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1. Adatszolgáltatáshoz kapcsolódó jogszabályok
A szolgáltatandó adatok körét és az adatszolgáltatási határidőket az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rend. (a továbbiakban:
Vhr.) mellékletének I. és II. számú pontja tartalmazza.
Melléklet a Vhr.-hez
I. A 14. § (1)- (1a) bekezdése alapján szolgáltatandó adatok köre
1. Az adatszolgáltatás során vagyonelemenként, tételesen kell jelenteni az adott vagyonelemre vonatkozó adatokat földterület, épület, lakás és egyéb helyiség,
gazdálkodó szervezetben fennálló részesedés, közhiteles nyilvántartásban szereplő jármű és közgyűjteményeken kívül elhelyezett, védelem alá eső műtárgyak
és alkotások esetében.
2. Tételesen kell jelenteni az 1. pontban meghatározottakon túl az MNV Zrt. vagyon-nyilvántartási szabályzatában megjelölt értékhatárt meghaladó immateriális
javakra, építményekre, gépekre, eszközökre, berendezésekre, felszerelésekre, járművekre és tenyészállatokra vonatkozó adatokat.
3. Az 1. és 2. pontban nem szereplő vagyoncsoportokra vonatkozó adatokat összevontan kell jelenteni, kivéve a 4. pontban megjelölt esetet.
4. A tulajdonosi joggyakorló a 3. ponttól eltérően vagyonnyilvántartási szabályzatban előírhatja, hogy az 1. és 2. pontban nem szereplő vagyoncsoportokra vagy
azok egy részére vonatkozó adatokat is tételesen kell jelenteni.
II. Adatszolgáltatási határidők
A 14. § (1)-(1a) bekezdésében megjelölt adatszolgáltatást rendszeresen, az alábbi határidőkig kell teljesíteni:
1. az állami vagyon tárgyév december 31-i állományáról évente egyszer, a tárgyévet követő év május 31-ig;
2. azon vagyonelemek esetében, ahol a vagyonkezelő, haszonélvező vagy használó a számvitelről szóló törvény előírása miatt az 1. pontban megjelölt határidőig
tényadatot nem tud szolgáltatni, a tárgyévet követő év szeptember 30-ig;
3. az I. pont szerint tételesen nyilvántartott vagyonelem állami vagyonba kerüléséről (beruházás, beszerzés, esetleges fellelés stb.), kikerüléséről (értékesítés,
káresemény miatti megsemmisülés, selejtezés, térítés nélküli tulajdonba adás stb.), vagyonkezelői jogának átruházásáról, ezen jogügyletektől, eseményektől
számított hatvan napon belül;
4. a vagyonkezelő megszüntetésének kezdeményezéséről a megszüntetéséről való tudomásszerzést követően haladéktalanul;
5. a vagyon vagyonkezelőjének, haszonélvezőjének, használójának törzsadataiban bekövetkezett változásról nyolc napon belül;
6. a vagyonkezelési szerződésben - ideértve különösen a tulajdonosi joggyakorló beszámoló készítési kötelezettségéhez igazodóan - előírt időpontokban kell
teljesíteni.
Az arra kötelezett a vagyonelemek adatait a tulajdonosi joggyakorló által előírt formában és tartalommal az 1-6. pontban, illetve a tulajdonosi joggyakorló által
előírt határidőben jelenti.
Szabályzat az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó vagyont érintő Vagyonnyilvántartási Szabályzatáról, különös tekintettel a vagyonkezeléssel
összefüggő adatszolgáltatásokra (A 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése szerinti mindenkori vagyon-nyilvántartási szabályzat, azzal, hogy a jelen
dokumentum összeállításának időpontjában a 3/2020 számú a hatályos szabályzat így ennek vonatkozó rendelkezései kerülnek bemutatásra)
3.
„A Szabályzat tárgyi hatálya az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó vagyon vonatkozásában az 5. pont f) alpontjában felsorolt vagyonkezelőkre a Vhr.
14. § (3) bekezdése alapján történő adatszolgáltatásra a Szabályzatban foglalt terjedelemben terjed ki. A Szabályzat rendelkezéseit az MNV Zrt., vagy jogelődei
által kötött vagyonkezelési szerződésekben rögzítettekkel együtt, a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltakkal összhangban kell alkalmazni.”
5/a)
„A vagyonkataszterben nyilvántartott vagyonelemek teljes körű és részletes adatait a vagyonkezelők főkönyvi könyvelése és analitikus nyilvántartása tartalmazza.
A vagyonkataszterben foglalt adatok nem képezik alapját az MNV Zrt. beszámolójának, ugyanakkor annak összeállítása során kontroll funkciót töltenek be, a
vagyonkezelői mérleg-adatokkal szükségszerűen egyezniük kell.”
II/A. 2.
Bejelentkező jelentést (4.kódszámú 1998.01.01 után) köteles küldeni a vagyonkezelő, amennyiben vagyonkezelői jogviszonya keletkezik. Új vagyonkezelői
jogviszony létesítésekor a szerződés megkötésétől/vagyonkezelői jog keletkezésétől számított 30 naptári napon belül.
Változásjelentés (2. kódszámú évközi változás jelentés)
a Vhr. mellékletének II. pont 3. bekezdésében foglaltaknak megfelelően minden tételesen nyilvántartott vagyonelem állami vagyoni körbe történő
bekerülését (beruházás, beszerzés, esetleges fellelés, stb.), kikerülését (értékesítés, káresemény miatti megsemmisülés, selejtezés, térítés nélküli
tulajdonba adás vagyonkezelői körön kívülre stb.), vagyonkezelők közötti mozgását, vagyonkezelői jogának átruházását, valamint a vagyonkezelésben
lévő vagyon nyilvántartott adataiban bekövetkezett változást követően,
a vagyonelem hivatalos értékbecslése esetén a forgalmi értéket a változás bekövetkezését követően haladéktalanul,
ha vagyonkezelő törzsadataiban változás következik be, 8 munkanapon belül.
Évzáró jelentés (3. kódszámú) minden kezelt állami vagyon tárgyév december 31-i állományáról a tárgyévet követő év május 31-ig. Azon vagyonelemek
(részesedések) esetében, ahol a vagyonkezelő a tárgyévet követő év május 31-ig egyéb jogszabályban előírt határidő betartása miatt tényadat szolgáltatására nem
lenne képes, ott az adatközlés határideje a tárgyévet követő év szeptember 30-a.
Megszüntető jelentést (5. kódszámú) kell küldeni megszűnő vagyonkezelői jogviszony esetén haladéktalanul (legkésőbb a vagyonkezelési szerződésben előírt
elszámolással egyidejűleg).
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2. Bejelentkező felület
Itt adható meg a felhasználói azonosító (más néven felhasználónév) és az ahhoz tartozó jelszó, amelyek ellenőrzése után megtörténik a bejelentkezés a
rendszerbe.
Az Adatgyűjtő Portál webes felülete az https://kvk.mnv.hu URL címen keresztül érhető el.

