva a jövőben a rendszer működését, a sok éves gyakorfat
1:1pasztalatait1 és a tovúbbfcjleszlés lehetőségeit is felvázolhassam .
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