
Könyvviteli szolgáltatást végzők 
továbbképzése   2017. év

Államháztartási szak 

4 kredit

1Szentirmainé Holi Gabriella

1. Aktuális számvitel

1.1  A 4/2013. (I.11.) kormányrendelet és 
38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosítása 
(1) 

1.2  Egyes fontosabb számviteli feladatok és 
elszámolások (1)
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2. Államháztartáshoz kapcsolódó jogi 
szabályozás változásai

Az Áht. Módosításáról szóló 2016. évi XVII. 
Törvény és az Ávr. Módosítása (2)
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Aktuális számvitel

4/2013. (I.11.) Kormányrendelet módosításai

• 2016. évtől alkalmazandó változtatások

• 2017. évtől alkalmazandó változtatások
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4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

• 307/2013. (VIII. 14.) Korm. rendelet 

• 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

• 23/2014. (II. 6.) Korm. rendelet

• 159/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet

• 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet

• 397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

• 20/2015. (II. 17.) Korm. rendelet

• 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

• 157/2015. (VI. 25.) és 175/2015. (VII. 7.) korm. rendelet

• 402/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet

• 417/2015. (XII. 23.) korm. rendelet
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4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

• 206/2016. (VII. 21.) korm. rendelet

• 217/2016. (VII. 22.) Korm. Rendelet

• 351/2016. (XI. 28.) korm. Rendelet

• 499/2016. (XII. 28.) korm. rendelet
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38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

• 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 

• 37/2014. (XII. 10.) NGM Rendelet

• 34/2015. (XII. 16.) NGM Rendelet

• 49/2016. (XII.8.) NGM rendelet
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68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet

• 43/2014. (XII. 30.) NGM Rendelet

• 9/2015. (III. 31.) NGM Rendelet

• 24/2015. (IX. 10.) NGM rendelet

• 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet
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2016. évi módosítások

Beszámolási kötelezettség
• A  könyvek zárását követően bizonylatokkal, 

szabályszerű könyvvezetéssel, a rendelet 
szabályai szerint folyamatosan vezetett részletező 
nyilvántartásokkal, a könyvviteli zárlat során 
készített főkönyvi kivonattal, valamint leltárral 
alátámasztott éves költségvetési beszámolót kell 
készíteni.

• Az éves költségvetési beszámolót a rendelet 
szerinti formában, magyar nyelven, forintban kell 
elkészíteni.
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Éves beszámoló tartalma:

Költségvetési számvitelből
a) költségvetési jelentés,

b) maradvány kimutatás,

c)15 adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott 
tisztségviselők összetételéről,

d)16 adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított 
egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről,

e) önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó 
elszámolások,

Pénzügyi számvitelből
a) mérleg,

b)17 eredménykimutatás, és

c)18

d) kiegészítő melléklet.
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Eredménykimutatás 
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Eredménykimutatás sémája 2016-tól 

01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű 
bevételei

03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)

04. Saját termelésű készletek állományváltozása

05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05)

06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08+09)
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10. Anyagköltség

11. Igénybe vett szolgáltatások értéke

12. Eladott áruk beszerzési értéke

13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

IV. Anyagjellegű ráfordítások (10+11+12+13)

14. Bérköltség

15. Személyi jellegű egyéb kifizetések

16. Bérjárulékok

V. Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16) 

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

A) Tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII.)
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17. Kapott (járó) osztalék és részesedés

18. Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) 
árfolyamnyeresége

- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) 
árfolyamnyeresége

VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)

22. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

23. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, 
árfolyamveszteségek

24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

25. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése

- ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése

26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) 
árfolyamvesztesége

- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) 
árfolyamvesztesége

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)

B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.) 14Szentirmainé Holi Gabriella



Osztalék elszámolás 27 §

A pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei 
1. a kapott (járó) osztalékból és részesedésből, 
2. a részesedésekből származó eredményszemléletű bevételekből, 

árfolyamnyereségekből, 
3. a befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű 

bevételekből, árfolyamnyereségekből, 
4. az egyéb kapott (járó) kamatokból és kamatjellegű 

eredményszemléletű bevételekből és 
5. a pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételeiből 

állnak.
• A kapott (járó) osztalék és részesedés között kell elszámolni a tartós 

és nem tartós részesedések után kapott, az adózott eredmény 
felosztásáról szóló határozat alapján járó osztalékot, ideértve a 
kamatozó részvények után kapott kamatot is, ha az a mérleg 
fordulónapjáig ismertté vált.
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Beszámoló leadása, jóváhagyása, megküldése  
32 §

A költségvetési szerv az éves költségvetési beszámolója 
adatait a költségvetési évet követő év február 28-áig - a 

megszűnő szerv esetében a megszűnés napját követő 
hatvan napon belül - a Kincstár által működtetett 

elektronikus adatszolgáltató rendszerbe feltölti az éves 
költségvetési beszámolót alátámasztó - könyvelési 

rendszerből előállított - teljes főkönyvi kivonattal együtt.

Az irányító szerv a költségvetési szerv éves költségvetési beszámolóját a határidőt 
követő húsz napon belül felülvizsgálja és - annak javítása, kiegészítése szükség 

szerinti elrendelését követően - a Kincstár által működtetett elektronikus 
adatszolgáltató rendszerben jóváhagyja. A költségvetési szerv az elektronikus 

adatszolgáltató rendszerben jóváhagyott adattartalmú aláírt éves költségvetési 
beszámolóját a Kincstár általi elfogadását követő húsz napon belül megküldi az 

irányító szervnek, amely azt - a felülvizsgálat elvégzését igazoló személy aláírásával 
ellátva - a költségvetési szervnek tíz napon belül visszaküldi.
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Költségvetési számvitel  44 §

• A teljesítések nyilvántartási számláin 003. Kiadások 
nyilvántartási ellenszámlával vagy a 005. Bevételek 
nyilvántartási ellenszámlával szemben történik a kiadás 
vagy bevétel nyilvántartásba vétele attól függően, hogy a 
kiadás vagy bevétel mely tevékenység, kormányzati funkció 
végzése során merült fel. 

• A nyilvántartási számlákat az Áht. 109. § (3) bekezdés 1. 
pontja szerinti kormányzati funkciók szerint tovább kell 
tagolni. 

• A 003. Kiadások nyilvántartási ellenszámlán belül a 
tevékenységre, kormányzati funkcióra közvetlenül nem 
hozzárendelhető kiadások évközi elszámolására döntés 
alapján külön nyilvántartási számla nyitható.
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Megszűnés elszámolása

• a 49/B. § szerinti esetben a megszűnő szervezetnél a megszűnés 
fordulónapján meglévő pénzeszközöknek a 17. melléklet 4. 
pont a) alpontja szerinti 36. Sajátos elszámolások számlacsoport 
számláinak egyenlegével korrigált összegét a K506. Egyéb működési célú 
támogatások államháztartáson belülre rovaton, ezzel párhuzamosan a 
pénzügyi számvitelben a kötelezettség kivezetését a 3673. Más szervezetet 
megillető bevételek elszámolása könyvviteli számlával szemben,

• a 49/B. § szerinti esetben a jogutódnál, valamint az Áht. 11. § (5) 

bekezdése szerinti szervnél a megszűnt költségvetési szerv záró 
pénzeszközeinek a 17. melléklet 4. pont a) alpontja szerinti 36. Sajátos 
elszámolások számlacsoport számláinak egyenlegével korrigált összegét a 
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 
belülről rovaton, ezzel párhuzamosan a pénzügyi számvitelben a követelés 
nyilvántartásba vételét a 3653. Más által beszedett bevételek elszámolása 
könyvviteli számlával szemben.

18Szentirmainé Holi Gabriella



TB pénzügyi alapjaiból folyósított ellátásokról szóló 
adatszolgáltatás     4. sz. melléklet

4.298 A LXXII. Egészségbiztosítási Alap 2. Egészségbiztosítási ellátások 
kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-

megelőző ellátás jogcímcsoport, 2. Védőnői szolgáltatás, anya-, 

gyermek- és ifjúságvédelem jogcím tekintetében a kifizetett 
támogatások közül:

- iskolaegészségügyi ellátás,

- védőnői ellátás,

- anya-, gyermek- és csecsemővédelem,

- MSZSZ: gyermekgyógyászat,

- MSZSZ: nőgyógyászat.
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5.299 A LXXII. Egészségbiztosítási Alap 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás 
jogcímcsoport, 13. Célelőirányzatok jogcím tekintetében a kifizetett 
támogatások közül:

- méltányossági alapon történő térítések,

- alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj,

- tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata,

- egészségügyi dolgozók béremelésének fedezete,

- az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelemkiegészítése,

- tartósan betöltetlen háziorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi 
tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása,

- egészségügyi dolgozók mozgóbér elemeinek támogatása,

- fiatal szakorvosok támogatása,

- egészségügyi dolgozók 2016. évi béremelésének fedezete.

Módosítás: 351/2016. (XI. 18.) kormányrendelet
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Kiegészítő tájékoztató adatok 10. sz. melléklet

2-4. pontok törlésre kerültek

• Munkáltató által levont és átutalt járulékok

• Kifizetőhelyi tájékoztató adatok

21Szentirmainé Holi Gabriella

Rovatrend

501 Nemzetközi kötelezettségek

K511. Működési célú támogatások az Európai 
Uniónak447
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Rovatrend

501 Nemzetközi kötelezettségek
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) a nemzetközi szervezetekben történő részvétel után fizetendő 

tagsági díjakat, a tagállami kötelező és önkéntes hozzájárulásokat,
b) az Európai Uniós költségvetésébe fizetett tagállami 

hozzájárulásokat, az Európai Fejlesztési Alapba fizetendő 
összegeket, és

c) az uniós támogatások szabálytalan felhasználása miatti befizetési 
kötelezettségeket, amelyek nem kapcsolódnak korábban elszámolt 
költségvetési bevételekhez, különösen a bírságokat, büntetéseket, 
és a pénzügyi korrekciók közül a korábban költségvetési bevételként 
el nem számolt tételekhez kapcsolódó kiadásokat.
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K511. Működési célú támogatások az Európai Uniónak447

Ezen a rovaton kell elszámolni

a) az Európai Unió számára működési célból végleges 
jelleggel nyújtott támogatásokat és más ellenérték 
nélküli kifizetéseket, és

b)448 az Európai Uniótól működési célú átvett 
pénzeszközként kapott bevételek bármely okból a 
bevétel elszámolását követő években történő 
visszafizetését, ideértve a költségvetési bevételként 
elszámolt tételekre vonatkozó pénzügyi korrekciókat is.
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Egyéb pontosítások

• Egyéb ráfordítás, különféle egyéb ráfordítás és 
pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása

• Vagyonkimutatás

• 2.sz. melléklet 17. pontja

• 842 főkönyvi számla

• 17. sz. melléklet 1.  a. pontja
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Egyéb ráfordítás, különféle egyéb ráfordítás és 
pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása

Az egyéb ráfordítások között kell elszámolni 
1. az immateriális jószág, a tárgyi eszköz értékesítésekor azok könyv 

szerinti értékét, 
2. a hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett - részesedésnek 

vagy értékpapírnak nem minősülő - eszközök könyv szerinti 
értékét, és 

3. a különféle egyéb ráfordításokat.
A különféle egyéb ráfordítások között kell elszámolni 
1. az anyagok, áruk veszteségjellegű leltárértékelési különbözetének 

összegét,
2. a kötelezett megszűnése és a más okból behajthatatlan - vásárolt 

követelésnek nem minősülő - követelés leírt összegét, 
3. a térítés nélkül átadott részesedésnek, értékpapírnak vagy 

vásárolt követelésnek nem minősülő - eszközök nyilvántartás 
szerinti értékét, valamint 

4. a  más különféle egyéb ráfordításokat.
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A pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között 
kell elszámolni 

