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Államháztartási szakterület 

 

1. Aktuális számviteli kérdések (2 kredit) 

1.1. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 

11.) Korm. rendelet és az államháztartásban 

felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események 

kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 

19.) NGM rendelet módosítása (1 kredit) 

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I. 11.) Korm. rendeletet 

(továbbiakban Áhsz.) módosító jogszabályok 

 az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról 

szóló 380/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet 

Hatálybalépés: lépcsőzetes 2017. december 12., 2017. december 31., 2018. január 1.  

A) 2017. évtől alkalmazandó változások 

Beszámoló elkészítése, jóváhagyása, megküldése  

 a tulajdonosi joggyakorló szervezetek éves költségvetési beszámolóira vonatkozó 

változás [Áhsz. 33. § (3) bekezdés] 

Pénzügyi könyvvezetés 

 pontosítás az értékpapírok megbízási jogviszonyon alapuló tulajdonosi 

joggyakorlásának államháztartáson belüli vagyonkezelése miatt [Áhsz. 47. § (3) 

bekezdés] 

Rovatrend (15. melléklet) 

 változás a K341., K42., K48., K501. és a K5023. kiadási rovatok leírásában  

Egységes számlatükör (16. melléklet) 

 változás a 6-7. számlaosztály, valamint a 8552. és a 9352. könyvviteli számlák 

megnevezésében 



Államháztartási szakterület 

 

Kötelező egyezőségek (17. melléklet) 

 3. pont c) alpontjában a 059125. és a 059126. nyilvántartási számlák cseréje 

Egyéb pontosítás 

 eredménykimutatás egyes sorai elnevezésének pontosítása (Áhsz. 6. melléklet) 

- 21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei sor 

ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi 

értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége részletező 

sora 

- 26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai sor  

ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi 

értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége részletező 

sora  

B) 2018. január 1-jétől alkalmazandó változások  

Értelmező rendelkezések 

 a behajthatatlan követelés fogalmának változása [azonosság a számvitelről szóló 2000. 

évi C. törvény szerinti fogalommal – Áhsz. 1. § (1) bekezdés a) pont] 

Mérleg 

 változás a támogatás visszafizetésének elszámolásakor a halasztott 

eredményszemléletű bevétel megszüntetési kötelezettsége tekintetében [Áhsz. 14. § 

(14) bekezdés] 

 megszűnik az „Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai” mérlegsor alábontása 

 megszűnik a „Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás 

elszámolása” kategória 

Rovatrend (15. melléklet) 

 változás a K2., K44., K45. és a K46. kiadási rovatok leírásában 

 változás a B34., B352. és a B36. bevételi rovatok leírásában 
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Egységes számlatükör (16. melléklet) 

 megszűnik a 3677., 4131., 4132. és a 4133. könyvviteli számla 

Kötelező egyezőségek (17. melléklet) 

 4. pont a) és c) alpontjában a 3677. számla törlése 

Átmeneti rendelkezés 

 a könyvviteli számlák 2018. évi nyitása során, a 2017. december 31-i a 4133. 

Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai könyvviteli 

számla záró egyenlegét a 413. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 

számlán kell megnyitni [Áhsz. 56. §] 
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1.2. Egyes fontosabb számviteli feladatok (1 kredit) 

1.2.1. Időbeli elhatárolások elszámolásának szabályai  

 csoportosítás 

 bekerülési érték 

 értékelés (mérlegfordulónapi, mérlegérték) 

 adatszolgáltatásokban való kimutatás (mérlegjelentés) 

1.2.2. Kiadások és bevételek funkcionális elszámolásai 

 kiadások és bevételek elszámolása kormányzati funkciónként 

 általános kiadások megosztása 

Konzultáció
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2. Az államháztartáshoz kapcsolódó jogi szabá-

lyozás változása  (2 kredit) 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt módosító jogszabályok 

 Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2017. évi 

LXXII. törvény 

Hatálybalépés: kihirdetés követő nap 

 egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával 

kapcsolatos módosításáról szóló 2017. évi CXLV. törvény 

Hatálybalépés: kihirdetés követő nap 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendeletet módosító jogszabályok 

 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet módosításáról szóló 224/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet 

Hatálybalépés: lépcsőzetes: kihirdetés követő nap, 2018. január 1. 

 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet módosításáról szóló 426/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 

Hatálybalépés: lépcsőzetes: kihirdetés követő nap, 2018. január 1. 

 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet és a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) 

Korm. rendelet módosításáról szóló 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 

Hatálybalépés: lépcsőzetes: kihirdetés napján és azt követő nap 

 a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 

485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló 

törvény, az adózás rendjéről szóló törvény és az adóhatóság által foganatosítandó 

végrehajtási eljárásokról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes 

kormányrendeletek módosításáról szóló 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 
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Hatálybalépés: lépcsőzetes: kihirdetés napján és azt követő nap 

Hatálybalépés: 2018. január 1. 

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

és képviselete 

 a költségvetési szerv belső szabályzataira vonatkozó rendelkezések 

Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés 

 kis összegű kötelezettségvállalások 

 több év, vagy költségvetési éven túli év előirányzatát terhelő kötelezettségvállalás 

szabályai 

 pénzügyi ellenjegyzés, a pénzügyi ellenjegyző által vizsgálandó szempontok 

A gazdálkodás sajátos szabályai 

 az átlátható szervezetekkel történő szerződéskötés 

 központosított illetményszámfejtésre kötelezettek köre, eljárási szabályok 

 beruházási szerződések módosítása 

A támogatások 

 pályázat tartalma 

 a támogatási szerződéshez benyújtandó dokumentumok, nyilatkozatok köre 

 a támogatási szerződés módosítása 

 biztosítéknyújtási kötelezettség alóli mentesülés 

 kedvezményezettet terhelő beszámolási kötelezettség szabályai 

 a támogatás jogosulatlan igénybevétele 

Maradványelszámolás 

 kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány megállapítása 

 kötelezettségvállalással terhelt és nem terhelt költségvetési maradvány szerepeltetése a 

számviteli éves költségvetési beszámolóban 

 befizetési kötelezettség 
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 kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány felhasználása 

Konzultáció 