Az „Elfelejtett jelszó” gombra kattintva megnyílik egy felugró ablak.

Itt azt az e-mail címet kell megadni, mely a rendszerben már regisztrált felhasználónál mentésre került.
Helyes e-mail cím megadás esetén levél kerül kiküldésre egy linkkel.
A linkre kattintva megnyílik a Jelszó módosítás felület.
Jelszó megadás és megerősítés után a „Jelszó módosítás” gomb megnyomásával a jelszó módosításra kerül, a hozzá tartozó felhasználónévvel lehet belépni.

2

3. KAÜ felhasználó összekapcsolása az Adatgyűjtő Portál felhasználójával
A bejelentkező felületen a „KAÜ BEJEKENTKEZÉS” gombra kell kattintani, ami elnavigál a KAÜ bejelentkező oldalra.

Az „ÜGYFÉLKAPU” gomb tovább navigál az ügyfélkapus azonosításhoz, ahol a megfelelő KAÜ-s felhasználónév és jelszó párossal kell bejelentkezni.

A Bejelentkezés gombra kattintva a sikeres bejelentkezés után átnavigál az Adatgyűjtő Portál vagyonkataszteri modul bejelentkező felületére.

Itt meg kell adni a Adatgyűjtő Portál vagyonkataszteri modulban létező felhasználó és jelszó párost, amivel a KAÜ azonosítót szeretnénk összekapcsolni.
A bejelentkezés gombra kattintva belépünk a felhasználóval, és az összerendelés megtörténik.
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4. Adatgyűjtő Portál felület menü struktúrájának bemutatása
4.1

Irányítópult

Sikeres bejelentkezés után az irányítópult felülete jelenik meg.
A felhasználó itt tudja kiválasztani a jogosultsága szerint hozzárendelt vagyonkezelők listájából azt az intézményt, amellyel szeretne a későbbiekben dolgozni.
A kiválasztott vagyonkezelőt és részleget a rendszer automatikusan megjegyzi.

4.2

Jelentések menüpont

A rendszerben jelentő vagyonkezelők ezen menüpontban tehetik meg jelentéseiket.
Ebben a menüpontban látható a kiválasztott vagyonkezelőhöz tartozó összes jelentés.
Ha a Kezdőoldalon az Irányítópulton korábban nem volt kiválasztva jelentő vagyonkezelő, akkor az oldal tetején lehet ezt utólag megtenni.
Illetve itt van lehetőség a korábban választott értéket módosítani.

4

4.3

Saját törzsek

Ebben a menüpontba lehetőségünk van a jelentő vagyonkezelőre vonatkozó törzsadatok felvitelére, melyek a későbbi adatlap rögzítések felvitelét gyorsíthatja.
Az alábbi saját törzsek felvitelére van lehetőség ezen menüpont alatt.

4.3.1

Objektum törzs

Funkcionálisan, illetve valamilyen szubjektív szempont alapján összerendelhető vagyonelemek csoportosítására szolgáló menüpont.
A menüponton belül lehetőség nyílik új csoportosítások létrehozására, a meglévők nézegetésére, karbantartására.
Összetartozás jelét, objektum lokális egyedi azonosítóját, összetartozás objektum nevét, objektum megnevezését kötelező kitölteni a felületen.
Az itt felrögzített összetartozás, objektum adatot a tételes mozgás adatlapok leíró adatlap részletén lehet megadni, kiválasztani.
Csak azon objektum tétel törölhető, melyre az adatbázis nem tartalmaz hivatkozást.

4.3.2

Cím törzs

Ezen menüpont a vagyonelemet leíró ismétlődő cím adatok törzsének létrehozására, karbantartása, nézegetésére szolgál.
Az adatlapokon az ismétlődő „cím” adatok automatikus kitöltését biztosítja a vonatkozó cím törzs kiválasztásával.
Ezen funkció használatával az adatlapi rögzítés folyamatát tudjuk felgyorsítani.
Új létrehozása gombra kattintva lehetőségünk nyílik egy új cím adatok törzs felvitelére.
Csak azon cím tétel törölhető, melyre az adatbázis nem tartalmaz hivatkozást.
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4.3.3

Partnerek

Ebben a menüpontban lehetséges nyilvántartani azon partnereket, akik nem szerepelnek az MNV Zrt központi nyilvántartásában, mint vagyonkezelő partner.
Tartalmazza a Partner cégjegyzékszámát, egyéb azonosítóját, a mező kitöltése kötelező.
Magánszemély esetén adható egyéb azonosító lehet pl.: a személyi azonosító szám, személyigazolvány szám stb.
A nem vagyonkezelő partner nevének kitöltése kötelező.
Partner műkődési formáját, meg kell határozni, hogy a partner, mely működési formához tartozik.
A partner cím adatait, melyek választhatók a cím törzsből, illetve szabadon feltölthetők.
A partner bejegyzés (érvényesítés kezdete) és megszűnés dátumát, a partner megalakulásának dátumát meg kell adni, megszűnésekor a megszűnés dátumát
kell kitölteni.