• a  Szt. 85. § (1) és (1a) bekezdésében 
meghatározott gazdasági eseményeket, ha 
azok nem tartós részesedéshez, az 
értékpapírok között kimutatott hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírhoz vagy vásárolt 
követeléshez kapcsolódnak.
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85 § (1) és (1a) bekezdése
Részesedésekből származó ráfordításként, árfolyamveszteségként kell kimutatni:

a) a befektetett pénzügyi eszközök között lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékesítésekor az értékesített befektetés 
eladási ára és könyv szerinti értéke közötti - veszteségjellegű - különbözetet;

b) a gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági társaságba bevitt, befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott 
részesedés nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékének és a létesítő okiratban meghatározott értékének a különbözetét, 
amennyiben a létesítő okiratban meghatározott érték a kevesebb;

c) a gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén (a felszámolás, a 
végelszámolás, a kényszertörlési eljárás befejezésekor) az erről szóló határozat jogerőre emelkedésekor a megszűnt tartós 
részesedés (részvény, üzletrész, egyéb társasági részesedés) nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékének és a megszűnt 
tartós részesedés ellenében kapott eszközök vagyonfelosztási javaslat szerinti (átvett kötelezettségek megállapodás szerinti 
értékével csökkentett) értékének a különbözetét, amennyiben a kapott eszközök értéke a kevesebb;

d) az átalakuló, egyesülő, szétváló gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a jogelőd gazdasági társaságban lévő megszűnt 
tartós részesedés (részvény, üzletrész, egyéb társasági részesedés) nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékének és az 
átalakulással, egyesüléssel, szétválással létrejött gazdasági társaságban szerzett részesedés - a megszűnt részesedésre jutó, a 
jogelőd gazdasági társaság végleges vagyonmérlege szerinti saját tőke összegével azonos összegű - bekerülési értékének a 
különbözetét, amennyiben a szerzett részesedés értéke a kevesebb (kiválás esetén a kiválással létrejött gazdasági társaság 
végleges vagyonmérlege szerinti saját tőke összegét kell figyelembe venni a különbözet számításánál);

e) az átvevő gazdasági társaságon kívüli tulajdonosnál (tagnál) - a gazdasági társaság beolvadása esetén - a jogelőd gazdasági 
társaságban lévő megszűnt tartós részesedés (részvény, üzletrész, egyéb társasági részesedés) nyilvántartás szerinti (könyv 
szerinti) értékének és a megszűnt részesedésre jutó - a jogelőd gazdasági társaság végleges vagyonmérlege szerinti - saját tőke 
értékének (mint a jogutód gazdasági társaságban szerzett részesedés bekerülési értékének) a különbözetét, amennyiben a 
saját tőke értéke a kevesebb;

f) a tulajdonosnál (a tagnál) a gazdasági társaság jegyzett tőkéjének leszállításakor, ha a tőkeleszállítás tőkekivonás útján valósul 
meg, a bevont tartós részesedés (részvény, üzletrész, egyéb társasági részesedés) nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) 
értékének és névértéke fejében átvett eszközök értékének a különbözetét, amennyiben az átvett eszközök értéke a kevesebb;

g) a térítés nélkül átadott befektetett eszközök között kimutatott részesedések nyilvántartás szerinti értékét.
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Befektetett pénzügyi eszközök (értékpapírok, kölcsönök) ráfordításaként, 
árfolyamveszteségeként kell kimutatni:

a) a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott és eladott, beváltott 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír - kamatozó értékpapírnál az eladási 
árában lévő kamattal, diszkont értékpapírnál a 84. § (3) bekezdés d) pontja 
szerint elszámolt kamattal csökkentett - eladási ára, illetve névértéke és 
könyv szerinti értéke közötti - veszteségjellegű - különbözetet az 
értékesítéskor, illetve a beváltáskor;

b)447 a térítés nélkül átadott, hiányzó, megsemmisült, a befektetett pénzügyi 
eszközök között kimutatott értékpapírok, valamint a térítés nélkül átadott, 
elengedett, behajthatatlannak minősített, a befektetett pénzügyi eszközök 
között kimutatott kölcsönök könyv szerinti értékét;

c) a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott befektetési jegyek 
eladásakor, beváltásakor a nettó eszközérték és a könyv szerinti érték 
különbözetében realizált veszteséget;

d) a gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági társaságba 
bevitt, befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott értékpapír vagy 
kölcsön nyilvántartás szerinti értékének és a létesítő okiratban 
meghatározott értékének a különbözetét, amennyiben a nyilvántartás 
szerinti érték a több.
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Vagyonkimutatás
• A helyi önkormányzatnak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 110. § (2) bekezdése szerinti, a 
zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatás - összhangban az Mötv. 106. § (2) 
bekezdésével - a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési 
szerv tulajdonában álló - ide értve az őket megillető vagyoni értékű jogokat 
is - nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket, a nemzeti vagyonba 
tartozó forgóeszközöket és a pénzeszközöket mutatja be.

• A vagyonkimutatás a vagyont az 5.melléklet A), B) és C) mérlegfőcsoportján 
belül legalább a római számmal jelzett eszközcsoportonkénti - a tárgyi 
eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök mérlegcsoportok esetén az arab 
számmal jelzett tételek szerinti - tagolásban, ezen belül forgalomképtelen 
törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon 
bontásban tartalmazza.

• A vagyonkimutatás a mérlegben szereplő eszközökön kívül tartalmazza a „0”-
ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi 
eszközök, készletek, a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és az 
Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti 
leletek állományát is.

30Szentirmainé Holi Gabriella



• A vagyonkimutatásban szereplő 
ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti 
bruttó értékének és az ingatlan 
vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő 
ingatlanvagyon bruttó értékének egyezőségét 
biztosítani kell.
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2. sz. melléklet 17. pontja

• A KINCSTÁR BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI 
KÖRÉBE TARTOZÓ KÖZPONTI KEZELÉSŰ 
ELŐIRÁNYZATOKKAL KAPCSOLATOS 
NYILVÁNTARTÁSI FELADATOKAT ELLÁTÓ 
SZERVEK

• 17.  XLII. 37. cím    Nemzetgazdasági Minisztérium    

Az Európai Unió költségvetéséhez való hozzájárulásokkal kapcsolatos 
követelések és kötelezettségek.    Havonta egyszer, a Kincstár által 
megállapított időpontban
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842 főkönyvi számla

• 842. Hiányzó, selejtezett, megsemmisült, 
állományból kivezetett, részesedésnek vagy 
értékpapírnak nem minősülő eszközök könyv 
szerinti értéke
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17. sz. melléklet 1.a pontja

A költségvetési számvitelen belül a gazdálkodási szabályokból 
adódóan

• a központi költségvetés előirányzat-módosítási 
kötelezettség nélkül túlléphető előirányzataihoz 
kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlák és az Áht. 36. 
§ (2) bekezdése szerinti esetek kivételével a 05. 
számlacsoportokban vezetett nyilvántartási számlákon belül 
az előirányzatok nyilvántartására vezetett (1-es végződésű) 
számlák egyenlegét nem haladhatja meg a költségvetési 
évben esedékes kötelezettségek (a 0021 és 0022. 
nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es 
végződésű) és a teljesítés (3-as végződésű) nyilvántartására 
szolgáló számlák egyenlege,
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2017. évi módosítások

Eredménykimutatás változásai a származékos 
ügyletek elszámolásai miatt
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Származékos ügyletek

származékos ügylet: olyan árualapú vagy pénzügyi eszközre vonatkozó, 
kereskedési célú vagy fedezeti célú határidős, opciós vagy swap ügylet, 
illetve ezek további származékai, amelyek

a) teljesítése pénzben vagy más pénzügyi instrumentummal történik,

b) értéke egy meghatározott kamatláb, pénzügyi instrumentum ára, tőzsdei 
áru ára, devizaárfolyam, árindex, árfolyamindex, kamatindex, 
hitelbesorolás (bonitás) vagy hitelindex, illetve egyéb hasonló tényezők 
(mögöttesek) függvényében változik, feltéve, hogy egy nem pénzügyi 
változó esetében a változó egyik szerződő félre sem jellemző,

c) a keletkezéskor nem vagy csak csekély mértékben igényelnek nettó 
befektetést más, hasonlóan a piaci tényezők függvényében változó 
ügyletekhez (szerződésekhez) viszonyítva,

d) pénzügyi rendezésükre előre meghatározott későbbi időpontban, illetve 
időpontig (a jövőben) kerül sor.
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Származékos ügyletek

• Származékos ügyletnek minősül különösen a nem pénzügyi eszköz 
adásvételére vonatkozó szerződés, ha annak rendezése nettó módon, 
pénzeszköz vagy egyéb pénzügyi eszköz átadásával történhet. Ennek 
alapján nettó módon rendezhető szerződésnek minősülhet a tőzsdei árura 
vonatkozó leszállítási ügylet is. 

• Nem minősül származékos ügyletnek azonban az olyan nem pénzügyi 
eszköz adásvételére vonatkozó ügylet, amely kezdeményezésének, 
megkötésének és fenntartásának célja az ügylet tárgyát képező nem 
pénzügyi eszköznek a gazdálkodó várható vételi, eladási vagy felhasználási 
igényeinek megfelelő átvétele vagy átadása, és amely várhatóan az ügylet 
tárgyát képező nem pénzügyi eszköz átadásával (leszállításával) teljesül az 
ügylet zárásakor.
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Kapcsolódó fogalmak a számviteli törvényben

• repó-, fordított repóügylet
• pénzügyi instrumentum
• swap (deviza-, tőke- és kamatcsere) ügylet:
• kamat swap ügylet
• fedezeti ügylet

• a) piaci érték (valós érték) fedezeti ügylet
• b) cash-flow fedezeti ügylet
• c) külföldi gazdálkodó szervezetben lévő nettó befektetés fedezeti 

ügylete
• fedezett ügylet
• penziós (elhelyezési) ügylet:

– a) valódi penziós (elhelyezési) ügylet
– b) nem valódi penziós (elhelyezési) ügylet
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• repó-, fordított repóügylet: minden olyan megállapodás, 
amely értékpapír tulajdonjogának átruházásáról rendelkezik a 
szerződéskötéssel egyidejűleg meghatározott vagy 
meghatározandó jövőbeli időpontban történő visszavásárlási 
kötelezettség mellett, meghatározott visszavásárlási áron, 
függetlenül attól, hogy az ügylet futamideje alatt a vevő az 
ügylet tárgyát képező értékpapírt megszerzi és azzal szabadon 
rendelkezhet (szállításos repóügylet) vagy nem szerzi meg az 
értékpapírt, azzal szabadon nem rendelkezhet, hanem 
óvadékként kerül elhelyezésre a vevő javára a futamidő alatt 
(óvadéki repóügylet). Az óvadéki repóügylet a valódi penziós 
ügyletek szabályai szerint, a szállításos repóügylet a nem 
valódi penziós ügyletek szabályai szerint kerül elszámolásra, 
melynek során értelemszerűen alkalmazhatók a törvény 
felhatalmazása alapján kiadott, a hitelintézetek és a pénzügyi 
vállalkozások éves beszámolókészítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet ezen 
ügyletekre vonatkozó előírásai;
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• pénzügyi instrumentum: olyan szerződéses megállapodás, 
amelynek eredményeként az egyik félnél pénzügyi eszköz, a másik 
félnél pénzügyi kötelezettség vagy saját tőke (tőkeinstrumentum) 
keletkezik. Így különösen: a szerződéses megállapodáson alapuló 
követelés és kötelezettség, a pénzeszköz, az értékpapír 
(hitelviszonyt megtestesítő értékpapír és tulajdoni részesedést 
jelentő befektetés), a származékos ügylet;

• swap (deviza-, tőke- és kamatcsere) ügylet: valamely pénzügyi 
instrumentum cseréjére vonatkozó olyan összetett megállapodás, 
amely általában egy azonnali és egy határidős adásvételi 
ügyletből, illetve több határidős ügyletből tevődik össze és 
általában jövőbeni pénzáramlások cseréjét vonja maga után;

• kamat swap ügylet: valamely tőkeösszegre rögzített kamatláb 
alapján számított fix kamat és - bizonyos piaci kamatlábhoz, 
feltételhez igazított - változó kamatláb alapján számított változó 
kamatösszeg meghatározott időközönkénti cseréje;
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• fedezeti ügylet: olyan származékos ügylet (a kiírt opciók kivételével), vagy 
kizárólag a devizakockázat tekintetében olyan nem származékos pénzügyi 
eszköz vagy pénzügyi kötelezettség, amelyet egy megjelölt fedezeti 
kapcsolatba bevontak, és amelynek valós értéke vagy pénzáramlásai egy 
fedezett ügyletből adódó valós értékben vagy pénzáramlásokban 
bekövetkező változásokat várhatóan ellentételezi. 

