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1. Költségvetés menedzsment törzsadatok 

1.1. Pénzügyi központok 

A pénzügyi központok képezik le az Egyetem keretgazdáit és az igazgatási szerveket. 

1.1.1. Pénzügyi központok megjelenítése 

Elérési útvonal SAP menüből: 

Számvitel  Public Szektor Menedzsment  Költségvetés-menedzsment  Törzsadatok  

Kontírozási elemek  Pénzügyi központ  Egyedi feldolgozás  Megjelenítés 

Tranzakciókód: FMSC 

Ebben a tranzakcióban a pénzügyi központ törzsadatai jeleníthetők meg. 

 

 

A pénzügyi központ törzsadatai között szerepel az adott egyetem (vállalat), alap (Alap) és üzletág 

azonosítója. Az üzletág jellemző jelenleg nem használt. 

A cím  és a kommunikáció regiszter fülön az egyetem specifikus mezők találhatóak 
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1.1.2. Pénzügyi központ hierarchia megjelenítése 

Elérési útvonal SAP menüből: 

Számvitel  Public Szektor Menedzsment  Költségvetés-menedzsment  Törzsadatok  

Kontírozási elemek  Pénzügyi központ  Hierarchia  Megjelenítés 

Tranzakciókód: FMSE 

A pénzügyi központ hierarchia (standard, alternatív) megjelenítésére szolgál. 
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1.2. Pénzügyi tételek 

A pénzügyi tétel törzs képezi le az előirányzat gazdálkodás szempontjából fontos előirányzati sorokat. 

1.2.1. Pénzügyi tételek megjelenítése 

Elérési útvonal SAP menüből: 

Számvitel  Public Szektor Menedzsment  Költségvetés-menedzsment  Törzsadatok  

Kontírozási elemek  Pénzügyi tétel  Megjelenítés  

Tranzakciókód: FMCIC 

Ebben a tranzakcióban csak a pénzügyi tétel törzsadatai jeleníthetők meg. 

 

 

„Alapadatok” fül mezői: 

 Pénzügyi tétel azonosítója: jellemzően a főkönyvi számlával megegyező 

azonosító, összegző tétel létrehozása esetén a hierarchiába illeszkedő 

tetszőleges azonosító. 

 Pénzügyi kör: 0100 

 Rövid és hosszú megnevezések 

 Közvetlenül könyvelhető/közvetlenül nem könyvelhető: meghatározza, 

hogy a pénzügyi tételre lehet-e kontírozni a kapcsolódó modulokban vagy 

sem. Csak a közvetlenül könyvelhető pénzügyi tételek rendelhetők hozzá 

a főkönyvi számlákhoz.  
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 Pénzügyi művelet: vezérlő szerepe van az integrációban. Értékei: 

o 30 – Bevétel, ráfordítás, készlet könyv.  

o 40 – Árubeérkezés, árukiszállítás könyv.  

o 50 - Elszámolás  

o 60 - Követelések és kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból könyv.  

o 70 - Vevőelszámolás könyv.  

o 80 - Banki elszámolás  

o 90 - Fizetőeszköz-készlet könyv. 

Általánosan használt műveletek: 30, 60 és 90. 

 Pénzügyi tételtípus: meghatározza, hogy a bizonylat tétel bevételi, kiadási 

vagy pénzeszközállomány jellegű. Értékei: 

o 1 – Állomány, 

o 2 – Bevételek, 

o 3 - Kiadások. 

 Fölérendelt pénzügyi tétel: meghatározza, hogy a létrehozandó pénzügyi 

tétel melyik részhierarchiába fog tartozni. 

 Standard hierarchia: ha a pénzügyi tételt a standard hierarchiában (is) 

használni akarja, akkor a mezőt ki kell jelölnie. 

1.2.2. Pénzügyi tétel hierarchia megjelenítése 

Elérési útvonal SAP menüből: 

Számvitel  Public Szektor Menedzsment  Költségvetés-menedzsment  Törzsadatok  

Kontírozási elemek  Pénzügyi tétel  Hierarchia  Hierarchia megjelenítése 

Tranzakciókód: FMCIE 

Bármely hierarchia (standard, alternatív) megjelenítésére szolgál 
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A hierarchiában a legalsó csoportok szintje 

 pl. az űrlapsorok szintje 

 ezen a szinten történik pl. a keretfigyelés az eredeti előirányzatok 

rögzítését követően 

 ezekhez a csoportokhoz vannak hozzárendelve a könyvelhető pénzügyi 

tételek. 

1.2.3. Pénzügyi tétel csoportok megjelenítése 

Elérési útvonal SAP menüből: 

Számvitel  Public Szektor Menedzsment  Költségvetés-menedzsment  Törzsadatok  

Kontírozási elemek  Pénzügyi tétel  Pénzügyi tétel csoport   Megjelenítés 

Tranzakciókód: FM_SETS_FIPEX3 – Megjelenítés  

A pénzügyi tételek különleges szempontból történő csoportosítására szolgál, a csoportokba a 

megfelelő pénzügyi tételeket kell rendelni. 
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1.3. Alap (Alapok) 

Elérési útvonal SAP menüből: 

Számvitel  Public Szektor Menedzsment  Költségvetés-menedzsment  Törzsadatok  

Kontírozási elemek  Alap  Megjelenítés 

Tranzakciókód: FM5S – Megjelenítés 

A finanszírozási forrás elkülönítésére szolgálnak az Alap törzsadatok. 

 

1.4. Költségvetési programok 

Elérési útvonal SAP menüből: 

Számvitel  Public Szektor Menedzsment  Költségvetés-menedzsment  Törzsadatok  

Kontírozási elemek  Költségvetési program  Megjelenítés 

Tranzakciókód: FMMEASURED - Megjelenítés 

A költségvetési programok jelenleg nem használt törzsadatok a rendszerben. 
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2. KKST ellenőrző adatok karbantartása 

A KKST egy ellenőrző funkció, amely során egy beállítói táblában rögzített pénzügyi központ és 

funkcióterület összetartozó párokat ellenőrzünk minden könyvelés során a rendszerben. Az érvényes 

kombinációkat évenként szükséges megadni. A táblában jelezni kell, hogy az ellenőrzés a Neptunban 

is futtatandó-e, illetve inaktív-e. 

Példa tartalom: 

 

 

3. Előirányzatok és keretek rögzítése 

3.1. Előirányzatok manuális rögzítése  

Elérési útvonal SAP menüből: 

Számvitel  Public Sector Management  Költségvetés-menedzsment  Költségkeret tervezés  

Költségkeret- kezelési rendszer (BCS)  Rögzítési bizonylatok  Költségkeret tervezési workbench 

Tranzakciókód: FMBB - Költségkeret-tervezési workbench 

A tranzakció az előirányzatok vagy intézményi keretek manuális karbantartásra szolgál. 

A  ikonnal megjeleníthetők a tranzakcióban létrehozott bizonylatok státuszuk 

szerinti csoportosításban a rögzítési képernyő bal oldalán. A létező bizonylatokat mintaként fel lehet 

használni új bizonylatok létrehozásához. 

Első lépésként ki kell választani az ütemezésnek megfelelő rögzítési változatot (layoutot), az alábbiak 

szerint: 
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A kiválasztható rögzítési változatok (layoutok) a következők: 

 ZTRAN0: Pénzügyi központ, alap, költségvetési program tétel szinten 

adható meg. 

 ZTRAN1: Pénzügyi központ, alap, költségvetési program fej szinten 

adható meg. 

 

Mindkét rögzítési változatban kötelezően kitöltendő fejadatok a következők: 

 Művelet, Bizonylatfajta, Költségkeretfajta érvényes kombinációja 

 Költségkeret-kategória: minden esetben „9F” Fizetés 

 Verzió: minden esetben „0” 

 Dátumadatok 
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 Művelet: a rögzítés művelet a 0-ás verzióban az eredeti előirányzatok, a felhasználói keretek 

és a beszerzési keretek rögzítésére egyaránt alkalmazható. Az évközi keretmódosítások a 

pótlás, visszaadás, átkönyvelés műveletekkel történnek. Az átvitel a zárási munkákhoz 

kapcsolódó művelet. 

 

 

 Bizonylatfajta: a módosításokat csoportosítja. Eredeti előirányzat esetén a főkönyvbe történő 

feladáskor az FI bizonylat bizonylatfajtáját határozza meg.  

 

 

 Költségkeret fajta: előirányzat módosítások jelleg kódjai, típusai. Csak az adott művelethez 

engedélyezett költségkeret fajták választhatók és rögzíthetők. 
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Művelet Költségkeret fajta Bizonylatfajta 

ENTR - Rögzítés ERED – Eredeti előirányzat 

KINC – Kincstári költségvetés 

ZINT– Intézményi keret 

ZTER – Tervezett keret 

EE – Eredeti előirányzat 

EN - Intézményi keret 

EM –Tervezett keret 

 

RETN – Ei. csökkenés BLOC – Zárolt költségkeret 

LEME – Előirányzat lemondás 

MODE – Módosított előirányzat 

ZMAR - Tárgyévi maradvány ei. 

zárolás 

ZINT– Intézményi keret 

ZTER – Tervezett keret 

EF – Mód. Felügyeleti sz. 

