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Államháztartási szakterület 

 

1. Aktuális számviteli kérdések (2 kredit) 

1.1.  Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. 

(I. 11.) Korm. rendelet módosítása (1 kredit) 
 

A) 2016-tól alkalmazandó változások  

Beszámolási kötelezettség 

 áttérés a forint értékben történő beszámolásra  

 megszűnik a költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás (7. melléklet 

hatályon kívül kerül – beszámoló 14. űrlap) 

Eredménykimutatás  

 osztalék elszámolás 

Beszámoló leadása, jóváhagyása, megküldése  

 a beszámoló feltöltésénél teljes főkönyvi kivonat feltöltési kötelezettség  

Költségvetési számvitel   

 a megszűnés fordulónapján meglévő pénzeszközök pénzforgalom nélküli tételként 

történő elszámolásának módosítása  

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított ellátásokról szóló 

adatszolgáltatás (4. Melléklet) 

 az 5. pont szerint kifizetett támogatások módosítása  

Kiegészítő tájékoztató adatok (10. melléklet) 

 2-4. pontok hatályon kívül kerül (munkáltató által levont és átutalt járulékok, 

kifizetőhelyi tájékoztató adatok) 

Rovatrend (15. melléklet) 

 változás a K501. és a K511. rovatok leírásában  

Egyéb pontosítások   

 az egyéb ráfordítások, különféle egyéb ráfordítások és pénzügyi műveletek egyéb 

ráfordításai között elszámolt tételek pontosítása  

 vagyonkimutatás pontosítása  

 2. melléklet 17. pontjának módosítása  
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 16. mellékletben a 842. könyvviteli számla elnevezésének pontosítása  

 17. melléklet 1. pont a) alpontjának pontosítása (Áhsz. 36. § (2) bekezdés szerinti 

esetek miatt) 

B) 2017. január 1-től alkalmazandó változások  

Eredménykimutatás  

 egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 

módosítása (az Szt. származékos ügyletekkel kapcsolatos változása miatt) 

 a pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételek módosítása (az Szt. 

származékos ügyletekkel kapcsolatos változása miatt)  

 fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások módosítása (az Szt. származékos 

ügyletekkel kapcsolatos változása miatt) 

 pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai módosítása (az Szt. származékos ügyletekkel 

kapcsolatos változása miatt)  

Beszámoló leadása, jóváhagyása, megküldése  

 a Kincstár által elfogadott beszámoló irányító szerv részére történő megküldési 

határidejének módosítása  

Pénzügyi számvitel 

 a szakfeladat és a 6-7. számlaosztály kötelező használatának megszüntetése 

Könyvviteli zárlat 

 negyedéves zárlat módosítása  

Rovatrend (15. melléklet) 

 változás a K353., K5022. és K93. rovatok leírásában  

 változás a B113., B21., B4082. és B83. rovatok leírásában 

Kötelező egyezőségek (17. melléklet) 

 a pénzeszközök egyeztetésének módosulása [4. pont a) és b) alpontok] 
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1.2. Egyes fontosabb számviteli feladatok (1 kredit) 