A fedezeti ügylet lehet:
a) piaci érték (valós érték) fedezeti ügylet: valamely fedezett ügyletből eredő, 

a mérlegben szereplő eszköz, illetve kötelezettség egészének vagy 
meghatározott részének piaci értékében (valós értékében) bekövetkező 
változás miatt fennálló kockázat fedezetére szolgáló ügylet;

b) cash-flow fedezeti ügylet: mérlegben szereplő eszközhöz vagy 
kötelezettséghez (ideértve az azokkal összefüggő kamatfizetéseket is), 
előrejelzett ügylethez, vagy a mérlegben meg nem jelenített, biztos 
elkötelezettséghez kapcsolódó jövőbeni pénzáramlásokban bekövetkező 
változás miatt fennálló kockázat fedezésére szolgáló ügylet;

c) külföldi gazdálkodó szervezetben lévő nettó befektetés fedezeti ügylete: a 
külföldi pénznemben fennálló, kapcsolt vállalkozásnak minősülő külföldi 
gazdálkodó szervezetben lévő tulajdoni részesedést jelentő, nem 
kereskedési célra tartott befektetés (részvény, üzletrész, egyéb 
részesedés), valamint az ezen gazdálkodó szervezettel szemben fennálló 
hosszú lejáratú követelés vagy kötelezettség devizaárfolyam-változásból 
adódó kockázatának fedezetére kötött ügylet;
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• fedezett ügylet: egy olyan eszköz, kötelezettség, biztos 
elkötelezettség, előrejelzett ügylet vagy külföldi 
gazdálkodó szervezetben lévő nettó befektetés, amely 
a gazdálkodót a valós értékben vagy a jövőbeni 
pénzáramlásokban bekövetkező változások 
kockázatának teszi ki, és amelyet egy megjelölt fedezeti 
kapcsolatba bevontak. Hasonló eszközöket vagy 
hasonló kötelezettségeket kizárólag akkor lehet 
összevonni és egy csoportként fedezni, ha az azonos 
csoportba tartozó egyedi eszközök és kötelezettségek 
osztoznak abban a kockázati kitettségben, amelyet 
fedezett kockázatként megjelöltek;
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• penziós (elhelyezési) ügylet: olyan ügylet, amelyben az egyik fél 
("penzióba adó") a mérlegében szereplő, tulajdonában lévő 
pénzügyi eszközöket (a valuta, a deviza és a saját kibocsátású 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, illetve saját kibocsátású 
tulajdoni részesedést jelentő befektetés kivételével) ruház át a 
másik félre ("penzió átvevője"), olyan megállapodás mellett, hogy 
ugyanezeket a pénzügyi eszközöket - sorozatban kibocsátott 
értékpapírok esetén az azonos sorozathoz tartozó, azonos 
mennyiségű és névértékű értékpapírokat - a penzió átvevője a 
megállapodásban rögzítettek szerinti későbbi időpontban 
(időpontig), meghatározott áron visszaszármaztatja az a), illetve 

a b) pontban foglaltak szerint a penzióba adónak;
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• a) valódi penziós (elhelyezési) ügylet: olyan penziós ügylet, amelyben legalább az 
egyik fél hitelintézet, és amelyben a penzió átvevője kötelezi magát, hogy a 
pénzügyi eszközöket egy meghatározott vagy a penzióba adó által meghatározandó 
időpontban visszaadja, továbbá a penzióba adó szerződéses kikötésekkel a pénzügyi 
eszközök feletti ellenőrzési jogokat (rendelkezési jog az eszköz tovább 
értékesítéséről, fedezetként való felhasználásáról, kölcsönbeadásáról, valamint a 
hasznok szedésére vonatkozó jog) fenntartja. A valódi penziós ügylet 
kölcsönügyletként kerül elszámolásra, az ügylet tárgyát képező eszköz a penzióba 
adó könyveiben marad, az eladási és a visszavásárlási ár különbözete kamatnak 
minősül.;

• b) nem valódi penziós (elhelyezési) ügylet: olyan penziós ügylet, amelyben a felek 
megállapodásától függően, a penzió átvevője saját döntése (jogosultsága) alapján 
egy előre rögzített időpontban (időpontig), vagy az általa megállapított későbbi 
időpontban vagy egy, a későbbiekben bekövetkező feltétel beállta esetén, annak 
időpontjában az eladási áron, vagy a felek által meghatározott más áron visszaadja, 
a penzióba adó pedig visszaveszi a penzió tárgyát. Nem valódi penziós ügyletnek 
minősül az is, ha a penzió átvevője kötelezi magát, hogy a penzió tárgyát egy előre 
meghatározott vagy a penzióba adó által meghatározandó időpontban visszaadja és 
a penzióba adó a penzió tárgya feletti ellenőrzési jogokat szerződéses kitételekkel 
nem tartja fenn. A nem valódi penziós ügylet a pénzügyi eszközök adásvételére 
vonatkozó általános szabályok szerint kerül elszámolásra 44Szentirmainé Holi Gabriella



Áhsz. 27 §

• (2) A kapott (járó) osztalék és részesedés 
között kell elszámolni a tartós és nem tartós 
részesedések után kapott, az adózott 
eredmény felosztásáról szóló határozat alapján 
járó osztalékot, ideértve a kamatozó 
részvények után kapott kamatot is, ha az a 
mérleg fordulónapjáig ismertté vált.
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• (3) Az egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 
eredményszemléletű bevételek között kell elszámolni126

• a)127 az egységes rovatrend B4082. Egyéb kapott (járó) 
kamatok és kamatjellegű bevételek rovathoz kapcsolódóan 
vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott 
összegeket, és

• b)128 a mérleg fordulónapjáig nyereséggel lezárult kamat swap 
ügyleteknek az Szt. 32. § (5) bekezdés a) és e) pontja vagy az 

Szt. 44. § (5) bekezdés a) és e) pontja szerint kimutatott 

elhatárolása megszüntetését, valamint az Szt. 84. § (5) 

bekezdés f) pont fb) és fd) alpontjában meghatározott 
gazdasági eseményeket.
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• (4) A pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei között kell elszámolni

• a)129 az egységes rovatrend B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei és B83. 
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei rovatokhoz 
kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott 
összegeket,

• b)130 a mérleg fordulónapjáig nyereséggel lezárult, kamat swap ügyleteknek nem 
minősülő származékos ügyleteknek az Szt. 32. § (5) bekezdés a) pontja vagy az Szt. 44. 

§ (5) bekezdés a) pontja szerint kimutatott elhatárolása megszüntetését,

• c)131

• d)132 a külföldi pénzértékre szóló kötelezettséghez kapcsolódóan a költségvetési 
évben realizált árfolyamnyereséget,

• e)133 az Szt. 84. § (2) bekezdés b)-f) pontjában, (3) bekezdés f) pontjában és (8) 
bekezdésében meghatározott gazdasági eseményeket, ha azok nem tartós 
részesedésekhez vagy az értékpapírok között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírhoz kapcsolódnak, és

• f)134 az Szt. 84. § (7) bekezdés g) és o) pontja szerinti összevontan elszámolt 
árfolyamnyereséget - a 21. § (10) bekezdése figyelembevételével - és engedményt, 
valamint az Szt. 84. § (7) bekezdés k) pontjában meghatározott gazdasági 
eseményeket.
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• (6) A fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások között kell elszámolni

• a)139 az egységes rovatrend K353. Kamatkiadások rovathoz kapcsolódóan 
vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más 
fizetési kötelezettségként nyilvántartott összegeket,

• b)140 a mérleg fordulónapjáig veszteséggel lezárult kamat swap 
ügyleteknek az Szt. 32. § (5) bekezdés a) és e) pontja vagy az Szt. 44. § (5) 

bekezdés a) és e) pontja szerint kimutatott elhatárolása megszüntetését, 

valamint az Szt. 85. § (2) bekezdés e) pont eb) és ed) alpontjában 
meghatározott gazdasági eseményeket, és

• c)141 a befektetési jegyeknél eladáskor, beváltáskor a nettó eszközérték és 
a könyv szerinti érték különbözetében realizált veszteséget.
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• (8) A pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell elszámolni

• a)142 az egységes rovatrend K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai és K93. Adóssághoz nem 
kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási 
számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott 
összegeket,

• b)143 az értékpapírok között kimutatott részesedések értékesítésekor a könyv szerinti érték és az 
eladási ár közötti veszteségjellegű különbözetet,

• c)144 az értékpapírok között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítésekor, 
beváltásakor - kamatozó értékpapírnál az eladási árban lévő kamattal csökkentett - az eladási ára, 
illetve névértéke és a könyv szerinti értéke közötti veszteségjellegű különbözetet,

• d) a hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok kibocsátásakor a névérték és a kapott eladási 
ár közötti veszteségjellegű különbözetet,

• e)145 a mérleg fordulónapjáig veszteséggel lezárult, kamat swap ügyleteknek nem minősülő 
származékos ügyleteknek az Szt. 32. § (5) bekezdés a) pontja vagy az Szt. 44. § (5) 

bekezdés a) pontja szerint kimutatott elhatárolása megszüntetését,

• f) a külföldi pénzértékre szóló követeléshez kapcsolódó, a költségvetési évben realizált 
árfolyamveszteséget,

• g)146

• h)147 az Szt. 85. § (3) bekezdés g), k), m), n) és o) pontjaiban nevesített gazdasági eseményeket a 21. 
§ (10) bekezdése figyelembevételével, és

• i)148 az Szt. 85. § (1) és (1a) bekezdésében meghatározott gazdasági eseményeket, ha azok nem 
tartós részesedéshez, az értékpapírok között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírhoz 
vagy vásárolt követeléshez kapcsolódnak.
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Elszámolások

• Egyéb követelésként kell kimutatni - a nem részesedési viszonyban lévő 
vállalkozások között létrejött - valódi penziós és óvadéki repóügylet esetén 
a határidős viszonteladási kötelezettség mellett vásárolt eszköz kifizetett 
vételárát, illetve a határidős visszavásárlási kötelezettség mellett eladott 
eszköz kifizetett visszavásárlási árát, az értékpapír-kölcsönügylet során a 
kölcsönbeadott értékpapír kölcsönszerződés szerinti értékében fennálló 
követelést, továbbá a származékos ügyletek esetén a fizetett letétek, 
pénzügyi biztosítékok, árkülönbözetek összegét, amíg az ügylet le nem 
zárul.

