
Könyvviteli szolgáltatást végzők 
továbbképzésének tematikája

Államháztartási szakterület

1Szentirmainé Holi Gabriella

1. Aktuális számviteli kérdések (2 kredit)

2. Számvitelt érintő egyéb jogszabályi környezet 
változásai (2 kredit)
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1. Aktuális számviteli kérdések 

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

1.2. A saját tőke bemutatása
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2. Számvitelt érintő egyéb jogszabályi 
környezet változásai

2.1. Az államháztartáshoz kapcsolódó jogi 
szabályozás változása 
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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
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1.1.1. Az államháztartás számviteléről szóló 
4/2013 (I. 11.) Korm. rendeletet módosító 
jogszabályok

1.1.2. Az államháztartásban felmerülő egyes 
gyakoribb gazdasági események kötelező 
elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) 
NGM rendeletet módosító jogszabály 

6Szentirmainé Holi Gabriella



2018. év módosításai

• az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. 
rendelet módosításáról szóló 203/2018. (XI. 5.) Korm. 
rendelet 
– Hatálybalépés: lépcsőzetes 2018. november 8., 2019. január 1. 

• az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó 
kormányrendeletek módosításáról szóló 310/2018. (XII. 27.) 
Korm. rendelet 

– Hatálybalépés: lépcsőzetes 2018. december 28., 2019. január 1. 
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2018. év módosításai

• az államháztartásban felmerülő egyes 
gyakoribb gazdasági események kötelező 
elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) 
NGM rendelet módosításáról szóló 11/2018. 
(XI. 5.) PM rendelet 

– Hatálybalépés: 2018. november 8. 
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1.2. A saját tőke

1.2.1. A saját tőke elemeinek bemutatása 

1.2.2. A saját tőke elemei változásainak jogcímei 
és számvitele

1.2.3. Mérlegjelentésben történő megjelenítése

Konzultáció
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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
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Áhsz. módosítások

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

• az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. 
rendelet módosításáról szóló 203/2018. (XI. 5.) Korm. Rendelet

Hatálybalépés: lépcsőzetes 2018. november 8., 2019. január 1.

• az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó 

kormányrendeletek módosításáról szóló 310/2018. (XII. 27.) 
Korm. rendelet 

Hatálybalépés: lépcsőzetes 2018. december 28., 2019. január 1. 
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A) 2018. évtől alkalmazandó 
változások 

• Költségvetési könyvvezetés 

• Pénzügyi könyvvezetés 

• A beszámoló javítására vonatkozó 
rendelkezések 

• Átmeneti rendelkezés 

• Egyéb pontosítások, módosítások 
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Költségvetési könyvvezetés

• a közhatalmi bevételek számviteli 
elszámolásának kiegészítése az előrehozott 
adóval [Áhsz. 40. § (3) bekezdés] 
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Áhsz. 40 § (3)

• Kiegészítés előrehozott helyi adó számviteli 
elszámolással

• Helyi adó tv. 41/A § alapján 2018. jan. 1-től 
érvényes szabály

• Külön adónem, a befizetés évében végleges 
bevétel (B36 Egyéb közhatalmi bevétel q 
pontja)

• Htv. 41/A § (3) szerinti beszámítás a 
számvitelben visszatérülés elszámolása lesz
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Htv. 

• 41/A. § * (1) Az adóalany a jövőben esedékessé váló 
adójára tekintettel előrehozott adót fizethet.

• (2) Az előrehozott adóról annak megfizetésével egyidejűleg 
bevallást kell benyújtani.

• (3) A (2) bekezdés szerinti bevallásban az adóalany 
megjelölheti, hogy az adóhatóság az előrehozott adóját 
melyik jövőben esedékessé váló adófizetési 
kötelezettségébe számítsa be. Ilyen rendelkezés hiányában 
az előrehozott adót - vagy, ha az adóalany rendelkezésében 
megjelölt adó kisebb, mint az előrehozott adó összege, 
akkor az előrehozott adó még be nem számított összegét -
az adóhatóságnál nyilvántartott adófizetési kötelezettség 
összegébe, az esedékesség sorrendjében kell beszámítani, 
legfeljebb az adófizetési kötelezettség erejéig.
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Előrehozott adó elszámolása 