Pénzeszközök egyeztetése az Áhsz. 17. melléklet 4. pont a) és b) alpontja 

szerint  

 a 32-33. számlacsoportban található pénzeszközök egyeztetése 

 a 33. számlacsoportba tartozó számlák tárgyidőszaki forgalmával történő 

korrekciók 

 a 361. és 363. számlacsoportba tartozó számlák tárgyidőszaki forgalmával 

történő korrekciók 

 a 364. számlacsoportba tartozó számlák tárgyidőszaki forgalmával történő 

korrekciók 

 a 365. számlacsoportba tartozó számlák tárgyidőszaki forgalmával történő 

korrekciók 

 a 366. és 367. számlacsoportba tartozó számlák tárgyidőszaki forgalmával 

történő korrekciók 

 a 8552. és 9352. számlák tárgyidőszaki egyenlegével történő korrekciók 

 a 31. számlacsoportban található lekötött bankbetétek egyeztetése 

 a 318. számlák tárgyidőszaki forgalmával történő korrekciók 

 a 8551. és a 9351. számlák tárgyidőszaki egyenlegével történő korrekciók 

A külföldi pénzértékre szóló mérlegtételek mérlegfordulónapi értékeléséből 

keletkező árfolyam-különbözetek az Áhsz. 21. § (10) bekezdése szerint  

 egyéb eszközök összevont értékelésének árfolyam-különbözete 

 részesedések értékelésének árfolyam-különbözete  

 értékpapírok értékelésének árfolyam-különbözete 

 követelések értékelésének (követelés jellegű sajátos elszámolások is) 

árfolyam-különbözete 

 egyéb sajátos elszámolások értékelésének árfolyam-különbözete 

 aktív időbeli elhatárolások értékelésének árfolyam-különbözete 

 egyéb pénzeszközök értékelésének összevont árfolyam-különbözete 

 valutapénztár értékelésének árfolyam-különbözete 

 devizaszámlán levő deviza értékelésének árfolyam-különbözete  
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 devizás lekötött bankbetétek árfolyam-különbözete 

 kötelezettségek (kötelezettség jellegű sajátos elszámolások is) összevont árfolyam-

különbözete  

 passzív időbeli elhatárolások összevont árfolyam-különbözete  

Konzultáció 
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2. Az államháztartáshoz kapcsolódó jogi szabá-

lyozás változása  (2 kredit) 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról szóló 

2016. évi XVII. törvény és az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása 

A költségvetési szerv alapítása, irányítása, felügyelete, szervezete, működése 

és képviselete 

 a költségvetési szerv belső szabályzataira vonatkozó rendelkezések pontosítása 

A költségvetés előkészítése és elfogadása 

 a rendkívüli kormányzati intézkedésre szolgáló tartalék felhasználásának szabályai 

 a fejezeti stabilitási tartalékra vonatkozó szabályok 

A költségvetés elfogadását követő feladatok 

 kincstári költségvetés – elemi költségvetés 

Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés 

 szabad előirányzatot meghaladó mértékű, vagy tárgyévi előirányzat hiányában történő 

kötelezettségvállalás engedélyezése 

 több év, vagy költségvetési éven túli év előirányzatát terhelő kötelezettségvállalás 

szabályai 

 az elektronikus aláírás alkalmazhatóságának kiterjesztése 

 a költségvetési felügyelő jogkörei 

A gazdálkodás sajátos szabályai 

 az átlátható szervezetekkel történő szerződéskötés követelményének kiterjesztése az 

önkormányzati alrendszerre 

 a központi költségvetést közvetlenül megillető bevételek beszedésének szabályai 

 az állam tulajdonában álló gazdasági társaságok tőkeemelése 

A támogatások 

 a támogatás formája 

 biztosítéknyújtási kötelezettség alóli mentesülés 

 kedvezményezettet terhelő beszámolási kötelezettség szabályai 

 a támogatás jogosulatlan igénybevételének jogkövetkezményei 
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A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 

támogatása 

 a beszámolók módosítása, önellenőrzési pótlék 

A kincstári ellenőrzés 

 kincstári ellenőrzés alapján készítendő intézkedési terv 

A Kincstár által vezetett számlák 

 felmentés a számlavezetési kötelezettség alól 

 állampapírok vásárlása 

A központi alrendszer finanszírozása 

 előirányzat-felhasználási keret, előirányzat-felhasználási terv 

A törzskönyvi nyilvántartás 

 a Kincstár eljárásával kapcsolatos egyes részletszabályok változása 

Adatszolgáltatási kötelezettségek 

 likviditási terv, adatszolgáltatás a központi és az önkormányzati alrendszerben 

 az önkormányzatokkal szemben az adatszolgáltatás elmulasztása esetén kiszabható 

bírság 

 egyes adatszolgáltatási kötelezettségek változása 

Konzultáció 