• A követelések között kell a mérlegben önálló tételként kimutatni 
származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete címén a pénzügyi 
instrumentumok 59/A-59/F. §-ok szerinti valós értéken történő értékelése 
esetén a le nem zárt kereskedési, illetve fedezeti célú származékos 
ügyletek pozitív valós értékét (jövőben várható - nyereségjellegű -
eredményét).
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Aktív időbeli elhatárolásként kell kimutatni:

a) a származékos ügyletek bekerülési (beszerzési) értékét, azaz az ügylet kötése 
érdekében felmerült költségek (ügynöki díjak, jutalékok, opciós díjak) összegét 
az ügylet zárásáig;

b) a fedezeti vagy nem fedezeti célú kamat swap ügyletek esetében az utolsó 
kamatfixálás időpontja és a fordulónap közötti időszakra az ügyletre járó 
kamatkülönbözetet az adott kamatperiódussal kapcsolatos elszámolásig;

c) a piaci érték (valós érték) fedezeti ügyletek fordulónapi valós értéke vagy belső 
értéke alapján az a)-b) és e) pont, valamint a 44. § (5) bekezdés a)-

b) és e) pontja szerint kimutatott elhatárolások együttes összegének 
figyelembevételével fennálló nyereségjellegű összegből a hatékony részt, 
jellegétől függően az egyéb kapott (járó) kamatokkal és kamatjellegű 
bevételekkel, vagy a pénzügyi műveletek egyéb bevételeivel szemben. Az így 
kimutatott aktív időbeli elhatárolást jellegétől függően az egyéb kapott (járó) 
kamatokkal és kamatjellegű bevételekkel, vagy a pénzügyi műveletek egyéb 
bevételeivel szemben kell megszüntetni, amennyiben az előző fordulónaphoz 
képest a nyereségjellegű összeg csökkent, vagy ha egy adott fordulónapon az 
ügylettel kapcsolatban a 44. § (5) bekezdés c) pontja szerinti elhatárolás 
kimutatásának van helye, illetve ha az ügyletet lezárják, vagy ha a fedezeti 
elszámolást meg kell szüntetni;
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d) cash-flow fedezeti ügylet esetén, ha a fedezeti ügylet előbb lezárul, mint a 
fedezett ügylet, a fedezeti ügylet realizált veszteségéből a hatékony részt a 
fedezett ügylet bekövetkezéséig. Az így kimutatott aktív időbeli 
elhatárolást a 47. § (11) bekezdésének figyelembevételével kell 
megszüntetni;

e) előrejelzett ügylet vagy biztos elkötelezettség cash-flow fedezeti ügylete 
esetén, ha a fedezeti ügylet lejárata a pénzügyi teljesítéshez igazodik, és 
ezért a fedezeti ügylet lejárata későbbi, mint a fedezett ügylet 
bekövetkezésének időpontja, a fedezeti ügyletnek a fedezett ügylet 
bekövetkezésének időpontjában fennálló, nem realizált nyereségéből a 
hatékony részt az ügylet zárásáig, jellegétől függően az egyéb kapott (járó) 
kamatokkal és kamatjellegű bevételekkel vagy a pénzügyi műveletek 
egyéb bevételeivel szemben.
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• A rövid lejáratú kötelezettségek között kell kimutatni valódi penziós és 
óvadéki repóügylet esetén a határidős visszavásárlási kötelezettség mellett 
eladott eszköz befolyt eladási árát, illetve a határidős viszonteladási 
kötelezettség mellett vásárolt eszköz befolyt viszonteladási árát, az 
értékpapír kölcsönügylet során kölcsönbevett értékpapír kölcsönszerződés 
szerinti értékében fennálló kötelezettséget, továbbá a származékos 
ügyletek esetén a kapott letétek, árkülönbözetek összegét, amíg az ügylet 
le nem zárul.

• A kötelezettségek között kell a mérlegben önálló tételként kimutatni 
származékos ügyletek negatív értékelési különbözete címén a pénzügyi 
instrumentumok 59/A-59/F. §-ok szerinti valós értéken történő értékelése 
esetén a le nem zárt kereskedési, illetve fedezeti célú származékos 
ügyletek negatív valós értékét (jövőben várható - veszteségjellegű -
eredményét).

53Szentirmainé Holi Gabriella

Passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni:

a) a származékos ügyletek esetén az ügylet kiírásából eredő bevételek összegét az 
ügylet zárásáig;

b) a fedezeti vagy nem fedezeti célú kamat swap ügyletek esetén az utolsó 
kamatfixálás időpontja és a fordulónap közötti időszakra eső, fizetendő 
kamatkülönbözetet az adott kamatperiódussal kapcsolatos elszámolásig;

c) a származékos ügyletek fordulónapi valós értéke vagy belső értéke alapján az a)-

b) és e) pont, valamint a 32. § (5) bekezdés a)-b) és e) pontja szerint kimutatott 

elhatárolások együttes összegének figyelembevételével fennálló veszteségjellegű 
összeget, azon cash-flow fedezeti ügyletek hatékony része kivételével, amelyekre a 
fedezeti elszámolást alkalmazzák vagy amelyekre a fedezeti elszámolást meg kellett 
szüntetni, mert a fedezeti ügylet már nem felel meg a fedezeti elszámolás 3. § (8) 

bekezdés 10. vagy 10/b. pontjában foglalt feltételeinek, de amelyek esetében a 
fedezett ügylet várhatóan bekövetkezik. Az elhatárolt összeget jellegétől függően a 
fizetendő (fizetett) kamatokkal és kamatjellegű ráfordításokkal, vagy a pénzügyi 
műveletek egyéb ráfordításaival szemben kell elszámolni. Az így kimutatott passzív 
időbeli elhatárolást jellegétől függően a fizetendő (fizetett) kamatokkal és 
kamatjellegű ráfordításokkal, vagy a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaival 
szemben kell megszüntetni, amennyiben az előző fordulónaphoz képest a 
veszteségjellegű összeg csökkent, vagy ha egy adott fordulónapon az ügylettel 
kapcsolatban a 32. § (5) bekezdés c) pontja szerinti elhatárolás kimutatásának van 
helye, illetve - a d) pontban foglaltak kivételével -, ha az ügyletet lezárják;

54Szentirmainé Holi Gabriella



d) cash-flow fedezeti ügylet esetén, ha a fedezeti ügylet előbb 
lezárul, mint a fedezett ügylet, a fedezeti ügylet realizált 
nyereségéből a hatékony részt a fedezett ügylet 
bekövetkezéséig. Az így kimutatott passzív időbeli elhatárolást 
a 47. § (11) bekezdésének figyelembevételével kell 
megszüntetni;
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További elszámolási szabályok

• A származékos ügyletek az ügylet zárásáig mérlegen 
kívüli tételként kerülnek nyilvántartásra a szerződés 
szerinti kötelezettség összegében, a kötési (határidős) 
árfolyamon.

• A származékos ügyletnek nem minősülő határidős 
ügyletek és opciós ügyletek esetében nem 
alkalmazható a valós értéken történő értékelés, az 
ügylet zárását az azonnali adásvétel szabályai szerint 
kell elszámolni.
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Beszámoló leadás, jóváhagyása, 
megküldése

32 § (1) A költségvetési szerv az éves költségvetési beszámolója adatait a 
költségvetési évet követő év február 28-áig – a 7. § (3) bekezdése szerinti 
esetben a megszűnés napját követő hatvan napon belül – a Kincstár által 
működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe feltölti az éves 
költségvetési beszámolót alátámasztó – könyvelési rendszerből előállított 
– teljes főkönyvi kivonattal együtt.

• (2) Az irányító szerv a költségvetési szerv éves költségvetési beszámolóját 
az (1) bekezdés szerinti határidőt követő húsz napon belül felülvizsgálja és 
– annak javítása, kiegészítése szükség szerinti elrendelését követően – a 

Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben 
jóváhagyja. A költségvetési szerv az elektronikus adatszolgáltató 
rendszerben jóváhagyott adattartalmú aláírt éves költségvetési 
beszámolóját a Kincstár általi elfogadását követő húsz napon belül 
megküldi az irányító szervnek, amely azt – a felülvizsgálat elvégzését 
igazoló személy aláírásával ellátva – a költségvetési szervnek tíz napon 
belül visszaküldi.
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Pénzügyi számvitel

Szakfeladat és 6-7 számlaosztály

46 § (3)

• A 6–7. számlaosztály vezetői információs 
igények kielégítésére, ezen belül elsősorban a 
szervezeti egységek elszámoltatására, a 
költséggazdálkodás, az önköltségszámítás 
sajátos rendszerének kialakítására 
használható.
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Könyvviteli zárlat

Negyedéves zárás keretében elvégzendő:

• a 003. Kiadások nyilvántartási ellenszámlán 
nyilvántartott kiadások, valamint a 005. 
Bevételek nyilvántartási ellenszámlán 
nyilvántartott bevételek felosztása,
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Éves zárás feladatai között kell elvégezni:
• a 6. számlaosztályban könyvelt általános költségek felosztását a 7. 

számlaosztály könyvviteli számláira a 691. Általános költségek átvezetési 
számla közbeiktatásával,

• az 571. Saját termelésű készletek állományváltozása és 572. Saját 
előállítású eszközök aktivált értéke könyvviteli számláinak átvezetését a 
492. Mérleg szerinti eredmény elszámolása könyvviteli számlára,

• a 8. és 9. számlaosztály könyvviteli számláinak lezárását a 492. Mérleg 
szerinti eredmény elszámolása könyvviteli számlával szemben,

• a 6-os számlaosztály könyvviteli számláinak lezárását a 691. Általános 
költségek átvezetési számla könyvviteli számlával, a 7. számlaosztály 
könyvviteli számláinak lezárását az 591. Költségnem átvezetési számla 
könyvviteli számlával szemben,
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• a 492. Mérleg szerinti eredmény elszámolása könyvviteli számla 
átvezetését a 416. Mérleg szerinti eredmény könyvviteli számlára,

• az 1–4. számlaosztály könyvviteli számlák lezárását a 493. Zárómérleg 
számla könyvviteli számlával szemben, és

• az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan az előirányzatok 
nyilvántartási számláinak lezárását a 001. Előirányzat nyilvántartási 
ellenszámla nyilvántartási számlával szemben, valamint a teljesítés 
nyilvántartási számláinak lezárását és – ezzel egyező összegben – a 

követelések vagy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 
nyilvántartási számláinak korrigálását a megfelelő nyilvántartási 
ellenszámlával szemben.
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Rovatrend

• K 353, K  5022, K 93

• B 113, B 21, B 4082, B 83

62Szentirmainé Holi Gabriella



K 353 Kamatkiadások

• a felvett hitelek, kapott kölcsönök, visszatérítendő 
támogatások, hitelviszonyt megtestesítő kamatozó 
értékpapírok kibocsátásból fennálló tartozások és az 
azokhoz kapcsolódó kamat swap ügyletek, a 
váltótartozások után fizetett kamatot, ide értve a Gst. 
3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyletek eladási és 
visszavásárlási ára különbözetét és a kölcsönbe vett 
értékpapír után fizetendő kölcsönzési díj összegében 
elszámolt kamatkiadást,
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K 5022 A helyi önkormányzatok törvényi 
előíráson alapuló befizetései

• Ezen a rovaton kell elszámolni a helyi 
önkormányzatok szolidaritási hozzájárulás 
jogcímen teljesített befizetéseit.