EI – Mód. Intézményi hat. 

EG - Módosítás gazdálkodók 

EK – Mód. Kormányzat.hat. 

EO – Mód országgyűlés h. 

ES – Mód zárolt előírányz. 

EN - Intézményi keret 

EM –Tervezett keret 

SUPL – Pótelőirányzat TULT – Túlteljesíthető 

előirányzat 

MARA – Maradvány 

MODE – Módosított előirányzat 

ZINT– Intézményi keret 

ZTER – Tervezett keret 

EF – Mód. Felügyeleti sz. 

EI – Mód. Intézményi hat. 

EG - Módosítás gazdálkodók 

EK – Mód. Kormányzat.hat. 

EO – Mód országgyűlés h  

EN - Intézményi keret. 

EM –Tervezett keret 

TRAN – Átkönyvelés 

(SEND – Küldés 

RECV- Fogadás) 

BLOC - Zárolt (megvont) 

előirányzat 

TULT – Túlteljesíthető 

előirányzat 

LEME - Előirányzat lemondás 

MARA - Maradvány 

MODE - Módosított előirányzat 

ZMAR - Tárgyévi maradvány ei. 

zárolás 

ZINT– Intézményi keret 

ZTER – Tervezett keret 

EF – Mód. Felügyeleti sz. 

EI – Mód. Intézményi hat. 

EG - Módosítás gazdálkodók 

EK – Mód. Kormányzat.hat. 

EO – Mód országgyűlés h. 

EN - Intézményi keret 

EM –Tervezett keret 

 

 

Könyvelés dátum kezelése: 

- A főkönyvre az előirányzat feladás ezen a dátumon történik  

- Amennyiben elosztási kulccsal történik az eredeti előirányzat rögzítése:  

o a „Könyvel. dátum” mezőt üresen kell hagyni, 

o a periódust „0” Összes értékre kell állítani, 
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o a „Bizonylatdátum” mezőbe kell rögzíteni a kívánt főkönyvi könyvelési dátumot. A 

főkönyvi előirányzati számlákra ezzel a dátummal történik meg a könyvelés.  

 

 

 

 

Az elosztási kulcsot akkor kell használni, ha a rögzítendő előirányzat összeget több hónapra 

szeretnénk szétosztani. Ekkor a megfelelő időszaki elosztási kulcsot kell kiválasztani. 

 

Egyéb esetekben a „Könyvel. dátum” mező kitöltésével kell megadni a kívánt főkönyvi könyvelési 

dátumot. (A zárolt előirányzatokat, illetve a túlteljesíthető kereteket rögzítő bizonylatok nem kerülnek 

főkönyvi könyvelésre.) 

 

A fejadatok szabadon tölthető kiegészítő adatai az alábbiak: 

  

 Felelős: A művelet engedélyezője / kérelmezője. 

 Fejszöveg: Előirányzat módosítás szövege. 

 Levélazonosító: Hivatkozási szám, levélszám rögzítésére.77 

 

Ha maradvány előirányzat kerül rögzítésre ( Alap =4000, keretfajta =MARA), akkor negatív érték is 

megadható a tétel összegben. 

Bizonylattételek rögzítésére két lehetőség van: 

 Tétel sorok manuális kitöltése 

 Tömeges törzsadat kiválasztás 
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Kiegészítések -> Törzsadatok kiválasztása 

  

 

 

A  ikonra kattintva a KVM-kontírozás szelekciója: eredmény képernyőre jutunk. 
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Az átvenni kívánt kombinációkat ki kell jelölni, majd az „Értékek átvétele” ikonra kattintva azok 

átkerülnek a rögzítési képernyőre, ahol már csak összegeket és – ha szükséges – tételszöveget kell 

rögzíteni a tételsorokba. 

Az összeg mezőben mindig pozitív értéket kell megadni. A rendszer automatikusan meghatározza a 

megfelelő +/- előjelet a műveletből.  

A felesleges sorok törölhetők a  Sor törlése ikonnal. 

A  Bizonylat ellenőrzés ikonra  kattintva felugró ablakban jelennek meg az esetleges 

hibaüzenetek, amennyiben léteznek ellenőrzési szabályok. Az alábbi ellenőrzések léteznek jelenleg: 

 Negatív keret megakadályozása: keretet elvonni csak olyan kontírozásról 

lehetséges, ahol azt a beállított keretfigyelés megengedi a rendelkezésre 

álló aktuális keret alapján. 

 Pótlás és elvonás esetén a kiadás és a bevétel egy bizonylaton belül 

rögzítendő és összegüknek egyeznie kell. 

 Zárolás és túlteljesíthető keret nem könyvelhető, csak ideiglenesen 

rögzíthető. 

Fellépett üzenetek megjelenítése:   

 

3.1.1. Bizonylat rögzítése 

Ellenőrzést követően a bizonylat rögzítésére az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre: 
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 Megőrzés 

 Ideiglenes könyvelés 

 Könyvelés 

 

3.1.1.1. Megőrzés 

A  ikon segítségével elmentett bizonylatok nem kerülnek könyvelésre sem az FM-ben, sem a 

főkönyvben. Ezek a bizonylatok a „Megjelölt” mappába kerülnek. Bizonylatszámot a felhasználó ad, 

melynek értéke tetszőleges. A későbbiek során vissza lehet térni a bizonylatra, lehet módosítani, 

szükség szerint könyvelni vagy törölni.  

 

 

 

3.1.1.2. Ideiglenes könyvelés 

Minden előirányzatot, keretet első lépésben ideiglenesen lehet könyvelni. Ekkor még nem történik 

meg a főkönyvi könyvelés, de a bizonylat a FM-ben megjelenik, és a megadott összegek a 

keretfigyelésbe bekerülnek. Az ideiglenesen könyvelt bizonylat kontírozása módosítható, kivéve a 

művelet – költségkeret – bizonylatfajta kombinációt és a gazdasági évet. Az elvégzett módosítások az 

 melletti  ikonnal menthetők. 

 

Az ideiglenesen könyvelt bizonylat nem törölhető, visszavonására a bizonylat módosításakor az 

alábbiak szerint van lehetőség: 

3.1.1.3. Visszavonás 

A Bizonylat – Visszavonás menüvel indítható. 

A visszavont bizonylat átkerül az „Elutasítva” mappába, és a rögzített összegek a rendelkezésre-állás 

figyelésből kikerülnek. 
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3.1.1.4. Könyvelés 

Az ideiglenesen könyvelt bizonylat könyveléséhez a kiválasztott bizonylatot módosítási nézetben kell 

megnyitni, majd elmenteni. 

 

A könyvelt bizonylat ezzel a lépéssel az „Ideigl. Könyv.” mappából átkerül a „Könyvelve” mappába. 

Ez a rendelkezésre-állás vizsgálatra nincs hatással. 

3.1.2. Bizonylat megjelenítése 

A beállított háttér-összerendelések alapján megképződött pénzforgalmi főkönyvi könyvelési bizonylat 

megjeleníthető: 

 

 

Kettőt kell kattintani a Cash-főkönyv-bizonylat sorára: 
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A könyvelt bizonylatok esetén a Bizonylat- Stornó menüpontra kattintva feljövő bizonylat mentésével 

elkészül a stornó-bizonylat. 

  

 

3.2. Tömeges betöltő 

Tranzakciókód: ZPTHU_BETOLTO 

Az előirányzatok vagy a keretek végeredményét, annak módosításait betöltő program segítségével is 

betölthetjük a költségvetés-menedzsment komponensbe. 

Az betöltő program szelekciós képernyőjén kell meghatároznia a betöltést végző felhasználónak a 

következőket: 

o Betöltendő állomány elérési útvonala 

o Tesztfutás (alapértelmezetten = ’X’) vagy éles futás 

A program teszt futtatáskor készített listáját változtatható paraméterezéssel fejléc/lábléc adatokkal 

lehetséges ellátni.  
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3.2.1. Minta állomány 

 

Betöltendő file formátum: pontos vesszővel tagolt csv. Mintafile neve (Tervbetolto.xls és 

Tervbetolto.csv). 