Költségvetési számvitel

• Bevétel csökkenésként 
T09363-K 005

• Követelés csökkenés T 
0041- K 09362

• Átvezetés megjelölt 
adónemre követelésként 
T 093(2) –K0041

• Teljesítés T005 – K 093(3)

Pénzügyi számvitel

• T911  - K 3513*

• Beszámítással érintett 
adónem T 3513** – K 911

• Követelés összevezetése T 
3513* – K 3513**

• Költségvetési évet követő 
beszámítás esetén bevétel 
passzív időbeli elhatárolása 
T 911 – K 441
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Pénzügyi könyvvezetés

• pontosítás a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt. által adott megbízások elszámolásaival 
kapcsolatban [Áhsz. 47. § (3) bekezdés] 
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47 § (3) 

• Ha a tulajdonos, tulajdonosi joggyakorló 
szervezetet államháztartáson belüli szervezettel 
vagyonkezelői jogot létesít - ide nem értve az Nvt. 
8. § (7) bekezdése szerinti megbízáson alapuló 
tulajdonosi joggyakorlást -, a vagyonkezelésbe 
adott tárgyi eszközök, részesedések bruttó 
értékét és elszámolt értékcsökkenését, 
értékvesztését a vagyonkezelésbe adáskor köteles 
a könyveiből kivezetni, és azok bruttó értékét a 0. 
számlaosztály befektetett eszközei között 
nyilvántartani.
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A beszámoló javítására vonatkozó 
rendelkezések

• kérelem helyett tájékoztatás [Áhsz. 54/A. § (3)-

(5) és 54/B. § (1)-(4) bekezdés] 
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54/A (3)-(5) és 54/B § (1)-(4)előírásai

• a költségvetési számvitel előirányzatok és 
teljesítések nyilvántartására szolgáló 
nyilvántartási számláit érintő hibák javítása –
mérlegfordulónap és mérlegkészítés időpontja 
között- javítási kérelem helyett tájékoztatás

2018. évi beszámolóhoz kiadott tájékoztató
2018. éves költségvetési beszámoló javítása 

nyomtatvány 
• Többször benyújtható, de nyilatkozattal
• Adatszolgáltató emeli át a Kincstár által 

jóváhagyott tájékozatót a beszámolóba
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Hibajavítás szabályai

• A beszámolóval le nem zárt időszakkal kapcsolatos 
hibákat a könyvelés keretében, a hibát okozó tétel 
visszakönyvelésével és a helyes tétel e rendeletnek 
megfelelő könyvelésével kell javítani.

• a mérlegfordulónap és a mérlegkészítés időpontja 
között feltárt hibákat a hibát okozó tétel 
visszakönyvelésével, mérlegfordulónapi időponttal kell 
javítani. 

• Ezt kell alkalmazni abban az esetben is, ha a 
mérlegkészítés időpontja és a beszámoló jóváhagyása 
között a beszámoló jóváhagyására jogosult a részére 
megküldött beszámoló javítását rendeli el.
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• A mérlegkészítés időpontját követően  a pénzügyi 
számvitelben a kizárólag mérlegszámlákat érintő hibákat az 
eszközök, illetve források besorolásának javítása esetén az 
érintett számlák között, egyéb esetben a felhalmozott 
eredménnyel szemben történő könyveléssel kell javítani.

• A mérlegkészítés időpontját követően a pénzügyi 
számvitelben az eredményszámlákat is érintő hibákat az 
eredményszámlákon történő könyveléssel kell javítani.

• A jelentős összegű hibákat a zárlatot megelőzően át kell 
vezetni a 414. Felhalmozott eredmény könyvviteli számlára.

• A feltárt jelentős összegű hibákat a 9. § (2) bekezdése és a 
23. § (2) bekezdése szerint a hiba javításának évében az 
éves költségvetési beszámolóban is be kell mutatni. 