• A rovaton eredeti előirányzat tervezhető.
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K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos 
ügyletek kiadásai

• Ezen a rovaton kell elszámolni a származékos ügyletek hitelek, kölcsönök, 
értékpapírok értékében ki nem mutatott és a kamatok között el nem 
számolt kiadásait, így

• a) a mérlegforduló napjáig lezárt, kamat swap ügyletnek nem minősülő 
származékos ügyleteknek a zárás időpontjában érvényes piaci árfolyam és 
kötési (határidős) árfolyam közötti – veszteségjellegű – különbözet teljes 
összegét, és

• c) a kiírt opcióért fizetett opciós díjat.
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B 113 Települési önkormányzatok szociális, 
gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 

feladatainak támogatása

• Ezen a rovaton kell elszámolni a központi 
költségvetésről szóló törvényben a települési 
önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és 
gyermekétkeztetési feladatainak támogatására 
biztosított előirányzatból származó 
bevételeket.
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B 21Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ezen a rovaton kell elszámolni

• a) a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti 
fejezetéből a helyi önkormányzatok, társulások részére 
felhalmozási célra biztosított költségvetési támogatásokból és 
felhalmozási célú kiegészítő támogatásokból származó 
bevételeket,

• b) a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti 
fejezetéből biztosított vis maior támogatást, és

• c) a helyi önkormányzatok részére a központi költségvetés Áht. 
14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből adott egyéb, 
felhalmozási célú támogatásokat.
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B 4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és 
kamatjellegű bevételek

Ezen a rovaton kell elszámolni:

• a) az értékpapírok között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő kamatozó 
értékpapírok után kapott, illetve az értékpapírok értékesítésekor az eladási 
árban lévő kamat összegét,

• b) az adott kölcsön, a visszatérítendő támogatás, a váltón alapuló követelések, 
valamint az éven túli lejáratú lekötött bankbetétetek kivételével a 
pénzeszközök után kapott kamatot a késedelmi kamat kivételével,

• c) a valódi penziós ügyletek és az óvadéki repóügyletek esetén az eszköz 
vételára és viszonteladási ára közötti különbözetet a viszonteladás 
megtörténtekor, valamint a kölcsönbe adott értékpapír után járó kölcsönzési díj 
összegében elszámolt kamatbevételt,

• d) a lezárt kamat swap ügyletetek realizált nyereségét,
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B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 
bevételei

Ezen a rovaton kell elszámolni a származékos ügyletek hitelek, 
kölcsönök, értékpapírok értékében ki nem mutatott és a 
kamatok között el nem számolt bevételeit, így

• a) a mérlegforduló napjáig lezárt, kamat swap ügyletnek nem 
minősülő származékos ügyleteknek a zárás időpontjában 
érvényes piaci árfolyam és kötési (határidős) árfolyam közötti 
– nyereségjellegű – különbözet teljes összegét, és

• c) a kiírt opcióért kapott opciós díjat.
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Kötelező egyezőségek 17. sz. Melléklet

• A költségvetési számvitel pénzforgalmi 
szemlélete és a költségvetési vagy 
finanszírozási bevételként vagy kiadásként el 
nem számolható tételek kezeléséből adódóan

a) a 32–33. számlacsoportban található 
pénzeszközök nyitó állományát korrigálva az 
alábbi tételekkel a kapott összegnek egyeznie 
kell a 32–33. számlacsoportban található 
pénzeszközök záró készletével
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32–33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege
– a 003. számla tárgyidőszaki egyenlege
+ a 005. számla tárgyidőszaki egyenlege
– a 0981313. és 0981323. számlák tárgyidőszaki egyenlege
+/– a 3318., 3328., 361., 363., 36411., 36413., 36421., 3651., 

3652., 3653., 3654., 3656., 3657., 3659., 366., 3671., 3672., 

3673., 3674., 3676., 3677., 3678. és 3679. számlák 
tárgyidőszaki forgalma
+/– a 8552. és 9352. számlák tárgyidőszaki egyenlege

32–33.számlák tárgyidőszaki záró egyenlege
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b) a lekötött bankbetétek nyitó állományát 
korrigálva az alábbi tételekkel a kapott 
összegnek egyeznie kell a 31. 
számlacsoportban található lekötött 
bankbetétek záró készletével
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31. számlacsoport tárgyidőszaki nyitó egyenlege
+ a 059163. számla tárgyidőszaki egyenlege
– a 098173. számla tárgyidőszaki egyenlege
+/– a 318. számlák tárgyidőszaki forgalma
+/– a 8551. és 9351. számlák tárgyidőszaki egyenlege

31. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege
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Egyes fontosabb számviteli feladatok és 
elszámolások
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Pénzeszköz egyeztetés

17. sz. Melléklet 4. a) és b) alpont

• 32-33. számlacsoport

• 31 számlacsoport
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Kötelező egyezőségek 17. sz. Melléklet

• A költségvetési számvitel pénzforgalmi 
szemlélete és a költségvetési vagy 
finanszírozási bevételként vagy kiadásként el 
nem számolható tételek kezeléséből adódóan

a) a 32–33. számlacsoportban található 
pénzeszközök nyitó állományát korrigálva az 
alábbi tételekkel a kapott összegnek egyeznie 
kell a 32–33. számlacsoportban található 
pénzeszközök záró készletével
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32–33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege
– a 003. számla tárgyidőszaki egyenlege
+ a 005. számla tárgyidőszaki egyenlege
– a 0981313. és 0981323. számlák tárgyidőszaki egyenlege
+/– a 3318., 3328., 361., 363., 36411., 36413., 36421., 3651., 

3652., 3653., 3654., 3656., 3657., 3659., 366., 3671., 3672., 

3673., 3674., 3676., 3677., 3678. és 3679. számlák 
tárgyidőszaki forgalma
+/– a 8552. és 9352. számlák tárgyidőszaki egyenlege

32–33.számlák tárgyidőszaki záró egyenlege
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b) a lekötött bankbetétek nyitó állományát 
korrigálva az alábbi tételekkel a kapott 
összegnek egyeznie kell a 31. 
számlacsoportban található lekötött 
bankbetétek záró készletével
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31. számlacsoport tárgyidőszaki nyitó egyenlege
+ a 059163. számla tárgyidőszaki egyenlege
– a 098173. számla tárgyidőszaki egyenlege
+/– a 318. számlák tárgyidőszaki forgalma
+/– a 8551. és 9351. számlák tárgyidőszaki egyenlege

31. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege
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Példa

32-33 számlák nyitó egyenlege 10 000

• 003 tárgyidőszaki egyenlege  6 000

• 005 tárgyidőszaki egyenlege  15 000 (0981313 egyenlege 5 000)

• 36411 Adott előleg áfa T forgalma 1 500

• 36421 Kapott előleg áfa K forgalma 2 500

• 36516 Túlfizetés, téves fizetés forgalma K 1 000

• 3659 Letét T forgalma 500

• 36711 Kapott előleg forgalma K 5 000

• 8552 Értékelés hatása árf. veszteség 500

ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET  ???????????
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Példa megoldás

32-33 számlák nyitó egyenlege 10 000

• 003 tárgyidőszaki egyenlege  -6 000

• 005 tárgyidőszaki egyenlege  15 000 (0981313 egyenlege 5 000)

• 005 tárgyidőszaki  figyelembevehető része + 10 000

• 36411 Adott előleg áfa T forgalma  - 1 500

• 36421 Kapott előleg áfa K forgalma + 2 500

• 36516 Túlfizetés, téves fizetés forgalma K  + 1 000

• 3659 Letét T forgalma - 500

• 36711 Kapott előleg forgalma K + 5 000

• 8552 Értékelés hatása árf. veszteség  - 500

ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET  20 000
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Külföldi pénzértékre szóló 
mérlegtételek értékelése
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Áhsz. 21 § (10)

• A külföldi pénzértékre szóló részesedések, értékpapírok, a 
valutapénztárban lévő valutakészlet, a devizaszámlán lévő deviza, a 
követelések és kötelezettségek - a követelés jellegű sajátos 
elszámolások és a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 
kivételével egyezően a költségvetési számvitelben meghatározott 
értékkel -, az egyéb sajátos elszámolások, valamint az időbeli 
elhatárolások mérlegben szereplő értékét a mérleg fordulónapjára 
vonatkozó, a 20. § (3) és (4) bekezdése szerinti devizaárfolyamon 
átszámított forintértéken kell meghatározni. 

• Az értékelés során a könyv szerinti érték és az értékeléskori 
forintérték közötti különbözetet az Szt. 60. § (3) bekezdése szerint 
összevontan kell elszámolni azzal az eltéréssel, hogy a lekötött 
bankbetétek, az egyéb pénzeszközök, valamint az egyéb eszközök, a 
kötelezettségek, és a passzív időbeli elhatárolások esetén külön-
külön ki kell számolni az összevont árfolyamkülönbözetet, és az 
egyes különbözetek előjelétől függően kell azt elszámolni.
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Értékelés

20 § (3) és (4)

(3) A külföldi pénzértékre szóló eszköz, kötelezettség 
(kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség) 
forintértékének meghatározásakor a valutát, devizát a Magyar 

Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon 
kell forintra átszámítani.

(4) Ha Magyar Nemzeti Bank által nem jegyzett és nem 
konvertibilis valutát, ilyen valutára szóló eszközöket és 
kötelezettségeket (kötelezettségvállalásokat, más fizetési 
kötelezettségeket) kell forintra átszámítani, az átszámítást az 
Szt. 60. § (5) bekezdése szerinti módon kell elvégezni.
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Részesedés értékelése

• A külföldi pénzértékre szóló részesedések 
mérlegben szereplő értékét a mérleg 
fordulónapjára vonatkozó, a 20. § (3) és (4) 
bekezdése szerinti devizaárfolyamon 
átszámított forintértéken kell meghatározni.
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Értékpapír értékelése

• A külföldi pénzértékre szóló értékpapírok 
értékét a mérleg fordulónapjára vonatkozó, a 
20. § (3) és (4) bekezdése szerinti 
devizaárfolyamon átszámított forintértéken 
kell meghatározni.

86Szentirmainé Holi Gabriella



Követelések értékelése

• A valutapénztárból, devizaszámláról kifizetett 
követelés jellegű sajátos elszámolások bekerülési 
értéke a valuta, deviza nyilvántartási árfolyamon 
átszámított forintértéke.

• A valutapénztárban lévő valutakészlet, a 
devizaszámlán lévő devizamérlegben szereplő 
értékét a mérleg fordulónapjára vonatkozó, a 20. 
§ (3) és (4) bekezdése szerinti devizaárfolyamon 
átszámított forintértéken kell meghatározni.
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Egyéb sajátos elszámolások értékelése

• Az egyéb sajátos elszámolások mérlegben 
szereplő értékét a mérleg fordulónapjára 
vonatkozó, a 20. § (3) és (4) bekezdése szerinti 
devizaárfolyamon átszámított forintértéken 
kell meghatározni.
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Egyéb pénzeszközök: valutapénztár, 
devizaszámla értékelése

• A valutában, devizában kapott kötelezettség jellegű sajátos 
elszámolások bekerülési értéke a 20. § (3) és (4) bekezdése 
szerinti devizaárfolyamon átszámított forintérték, kivéve a 
forintban kapott devizát, amelynél a ténylegesen kapott 
forintérték alapján kell a nyilvántartásba vételi árfolyamot 
meghatározni.

• A valutapénztárban lévő valutakészlet, a devizaszámlán lévő 
deviza mérlegben szereplő értékét a mérleg fordulónapjára 
vonatkozó, a 20. § (3) és (4) bekezdése szerinti 
devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell 
meghatározni.
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Devizás lekötött bankbetét értékelése

• A  devizaszámlán lekötött devizamérlegben 
szereplő értékét a mérleg fordulónapjára 
vonatkozó, a 20. § (3) és (4) bekezdése szerinti 
devizaárfolyamon átszámított forintértéken 
kell meghatározni.
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Kötelezettségek értékelése

• A valutában, devizában kapott kötelezettség jellegű sajátos 
elszámolások bekerülési értéke a 20. § (3) és (4) bekezdése 
szerinti devizaárfolyamon átszámított forintérték, kivéve a 
forintban kapott devizát, amelynél a ténylegesen kapott 
forintérték alapján kell a nyilvántartásba vételi árfolyamot 
meghatározni.