4.3.4

Vagyonelemek

Ha ki van választva vagyonkezelő, akkor a Vagyonelemek menüpont által megjelenített felületen látható az ahhoz tartozó, már létrehozott vagyonelemek
listája.
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4.3.5

Vagyonelem történet

A Saját törzsek -> Vagyonelem történet menüpont alatt elérhető funkció segítségével egy olyan lista érhető el, amelyben az összes vagyonelem megtalálható
és megtekinthető.
Amennyiben a vagyonelem több típusú jelentésben is hozzá lett rendelve, így az alsó navigációs gombokkal lehet lapozni a jelentések között.
Az „EXCEL EXPORT” gombbal a vagyonelem életútja exportálható egy Excel fájlba.

A felületen az egyik sorra kattintva a kijelölt vagyonelem életútja tekinthető meg.
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4.4

Lekérdezések

A rendszerben tárolt adatok lekérdezésére szolgáló felület.

4.4.1






Az alábbi lekérdezések találhatóak meg a jelenleg a rendszerben:
Mérlegsoros kimutatások aktuális vagy évzáró állapotra
Egysoros tételes listák aktuális vagy évzáró állapotra
Teljes élettörténet mozgásonként (2019-es év előtti mozgások kivételével)
Jelentések listája
Teljes vagyonelem számra lista

Későbbiekben ezen lekérdezések bővítésre kerülnek a rendszerben a felhasználói igényeket figyelembe véve.

Lehetőségünk nyílik saját vagy közös használatra elmenteni lekérdezéseket.
Saját használatra elmentett lekérdezés: csak az adott felhasználó számára elérhető visszatöltésre.
Közös használatra elmentett lekérdezés: az adott vagyonkezelő minden felhasználója számára elérhető visszatöltésre.
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5. Vagyonkezelői bejelentkező jelentés (4-es típus)
5.1

Általános tudnivalók

Az MNV Zrt központi adatbázisába beléptetett vagyonkezelők induló állapotát leképző jelentés típus.
Az Adatgyűjtő Portálba kizárólag az MNV tulajdonosi joggyakorlásába eső vagyonkezelt vagyon szerepelhet.
Ezen vagyonelem halmaz meghatározásához a már megkötött vagyonkezelési szerződés, a hatályos 254/2007. (X.4.) Kormány rendelet és az MNV Zrt honlapján
is megtalálható dokumentum, a mindenkori „Szabályzat az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó vagyont érintő Vagyonnyilvántartási
Szabályzatáról, különös tekintettel a vagyonkezeléssel összefüggő adatszolgáltatásokra” adhat segítséget.
A vagyonkezelői bejelentkező jelentés készítés megkezdése előtt ajánlott az MNV vagyonnyilvántartási szakterületével leegyeztetni a felvitelre szánt
vagyonelemek listáját.
Ebben a jelentés típusban kizárólag a vagyonkezelő beléptetése során meghatározott vagyonkezelési jog kezdetének dátumra vonatkozólag lehetséges az
adatlapok felvétele.
A felső sávban található Jelentések menüpontra kattintva megjelenik a korábban kiválasztott vagyonkezelő jelentéseinek listája.
Új vagyonkezelő esetében az alábbi képernyő felület jelenik meg.

Amennyiben a kiválasztott vagyonkezelőhöz csatoltak átadási adatlapot, azt a felület alján látható „Átadó lapok” gomb segítségével hívhatja elő.
A vagyonkezelő részére más vagyonkezelő által átadott adatlapok használatához szükséges egy szerkeszthető bejelentkező vagy tételes évközi változás
jelentésnek lennie.

5.2

Jelentés nyitás

A bal alsó sarokban található
gombra kattintva a felugró ablakban lehet kiválasztani a használni kívánt jelentés típus.
Válasszuk ki az „4 - V.kezelői bejelentkezés 1998.01.01. után „ jelentés típust a legördülő menüből.
Válasszuk a jelentő vagyonkezelőhöz korábban hozzárendelt technikai szerződés azonosítót + gomb segítségével.
Szerződés kiválasztás után a Létrehozás gombra kattintva lenyílik a bejelentkező jelentésünk.
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5.3

Vagyonkezelői bejelentkező jelentésben rögzíthető vagyonelem típusok

Az alsó menüsoron található

gomb megnyomás után egy felfelé gördülő listából kiválasztható a rögzítésre szánt vagyonelem típusa.

Két fő besorolási csoportra bontja a vagyonelemeket az Adatgyűjtő Portál tételesen rögzítendő (egyedi adatlapon) vagyonelemek és összevont adatlapon
(vagyonelem fajta, BTO kód alapján összesített) rögzített vagyonelemek.
A rögzítésre szánt vagyonelemek besorolásához a mindenkori „Szabályzat az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó vagyont érintő
Vagyonnyilvántartási Szabályzatáról, különös tekintettel a vagyonkezeléssel összefüggő adatszolgáltatásokra” dokumentum ad bővebb információt.
Ezen dokumentum elérhető és letölthető az MNV Zrt honlapjáról.
Az alábbi vagyonelem csoportokat lehet tételesen vagy összevont adatlapon jelenteni:

5.4

Vagyonkezelői bejelentkező jelentésben használható mozgáskódok

5.4.1

Tételes adatlapok esetében az alábbi mozgás kódok használhatóak

5.4.2

Összevont adatlapok esetében az alábbi mozgáskódok használhatóak
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6. Tételes lapok évközi változás jelentés (2-es típus)
6.1

Általános tudnivalók

Ebben a jelentés típusban kizárólag a tételesen (egyedi adatlapon) nyilvántartott vagyonelem évközbeni változásait lehetséges lejelenteni.
Amennyiben a kiválasztott vagyonkezelőhöz csatoltak átadási adatlapot azt a felület alján látható „Átadó lapok” gomb segítségével hívhatja elő.
A vagyonkezelő részére más vagyonkezelő által átadott adatlapok használatához szükséges egy szerkeszthető bejelentkező vagy tételes évközi változás
jelentésnek lennie.
A tételes mozgás adatlap mozgás dátumát a változás bekövetkezésének dátuma határozza meg, ezen értéket minden esetben a felhasználó adja meg
manuálisan.

6.2

Tételes évközi változás jelentés nyitása

A bal alsó sarokban található

gombra kattintva a felugró ablakban lehet kiválasztani a használni kívánt jelentés típust.