A formátumban kitöltendő adatok a következők: 

Bizonylat szama 
Fejadat – Egyedi sorszámát szükséges megadni a kívülről 
jövő betöltendő bizonylatnak (kötelező) 

Bizonylat datuma 
Fejadat – Bizonylat dátuma 8 karakter hosszan elválasztók 
nélkül (kötelező) 

Konyvelesi datum 

Fejadat – könyvelés dátuma 8 karakter hosszan elválasztók 
nélkül, ez fogja vezérleni előirányzat esetén a számviteli 
könyvelés dátumát (kötelező) 

Bizonylat fajta 
Fejadat – az FMBB-ben manuálisan is megadható 
bizonylatfajta egyike (kötelező) 

Muvelet 
Fejadat – az FMBB-ben manuálisan is megadható művelet 
egyike (kötelező) 

Koltseg-keretfajta 
Fejadat – az FMBB-ben manuálisan is megadható költség-
keretfajta egyike (kötelező) 

Penznem HUF (kötelező) 

Level azonosito 
szama 

Fejadat - Megadható határozat vagy levélszám (kötelező) 

Fejszoveg Fejadat - Megadható bizonylat fejszöveg (kötelező) 

Felelos Fejadat – Megadható felelős ügyintéző név (kötelező) 

COFOG Fejadat - COFOG kód – opcionálisan megadható 

Hosszu szoveg Fejadat – opcionális plusz szöveg, megjegyzés 

Tetelszam 
Tétel adat – Egyedi tételsorszámot szükséges megadni 
(kötelező) 

Alap Tétel adat – alap kontírozás (kötelező) 

Pkozpont Tétel adat – Pénzügyi központ kontírozás (kötelező) 

Penzugyi tetel Tétel adat – Pénzügyi tétel kontírozás (kötelező) 

Funkcio-terulet Tétel adat – Funkcióterület (kötelező) 

Projekt Nem használt elem 

Kiadas Kiadások összege (valamelyik összeg mező kötelező) 

Bevetel Bevételek összege (valamelyik összeg mező kötelező) 

Tetelszoveg Tétel adat – tetszőleges szöveg 

 

A file további oszlopai tetszőlegesen használhatóak összegzésekhez, ellenőrzésekhez. 

 

3.2.2. Szelekciós képernyő 

Szelekciós képernyő: 
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Saját gépről vagy közös könyvtárból szükséges előkeresni a betölthető állományt a Fájl neve melletti 

mezőben.  

 

3.2.3. Nyomtatható lista szövegelemei 

A papír alapú levelezés a jóváhagyásról a program tesztfutása alapján történhet meg. Az előirányzatok 

bevitelének vagy módosításának jóváhagyásához, az előirányzat vagy keret adatok a program 

tesztfutása alapján kerülhetnek nyomtatásra, amit mellékletként csatolhatnak a levélhez. 

Először teszt módban és nyomtatással, majd ezt követően, jóváhagyás után a programot éles módban 

szükséges lefuttatni. Az éles módban futtatott program már nem ad részletes listát. 

A teszt futás során előálló lista egy Excelbe áttölthető, nyomtatható ALV lista készítése is, amely 

tartalmazza a betöltésre kerülő sorokat. 

 

Fejléc: 

 Kiegészítő sor 

 Változtatható szövegelemek 

Bal oldal: 

 

Egyetem 

KÖZGAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI Osztály 

Költségvetési és Számviteli Igazgatóság 

 

vagy 

 

Egyetem 

KÖZGAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI Osztály 

Költségvetési és Számviteli Igazgatóság 

Gazdálkodási Osztály 
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Jobb oldal (amennyiben a fenti fejléc szervezeti változás következtében módosult, az 

alábbi szervezeti rövidítést is módosítani kell): 

 

 

…sz. melléklet a ……-………./…… a PB számhoz. 

…….sz. példány 

 

vagy: 

 

Melléklet a ……-………./…… a PB számhoz. 

…….sz. példány 

 

 

 

Minden Egyetem számára – igény esetén – előre definiált adatok kerültek beállításra. 

A szövegek a szelekciós képernyő lévő mezők mögött érhetőek el: 
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A végrehajtás ikonra kattintva a következő listából szükséges választani és kettős kattintással 

beilleszteni: 

 

 

A képernyő teljes kitöltése esetén érdemes elmenteni Szelekciós változatként a képernyő beállítását, 

hogy ne kelljen minden egyes alkalommal beválasztani a szövegelemeket. 

Szelekciós változatot a  mentés ikon segítésével készíthetünk. 

 

Több példány nyomtatását a Példányszám mezőben szükséges megadni, ekkor feljön további 

kitöltendő mező a példányok elosztásának kitöltéséhez: 
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A képernyő felső részében megadható a Layout vagy elkészülő lista változata, amellyel pontosan 

meghatározhatjuk, hogy milyen oszlop és összegszintekkel jöjjön fel a lista, amely majd nyomtatásra 

kerül. 

 

3.2.4. Tesztfutás listája 

 

Sikeres teszt futtatás esetén megjelenik a betölthető adatokat tartalmazó lista. 

Felolvasáskor engedélyezni szükséges az állomány elérését: 
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A lista jobb szélén található egy Üzeneteket tartalmazó ikon, erre kattintva megtekinthetjük, ha még 

előfordul hiba vagy figyelmeztető üzenet: 

 

 

Csak hibátlan állomány lehetséges a rendszerbe betölteni. 

 

A lista nyomtatható a nyomtatási ikon segítségével vagy megtekinthető nyomtatás 

előtt a nyomtatási előkép ikon segítségével: . 

 

3.2.5. Hibák megjelenítése 

 

Hiba események a következők lehetnek: 

1. Már könyvelt állomány újbóli beolvasása esetén a program hibaüzenetet ad: 

 
 

2. Törzsadatok ellenőrzése során talált hibák esetén a program hibaüzenetet ad: 
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Hibátlan állomány ideiglenes könyvelhető a rendszerben az éles futás segítésével. 

 

3.2.6. Éles futás – ideiglenes könyvelés 

A program szelekciós képernyőjén ki kell venni a tesztfutás jelölőt, egyébként minden azonos módon 

szükséges beállítani, mint a Teszt futáshoz: 

 

 

Éles futása során a program rákérdez, hogy biztosan be akarjuk-e tölteni az állományt, hiszen ekkor 

ezután ideiglenesen könyvelt bizonylat jön létre a rendszerben: 

 

Igen esetén folytatódik a feldolgozás. 

Nem vagy Megszakítás esetén visszaléphetünk. 

Ezt követően engedélyezni szükséges az állomány elérését: 
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Valamint engedélyezni kell a felülírását az állománynak, ekkor módosítja be a rendszer az állományt 

egy jelölővel, hogy még egyszer ne lehessen beolvasni. 

 

Eredményes feldolgozás esetén a következő üzenet jelenik meg: 

 

 

Emellett megjelenik egy lista a betöltött előirányzat bizonylatokról: 
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3.2.7. Végleges könyvelés manuálisan 

A Manuális előirányzat és keret rögzítési tranzakcióban elő lehet keresni a rögzített bizonylatot a 

bizonylat keresés funkcióval: 

Tranzakció: FMBB  

 

A Keresésre kattintva a szelekciós képernyőn törölni kell az Eredeti alkalmazás mezőből az BWB 

stringet és érdemes kitölteni a létrehozás dátumát: 

 

 

Lefuttatva megkapjuk az ideiglenes könyvelt betöltött bizonylatot: 

 

 

Kettős kattintással be tudjuk hívni az FMBB-be. 
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Ezt követően az FMBB-n belül könyvelhető véglegesen a bizonylat a szokásos módon. 

 

 

 

3.3. Keretmódosítás 

Önállóan gazdálkodó egységeknek lehetőségük van az év eleji előirányzatuk módosítására. A 

módosítást rögzítik, nyomtatják, majd a megfelelő vezetők aláírása után elküldik a Kontrolling 

osztálynak. A Kontrolling osztály ellenőrzi a módosítási igényt (fedezet, formai hibák..) és ha 

megfelelőnek találja, akkor lekönyveli (amennyiben ténykönyvelést is kértek, akkor az is 

automatikusan végbemegy); ellenkező esetben hibás jelzéssel visszaküldi. A visszaküldött rögzítést 

javítják, majd újra a Kontrollinghoz kerül feldolgozásra. 

A könyvelésről, és a hibás státuszra való állításról belső üzenet megy a rögzítőnek, illetve a 

Kontrolling is kap értesítét, amikor egy hibás státuszú rögzítést javítanak. 

Egy rögzítés státusza a következő lehet: E (Előrögzített), R (Rögzített), H (Hibás), T (Törölt), K 

(Könyvelt). 

Egy külön programban van lehetőség a rögzített előirányzat módosítások listázására. 

 

3.3.1. Keretmódosítási kérelem létrehozása 

Tranzakciókód: ZPTHU_KERETMOD 
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3.3.1.1. Működés 

A Kontrolling és a rögzítő ugyanazt a tranzakciót használja, jogosultság alapján dől el, hogy kinek 

milyen funkciói vannak. 

3.3.1.2. Kezdő képernyő 

A kezdő képernyőn a vállalat megadása után lehet létrehozni/módosítani/megjeleníteni előriányzat 

módosítási kérelmet. A keretátadás azonosítóját keresési segítséggel lehet megadni. 