• A külföldi pénzértékre szóló mérlegben szereplő értékét a 
mérleg fordulónapjára vonatkozó, a 20. § (3) és (4) bekezdése 
szerinti devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell 
meghatározni.
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Aktív időbeli elhatárolások

• A külföldi pénzértékre az időbeli elhatárolások 
mérlegben szereplő értékét a mérleg 
fordulónapjára vonatkozó, a 20. § (3) és (4) 
bekezdése szerinti devizaárfolyamon 
átszámított forintértéken kell meghatározni.
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Passzív időbeli elhatárolások

• A külföldi pénzértékre az időbeli elhatárolások 
mérlegben szereplő értékét a mérleg 
fordulónapjára vonatkozó, a 20. § (3) és (4) 
bekezdése szerinti devizaárfolyamon 
átszámított forintértéken kell meghatározni.
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Összevont árfolyamkülönbözet

• Az értékelés során a könyv szerinti érték és az 
értékeléskori forintérték közötti különbözetet az Szt. 
60. § (3) bekezdése szerint összevontan kell 
elszámolni azzal az eltéréssel, hogy 

• a lekötött bankbetétek, az egyéb pénzeszközök, 
valamint az egyéb eszközök, a kötelezettségek, és a 
passzív időbeli elhatárolások esetén külön-külön ki 
kell számolni az összevont árfolyamkülönbözetet, és 
az egyes különbözetek előjelétől függően kell azt 
elszámolni.
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Államháztartáshoz kapcsolódó jogi 
szabályozás változásai

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
Törvény módosítása és a 368/2011. (XII. 31.) 

kormányrendelet módosítása
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Áht. módosításai

• 2016. évi XVII. törvény

• 2016. évi LXVII. Törvény

• 2016. évi CXLII. Törvény

• 2016. évi CIV. törvény
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Ávr. módosításai

• 89/2016. (IV. 29. ) Korm.rendelet

• 264/2016. (VIII. 31.) korm.rendelet

• 295/2016. ( IX. 29.) korm.rendelet

• 328/2016. (X. 28. ) korm.rendelet

• 379/2016. (XII. 2. ) korm. rendelet

• 425/2016. (XII. 15. ) korm. rendelet

• 477/2016. (XII. 17. ) korm. rendelet

• 499/2016. (XII. 28.) korm. rendelet
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Költségvetési szerv belső szabályzataira 
vonatkozó rendelkezések pontosítása

a) a tervezéssel, gazdálkodással - így különösen a kötelezettségvállalás, 
ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának 
módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket 
végző személyek kijelölésének rendjével -, az ellenőrzési, adatszolgáltatási 
és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírásokat, 
feltételeket,

b) a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet,
c) a belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével és lebonyolításával, 

elszámolásával kapcsolatos kérdéseket,
d) az anyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott 

kérdéseit,
e) a reprezentációs kiadások felosztását, azok teljesítésének és 

elszámolásának szabályait,
f) a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjét,
g) a vezetékes- és mobiltelefonok használatát, és
h) a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, 

továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának 
rendjét.

98Szentirmainé Holi Gabriella



• Törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában az 
újonnan alapított költségvetési szerv, helyi nemzetiségi 
önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács a szabályzatokat a 
megalakulás időpontjától számított harminc napon belül köteles 
elkészíteni. Jogszabály-módosítás esetén a szükséges változásokat a 
jogszabály hatálybalépését követő harminc napon belül kell a 
szabályzatokon átvezetni.

• A szabályzatokat oly módon kell elkészíteni, hogy azokból 
megállapíthatóak legyenek a felelősségi körök, a javaslattételi, 
engedélyezési, jóváhagyási, kontroll és beszámoltatási eljárások.

• A költségvetési szerv szervezeti egységei által ellátott feladatok 
munkafolyamatainak leírását, a szervezeti egység vezetőinek és 
alkalmazottainak feladat- és hatáskörét, a helyettesítés rendjét, 
továbbá a szervezeti egység költségvetési szerven belüli belső és 
azon kívüli külső kapcsolattartásának módját, szabályait - ha azokról 
a szervezeti és működési szabályzat vagy a költségvetési szerv más 
szabályzata nem rendelkezik - a szervezeti egységek ügyrendje 
tartalmazza.
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Rendkívüli kormányzati intézkedésre 
szolgáló tartalék felhasználása

• A központi költségvetésről szóló törvényben rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékot kell képezni az év közben 
meghozott kormányzati döntésekből következő feladatok 
finanszírozására és az előirányzott, de elháríthatatlan ok miatt 
elmaradó költségvetési bevételek pótlására. A rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék felhasználásáról a 
Kormány a 33. § (2) bekezdése szerint, egyedi határozatban 
rendelkezik.

• A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék 
előirányzata nem lehet több a központi költségvetésről szóló 
törvény kiadási főösszegének 2%-ánál, és nem lehet kevesebb 0,5%-
ánál.

• A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartaléknak - az 
éves hatást tekintve - legfeljebb 40%-a használható fel az első 
félévben. E mértéktől nagyobb felhasználáshoz az Országgyűlés 
jóváhagyása szükséges.
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Stabilitási tartalék

• A központi költségvetésről szóló törvényben fejezeti 
stabilitási tartalékot kell képezni a fejezetet irányító szerv 
érdekkörében felmerülő okból a központi költségvetésről 
szóló törvényben nem szerepeltetett új feladatok, valamint 
az abban szerepeltetett feladatok bővítése előirányzati 
fedezetének biztosítására, valamint a fegyelmezett és 
hatékony gazdálkodás ösztönzésére. A fejezeti stabilitási 
tartalék felhasználásának szabályait a Kormány rendeletben 
állapítja meg.

• Ha a központi költségvetésről szóló törvény  más tartalék 
létrehozásáról rendelkezik, a központi költségvetésről szóló 
törvényben meg kell határozni a tartalék célját, 
felhasználásának módját és feltételeit.
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• A Kormány részére a céltartalékok felhasználására vonatkozó előterjesztést 
az államháztartásért felelős miniszter nyújthat be.

• A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék felhasználására 
vonatkozó előterjesztésben a rendkívüli kormányzati intézkedésekre 
szolgáló tartalék terhére átcsoportosítandó előirányzat mértéke nem lehet 
kevesebb, mint 50 millió forint. Az előterjesztésben

• a) nyilatkozni kell arról, hogy a benyújtást megelőzően elvégzett 
felülvizsgálat alapján a közfeladat ellátására felhasználható szabad 
előirányzat nem áll rendelkezésre,

• b) be kell mutatni, hogy a közfeladat ellátásával összefüggésben várhatóan 
milyen költségek, milyen ütemezésben merülnek fel,

• c) visszatérítési kötelezettséggel igényelt rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalék esetén meg kell jelölni a visszatérítés 
tervezett időpontját,

• d) tájékoztatást kell adni a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalék szabad előirányzatának mértékéről, és

• e) be kell mutatni a tartalék biztosításának célját.
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Költségvetés elfogadását követő 
feladatok

• Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, 
központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített 
állami pénzalap, társadalombiztosítás pénzügyi alapja központi 
költségvetésről szóló törvényben, 

• a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi 
fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szerv 
költségvetési rendeletben, határozatban megállapított bevételi és kiadási 
előirányzatai egységes rovatrend szerinti részletezéséről a Kormány 
rendeletében foglaltak szerint elemi költségvetést kell készíteni. 

• A Kormány rendelete elrendelheti az elemi költségvetésben egyéb, a 
gazdálkodással összefüggő tervadatok szerepeltetését is.

• A központi költségvetésről szóló törvénynek és az elemi költségvetésnek a 
költségvetési kiadások és bevételek előirányzata szintjén - ha a központi 
költségvetésről szóló törvény a kiemelt előirányzatokat is megállapítja a 
kiemelt előirányzatok szintjén - meg kell egyeznie. 

• A költségvetési rendeletnek, határozatnak és az elemi költségvetésnek 
kiemelt előirányzati és finanszírozási bevételi előirányzati, finanszírozási 
kiadási előirányzati szinten meg kell egyeznie.
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• Az elemi költségvetés az államháztartási 
számviteli kormányrendelet 6. § (2) 

bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti 

költségvetési jelentésben szereplő eredeti 

előirányzatokat , valamint az államháztartási 
számviteli kormányrendelet 6. § (2) 

bekezdés ac) és ad) alpontja szerinti 

adatszolgáltatások tervértékeit tartalmazza.
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Határidő

• A Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató 
rendszerbe történő adatszolgáltatás határideje a költségvetési évet 
megelőző év november 30-a, illetve - év közben alapított 
költségvetési szerv vagy új előirányzat év közben történő 
létrehozása esetén - az alapítást, létrehozást követő harminc nap.

• Ha a központi költségvetésről szóló törvény a költségvetési évet 
megelőző év november 20-áig nem kerül az Országgyűlés által 
elfogadásra és kihirdetésre, az előzetes elemi költségvetést az 
Országgyűlés számára benyújtott központi költségvetésről szóló 
törvényjavaslat vagy - annak benyújtása esetén - az összegző 
módosító javaslattal egybeszerkesztett szövege alapján kell 
elkészíteni. 

• Ilyen esetben az elemi költségvetést a központi költségvetésről 
szóló törvény kihirdetésétől számított harminc napon belül  
módosítani, véglegesíteni kell.
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2017. évi költségvetés

• Bevétel     17 431,3 Mrd Ft

• Kiadás       18 597,7 Mrd Ft

• Egyenleg:  -1 166,4 Mrd Ft

• Nullszaldós működési költségvetés 2017. évre

• Három rész: 

– hazai működési

– Hazai felhalmozási 

– Európai Uniós fejlesztési 
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Kötelezettségvállalás

• A költségvetési év kiadási előirányzatai és - ha jogszabály azt 
lehetővé teszi - a 49. § szerinti lebonyolító szerv számára a Kormány 
rendeletében meghatározottak szerint rendelkezésre bocsátott 
összeg terhére kötelezettségvállalásra az azokat terhelő korábbi 
kötelezettségvállalásokkal és más fizetési kötelezettségekkel 
csökkentett összegű eredeti vagy módosított kiadási előirányzatok 
(szabad előirányzat) mértékéig kerülhet sor. 

• Más fizetési kötelezettségnek minősül a jogszabályon, jogerős vagy 
fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági 
döntésen, vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg 
megállapításának módját, továbbá a felek valamennyi jogát és 
kötelezettségét megállapító kötelező előíráson alapuló fizetési 
kötelezettség.
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• Az államháztartás központi alrendszerében több év 
vagy a költségvetési éven túli év kiadási előirányzata 
terhére kötelezettség

• a) a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó, a dologi 
kiadások és az ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadási 
előirányzatai terhére azoknak a költségvetési évben 
jóváhagyott eredeti előirányzatának mértékéig,

• b) az egyéb működési célú kiadások és a felhalmozási 
kiadások előirányzatai terhére azoknak a költségvetési 
évben jóváhagyott eredeti előirányzatának ötven 
százalékáig vállalható.
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Tárgyéven túli kötelezettségvállalás esetén a korábbi átmeneti 
szabály főszabállyá válik:

Minden egyes érintett évben az adott évi összeg összességében
nem haladhatja meg:

K1-4. előirányzatai esetén a költségvetési év eredeti 
előirányzatának 100%-át,
K5-8. előirányzatai esetén a költségvetési év eredeti 
előirányzatának 50%-át,
Ötmilliárd forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződés 
megkötéséhez a Kormány előzetes jóváhagyása szükséges.
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Szabad előirányzatot meghaladó mértékű vagy tárgyévi 

előirányzat hiányában történő köt.váll.

• A Kormány egyedi határozatban a szabad 
előirányzatot meghaladó mértékű vagy tárgyévi 
előirányzattal nem rendelkező közfeladathoz 
kapcsolódó kötelezettségvállalást engedélyezhet 
az ahhoz szükséges előirányzat mértékéről hozott 
döntésével egyidejűleg, amelynek 
átcsoportosításáról az államháztartásért felelős 
miniszter a Kormány 33. § (2) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva utólag, 
egyoldalú nyilatkozatban gondoskodik.
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Elektronikus aláírás szabálya

• Kötelezettség vállalás – 52 § (9)

• Pénzügyi ellenjegyzés – 55 § (4)

• Teljesítés igazolás – 57 § (5)

• Érvényesítés – 58 § (6),

• Utalványozás – 59 § (2), (3) g pont alapján
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Költségvetés végrehajtásának folyamata

Kötelezettségvállalás: fizetési kötelezettség vállalásáról szóló, 
szabályszerűen megtett jognyilatkozat. 

Pénzügyi ellenjegyzés: a kötelezettségvállalást megelőzi, a pénzügyi 
ellenjegyző igazolja a szabad előirányzat meglétét. 

Teljesítés igazolás: igazolni kell a teljesítés jogosságát, 
összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló 
kötelezettségvállalás esetén annak teljesítését. 

Érvényesítés: a teljesítésigazolás alapján ellenőrizni kell az 
összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt,  hogy a megelőző 
ügymenetben a költségvetési gazdálkodási és számviteli előírásokat, 
a belső szabályzatok előírásait betartották-e. 