Válasszuk ki az „2 -Tételes lapok évközi változás jelentés„ jelentés típust a legördülő menüből.
Év mezőnél határozzuk meg, hogy melyik évre vonatkozik a változás jelentésünk.
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6.3

Tételes évközi változás jelentésben használható mozgáskódok

6.3.1

Új vagyonelem bekerülése esetén az alábbi mozgáskódok relevánsak

6.3.2

Meglévő vagyonelemek kivezetés mozgáskódok

6.3.3

Meglévő vagyonelemek növekedés, gyarapodása mozgáskódok

6.3.4

Meglévő vagyonelem csökkenése, vagyonrész értékesítése, átadása mozgáskódok
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7. Aktuális évzáró állapot jelentés (3-as típus)
7.1

Általános tudnivalók

Az adott évre vonatkozó vagyonelemek évzáró állapot (51-es adatlap) lejelentésére szolgáló jelentés.
Évzáró jelentésben új tételes adatlapokat nem lehet rögzíteni.
Tételesen jelentett vagyonelemek évzáró 51-es adatlapjainak generálására van lehetőség.
Kizárólag az összevontan jelentendő vagyonelemekre vonatkozó adatlapokat lehetséges felrögzíteni a december 31. napi állapottal.
A vagyonelemekre vonatkozó értékcsökkenést ebben a jelentés típusban szükséges megadni manuálisan.
Leltári szám és Bruttó értékre vonatkozó módósítás tételes vagyonelem adatlapjának esetében nincs lehetőség, az ilyen jellegű változtatásokat a 2-es típusú
évközi változás jelentésben szükséges megadni.

7.2

Évzáró jelentés nyítása

A bal alsó sarokban található

gombra kattintva a felugró ablakban lehet kiválasztani a használni kívánt jelentés típust.

Válasszuk ki az „3 - Aktuális év végi záró állapot-jelentése„ jelentés típust a legördülő menüből.
Év mezőnél határozzuk meg, hogy melyik évre vonatkozik a változás jelentésünk.
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7.3

Évzáró adatlap (51-es adatlap) generlás menete

Alsó menüsorban található Jelentés menü gomb megnyomása után egy felfelé gördülő menüben található az Automatikus lap generálás funkció gomb.

Felugró ablakban az Igen gombra nyomva legenerálja a tételes adatlapokra vonatkozó 51-es évzáró adatlapokat.

Az alábbi képen látható a legenerálódott tételes adatlapok.
Az összevontan jelentendő vagyonelemekre vonatkozó adatlapokat manuálisan kell felrögzíteni!!!
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8. Vagyonkezelői jogviszony megszűnése, zárójelentés (5 típus)
8.1

Általános tudnivalók

Abban az esetben szükséges ezen jelentés típus használata, amennyiben az érintett vagyonkezelő vagyonkezelési jogviszonya valamilyen okból megszűnik.
Ezen jelentés típus használata előtt feltétlenül konzultájon a Vagyonkezelési szakterületet képviselő kapcsolattartójával.
Megszüntető jelentés készítése után más jellegű jelentést már nem tud készíteni a felhasználó erre az intézményre vonatkozólag.
A vagyonkezelőhöz tartozó vagyonkezelői azonosítója lezáródik a jelentés nyitásánál meghatározott Jelentés dátuma mezőbe beírt dátum értelmében.
Ebben a típusú jelentésben a jogviszony megszűnés pillanatában még a vagyonkezelőnél található korábban tételesen jelentett vagyonelemek átadásáról tud
jelentést adni.

8.2

Jelentés nyitása

A bal alsó sarokban található

gombra kattintva a felugró ablakban lehet kiválasztani a használni kívánt jelentés típust.

Válasszuk ki az „5 Vkez. jogviszony megszűnése, zárójelentés„ jelentés típust a legördülő menüből.
Év mezőnél határozzuk meg, hogy melyik évre vonatkozik a változás jelentésünk.
A jelentés dátuma mezőnél a megszűnés pontos dátumát szükséges megadni.
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8.3

Megszűntető jelentés adatlap generálás

Fontos tudnivaló, amennyiben az adatlap generálás funkciót használjuk az összes tételes vagyonelem adatlapját ezen beállítások alapján generálja le.
Több szereplős megszűntetés esetén az adatlap generálás funkciót ne használja, hanem manuálisan képezze meg az adatlapokat.

8.3.1

Az alábbi mozgáskódok használhatóak az megszűntető jelentés adatlap generálás funkcióban
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9. Adatgyűjtő Portál jogosultsági szerepköreinek bemutatása
9.1



9.1.1

Az Adatgyűjtő Portálban az alábbi jogosultsági szerepkörök választhatóak
Rögzítő
Aláíró

Rögzítői szerepkörrel rendelkező felhasználó bemutatása

Rögzítői szerepkörrel rendelkező felhasználó végzi el az adatlapok felrögzítését.
A rögzítői szerepkörrel rendelkező felhasználó a leellenőrzött adatlapokat véglegesítés céljából tovább küldi az aláírói jogkörrel rendelkező felhasználó részére
aláírásra.
A véglegesítésre küldött jelentéseket a rögzítő felhasználó kizárólag abban az esetben tudja ismét szerkeszteni, amennyiben az aláíró jogkörrel rendelkező
felhasználó azt vissza nyitja szerkesztésre.
Évzáró jelentésben a rögzítő felhasználó tudja kérni az Automatikus lap generálást.
Rögzítő felhasználó nem tud új jelentést kezdeményezni amíg az aláíró felhasználó nem véglegesítette a korábbi jelentését!!!

9.1.2

Aláíró szerepkörrel rendelkező felhasználó bemutatása

Az aláírói szerepkörrel rendelkező ellenőrzés céljából megtekintheti a jelentést.
A rögzítő felhasználó által kezdeményezett véglegesítést jóváhagyhatja vagy vissza nyithatja a jelentést szerkeszthető formába adatlap javítás érdekében.
Aláíró jogkörrel rendelkező felhasználó az adatlapokon módosítani nem tud.
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10. Jelentés ellenőrzés során keletkező hibalista bemutatása
A jelentések ellenőrzése során az alábbi két fajta hiba minősítéssel találkozhat a felhasználó:

10.1

Átnézendő formai hibák

A jelentés véglegesítését nem gátolja.
Figyelmeztető hibaüzenet, ami eseti döntést igényel a felhasználó részéről.