 

 

Keretátadás azonosítója Megjelenítés/Módosítás esetén kell megadni 

Vállalat Vállalat 

3.3.1.3. Folyamat 

Előirányzat módosítási kérelem létrehozása 

A létrehozásra kattintva az alábbi képernyő jelenik meg: 
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Gazdasági év A keretmódosítás éve 

Periódus A keretmódosítás periódusa (aktuális hónap 15-ig lehet az előző 

hónapot használni) 

Indoklás A keretmódosítás indoklása 

Alap A keretmódosítás alapja 

Ténybe Be kell jelölni,  ha egyből ténykönyvelés is kell  
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Gazda A keretmódosítás gazdája küldő/fogadó 

Ellenjegyző A keretmódosítás ellenjegyzője küldő/fogadó 

Beosztás Az ellenjegyző, ill. kötelezettségválaló beosztása küldő/fogadó 

Kötelezettségváll. A keretmódosítás kötelezettségvállalója 

Dátum A keretmódosítás kérelem dátuma 

Táblázatban: 

Pénzügyi tétel  A keretmódosítás pénzügyi tétele küldő/fogadó 

Pénzügyi központ A keretmódosítás pénzügyi központja küldő/fogadó 

Funkcióterület A keretmódosítás funkcióterülete küldő/fogadó 

Összeg A keretmódosítás összege 

A nem aktív mezőket a Kontrolling, illetve a rendszer tölti.  

Állapot A keretmódosítás állapota (Előrögzített, Rögzített, Könyvelt, 

Hibás, Törölt) 

Hiba leírása Kontrolling ellenőrzéskor a hibákat írja ide 

Könyvelt bizonylat száma Kontrolling által könyvelt bizonylatszám 

FI bizonylat száma A lekönyvelt bizonylaz FI-s ténykönyvelése, ha kellett 

 

A szükséges adatok megadása után lehet a kérelmet előrögzíteni/előmenteni vagy menteni. 

Előrögzítéskor a program nem ellenőrzi a beírt adatok helyességét; A kérelem E státuszt kap. 
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Mentéskor a program ellenőrzi a megadott pénzügyi adatokat (érvényesség, KKST összefüggés), majd 

R státuszba teszi a rögzítést. 

Nyomtatni csak R státuszú kérelmet lehet. 

 

 

Előirányzat módosítási kérelem módosítása 

Egy kérelmet csak akkor lehet módosítani, ha nem törölték vagy már nincs könyvelt státuszban. 

Rögzítő szemszögéből 

A rögzítő a saját kérelmét (a hatáskörébe tartozó körzetű rögzítések bármelyikét) módosíthatja, illetve 

javíthatja a Hibás státuszú rögzítést. Hibás mentésekor a program automatikusan átállítja a státuszt 

rögzítettre. 

Kontrolling osztály szemszögéből 

A kérelmek státuszát, illetve hibaszövegét állíthatja be. Helyesen kitöltött rögzítést könyvelhet 

(könyveléskor a program automatikusan állítja át a státuszt) 

3.3.1.4. Kapcsolódó tevékenységek és tranzakciók 

A tranzakcióhoz két paramétertábla tartozik, melyeket karban kell tartani. Ezek vezérlik a pénzügyi 

törzsadatok ellenőrzését, illetve beállításokat tartalmaznak a könyveléshez. 

ZSDA_ELOIM_PARAM: a ténykönyveléshez szükséges adatokat tartalmazza (adókód, főkönyvi 
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számla, szegmens). 

ZSDA_ELOIM_PAR: alapból függő pénzügyi tétel megadása az előirányzat módosításának a 

könyveléséhez, illetve, hogy az adott alap könyvelhető-e ténybe. 

Külön szereppel kell rendelkeznie a rögzítőnek és a könyvelőnek, mivel funkciójuk lényegesen eltér 

egymástól. 

 

3.3.2. Keretmódosítás listázása 

Tranzakciókód: ZPTHU_KERETLIST 

3.3.2.1. Működés 

A létrehozott keretmódosítások adatai lehet kilistázni. 

 

3.3.2.2. Kezdő képernyő 

 

Előirányzat módosítás azonosít Keretmódosítás azonosítója, megadni hasonlóan kell, 

mint a létrehozáskor 

Gazdasági év Keretmódosítás gazdasági éve 

Vállalat Intézmény  

Indítás után az eredmény egy ALV listában jelenik meg: 
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4. Lekérdezések – Előirányzatok, Keretek 

4.1. Előirányzatok könyvelésének lekérdezése 

4.1.1. Bizonylat megjelenítése 

Elérési útvonal SAP menüből: 

Számvitel  Pénzügy  Főkönyv  Bizonylat  Megjelenítés 

Tranzakciókód: FB03  

Az alábbi képernyőn adható meg a keresett bizonylat száma: 

 

Ha nem ismert a bizonylatszám, akkor a „Bizonylatlista” gombot kell megnyomása után egy riport 

segítségével kereshető meg a kérdéses bizonylat. Ennek a szelekciós képernyője az alábbi: 

 



 

EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002   37 / 77 

NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, KÖLTSÉGVETÉS-MENEDZSMENT 

Kitöltendő mezők: 

 Vállalat:  Megfelelő vállalat kódja. 

 Gazdasági év: A keresett bizonylat gazdasági éve 

 Főkönyv: PF (pénzforgalmi főkönyv) 

 

A fenti jellemzők megadása mellett szükséges további szűkítések megadása is, annak érdekében, hogy 

a lista futtatása ne vegyen sok időt igénybe. 

A következő jellemzők valamelyikének megadása célszerű: 

 Könyvelési dátum: Ha ismert, a keresett bizonylat könyvelési 

dátuma. 

 Rögzítési dátum: Ha ismert, a keresett bizonylat rögzítési 

dátuma. 

 Bizonylatfajta: Opcionális, jelen esetben az előirányzatok 

bizonylatfajtái (E*). 

 Csak saját bizonylatok: Opcionális, ha a magunk által 

könyvelt bizonylatokat keressük. 

A  Végrehajtás gomb megnyomása után egy listát kapunk azon bizonylatokból, amelyek a fenti 

kritériumoknak megfeleltek. 

A sorokra való kettős kattintással a kiválasztott bizonylat megjeleníthető. 

A bizonylatmódosítás funkció segítségével a következő adatok módosíthatóak: 

 Bizonylat fejszöveg 

 Referencia 

 Tétel Hozzárendelés 

 Tételszöveg 

A módosítás a fej  ikonra, illetve tétel adatokra történő dupla kattintással érhetőek el. 
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4.1.2. Tételek megjelenítése 

Elérési útvonal SAP menüből: 

Számvitel  Pénzügy  Főkönyv   Számla  Tétel megjelenítése  

Tranzakciókód: FAGLL03 

 

 

Kitöltendő mezők: 

 Főkönyvi számla: Főkönyvi számla, melynek a tételeit listázni 

szeretnénk 

 Vállalat:   Megfelelő vállalat kódja.  

 Nyitott tételek: Alapértelmezetten ezzel a beállítással indul el a 

riport. A legtöbb főkönyvi számlánál nincs nagy jelentősége, a nyitott 

tételvezetésű számláknál játszik fontos szerepet, mert ezeknél 

lehetséges a T-, K-oldalon szereplő, azonos összegű tételek 

összepontozása. Az így összepontozott tételeket „kiegyenlített”-nek 

nevezzük. A kiegyenlítés valamely dátummal történik, mely dátumig a 

tétel nyitott, ez után pedig kiegyenlített. Így a nyitott tételek 

lekérésekor szükséges megadni egy dátumot (határnapot), melyig 

bezárólag szeretnénk a nyitott tételeket listázni. 
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 Kiegyenlített tételek:  Amennyiben kiegyenlített tételekre vagyunk 

kíváncsiak, akkor a kiegyenlítés időintervallumát megadhatjuk vagy 

üresen hagyhatjuk. 

 Összes tétel 

 Kiegyenlítés dátum: A kipontozás dátuma. 

 Főkönyv: A listázandó bizonylatokat tartalmazó főkönyvet a 

 gomb segítségével tudjuk kiválasztani. Értékei: HA 

– vezető főkönyv, PF – pénzforgalmi főkönyv lehetnek.). 

 Layout: A lista megjelenítési formátumát jelenti.  

 

A  Szabad szelekciók gomb megnyomásával további szelekciós lehetőségek adhatóak meg, pl. 

mezők a főkönyvi számlatörzsből vagy bizonylati tételekből. Ha minden szükséges szelekció 

kiválasztásra került, akkor a  végrehajtás gombbal indítható a lekérdezés. A következő lista 

jelenik meg: 

 

 

 

A képernyő szélén lévő csúszkával tudjuk a táblázat oszlopait tovább gördíteni. A megjelenő 

bizonylatsorokat további tetszőleges bizonylatmezőkkel lehet kiegészíteni a  Layout módosítása 

ikon kiválasztása után. Itt a jobboldali táblából nyilak segítségével rendezhetjük át a megjeleníteni 

kívánt mezőket a baloldali táblába: 
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A  ikonnal módosíthatjuk, a  ikonnal megjeleníthetjük a bizonylatokat. 