Utalványozás: kiadások teljesítésének, bevételek beszedésének 
elrendelése 
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• Ha a kötelezettségvállalásra egyébként irányadó 
jogszabályok lehetővé teszik, írásos formának a 
felek által legalább fokozott biztonságú 
elektronikus aláírással - ha jogszabály előírja 
minősített elektronikus aláírással - ellátott 
elektronikus dokumentum is megfelel. 

• A kötelezettséget vállaló szerv vezetője által a 
jogszabály szerint adott írásos meghatalmazás 
legalább fokozott biztonságú elektronikus 
aláírással ellátott elektronikus dokumentumban is 
történhet.
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• Ha a kötelezettségvállalásra elektronikus 
aláírással ellátott dokumentumban kerül sor, a 
pénzügyi ellenjegyzés az e dokumentumnak a 
pénzügyi ellenjegyző legalább fokozott 
biztonságú elektronikus aláírásával történő 
ellátásával is igazolható. Az írásos kijelölés az 
arra jogosult legalább fokozott biztonságú 
elektronikus aláírásával ellátott elektronikus 
dokumentumban is történhet.
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• Ha a teljesítés igazolásának alapjául szolgáló 
okmány elektronikusan áll rendelkezésre, a 
teljesítés e dokumentumnak a 
teljesítésigazoló legalább fokozott biztonságú 
elektronikus aláírásával történő ellátásával is 
igazolható. Az írásos kijelölés a 
kötelezettségvállaló legalább fokozott 
biztonságú elektronikus aláírásával ellátott 
elektronikus dokumentumban is történhet.
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• Ha az utalványozás elrendelésére elektronikus 
dokumentumban kerül sor, az írásos 
érvényesítés az utalványrendeletnek az 
érvényesítő legalább fokozott biztonságú 
elektronikus aláírásával történő ellátásával is 
igazolható. Az írásos kijelölés, megbízás az 
arra jogosult legalább fokozott biztonságú 
elektronikus aláírásával ellátott elektronikus 
dokumentumban is történhet.
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• Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az 
érvényesített pénztárbizonylatra rávezetett, más 
esetben külön írásbeli rendelkezéssel lehet. A 
külön írásbeli rendelkezés az érvényesítő és az 
utalványozó legalább fokozott biztonságú 
elektronikus aláírásával ellátott elektronikus 
dokumentumban is történhet.

• Utalvány rendelet tartalmazza az utalványozó 
keltezéssel ellátott aláírását, elektronikus 
utalványrendelet esetén a legalább fokozott 
biztonságú elektronikus aláírását
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Költségvetési felügyelő jogkörei

A költségvetési főfelügyelő, felügyelő a kijelölt szerv tekintetében
a) előzetesen véleményezi
• aa) a kijelölt szerv 13. § (2) és (3) bekezdése szerinti szabályzatait,
• ab) a kötelezettségvállalásra irányuló eljárásokat,
• ac) a tervezéssel, gazdálkodással és beszámolással összefüggő 

intézkedéseket,
b) szükség esetén javaslatot tesz, ajánlást fogalmaz meg a belső 

információáramlások, gazdálkodási folyamatok, érdekeltségi rendszerek 
átalakítására, továbbá a szakmai szabályozással összefüggésben, amelyre a 
kijelölt szerv vezetője a javaslat, ajánlás kézhezvételétől számított harminc 
napon belül írásban véleményt nyilvánít, és

c) véleményezi az 56/A. § (1) bekezdése szerinti intézkedési tervet, ellenőrzi 
annak végrehajtását és tájékoztatja a fejezetet irányító szervet, ha az 
intézkedési tervben foglaltak megvalósulását veszélyeztetve látja.
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Gazdálkodás sajátos szabályai
Átlátható szervezet
• A kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, 

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen 
visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem 
teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható 
szervezetnek. 

• A kötelezettséget vállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a 
szerződésből eredő követelések elévüléséig az 55. § szerint jogosult 
a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
átláthatóságával összefüggő, az 55. §-ban meghatározott adatokat 
kezelni azzal, hogy ahol az 55. § kedvezményezettről rendelkezik, 
azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetet kell érteni. 

• Jogszabály további feltételeket is megállapíthat a visszterhes 
szerződések megkötésének vagy azok alapján történő kifizetések 
feltételeként.
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Nemzeti vagyon törvény szerint 

Átlátható szervezet fogalma

a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi 
önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az 
egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben 
az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 
100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a 
külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy 
helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett 
nyilvánosan működő részvénytársaság,
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b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő 
feltételeknek:

• ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott 
tényleges tulajdonosa megismerhető,

• bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik 
adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezménye van,

• bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény 
szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

• bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 
25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), 

bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;
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c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő 
feltételeknek:

• ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,

• cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető 
tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 
25%-ot meghaladó részesedéssel,

• cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai 
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a 
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
tagállamában vagy olyan államban van, amellyel 
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 
egyezménye van;
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Központi költségvetést megillető 
bevételek beszedése

• Az önálló szabályozó szerv kivételével az államháztartás központi alrendszerébe 
tartozó költségvetési szerv által kiszabott és beszedett bírság, annak késedelmi 
kamata és pótléka a költségvetési szervnél és területi szerveinél nem használható 
fel. 

• A beszedett bírság, késedelmi kamat, pótlék - a bírságból jogszabály alapján a helyi 
önkormányzatot megillető rész kivételével - a 14. § (4) bekezdés d) pontja szerinti 
fejezet javára elszámolandó költségvetési bevételt képez.

• A beszedett bírság tekintetében keletkező visszafizetési kötelezettséget a bírságot 
felhasználó költségvetési szerv vagy  a 14. § (4) bekezdés d) pontja szerinti fejezet 
terhére kell teljesíteni.

• A költségvetési szerv által fel nem használható bírságot, valamint más olyan 
bevételt, amely jogszabály alapján a központi költségvetés központosított bevételét 
képezi, kizárólag a kincstár által e célra létrehozott központosított beszedési 
számlára lehet beszedni. A központosított beszedési számla felett a bevételt 
beszedő költségvetési szerv a Kormány rendeletében foglaltak szerint korlátozottan 
rendelkezik.

• Törvény eltérő rendelkezése hiányában - a bíróság, ügyészség által kiszabott eljárási 
bírság és rendbírság kivételével - a jogerősen kiszabott és meg nem fizetett bírság, 
valamint a meg nem fizetett bírság miatt jogerősen kiszabott és meg nem fizetett 
késedelmi pótlék köztartozásnak minősül, és adók módjára kell behajtani.
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• A központosított bevételt beszedő 
költségvetési szerv rendelkezési joga a 

központosított beszedési számla tekintetében

– a tévesen befizetett összegnek a befizető részére 
történő visszafizetésére 

– vagy más központosított beszedési számlára 
történő átutalására, illetve a befizetőnek más 
okból visszajáró összeg visszautalására terjed ki.
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Állam tulajdonában álló gazdasági 
társaságok tőkeemelése

• Az állam tulajdonában álló gazdasági társaságnak az állam nevében 
tőkeemelést, pótbefizetést és támogatást - a szakmai feladatok ellátásához 
nyújtott támogatás kivételével - a Vtv. szerinti miniszteri rendeletben kijelölt 
tulajdonosi joggyakorló, valamint az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt 
álló gazdasági társaság esetén a kormányzati tevékenység összehangolásáért 
felelős miniszter, más esetben az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter 
előzetes jóváhagyásával lehet nyújtani. A jóváhagyásról az államháztartásért 
felelős miniszter és az állami támogatások versenyszempontú ellenőrzéséért 
felelős szerv írásos véleményének ismeretében kell dönteni.

• A  pénzben teljesített tőkeemelést, pótbefizetést, támogatást

• a) a törvényben vagy miniszteri rendeletben kijelölt tulajdonosi joggyakorló a 
központi költségvetésről szóló törvényben e célra megtervezett központi 
kezelésű előirányzatok terhére,

• b) az Nvt. 8. § (7) bekezdése szerinti meghatalmazott az MNV Zrt. útján, a (2b) 
bekezdésben meghatározottak szerint teljesíthet.
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Támogatásokra vonatkozó szabályok

• Ha jogszabály - a központi költségvetés Áht. 14. § (3) 
bekezdése szerinti fejezetéből biztosított költségvetési 
támogatások esetén jogszabály vagy a Kormány 
határozata - a támogatás biztosításának módjáról nem 
rendelkezik, arról

• a) a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése 
szerinti fejezetéből biztosított költségvetési 
támogatások esetén támogatói okiratot kell 
kibocsátani,

• b) más esetben hatósági szerződésnek nem minősülő 
támogatási szerződésben kell megállapodni a 
kedvezményezettel.
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• Biztosíték kikötésétől az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből 
származó forrás terhére megvalósuló projektek esetében 
végrehajtó szervként eljáró, a Polgári Törvénykönyv szerint többségi 
állami befolyás alatt álló gazdasági társaság esetében, ha az alábbi 
feltételek egyike teljesül:

• a) a támogatásból létrejövő vagyon ingyenesen az állam, helyi 
önkormányzat vagy nemzetiségi önkormányzat kizárólagos 
tulajdonába, vasúti pályahálózat működtetője vagy közszolgáltatást 
ellátó gazdasági társaság kizárólagos tulajdonába kerül,

• b) a Polgári Törvénykönyv 8:2. § szerinti többségi állami befolyás 
alatt álló gazdasági társaság a támogatást az állam, helyi 
önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, helyi önkormányzatok 
társulása, nemzetiségi önkormányzatok társulása vagy - központi 
költségvetési szerv kivételével - költségvetési szerv vagyonának 
fejlesztésére fordítja,

• c) a Polgári Törvénykönyv 8:2. § szerinti többségi állami befolyás 
alatt álló gazdasági társaság a támogatást a b) alpontban 
meghatározott szervezetek valamelyikének többségi befolyása alatt 
álló jogi személy olyan vagyontárgyának fejlesztésére fordítja, amely 
közfeladat ellátását szolgálja vagy közfeladat ellátását mozdítja elő

• folyósított költségvetési támogatás esetén eltekinthet.
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Kedvezményezett beszámolási 
kötelezettsége

• A költségvetési támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról, a megítélt költségvetési 
támogatás kifizethetőségéről elsősorban a részbeszámoló, beszámoló alapján kell 
meggyőződni. 

• A részbeszámoló, beszámoló támogatási szerződésben meghatározott tartalommal és 
formában ismerteti a költségvetési támogatás és - saját forrás jogszabály, pályázati 
kiírás vagy a támogató által történő előírása esetén - a saját forrás felhasználásának, a 
támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait, tapasztalatait, elemzi 
a megvalósítás eredményességét, továbbá részletes pénzügyi elszámolást ad a 
költségvetési támogatás és a saját forrás felhasználásáról.

• A kedvezményezett kizárólag a támogatott tevékenység időtartama alatt felmerült 
költségeket szerepeltetheti a részbeszámolóban, beszámolóban.

• A részbeszámolóhoz, beszámolóhoz csatolni kell a részbeszámoló, beszámoló által 
érintett időszakban felmerült, a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó 
költségeket igazoló számviteli bizonylatokról készített összesítőt. Az összesítő 
tartalmazza az elszámolás részét képező költséget igazoló számviteli bizonylatok 
sorszámát, típusát (így különösen számla, bérkifizetési összesítő, számlakivonat), a 
kiállításának keltét, a teljesítésének dátumát, a gazdasági esemény rövid leírását, nettó 
összegét, bruttó összegét, a támogatás terhére elszámolt összeget, a számviteli 
bizonylat kiállítójának nevét, adószámát, a pénzügyi teljesítés időpontját, valamint a 
kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy 
aláírását.
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Ellenőrzés
• Az ellenőrzés során a támogatónak - az irányítása alá tartozó 

költségvetési szerv kedvezményezett kivételével - ellenőriznie kell a 
részbeszámolóhoz, beszámolóhoz csatolt, a támogatott tevékenység 
megvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló számviteli 
bizonylatokról készített összesítőt oly módon, hogy az összesítőből 
szúrópróbaszerűen kiválasztott bizonylatok létezését és az 
összesítővel való egyezőségének meglétét az eredeti bizonylatok 
vagy azok hiteles másolatának bekérésével vagy helyszíni ellenőrzés 
során vizsgálja. 