10.2

Javítandó hibák

Olyan jellegű hiba, ami valamilyen logikai összerendelésből adódóan a jelentés mentését gátolja.
Ilyen hiba lehet még valamelyik kötelezően megadandó mező kitöltésének hiánya.

10.3

Hibalista

Jelentés/Jelentés ellenőrzés menüpontra kattintva a felület leellenőrzi a felrögzített adatlapokat.
A hiba minősítő ablak egy felugró ablak formájában megjelenik a felhasználó részére.
A felhasználónak lehetősége van a megjelenő hibalistát exportálni Excel formátumba.
Ezen hibalisták információ tartalma a későbbiekben bővítve lesznek a jelentkező hibák egyszerűbb beazonosítása érdekében.
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11. Adatlap felrögzítés menete típuspéldákon keresztül
11.1

Földterület (tételes nyilvántartás) adatlap rögzítése VK. bejelentkező jelentésben

11.1.1 Tételes mozgás adatok
Vagyonkezelői bejelentkező jelentés esetében a mozgás dátumát a felületen a vagyonkezelési jog kezdet dátum határozza meg.
A fenti megkötés miatt ebben a típusú jelentésben a mozgás dátuma egy származtatott érték és felületen nem módosítható.

A bekeretezett mezőkben meghatározásra került a földterület bekerülésére vonatkozó információk megadása.
A tovább gomb megnyomása után képződik meg a vagyonelemhez tartozó további adatlapok.
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11.1.2 Számviteli adatok
Számviteli értékeket ezer forintban szükséges felrögzíteni!
A bekeretezett mezők kitöltése után a mentés gombra nyomva az adatlap rögzítésre kerül.
Az ellenőrzés gomb megnyomásával a felület ellenőrzi az eddig felrögzített adatokat.

11.1.3 Cím adatok

A Cím azonosító mezőben kiválasztható a Saját Törzsek/Cím menüpont alatt korábban felrögzített cím törzs.
Ebben az esetben a felület átemeli a Saját Törzsek/Cím menüpont alatt berögzített cím adatokat.
Amennyiben nem használjuk a cím törzs funkcionalitást lehetőségünk van mezőkben manuálisan felrögzíteni a földterületre vonatkozó cím adatokat.
A jellemző mezők kitöltése után a mentés gombra nyomva az adatlap rögzítésre kerül.
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11.1.4 Tulajdoni adatok
Itt szükséges rögzíteni a földterületre vonatkozó tulajdoni adatokat.
A jellemző mezők kitöltése után a mentés gombra nyomva az adatlap rögzítésre kerül.

11.1.5 Leíró adatok
Itt szükséges a felrögzítésre szánt földterület leíró adatainak megadása.
Lehetőségünk van az összetartozási objektum megjelölésére az adatlapon, mely korábban a Saját Törzsek/Objektum törzs menüpont alatt került rögzítésre.
Összetartozási objektum kiválasztásához az „Önálló vagyonelem” mezőből a jelölést szükséges kivenni.
A jellemző mezők kitöltése után a mentés gombra nyomva az adatlap rögzítésre kerül.
Az ellenőrzés gomb megnyomásával a felület ellenőrzést végez az eddig felrögzített adatokra.
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11.1.6 Művelési ág alrészlet
Az adatlap csak abban esetben tölthető, ha a rögzített vagyonelemre a „F/0999 - Több művelési ág ( alrészletek )” vagyonelem fajta lett kiválasztva.
A példa esetében ezt a program automatikusan generálja és nem szerkeszthető.
A jellemző mezők kitöltése után a mentés gombra nyomva az adatlap rögzítésre kerül.

11.1.7 Jogi tény
Itt lehetséges felrögzíteni a földterületre vonatkozó Jogi tény bejegyzéseket.
Az

gomb megnyomásával tudunk új jogi tény bejegyzést készíteni a rögzítendő vagyonelemhez.

Amennyiben a földterülethez nem tartozik jogi tény bejegyzés a felületet nem szükséges kitölteni.
A jellemző mezők kitöltése után a mentés gombra nyomva az adatlap rögzítésre kerül.
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11.2. Épület (tételes nyilvántartás) adatlap rögzítése VK. bejelentkező jelentésben
11.2.1 Tételes mozgás adatok
Vagyonkezelői bejelentkező jelentés esetében a mozgás dátumát a felületen a vagyonkezelési jog kezdet dátum határozza meg.
A fenti megkötés miatt ebben a típusú jelentésben a mozgás dátuma egy származtatott érték és a felületen nem módosítható.
A jellemző mezők kitöltése után a mentés gombra nyomva az adatlap rögzítésre kerül.

11.2.2 Számviteli adatok
Számviteli értékeket ezer forintban szükséges felrögzíteni!
A jellemző mezők kitöltése után a mentés gombra nyomva az adatlap rögzítésre kerül.
Az ellenőrzés gomb megnyomásával a felület ellenőrzi az eddig felrögzített adatokat.
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11.2.3 Cím adatok
A Cím azonosító mezőben kiválasztható a Saját Törzsek/Cím menüpont alatt korábban felrögzített cím törzs.
Ebben az esetben a felület átemeli a Saját Törzsek/Cím menüpont alatt berögzített cím adatokat.
Amennyiben nem használjuk a cím törzs funkcionalitást lehetőségünk van a mezőkben manuálisan felrögzíteni a földterületre vonatkozó cím adatokat.
A jellemző mezők kitöltése után a mentés gombra nyomva az adatlap rögzítésre kerül.