Azokat az oszlopokat, amelyek nem férnek ki a képernyőre, a  ikonokkal 

tekinthetjük meg. 

Bármelyik oszlop fejlécébe állva a kurzorral, a  ikonokkal adott oszlop szerint rendezhetünk a 

sorokat növekvő, illetve csökkenő sorba. Ha a fejléc helyett bármelyik mezőbe állunk a kurzorral, 

akkor a  ikonok megnyomására rendező ablak nyílik, ahol további rendezési szempontokat 

adhatunk meg úgy, hogy a jobb oldali mezőlistából nyilak segítségével a bal oldali rendezési mezők 

közé választjuk, majd bejelöljük a rendezés irányát: 

 

 A szűrő segítségével a megjelenített tételek tovább korlátozhatók. 

 Ezen ikonnal a már előre elmentett megjelenítési változatokat választhatjuk ki. 

 Adott oszlop fejlécére állva összeg képezhető, és ekkor csak az összegzés jelenik meg. 

 Ezzel az ikonnal részösszegeket képezhetünk. 

 Ezzel az ikonnal kérhetjük le a lista státuszát. 
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4.1.3. Lista a jóváhagyott előirányzatokról 

Tranzakciókód: ZPTHU_TERVLISTA 

 

  

A Szelekciós feltételek fülön szűrhetünk az előirányzat bizonylat egyes jellemzőire. 

A szelekciós mező mögötti  ikkonnal többszörös szelekciós ablakba jutunk, ahol több érték adható 

meg egyedileg vagy intervallumban. 

 Pénzügyi kör: értéke 0100 

 Költségkeret kategória: értéke 9F 

 Rögzítési bizonylat száma: ha meghatározott bizonylatokat 

akarunk csak megjeleníteni 

 Létrehozta: a bizonylat létrehozója 

 Létrehozás dátuma: amikor a bizonylat rögzítve lett 

 Bizonylat dátuma: bizonylatban megadott bizonylat dátum 

 Könyvelési dátum: bizonylatban rögzített könyvelési dátum 

 Gazdasági év 

 Ktg.ker.terv per.- periódus: az, hogy egy bizonylat melyik 

periódusba kerül, a könyvelés dátuma határozza meg. Szelektálni 

lehet adott periódus(ok)ra rögzített bizonylatokra. 

 Belső művelet: milyen típusú előirányzat bizonylatról van 

szó: 

o ENTR – rögzítés 
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o RETN – előirányzat csökkenés 

o SUPL – pótlás 

o TRAN - átkönyvelés 

 Levélazonosító:  előirányzat bizonylat fejadataiban rögzített levélszám  

 

 Költségkeretfajta:  lehetséges értékek: 

o ERED – Eredeti előirányzat 

o KINC – Kincstári költségvetés 

o BLOC – Zárolt költségkeret 

o LEME – Előirányzat lemondás 

o MODE – Módosított előirányzat 

o MARA – Maradvány 

o TULT – Túlteljesíthető keret 

o ZINT – Intézményi keret 

o ZTER – Tervezett keret 

 Rögz.bizonylatfajta:  

o EE – Eredeti előirányzat 

o EF – Mód. felügyeleti sz. 

o EI – Mód. vállalati hat. 

o EG – Módosítás gazdálodók 

o EK – Mód. kormányzat hat. 

o EO – Mód. országgyűlés h. 

o ES – Zárolt előírányzat 

o EN – Intézményi keret 

o EM – Tervezett keret 

 

 Bizonylatstátusz:  

o 1 – Könyvelve 

o 2 – Ideiglenesen könyvelt költségkeret 

o 3 – Ideiglenesen könyvelt költségkeret könyvelve 

o 4 – Ideiglenesen könyvelt költségkeret visszavéve 

 Pénzügyi tétel: előirányzat sorokra lehet szelektálni 

 Pénzügyi Központ: ha csak bizonyos pénzügyi központ adatokat 

szeretnénk megjeleníteni 

 Alap: ha csak bizonyos Alapokra rögzített előirányzatokat 

szeretnénk megjeleníteni 

 Költségvetés program: adott költségvetés program(ok)ra rögzített 

előirányzatok megjelenítése   

 Layout: kiválasztható a megjelenő lista felépítési változata 

(milyen oszlopok jelenjenek meg a listában, összegek, részösszegek 

stb.) 

 

A „Megjelenítés” fülön elvégezhető beállítások a nyomtatási listát vezérlik. 
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Layout: A megjelenő lista sor és oszlopfelépítése, összegző mezői (elmentett változat név). 

Opcionális: 

A következő mezők a fejléc/lábléc adatainak kiválasztására szolgál. Jelenlegi beállításokkal a 

következők választhatóak: 

 ZBETOLT_FEJ_BAL1 

 ZBETOLT_FEJ_BAL2 

 ZBETOLT_FEJ_JOBB1 

 ZBETOLT_FEJ_JOBB2 

 ZBETOLT_LAB1 

 ZBETOLT_LAB2 

 

További szövegek létrehozása központi beállítást igényel. 

Záradék részben beállítható, hogy hány példányban lesz kinyomtatva a jóváhagyásra készülő lista. A 

példányszám megadásakor annyi címzett mező jelenik meg, ahány példány készül. A címzettek 

megadása manuálisan szükséges. 

A szelekciós képernyőn beírt adatok elmenthetők szelekciós változatként: ez akkor hasznos, ha egy 

listát mindig ugyanolyan vagy hasonló szelekcióval indítunk el. Szelekciós változat alkalmazásával 

nem kell mindig beírni a szelekciós képernyőbe az adatokat. 

Szelekciós változat mentése:  

Szelekciós változat behívása:  

 

A szükséges szelekciós adatok megadása után a  ikonnal a lista lekérhető, majd nyomtatható. 
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A listában szerepelnek a bizonylat fej és tétel adatai. A listában szereplő adatokkal felhasználó-

specifikus űrlapok alakíthatóak ki, melyek menthetőek és bármikor felhasználhatóak. 

 

 

 

A lista nyomtatható. A nyomtatási nézetben megjelennek a szelekciós képernyő megjelenítési 

részében definiált fej és lábléc adatok és a záradék. 

 

 

 

4.1.4. Előirányzat bizonylatfajtánként 

Elérési útvonal SAP menüből: 

Számvitel  Public Sector Management  Költségvetés-menedzsment  Információs rendszer  

Egyedi tételek  Költségkeret (BCS)  Budget View by Document Type 

Tranzakciókód: FMB_B01 

Szelekciós képernyő: 
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 Pénzügyi kör: 0100 

 Alap: Finanszírozási Alap szerinti szelekció 

 Pénzügyi központ: Gazdálkodó szervezet szerinti szelekció 

 Pénzügyi tétel: Főkönyvi szám szerinti szelekció 

 Költségvetési program: Szakfeladat szerinti szelekció  

 Verzió: mindig 0 

 Ktgkeret kategória: mindig 9F  

 Értéktípus: mindig B1 

 

Költségkeretfajta:  lehetséges értékek: 

o ERED – Eredeti előirányzat 

o KINC – Kincstári költségvetés 

o BLOC – Zárolt költségkeret 

o LEME – Előirányzat lemondás 

o MODE – Módosított előirányzat 

o MARA – Maradvány 

o TULT – Túlteljesíthető keret 

o ZINT - intézményi keret 

o ZTER – Tervezett keret 

 

Bizonylatfajta: 

o EE – Eredeti előirányzat 

o EF – Mód. felügyeleti sz. 

o EI – Mód. vállalati hat. 

o EG – Módosítás gazdálkodók 

o EK – Mód. kormányzat hat. 
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o EO – Mód. országgyűlés h. 

o ES – Zárolt előirányzat 

o EN - Intézményi keret 

o EM – tervezett keret 

 

 Szabad szelekció: az alapszelekción túl további szelekcióra ad lehetőséget. 
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4.1.5. Előirányzat bizonylatfajtánként 

Elérési útvonal SAP menüből: 

Számvitel  Public Sector Management  Költségvetés-menedzsment  Információs rendszer  

Egyedi tételek   Költségkeret (BCS)  Költségkeret-rögzítési bizonylatok megjelenítése  

Tranzakciókód: FMEDDW  
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A bizonylatstátus mező használatával legyűjthető, hogy milyen könyvelendő bizonylatok nem kerültek 

könyvelésre. A nem könyvelendő költségkeretfajták (zárolt előirányzat, túlteljesíthető keret) kizárása 

mellett a „2”-es státusra (ideiglenes könyvelt költségkeret) lekérve előállítható az időszaki zárás 

keretében még főkönyvileg könyvelendő bizonylatok listája. 