• Hiteles másolatként a kedvezményezett képviseletére jogosult vagy 
az általa meghatalmazott személy által aláírt másolat fogadható el. 
A kiválasztásba a bizonylatok legkevesebb 5%-át, ha az összesítőn 
tíz darabnál kevesebb bizonylat szerepel, azok legalább 50%-át, de 
legkevesebb egy darab bizonylatot kell az ellenőrzésbe bevonni úgy, 
hogy az ellenőrzött számlák összege elérje az összesítőben szereplő 
érték minimum 10%-át. 

• A támogató a támogatási szerződésben a bizonylatok száma 
tekintetében magasabb mértéket is meghatározhat.
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Jogosulatlan támogatás igénybevétel
• A költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő 

vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogató a 
költségvetési támogatást visszavonhatja, a támogatási szerződéstől 
elállhat, azt felmondhatja vagy kezdeményezheti annak módosítását.

• A költségvetési támogatások jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő 
vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a költségvetési 
támogatás visszavonása, a támogatási szerződéstől történő elállás vagy 
annak felmondása esetén a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett 
költségvetési támogatás összegét a Kormány rendeletében meghatározott 
ügyleti kamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt 
mértékben köteles visszafizetni.

• Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv 
kedvezményezettet kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

• Nemteljesítés esetén a visszafizetési kötelezettség érvényesítése 
elsősorban a biztosíték érvényesítésével történik. 

• Ennek eredménytelensége esetén a visszafizetendő összeget és annak 
kamatait az állami adóhatóság a támogató megkeresésére adók módjára 
behajtandó köztartozásként hajtja be.
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Helyi önkormányzatok általános működésének 
és ágazati feladatainak támogatása

• A helyi önkormányzat az éves költségvetési beszámolójában 
számol el a számára a költségvetési évben folyósított 
támogatásokkal.

• A helyi önkormányzat az éves költségvetési beszámolójában 
a költségvetési évben folyósított támogatások 
felhasználásával kapcsolatos önellenőrzést a költségvetési 
beszámoló teljesítésének határidejét követő második 
hónaptól a Kormány rendeletében meghatározott mértékű 
- a központi költségvetés 14. § (4) bekezdés d) pontja 
szerinti fejezetben elszámolandó - önellenőrzési pótlék 
megfizetésével egyidejűleg kezdeményezhet, legkésőbb 
annak az évnek az utolsó napjáig, amely évben az éves 
költségvetési beszámolót el kellett készítenie.

131Szentirmainé Holi Gabriella

Kincstári ellenőrzés

• A Kincstár a kincstári ellenőrzésről jelentést  készít.
• Az ellenőrzési jelentés alapján az ellenőrzött szerv vezetője a 

végrehajtásért felelős személyeket kijelölő és a végrehajtás 
határidejét feltüntető intézkedési tervet készít, és azt az ellenőrzési 
jelentés kézhezvételétől számított harminc napon belül megküldi a 
Kincstár részére.

• Ha az intézkedési tervben foglalt intézkedések hiányosak vagy más 
okból nem elfogadhatóak, a Kincstár az intézkedési tervet 
indokolással és tizenöt munkanap póthatáridő tűzésével visszaküldi 
kijavításra, kiegészítésre az ellenőrzött szerv vezetőjének.

• Az ellenőrzött szerv vezetője az intézkedési terv szerinti 
intézkedéseket köteles az abban meghatározott határidőre 
végrehajtani és arról a Kincstárt írásban tájékoztatni.

• Az intézkedési tervben foglaltak megvalósítását a Kincstár 
utóellenőrzés keretében ellenőrizheti.
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Kincstár által vezetett számlák
A kincstári elszámolások körébe az államháztartás központi alrendszerébe tartozó jogi 

személyek és előirányzatok pénzforgalma (kincstári kör) tartozik.
A kincstárban fizetési számlát kötelesek vezetni
a) a térségi fejlesztési tanácsok és azok költségvetési szervként működő munkaszervezetei,
b) a megyei önkormányzatok és a megyei önkormányzatok önkormányzati hivatalai,
c) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

Médiatanácsa,
d) a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap,
e) az MNV Zrt.,

f) a Diákhitel Központ Zrt.,

g)

h) a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.,

i) az Országgyűlés által, a Kormány által és a megyei önkormányzat által alapított 
közalapítványok,

j) az olyan nonprofit gazdasági társaságok, amelyekben az állam legalább az Nvt. szerinti 
többségi befolyással rendelkezik, és

k) a Nemzeti Üdülési Szolgálat  [kincstári körön kívüli számlatulajdonosok].
A kincstári körön kívüli számlatulajdonos kérelmére a számlavezetési kötelezettség 

teljesítése alól az államháztartásért felelős miniszter felmentést adhat.
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Állampapír vásárlás
• A kincstári körön kívüli számlatulajdonosok 

értékpapírszámlával nem rendelkezhetnek. 
Kivételek: MNV Zrt, Diákhitel Központ Zrt, 
nonprofit gazdasági társaságok

• A Diákhitel Központ és nonprofit gazdasági 
társaságok átmenetileg szabad pénzeszközeiket 
kizárólag a kincstár által értékesített, 
értékpapírszámlán, értékpapír-letéti számlán 
nyilvántartott állampapírok vásárlásával 
hasznosíthatják.
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Előirányzat felhasználási keret, terv

• Az államháztartás központi alrendszerébe 
tartozó költségvetési szerv részére a kincstár 
havonta a 

• működési bevételi előirányzatok és a működési 
kiadási előirányzatok különbségére jutó központi 
támogatás időarányos, 

• felhalmozási bevételi előirányzatok és felhalmozási 
kiadási előirányzatok különbségére eső központi 
támogatás teljesítésarányos részének megfelelő 
összegű előirányzat-felhasználási keretet nyit.
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A keret megállapítása során a Kincstár
a) a teljesítésarányos finanszírozás alá tartozó előirányzatok esetén a 

központi támogatás felhalmozási kiadási előirányzatok arányának 
megfelelő részéből a 129. § szerinti finanszírozási tervben az adott 
hónapra megjelölt, és

b) az időarányos finanszírozás alá tartozó előirányzatok esetén a központi 
támogatás működési kiadási előirányzatok arányának megfelelő részéből 
adott hónapra időarányosan jutó összeget veszi alapul, amelyet az Ávr. 
rendelkezései szerint korrigál.

A Kincstár a január havi keretet - a honvédelemért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium és az általa irányított költségvetési szervek, valamint 
a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok kivételével - a személyi juttatások 
1/12-ének 40%-ával és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 1/12-ével csökkenti. A Kincstár ettől a fejezetet irányító 
szerv kérelmére eltérést engedélyezhet.

Ha a központi költségvetésről szóló törvény a költségvetési évet megelőző év 
november 20-áig nem kerül az Országgyűlés által elfogadásra és 
kihirdetésre, és az előzetes, valamint a végleges elemi költségvetés között 
eltérés mutatkozik, az előzetesen megállapított január havi keret miatti 
korrekciót a Kincstár a március havi keret megállapításakor végzi el.
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• A felhalmozási előirányzatok teljesítésarányos 
felhasználásának finanszírozása 
teljesítésarányos előirányzat-finanszírozási 
terv alapján történik.

• A teljesítésarányos előirányzat-finanszírozási 
tervet a fejezetet irányító szervnek a 
költségvetési év január 10-éig, majd ezt 
követően havonta, a tárgyhónapot megelőző 
hónap 20-áig kell benyújtania a Kincstárhoz.
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• A kincstár a likvidásmenedzsment keretében folyamatosan 
figyelemmel kíséri a bevételek alakulását s ennek 
figyelembevételével biztosítja a kiadások rendelkezésre 
állását.

• A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a 
társulás, a térségi fejlesztési tanács, és az általuk irányított 
költségvetési szerv a bevételek beérkezésének és a 
kiadások teljesítésének ütemezéséről likviditási tervet 
készít.

• A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, 
térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított 
költségvetési szerv likviditási terve a várható bevételeinek -
ideértve az időszak elején rendelkezésre álló készpénz és 
számlaállomány együttes összegét is - alapul vételével, havi 
ütemezéssel tartalmazza a teljesíthető kiadásokat.
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Törzskönyvi nyilvántartás
• Az államháztartás információs rendszerét úgy kell kialakítani, hogy az -

elemzésére, értékelésére is alkalmas módon - segítse az 
államháztartási pénzügyi folyamatok tervezését, az előirányzatok 
kialakítását, a költségvetés végrehajtását és ellenőrzését.

• A törzskönyvi nyilvántartás vezetése során a Ket. rendelkezéseit az e 
§-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni, azzal, hogy a Ket. 

29. § (1b) és (1c) bekezdését, 33. § (1a) bekezdését és 71/A. §-át a 

törzskönyvi nyilvántartás vezetése során nem kell alkalmazni. A 
törzskönyvi nyilvántartás vezetésére vonatkozó eljárásban az 
ügyintézési határidő tizenöt nap. A kincstár a hiánypótlási felhívás 
teljesítésére legfeljebb húsznapos határidőt állapíthat meg. A 
törzskönyvi nyilvántartás vezetésével kapcsolatos eljárásban az eljárás 
felfüggesztésének helye van. Az eljárásban kizárt az újrafelvételi 
eljárás.
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Adatszolgáltatás

• A Kormány rendeletben előírhatja, hogy az államháztartás központi 
alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, a központi kezelésű 
előirányzat, a fejezeti kezelésű előirányzat, az elkülönített állami 
pénzalap és a társadalombiztosítás pénzügyi alapja kezelő szerve 
rendszeres adatszolgáltatást teljesítsen a költségvetési évben 
várhatóan felmerülő kiadásairól és bevételeiről, valamint 
kötelezettségvállalásairól, más fizetési kötelezettségeiről és 
követeléseiről a Kormány rendeletében meghatározott módon és 
gyakorisággal.

• A Kormány rendeletben előírhatja az előre jelzett és a tényértékek 
eltérése esetére a szabad előirányzatoknak - így különösen a fejezeti 
stabilitási tartalék kiadási előirányzatainak - az előrejelzések 
javításának ösztönzését szolgáló átmeneti vagy tartós csökkentését 
vagy befizetési kötelezettség teljesítését.
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Mulasztási bírság kiszabás

Ha az adatszolgáltatás kötelezettje
• a) adatszolgáltatása az adatszolgáltatás tárgyával kapcsolatos lényegesnek 

minősülő információt nem tartalmaz vagy tévesen mutat be, vagy
• b) adatszolgáltatási kötelezettségét neki felróható okból nem vagy 

késedelmesen teljesíti, a Kormány rendeletében meghatározott mértékű 
bírságot fizet, amelyet a kincstár határozatban szab ki.

• A kincstár jogosult a helyi önkormányzattal szemben fennálló bírság 
befizetésére vonatkozó követelését elengedni, ha a bírság alapjául szolgáló 
körülmény a helyi önkormányzatnál a munkaszervezés vagy a pénzügyi-
számviteli munkakört betöltő személyek hiánya miatt következett be, és a 
helyi önkormányzat igazolja, hogy a közös önkormányzati hivatalhoz 
csatlakozás vagy a közös önkormányzati hivatali feladatellátás javítása 
céljából a szükséges intézkedéseket megtette, és ezt az elmaradt 
adatszolgáltatások pótlása, a hibás adatszolgáltatások javítása, valamint 
legalább két egymást követő adatszolgáltatás tapasztalatai a kincstár 
megítélése szerint alátámasztják.
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• A bírság mértéke - elmulasztott 

adatszolgáltatásonként - legalább ötvenezer, 
legfeljebb kétmillió forint. 

• A bírság összegének megállapításakor – az Ávr-

ben foglaltak figyelembevételével - a Kincstár 
a kötelezettségszegés súlyát és ismétlődő 
jellegét mérlegeli.
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Köszönöm a figyelmet!
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