11.2.4 Tulajdoni adatok
Itt szükséges rögzíteni az épületre vonatkozó tulajdoni adatokat
Az ellenőrzés gomb megnyomásával a felület ellenőrzi az eddig felrögzített adatokat.
A jellemző mezők kitöltése után a mentés gombra nyomva az adatlap rögzítésre kerül.
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11.2.5 Leíró adatok
Itt szükséges rögzíteni az épületre vonatkozó leíró adatokat.
Lehetőségünk van az összetartozási objektum megjelölésére az adatlapon.
Összetartozási objektum kiválasztásához az „Önálló vagyonelem” mezőből a jelölést szükséges kivenni.
A jellemző mezők kitöltése után a mentés gombra nyomva az adatlap rögzítésre kerül.
Az ellenőrzés gomb megnyomásával a felület ellenőrzést végez az eddig felrögzített adatokra.

11.2.6 Jogi tények
Itt lehetséges felrögzíteni az épületre vonatkozó Jogi tény bejegyzéseket.
Az

gomb megnyomásával tudunk új jogi tény bejegyzést készíteni a rögzítendő vagyonelemhez.

Amennyiben az épülethez nem tartozik jogi tény bejegyzés a felületet nem szükséges tölteni.
A jellemző mezők kitöltése után a mentés gombra nyomva az adatlap rögzítésre kerül.
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11.3

Gépek, eszközök, berendezések tételes adatlap rögzítése VK. bejelentkező jelentésben

11.3.1 Tételes mozgás adatok
Adatlap felrögzítés előtt kérem tájékozódjon a jellenleg hatályos a „Szabályzat az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó vagyont érintő
Vagyonnyilvántartási Szabályzatáról, különös tekintettel a vagyonkezeléssel összefüggő adatszolgáltatásokra” dokumentumban meghatározott
értékhatárokról.
Vagyonkezelői bejelentkező jelentés esetében a mozgás dátumát a felületen a vagyonkezelési jog kezdetének dátumával határozza meg.
A fenti megkötés miatt ebben a típusú jelentésben a mozgás dátuma egy származtatott érték és felületen nem módosítható.
A jellemző mezők kitöltése után a mentés gombra nyomva az adatlap rögzítésre kerül.

11.3.2. Számviteli adatok
Számviteli értékeket ezer forintban szükséges felrögzíteni!
Az ellenőrzés gomb megnyomásával a felület ellenőrzést végez az eddig felrögzített adatokra.
A jellemző mezők kitöltése után a mentés gombra nyomva az adatlap rögzítésre kerül.
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11.3.3 Leíró adatok
Itt szükséges rögzíteni a vagyonelemre vonatkozó leíró adatokat.
A jellemző mezők kitöltése után a mentés gombra nyomva az adatlap rögzítésre kerül.
Az ellenőrzés gomb megnyomásával a felület ellenőrzést végez az eddig felrögzített adatokra.

11.3.4 Jogi tények
Itt lehetséges felrögzíteni a vagyonelemre vonatkozó Jogi tény bejegyzéseket.
Az

gomb megnyomásával tudunk új jogi tény bejegyzést készíteni a rögzítendő vagyonelemhez.

Amennyiben a járműhöz nem tartozik jogi tény bejegyzés a felületet nem szükséges tölteni.
A jellemző mezők kitöltése után a mentés gombra nyomva az adatlap rögzítésre kerül.
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11.4

Gépek, eszközök, berendezések összevont adatlap

11.4.1 Összevont mozgás adatok
Adatlap felrögzítés előtt kérem tájékozódjon a jellenleg hatályos a „Szabályzat az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó vagyont érintő
Vagyonnyilvántartási Szabályzatáról, különös tekintettel a vagyonkezeléssel összefüggő adatszolgáltatásokra” dokumentumban meghatározott
értékhatárokról.
Amennyiben a rögzítésre szánt vagyonelemek egyedi bruttó értéke nem éri el az aktuális értékhatár megkötést, akkor vagyonelemeket nem egyedi adatlapon
hanem egy összevont adatlapon szükséges jelenteni.
Összevont adatlapot a Vagyonkezelői bejelentkező jelentésben (4-es típus) és az Aktuális év végi záró állapot jelentésben (3-as típus) lehetséges rögzíteni.
Ezen példa esetében a Vagyonkezelői bejelentkező jelentésben a mozgás dátuma megegyezik a jelentő vagyonkezelőre vonatkozólag korábban meghatározott
vagyonkezelési jog kezdet dátumával.
A fenti megkötés miatt ebben a típusú jelentésben a mozgás dátuma egy származtatott érték és felületen nem módosítható.
A jellemző mezők kitöltése után a mentés gombra nyomva az adatlap rögzítésre kerül.

11.4.2 Számviteli adatok
Számviteli értékeket ezer forintban szükséges felrögzíteni!
Az ellenőrzés gomb megnyomásával a felület ellenőrzést végez az eddig felrögzített adatokra.
Az összevont adatlapon kezelendő vagyonelemekre jellemző mezők kitöltése után a mentés gombra nyomva az adatlap rögzítésre kerül.
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11.5

Járművek tételes adatlap felrögzítés lépései

11.5.1 Tételes mozgás adatlap
Adatlap felrögzítés előtt kérem tájékozódjon a jellenleg hatályos a „Szabályzat az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó vagyont érintő
Vagyonnyilvántartási Szabályzatáról, különös tekintettel a vagyonkezeléssel összefüggő adatszolgáltatásokra” dokumentumban meghatározott
értékhatárokról.
Vagyonkezelői bejelentkező jelentés esetében a mozgás dátumát a felületen a vagyonkezelési jog kezdet dátuma szerint határozza meg.
A fenti megkötés miatt ebben a típusú jelentésben a mozgás dátuma egy származtatott érték és felületen nem módosítható.
A jellemző mezők kitöltése után a mentés gombra nyomva az adatlap rögzítésre kerül.

11.5.2 Számviteli adatok
Számviteli értékeket ezer forintban szükséges felrögzíteni!
Az ellenőrzés gomb megnyomásával a felület ellenőrzést végez az eddig felrögzített adatokra.
A jellemző mezők kitöltése után a mentés gombra nyomva az adatlap rögzítésre kerül.
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11.5.3 Leíró adatok
Itt szükséges rögzíteni a járműre vonatkozó leíró adatokat.
A jellemző mezők kitöltése után a mentés gombra nyomva az adatlap rögzítésre kerül.
Az ellenőrzés gomb megnyomásával a felület ellenőrzést végez az eddig felrögzített adatokra.