 

 

 

4.1.6. Előirányzat hatásköri módosítások szerint 

Tranzakciókód: ZPTHU_FOKELOIRHATMOD 

A lista a főkönyvbe könyvelt eredeti előirányzatokat és az előirányzat módosításokat mutatja hatásköri 

bontásban.  

A szelekciós képernyőn kötelező kitölteni: 

 Főkönyv: mindig PF – Pénzforgalmi főkönyv 

 Gazdasági év és periódus vagy a könyvelés dátuma 

 

További szűkítési lehetőségek: 

 Vállalat 

 Főkönyvi számla 

 Főkönyvi számlacsoport (mindig ELOI, előirányzat számlák) 

 Kontírozási objektumok: Pénzügyi Központ, Alap, Költségvetésprogram 

 Kiegészítő feliratban megadott szöveg fog megjelenni a lista fejrészében 

 Layout: kiválasztható a megjelenő lista felépítési változata 
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EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002   50 / 77 

NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, KÖLTSÉGVETÉS-MENEDZSMENT 

5. Lekérdezések – kötelezettségvállalások, tényadatok  

Az alábbiakban a költségvetés-menedzsment komponensben található riportok és lekérdezések közül 

azok kerülnek bemutatásra, amelyek a rögzített kötelezettségvállalások és ténykönyvelések 

kimutatására szolgálnak. 

5.1. Egyedi tétel listák 

Az egyedi tétel listák mindig bizonylatszintű adatokat jelenítenek meg, ALV lista formátumban. 

FM modul egyedi tétel listáiban szerepel néhány sajátos mező, amelynek ismerete fontos a listák 

használatához: 

 Az „Értéktípus” a bizonylat típusát határozza meg: 

o 51 Beszerzési megrendelés 

o 81 Eszközfoglalás 

o 54 Számlák 

o 60 Előzetesen rögzített bizonylat 

o 61 Előlegek 

o 66 Eredményátkönyvelés (FI modulon belüli átkönyvelések, pl. forgalmi főkönyvi 

számlák között) 

o 57 Fizetések (pénzforgalmi teljesítések) 

 Az „Összegfajta” a bizonylat történetére és aktuális állapotára utal. Az 

alábbi összegfajták használatosak: 

o 0100 Eredeti: ha egy bizonylat rögzítésre kerül, akkor az FM modulban 0100 

összegfajtával jelenik meg az egyedi tétel listában 

o 0150 Módosítás: ha a bizonylatban összeget érintő módosítás következik be, akkor ez 

a 0150 összegfajtában nyomon követhető. 

o 0200 Leépítés: ha a bizonylatnak van követő bizonylata (pl. BMR-re számla érkezik), 

akkor az eredeti bizonylat 0200 összegfajtával leépítésre kerül (a követő bizonylat 

pedig 0100 összegfajtával létrejön) 

o 0250 Fizetve: ha egy számla kiegyenlítésre kerül, akkor a 0250 összegfajtával jelenik 

meg az egyedi tétel listában 

o 0300 Áthozat előző év: FM zárás végrehajtásakor a következő évre átvitt 

kötelezettségvállalások a küldő évben ezen az összegfajtán kerülnek kimutatásra 

o 0350 Áthozat következő év: FM zárás végrehajtásakor a következő évre átvitt 

kötelezettségvállalások a fogadó évben ezen az összegfajtán kerülnek kimutatásra 

o 0500 Kiigazítás követő bizonylat által: ha a bizonylat törléskód, zároláskód, vagy 

elintézve kód beállításával kerül lezárásra 

o 0600 Átkontírozás küldő: ha a bizonylatban kontírozás módosítás történik, akkor 0600 

összegfajtával kerül kimutatásra a régi kontírozás 

o 0650 Átkontírozás fogadó: ha a bizonylatban kontírozás módosítás történik, akkor 

0650 összegfajtával kerül kimutatásra az új kontírozás 

5.1.1. Obligó és eszközátkönyvelések listája  

Elérési útvonal SAP menüből: 

Számvitel  Public Sector Management  Költségvetés-menedzsment  Információs rendszer  

Egyedi tételek   Obligó és tény   Obligó és eszközátkönyvelések  

Tranzakciókód FMRP_RFFMEP1OX 

 

Ebben a listában az FM bizonylatok (eszközfoglalások) és az MM bizonylatok találhatók. 
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A szelekciós képernyőn adhatók meg azok a szelekciós adatok, amelyekkel a feldolgozási képernyőn 

korlátozni lehet a megjelenő obligó bizonylatokat: 

 Pénzügyi kör: Mindig 0100 

 Pénzügyi alap: Finanszírozási alap szerinti szelekció 

 Pénzügyi központ: Gazdálkodó szervezet szerinti szelekció 

 Pénzügyi tétel: Főkönyvi szám szerinti szelekció 

 Bizonylatszám: Bizonylatszám szerinti szelekció 

 

 

 



 

EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002   52 / 77 

NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, KÖLTSÉGVETÉS-MENEDZSMENT 

 

A  ikonnal megtekinthető a kiválasztott megrendelés vagy eszközfoglalási bizonylat.  

5.1.2. FI Könyvelések listája 

Elérési útvonal SAP menüből: 

Számvitel  Public Sector Management  Költségvetés-menedzsment  Információs rendszer  

Egyedi tételek   Obligó és tény  FI könyvelések  

Tranzakciókód: FMRP_RFFMEP1FX 

 

Ebben a listában az FI modul könyvelései találhatók: 

 Számlák (54 értéktípus) 

 Előlegek (61 értéktípus) 

 Fizetések (57 értéktípus) 

 Átkönyvelések (66 értéktípus) 
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A szelekciós képernyőn adhatók meg azok a szelekciós adatok, amelyekkel a feldolgozási képernyőn 

korlátozni lehet a megjelenő bizonylatokat: 

 Pénzügyi kör: Mindig 0100, nem kell kitölteni 

 Pénzügyi alap: Finanszírozási cél szerinti szelekció 

 Pénzügyi központ: Gazdálkodó szervezet szerinti szelekció 

 Pénzügyi tétel: Főkönyvi szám szerinti szelekció 

 Csoport: FM törzsadatokat igény szerint csoportokba lehet rendezni. Ha 

léteznek ilyen csoportok a rendszerben, akkor ezek a beszámolók 

szelekciójában is használhatók.  

 Fölé- és alárendelt KVM (Költségvetés-menedzsment) kontírozásokkal: 

pénzügyi tétel és a Pénzügyi Központ hierarchikus felépítésű. Ha a tétel 
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vagy a Pénzügyi központ szelekcióban hierarchia csomópontot adunk meg 

és kijelöljük az alárendelt KVM kontírozásokat, akkor a csomópont alá 

rendelt valamennyi adat megjelenik.  

 Találatok max. száma: korlátozni lehet a megjelenített adatmennyiséget 

 Vállalat: szelektálni kell az egyetemre, különben valamennyi vállalat 

adata megjelenhet! (vagy jogosultsági hiba jelentkezik) 

 Főkönyvi számla 

 Bizonylatszámok: Bizonylatszám szerinti szelekció 

 Összegfajta összesítése: nem jelenik meg bizonylatonként az összes 

összegfajta, csak az utolsó állapot. 

 Layout: kiválasztható a megjelenítendő lista formátuma 

 Csak változatmezők: ha ki van jelölve, akkor a lista performanciája jobb, 

viszont a választható mezők száma a listában kevesebb. Ha nincs 

kijelölve, akkor több adat választható be a listába. 

 

: Szabad szelekció: az alapszelekciókon kívül további szelekciók megadására van lehetőség: 

 

 

 

A fenti szelekcióval lekérdezhető például adott Pénzügyi központ valamennyi pénzforgalmi teljesítés 

adata tételesen. 
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5.1.3. Összes könyvelés 

Elérési útvonal SAP menüből: 

Számvitel  Public Sector Management  Költségvetés-menedzsment  Információs rendszer  

Egyedi tételek   Obligó és tény  Összes könyvelések  

Tranzakciókód: FMRP_RFFMEP1AX 

Ez a lista az előző két lista adatait tartalmazza együtt.  

Ha például egy Pénzügy központ kötelezettségvállalási és teljesítési adataira együtt van szükség, akkor 

ezt a listát érdemes használni. 

Szelekciós képernyő: 
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 Pénzügyi kör: Mindig 0100 

 Pénzügyi alap: Finanszírozási alap szerinti szelekció 

 Pénzügyi központ: Szervezet szerinti szelekció 

 Pénzügyi tétel: Főkönyvi szám szerinti szelekció 

 Fölé- és alárendelt KVM kontírozásokkal: pénzügyi tétel és a Pénzügyi 

Központ hierarchikus felépítésű. Ha a tétel vagy a Pénzügyi Központ 

szelekcióban hierarchia csomópontot adunk meg és kijelöljük az 

alárendelt KVM kontírozásokat, akkor a csomópont alá rendelt 

valamennyi adat megjelenik.   

