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Figyelem! Az 3/a és 3/b táblázatok tételsorait csak a MOL és a megyei és települési önkormányzati levéltárak  
töltsék ki!  Egyéb levéltárak csak az „Összesen kiadás” és  „Összesen bevétel”  sorokat (171. és 185. sorok)  
töltsék ki! 
 
 
3/a. A levéltár gazdálkodásának főbb adatai a tárgyévben – kiadások (9) 
Ssz. Kiadások megnevezése Tényleges teljesítés 

(ezer Ft) 
162. Személyi juttatások 1553 
163. Munkaadót terhelő járulékok 512 
164. Dologi kiadások 3006 
165. Pénzeszköz-átadás, egyéb támogatás 0 
166. Felújítás 0 
167. Beruházás 5547 
168. Pénzügyi befektetések 0 
169. Hitelek, kölcsönök, értékpapírok vásárlása, beváltása 0 
170. Pénzforgalom nélküli, valamint kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 13 
171. Összes kiadás: 10631 

 
 
 
3/b. A levéltár gazdálkodásának főbb adatai a tárgyévben – bevételek (10) 
Ssz. Bevételek megnevezése Tényleges teljesítés 

(ezer Ft) 
172. A fenntartó szervtől kapott intézményi támogatás 10631 
173. Alaptevékenység bevételei 0 
174. Alaptevékenység egyéb bevételei 0 
175. Intézmény egyéb sajátos bevételei 0 
176. Vállalkozási bevétel 0 
177. Kamatbevételek, általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 0 
178. Működési átvett pénzeszközök 0 
179. Felhalmozási átvett pénzeszközök 0 
180. Pénzügyi befektetések bevételei 0 
181. Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése 0 
182. Hitelek, értékpapírok, kölcsönök bevételei 0 
183. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 0 
184. Pénzforgalom nélküli bevétel 0 
185. Összes bevétel: 10631 
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