11.5.4 Jogi tények

Itt lehetséges felrögzíteni a járműre vonatkozó Jogi tény bejegyzéseket.
Az

gomb megnyomásával tudunk új jogi tény bejegyzést készíteni a rögzítendő vagyonelemhez.

Amennyiben a járműhöz nem tartozik jogi tény bejegyzés a felületet nem szükséges tölteni.
A jellemző mezők kitöltése után a mentés gombra nyomva az adatlap rögzítésre kerül.
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11.6

Járművek összevont adatlap felrögzítés lépései

11.6.1 Összevont mozgás adatok
Adatlap felrögzítés előtt kérem tájékozódjon a jellenleg hatályos a „Szabályzat az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó vagyont érintő
Vagyonnyilvántartási Szabályzatáról, különös tekintettel a vagyonkezeléssel összefüggő adatszolgáltatásokra” dokumentumban meghatározott
értékhatárokról.
Amennyiben a rögzítésre szánt vagyonelemek egyedi bruttó értéke nem éri el az aktuális értékhatár megkötést, akkor vagyonelemeket nem egyedi adatlapon
hanem egy összevont adatlapon szükséges jelenteni.
Összevont adatlapot a Vagyonkezelői bejelentkező jelentésben (4-es típus) és az Aktuális év végi záró állapot jelentésben (3-as típus) lehetséges rögzíteni.
Ezen példa esetében a Vagyonkezelői bejelentkező jelentésben a mozgás dátuma megegyezik a jelentő vagyonkezelőre vonatkozólag korábban meghatározott
vagyonkezelési jog kezdet dátumával.
A fenti megkötés miatt ebben a típusú jelentésben a mozgás dátuma egy származtatott érték és felületen nem módosítható.
A jellemző mezők kitöltése után a mentés gombra nyomva az adatlap rögzítésre kerül.

11.6.2 Számviteli adatok
Számviteli értékeket ezer forintban szükséges felrögzíteni!
Az ellenőrzés gomb megnyomásával a felület ellenőrzést végez az eddig felrögzített adatokra.
Az összevont adatlapon kezelendő vagyonelemekre jellemző mezők kitöltése után a mentés gombra nyomva az adatlap rögzítésre került.
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11.7

Beruházás útján keletkezett új vagyonelem (06-os mozgás kód)

Ezt a mozgáskódot akkor szükséges használni, amennyiben évközi beruházás esetén új vagyonelem jön létre.

11.7.1 Tételes mozgás adatok
Mozgás dátum mező definiálja a változás bekövetkezésének idejét.
A bekeretezett mezők kötelezően töltendőek ezen mozgás kód használata során.

11.7.2 Számviteli adatok
Számviteli értékeket ezer forintban szükséges felrögzíteni!
Az ellenőrzés gomb megnyomásával a felület ellenőrzést végez az eddig felrögzített adatokra.
A jellemző mezők kitöltése után a mentés gombra nyomva az adatlap rögzítésre kerül.
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11.7.3 Leíró adatok
Itt szükséges rögzíteni a vagyonelemre vonatkozó leíró adatokat.
A jellemző mezők kitöltése után a mentés gombra nyomva az adatlap rögzítésre kerül.
Az ellenőrzés gomb megnyomásával a felület ellenőrzést végez az eddig felrögzített adatokra.

11.7.4 Jogi tények adatlap
Itt lehetséges felrögzíteni a vagyonelemre vonatkozó Jogi tény bejegyzéseket.
Az

gomb megnyomásával tudunk új jogi tény bejegyzést készíteni a rögzítendő vagyonelemhez.

Amennyiben a vagyonelemhez nem tartozik jogi tény bejegyzés, akkor a felületet nem szükséges tölteni.
A 84-es jogit szempont kód használata esetén az alábbi jellemző mezők kitöltése kötelező.
Mentés gombra nyomva az adatlap rögzítésre kerül.
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11.8

Térítés nélküli vagyonelem átadás másik V.kezelőnek (12-es mozgás kód)

Ezt a mozgáskódot akkor szükséges használni, amennyiben térítés nélkül szeretnénk más vagyonkezelőnek átadni a korábban tételesen nyilvántartott
vagyonelemet.

11.8.1 Tételes mozgás adatok
Mozgás dátum mező definiálja a változás bekövetkezésének idejét.
A bekeretezett mezők kötelezően töltendőek ezen mozgás kód használata során.
V.elem az. mezőnél szükséges kiválasztani az átadásra szánt vagyonelemet, melynek korábban felrögzített adatait kitölti a felület.
Átadó/átvevő vk. mezőnél az átvevő vagyonkezelőt kötelező megadni.

11.8.2 Számviteli adatok

12-es mozgáskód esetén a szükséges megadni a kivezetés pillanatáig elszámolt értékcsökkenés mértékét.
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11.8.3 Leíró adatok
Kivezetés előtt a vagyonelemre vonatkozó állag állapotot meghatározó mezők aktualizálása ajánlott.

11.8.4 Jogi tények adatlap
Kivezetés előtt lehetőségünk van a vagyonelemre vonatkozó jogi tény bejegyzések esetleges törlésére.
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11.9

Meglévő vagyonelem gyarapodása beruházás miatt (36-os mozgás kód)

Meglévő vagyon gyarapodása beruházás miatti változás jelentés.

11.9.1 Tételes adatok
Mozgás dátum mező definiálja a változás bekövetkezésének idejét.
A bekeretezett mezők kötelezően töltendőek ezen mozgás kód használata során.
V.elem az. mezőnél szükséges kiválasztani az átadásra szánt vagyonelemet, melynek korábban felrögzített adatait kitölti a felület.