 Találatok max. száma: korlátozni lehet a megjelenített adatmennyiséget 

 Értéktípus:  
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 Layout: lista megjelenítési formátuma választható ki 

 Csak változatmezők: ha ki van jelölve, akkor a lista performanciája jobb, 

viszont a választható mezők száma a listában kevesebb. Ha nincs 

kijelölve, akkor több adat választható be a listába. 

5.1.4. Eszközelőjegyzési napló 

Elérési útvonal SAP menüből: 

Számvitel Public Sector Management  Költségvetés-menedzsment  Információs rendszer  

Bizonylatok  Eszközelőjegyzések 

Tranzakciókód: S_P99_41000147  

 

Ezzel a riporttal lekérdezhetők a manuális kötelezettségvállalások (eszközfoglalások). 

Az eszközfoglalások típusai a következők lehetnek: 

 Közbeszerzéshez kapcsolódó előzetes kötelezettségvállalás 

(Bizonylatfajta: 11) 

 Egyéb kötelezettségvállalás (Bizonylatfajta: 13) 

 Megrendelés ÁFÁ-ja (Bizonylatfajta: TX) 

A riportban szelekciós változatok állnak rendelkezésre a bizonylatfajták szerinti listázáshoz. 
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5.1.5. Könyvelt kötelezettségvállalások, követelések listája 

Tranzakciókód: ZPTHU_KONYV_KOTVALL 

 

Ezzel a riporttal lekérdezhetők a könyvelt kötelezettségvállalások és a követelések is. 
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Az adatforrás megadásánál ki kell választanunk, hogy mely kötelezettségvállalásokat szeretnénk 

megjeleníteni a riportban: 

 Beszerzési megrendelések 

 Eszközfoglalások 

 Számlák 

Ezek további szűrésére külön szelekciós szakaszok állnak rendelkezésre (Beszerzési megrendelések / 

Eszközfoglalások / Végleges kötváll. bizonylatok) 

 

A további szűkítések szakaszban adhatók meg azok a szelekciós adatok, amelyekkel a feldolgozási 

képernyőn korlátozni lehet a megjelenő obligó bizonylatokat: 

 Bizonylatfajta 
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 Könyvelési és bizonylatdátum 

 Főkönyvi számla 

 Ellenszámla 

 Pénzügyi központ: Szervezet szerinti szelekció 

 Pénzügyi tétel: Főkönyvi szám szerinti szelekció 

 Funkcióterület: Funkcióterület szerinti szelekció 

 Szegmens 

 Költségvetésprogram: Szakfeladat ei. szerinti szelekció 

 Bizonylatszám: Bizonylatszám szerinti szelekció 

 

A riport futtatása után egy könnyen áttekinthető és exportálható (excel) listát kapunk: 

 

A  ikonnal megtekinthető a bizonylat is. 

 

5.1.6. Összes kötelezettségvállalás lekérdezése 

Tranzakciókód: ZPTHU_KOTVALLMIND 

 

Ezzel a riporttal lekérdezhető az összes kötelezettségvállalás a rendszerből. 
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A Szelekció szakaszban a leválogatandó kötelezettségvállalásokat szűkíthetjük: 

 Vállalat 

 Pénzügyi központ: Szervezet szerinti szelekció 

 Beszerzési bizonylat 

 Funkcióterület: Funkcióterület szerinti szelekció 

 Rendelés 

 Főkönyvi számla 

 Számlacsoport 

 ERA 

 Szegmens 
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Az Intervallumok szakaszban további feltételek adhatóak meg: 

 Rögzítés dátuma: fej 

 Rögzítés dátuma: tétel 

 Forrásbizonylat rögz. dátuma 

 Számla rögzítésének dátuma 

 Szállító 

 

Összegek pénznemei: 

Megadhatjuk, hogy a kötelezettségvállalások bizonylat vagy vállalati pénznemben jelenjenek meg. 

 

Bejelentési kötelezettség: 

Választanunk kell, hogy az összes kötelezettséget szeretnénk-e megjeleníteni vagy csak a bejelentett, 

illetve nem bejelentett kötelezettséget. 

A Hosszú távú kötelezettség vállalás kapcsolóval a hosszú távú kötelezettség vállalások megjelenítését 

kapcsolhatjuk be. 

A riport futtatása után egy könnyen áttekinthető és exportálható (excel) listát kapunk: 

 

A  ikonnal megtekinthető a bizonylat is. 

 

5.1.7. Kötelezettségvállalások listázása 

Tranzakciókód: ZPTHU_KOTVLIST 

A ZPTHU_FED kötelezettség oszlopának aláfúrásához használt tábla listája. 
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1.1  

 

A következő mezők állnak rendelkezésre: 

Vállalat A kiválasztott egyetem/-ek kódjait kell megadni. 

Köt. váll. azonosító A lekérdezni kívánt kötelezettségvállalás bizonylatának száma 

Főcsoport A lekérdezni kívánt főcsoport. 

Gazda A lekérdezni kívánt bizonylatok gazdája. 

Utalványkód A lekérdezni kívánt bizonylatok utalványkódja. 

Funkcióterület A lekérdezni kívánt bizonylatok funkcióterülete. 

Kar A lekérdezni kívánt kar 

Tanszékcsoport A lekérdezni kívánt tanszékcsoport. 

Alcsoport A lekérdezni kívánt alcsoport 

Munkaszám A lekérdezni kívánt bizonylatok munkaszáma. 

Alap A lekérdezni kívánt bizonylatok alapja(forrása). 

Kiemelt előirányzat A lekérdezni kívánt bizonylatok kiemelt előirányzata. 

Típus(B/K) A lekérdezni kívánt bizonylatok típusa. 

Időszak A lekérdezni kívánt bizonylatok időszaka. 

Gazdasági év A lekérdezni kívánt bizonylatok gazdasági éve 

Szállítókód A lekérdezni kívánt bizonylatok szállítókódja 

Vevőkód A lekérdezni kívánt bizonylatok vevőkódja 

Layout változat Mivel ALV listáról van szó, így kiválasztható az előre 

definiált   listakép. 
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A lekérdezést a  Végrehajtás gombbal indítjuk el. A megjelenő listakép függ a kiválasztott layout 

változattól. 

1.2 Lista képernyő: 

 

A listaképernyőn a RefBizSzám oszlop lefúrásra ad lehetőséget. Ez azt jelenti, hogy egy 

bizonylatszámra kattintva a listában, megtekinthetjük a sor részleteit egy standard tranzakción 

keresztül.  
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5.2. Kötelező megtartásba vont előirányzatok kezelése 

Funkcionalitás készült a kötelező megtartásba vont előirányzat terhére vállalt kötelezettségek 

megjelölésére és listázására. A funkció lényege a következő: 

 Beszerzési megrendelések és eszközfoglalások rögzítésénél vagy 

módosításánál (ME21N, ME22N, FMX1, FMX2 tranzakciók) tételszinten 

két új mező jelenik meg a képernyőn, amelyben jelölni lehet, hogy az 

adott kötelezettség vállalás kötelező megtartásba vont előirányzat terhére 

történik-e és ha igen, akkor mi a tervezett fizetés dátuma. 

 Számlákban ezek a mezők nem léteznek, hanem a „J” fizetés zárolás 

kódot (Köt.megtartás miatt) kell használni, ha a számla csak a következő 

évben fizethető.  

 Lista a kötelező megtartásba vont kötelezettség vállalásokról:  

Tranzakció: ZPTHU_KOTMEGTART – Kötelező megtartásba vont 

kötelezettség vállalások: 

A lista alapvetően a beszerzési megrendelésekre és az eszközfoglalásokra épül, mivel a 

funkcionalitás szerint számlákat csak kivételes esetekben (pl. készpénzes) lehet előzmény 

nélkül rögzíteni. Számla bizonylat csak akkor jelenik meg a listában, ha annak nincs sem 

beszerzési megrendelés, sem eszközfoglalás előzménye.  

5.2.1. Kötelező megtartásba vont bizonylatok megjelölése 

Ha a kötelező megtartásba vont előirányzat kijelölésre kerül, akkor kötelező megadni a tervezett 

fizetés dátumát is! 

Eszközfoglalás létrehozás és módosítása: FMX1, FMX2 tranzakció 

Ha a kötelező megtartásba vont előirányzat kijelölésre kerül, akkor kötelező megadni a tervezett 

fizetés dátumát is. 
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Beszerzési megrendelés létrehozása és módosítása: ME21N, ME22N 
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5.2.2. Lista a kötelező megtartásba vont kötelezettségvállalásokról 

Tranzakció: ZPTHU_KOTMEGTART 

A lista alapvető célja azon kötelezettségvállalásoknak a listázása, amelyekben kijelölésre került a 

kötelező megtartásba vont mező, de az X törlésével lehetőség van minden eszközfoglalás, 

megrendelés és számla listázására is. 