11.9.2 Számviteli adatok
Meglévő vagyonelem beruházás miatti gyarapodása esetén a számviteli adatok adatlapon az aktuális bruttó érték mezőbe a ráaktiválás utáni bruttó értéket
szükséges megadni.
A bruttó érték változás mezőt a felület automatikusan kiszámolja az aktuális bruttó érték és az előző bruttó érték mező különbségéből.
A nettó értéket is a bruttó érték változás mértékével szükséges megnövelni.
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11.9.3 Cím adatok
36-os mozgáskód használata esetén a korábban jelentett címadatok nem változnak.

11.9.4 Tulajdoni adatok

36-os mozgáskód használata esetén a korábban jelentett tulajdoni adatokat aktualizálni szükséges.

11.9.5 Leíró adatok
36-os mozgáskód használata esetén a korábban jelentett leíró adatokat aktualizálni szükséges.
Vagyonelemre vonatkozó állag állapot és az állag megállapítás dátuma mezőket érdemes frissíteni.
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11.10 Nyilv., leltári szám módosítás évközi jelentése (411-es mozgás kód)
Meglévő vagyonelem nyilvántartási/leltáriszám változás lejelentésre szolgáló mozgáskód
Mozgás dátum mező definiálja a változás bekövetkezésének idejét.
V.elem az. mezőnél szükséges kiválasztani az átadásra szánt vagyonelemet, melynek korábban felrögzített adatait kitölti a felület.
Ezen mozgás kód használata során kizárólag a tételes mozgás adatlapján található nyilvántartási/leltáriszám mezőt lehetséges módosítani.

11.11 Kincstári vagyon évközi adatváltozásának jelentése (41-es mozgás kód)
A 41 es mozgás kód segítségével lehetséges a vagyonelem általános leíró adatainak változását lejelenteni, pl. a vagyonelemre címére vonatkozó adatokat.
A nyilvántartási/leltáriszám és a számviteli értékeket ezzel a mozgáskóddal nem lehetséges módosítani.
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11.12 Selejtezés (15-ös mozgás kód)
Korábban tételesen jelentett adatlap selejtezésére szolgáló mozgáskód

11.12.1 Tételes adatok
Mozgás dátum mező definiálja a változás bekövetkezésének idejét.
A bekeretezett mezők kötelezően töltendőek ezen mozgás kód használata során.

11.12.2 Leíró adatok
Selejtezés során a Leíró adatok adatlapon az állag állapotra vonatkozó mezők aktualizálása javasolt.
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12. Korábban felrögzített lezárt adatlap javítása, sztornó menete
Általános tudnivaló
Korábbi jelentésben lezárt adatlap sztornózására, javítására a 99-es mozgás kódot kell használni.
Adott évre és adott jelentés típusban korábban lejelentett adatlap kizárólag ugyanarra az évre nyitott azonos típusú jelentésben történhet.
Például 2020-as évzáróban korábban lejelentett évzáró adatlapot kizárólag egy új 2020 -as évre vonatkozó évzáró jelentésben lehetséges sztornózni.
Fontos tudnivaló, hogy csak a javításra ítélt korábban lejelentett adatlapokat szükséges sztornózni!!!
A vagyonelemekhez tartozó mozgás adatlapok egymásra hivatkozva alkotnak egy idősor láncot, ezért a javításhoz az idősorban szükséges vissza felé haladva
sztronózni a javításra szánt mozgás adatlapokat.
Nem lehetséges az idősor lánc elejét javítani anélkül, hogy a későbbi dátum paraméterrel rendelkeződ mozgás adatlapokat előtte nem sztornóztuk a 99-es mozgás
kód segítségével.
Több évre kiterjedő vagyonelem adatlap javítás előtt javasolt felvenni a kapcsolatot az adatszolgáltatást támogató Vagyonkezelői Kontakt Center munkatársaival.

Javítás menete
Adat eltérés pontos időpillanatának beazonosítása a lekérdezések, felületen berögzített adatlapok ellenőrzésével történik.
Az adat eltérés pontos helyének és időpontjának beazonosítása után sztornózásra szánt új jelentés nyitása.
A sztornózó adatlapok megképzését egészen az eltérés időpontjáig szükséges megtenni.
Tételes évközi változás adatlapokat szeretnénk sztornózni, akkor a sztornózó adatlap megképzése során a 99-es mozgás kód kiválasztása után a korábbi adatlap
mozgás dátumát is szükséges megadni.
Amennyiben a sztornózni kívánt vagyonelemnek az adott évben több évközi mozgása is volt ami javításra szorul, akkor annyiszor kell megismételni az előző
műveletet ameddig az idősorban a végére nem ér.
Miután a korábban hibásan lejelentett adatlapok sztornózásra kerültek, a javítandó vagyonelemre vonatkozó mozgás adatlapok ismételt felrögzítése szükséges a
helyes, javított adatokkal.

13.

99-es mozgáskód használata tételes és összevont vagyonelem esetén

13.1

Tételes adatlap sztornózása évközi jelentésből

Évközi jelentésben fokozottan figyeljenek arra, hogy a jelentés dátumánál a sztornózandó mozgás dátumát adjuk meg.
Korábban lejelentett tételes adatlap sztornó esetén a 99-es mozgáskód megadása után a vagyonelem azonosító mezőből ki kell választani a sztornózni kívánt
vagyonelemet.
A tovább gomb, majd a mentés gomb megnyomására megképződik a sztornó adatlap.
A megképződött adatlappal további teendő nincs.
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13.2

Tételes adatlap sztornózása évzáró jelentésből

Korábban lejelentett tételes adatlap sztornó esetén a 99-es mozgáskód megadása után a vagyonelem azonosító mezőből ki kell választani a sztornózni kívánt
vagyonelemet.

A tovább gomb, majd a mentés gomb megnyomására megképződik a sztornó adatlap.
A megképződött adatlappal további teendő nincs.
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13.3 Összevont adatlap sztornózása
Összevont adatlap sztornó esetén a 99-es mozgáskód megadása után a vagyonelem azonosító mezőből ki kell választani a sztornózni kívánt vagyonelemet.
Továbbá előző lap hivatkozás mezőnél is szükséges megadni, hogy melyik adatlap hivatkozás vonatkozott a sztornózandó vagyonelemre.

A tovább gomb megnyomására megképződik a sztornó adatlap.
A megképződött adatlappal további teendő nincs.
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