A kötelezettségvállalási folyamat vagy beszerzési megrendeléssel vagy eszközfoglalással indul, azaz a 

folyamat: 

 Beszerzési megrendelés – számla – kifizetés 

 Eszközfoglalás – számla kifizetés 

 Ritka esetben előzmény nélkül, csak számlarögzítés 

 

A lista – a fentieknek megfelelően – beszerzési megrendelésekre és eszközfoglalásokra épül, számla 

csak akkor jelenik meg benne, ha annak nincs beszerzési megrendelés vagy eszközfoglalás előzménye, 

és a fizetési zár „J”. 
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6. Lekérdezések – szabad keretek figyelése 

Az alábbiakban a költségvetés-menedzsment modulban található riportok és lekérdezések közül azok 

kerülnek bemutatásra, amelyek a rendelkezésre álló szabad keretek kimutatására (rendelkezésre-állás 

figyelésre) szolgálnak. 
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6.1. Rendelkezésre állás ellenőrzése 

6.1.1. Rendelkezésre állás ellenőrzése – éves értékek  

Tranzakciókód: FMAVCR01 - Áttekintés: éves értékek 

 

 

A szelekciós képernyőn kitöltendő adatok: 

 Pénzügyi kör:  Mindig 0100 

 PÁE-ledger:  Kincstári költségvetés esetén: 9H 

Elemi költségvetés esetén: ZH, Intézményi keret esetén ZI 

 „Kimenő összegek” nézet használata jelölendő be. 



 

EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002   70 / 77 

NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, KÖLTSÉGVETÉS-MENEDZSMENT 

 

A legalsó szinten megjelenő és kiválasztott összegre történő kettős kattintással a bizonylatok 

megjeleníthetők.  

1. Oszlop: Teljes keret 

2. Oszlop: Lekötött keret 

3. Oszlop: Rendelkezésre álló szabad keret 

 

6.1.2. Státusz riport 

Tranzakciókód: ZPTHU_STATUSZ – Státuszok 
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A szelekciós képernyőn kitöltendő adatok: 

 Gazdasági év:  

 Kezdő - Záró periódus: igény szerint tölthető, de javasolt mindig a teljes évet 

megadni a pontos értékek miatt 

 „Kimenő összegek” nézet használata jelölendő be. 

A többi mező kitöltése opcionális. 

 

Végrehajtás után a következő lista kép jelenik meg: 

 

Baloldali menürészben a lista alapra, pénzügyi központokra, funkcióterületekre is külön-külön 

kinyithatóak. 

A csuszkával jobbra menve az első képernyő többi oszlopa is megjeleníthető. 

 

Ezenkívül még további oszlopai vannak a riportnak, melyet a  ikonra kattintva lehet 

megjeleníteni.  
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A riport aláfúrható: ki kell nyitni a megfelelő sort, melyet meg szeretnék részletesen jeleníteni, majd a 

kívánt oszlop összegére dupla kattintással megjeleníthetőek a konkrét bizonylatok: 

 

 

A konkrét bizonylatok a kijelölt sor és oszlophoz: 
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6.1.3. Státusz riport intézményi keretre 

Tranzakciókód: ZPTHU_STATINT – Státuszok 

 

Az intézményi keretre vonatkozó státusz riport ugyanolyan szelekcióval, oszlopfelépítéssel 

rendelkezik, mint az elemi költségvetés státusz riportja. 

 

 

7. Lekérdezések – Egyéb 

Az alábbiakban a költségvetés-menedzsment modulban található riportok és lekérdezések közül azok 

kerülnek bemutatásra, amelyek a további segítséget nyújtanak a megfelelő listák előállításához.  

7.1. Pénzügyi központhoz kapcsolódó riportok 

7.1.1. Felelősök listázása témaszámonként 

Tranzakciókód: ZPTHU_TFLIST 

A fejlesztett tranzakció segítségével a pénzügyi központ adatait listázhatjuk. 
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 Gazdasági év: ha hierarchia alapján szűrünk, akkor itt kell megadni az 

érvényes hierarchia változat évét 

 Pénzügyi központ: Gazdálkodó szervezet szerinti szelekció 

 Csoport: FM törzsadatokat igény szerint csoportokba lehet rendezni. Ha 

léteznek ilyen csoportok a rendszerben, akkor ezek a beszámolók 

szelekciójában is használhatók.  

 Vállalat: az adott Egyetem kódja 

 Felhasználónév: a Felelős SAP rendszerben lévő azonosítója 

 Felelős személy neve: A Felelős személy neve alapján tudunk szűrni 

 Layout: a riport szelekciós képernyőjén – előre – megadhatjuk a 

megjelenítés Layout-ját 

 

A riport futtatása után egy tetszőlegesen rendezhető, excelbe exportálható listát kapunk: 
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7.2. Tényadatok listázása 

Tranzakciókód: ZPTHU_TENYLIST 

A ZPTHU_FED teljesített és feldolgozás alatt álló oszlopának aláfúrásához használt tábla listája. 

1.3 Szelekciós képernyő:

 

A következő mezők állnak rendelkezésre: 

Vállalat A kiválasztott egyetem/-ek kódjait kell megadni 

Iktató A lekérdezni kívánt kötelezettségvállalási bizonylatok FI 

bizonylatának száma 

Iktatás éve A lekérdezni kívánt kötelezettségvállalási bizonylatok FI 

bizonylatának gazdasági éve 
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Könyvelési időszak A lekérdezni kívánt kötelezettségvállalási bizonylatok 

könyvelési időszaka 

Könyvelési dátum a bizonylaton Könyvelési dátum a lekérdezni kívánt bizonylaton 

Bizonylatdátum a bizonylaton Bizonylatdátum a lekérdezni kívánt bizonylaton 

Pénzügyi tétel A lekérdezni kívánt kötelezettségvállalási bizonylatok pénzügyi 

tétele 

Alap A lekérdezni kívánt bizonylatok alapja(forrása). 

Funkcióterület A lekérdezni kívánt bizonylatok funkcióterülete. 

Költséghely A lekérdezni kívánt kötelezettségvállalási bizonylatok 

költséghelye 

Szállítókód A lekérdezni kívánt bizonylatok szállítókódja 

Vevőkód A lekérdezni kívánt bizonylatok vevőkódja 

Bizonylatfajta A lekérdezni kívánt bizonylatok bizonylatfajtája 

Pénzügyitétel-típus A lekérdezni kívánt bizonylatok pénzügyitétel-típusa 

(Kiadás/Bevétel) 

Értéktípus A lekérdezni kívánt bizonylatok értéktípusa 

Kiegyenlítés dátuma A lekérdezni kívánt bizonylatok kiegyenlítési dátuma 

Kif.tip. A lekérdezni kívánt bizonylatok kifizetési típusa 

(Bank,Deviza,Pénztár,Egyéb) 

KTK-kód A lekérdezni kívánt bizonylatok KTK-kódja (jelenleg nem 

használt) 

Áfakód A lekérdezni kívánt bizonylatok áfakódja 

Főcsoport A lekérdezni kívánt főcsoport. 

Gazda A lekérdezni kívánt bizonylatok gazdája. 

Utalványkód A lekérdezni kívánt bizonylatok utalványkódja. 

Munkaszám A lekérdezni kívánt bizonylatok munkaszáma. 

Kar A lekérdezni kívánt kar 

Tanszékcsoport A lekérdezni kívánt tanszékcsoport. 

Alcsoport A lekérdezni kívánt alcsoport 

Főkönyvi szám A lekérdezni kívánt bizonylatok főkönyvi száma. 

Belső rendelés A lekérdezni kívánt bizonylatok belső rendelésének száma 

Kiemelt előirányzat A lekérdezni kívánt bizonylatok kiemelt előirányzata. 

Deviza pénzneme A lekérdezni kívánt bizonylatok deviza pénzneme. 

A korlátozások blokkban megadhatjuk a találatok maximális számát és, hogy a teljesített, a teljesítésre 

váró vagy esetleg mindkét féle bizonylatokat szeretnénk látni. 

Layout változat Mivel ALV listáról van szó, így kiválasztható az előre definiált 

listakép. 

 

A lekérdezést a  Végrehajtás gombbal indítjuk el. A megjelenő listakép függ a kiválasztott layout 
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változattól. 

1.4 Lista képernyő:

 

A listaképernyőn az FI-bizl.szám oszlop lefúrásra ad lehetőséget. Ez azt jelenti, hogy egy 

bizonylatszámra kattintva a listában, megtekinthetjük a sor részleteit egy standard tranzakción 

keresztül.  

 