22Szentirmainé Holi Gabriella



Átmeneti rendelkezés

• 2019. évi elemi költségvetésről teljesítendő 
adatszolgáltatásban alkalmazandó rovatrend 
[Áhsz. 56. §] 
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Áhsz. 56 § az elemi költségvetés 
készítéshez

• Az Ávr. 32 § (6) előírt adatszolgáltatást úgy kell 
teljesíteni, hogy az megfeleljen a 2019. január 
1-én hatálybalépő rendelkezés szerinti 
rovatrendnek. 

• Ávr. 176§ a határidőt módosította a jogviszony 
törvény miatt február 28-ra a 08-09 űrlapok 
tekintetében.
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Egyéb pontosítások, módosítások

• a tulajdonosi joggyakorló szervezet 
értelmezésének változása [Áhsz. 2. § (1) 
bekezdés] 

• a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: 
Kincstár) beszámolási és könyvvezetési körébe 
tartozó központi kezelésű előirányzatok változása 
[Áhsz. 1. melléklet] 

• az analitikus nyilvántartó helyek felsorolásának 
változása a 2018. év végén hatályos címrenddel 
összhangban [Áhsz. 2. melléklet] 
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Áhsz. 2 § (1)

• A költségvetési szerv, a központi kezelésű előirányzat, a 
fejezeti kezelésű előirányzat, az elkülönített állami 
pénzalap és a társadalombiztosítás pénzügyi alapja 
kezelő szerve, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 
törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott 
tulajdonosi joggyakorló szervezet, továbbá törvény 
vagy miniszteri rendelet által a tulajdonosi jogok 
gyakorlására feljogosított szervezet, vagy személy (a 
továbbiakban együtt: tulajdonosi joggyakorló 
szervezet), valamint a helyi önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács e 
rendelet előírásai szerint tesz eleget beszámolási és 
könyvvezetési kötelezettségének.
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Áhsz. 1-2. melléklete

• A KINCSTÁR BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI 
KÖRÉBE TARTOZÓ KÖZPONTI KEZELÉSŰ 
ELŐIRÁNYZATOK

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

• 1272/2018. (VI. 15.) Kormányhatározat alapján a 
kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
módosítások figyelembevétele
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B) 2019. január 1-jétől alkalmazandó 
változások 

• Mérleg

• Rovatrend (15. sz. melléklet)

• Egyéb pontosítások, módosítások

28Szentirmainé Holi Gabriella



Mérleg

• éven belüli lejáratú forint és deviza lekötött 
bankbetétek elszámolására vonatkozó 
rendelkezés [Áhsz. 49. § (1) bekezdés] 
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Új előírás a pénzügyi könyvvezetésben 
49 § (1)

• Év közben a lekötött bankbetétek között kell 
elszámolni az éven belüli lejáratú forint és 
deviza lekötött bankbetéteket, 

• azonban a mérlegben ilyen jogcímen tétel 
nem mutatható ki.
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Rovatrend (15. sz. Melléklet)

• változás a K1107., K121. és a K44. kiadási 
rovatok leírásában 

• változás a B311., B312., B351., B355. és a B36. 

bevételi rovatok leírásában 
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K 1107

Béren kívüli juttatások *

• Ezen a rovaton kell elszámolni a 
foglalkoztatottak részére juttatott, a személyi 
jövedelemadóról szóló törvény szerinti béren 
kívüli juttatásokat és egyes meghatározott 
juttatásokat.
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K 121

Választott tisztségviselők juttatásai *

• Ezen a rovaton kell elszámolni a köztársasági elnök, az Országgyűlés 
elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és tagja, a Kúria elnöke, az 
Országos Bírósági Hivatal elnöke, a Költségvetési Tanács elnöke, a 
legfőbb ügyész, az alapvető jogok biztosa és helyettesei, az Állami 
Számvevőszék elnöke és alelnöke, az országgyűlési képviselő, a helyi 
nemzetiségi önkormányzati képviselő, a nemzetiségi önkormányzat 
tisztségviselői, a társulási tanács tisztségviselői, a nemzetiségi 
szószóló, a polgármester, főpolgármester, a helyi önkormányzati 
képviselő, megyei közgyűlés tagja, az alpolgármester, a 
főpolgármester-helyettes, a megyei közgyűlés elnöke és alelnöke, 
továbbá a Független Rendészeti Panasztestület tagjai számára 
fizetett, a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai rovatainak 
megfelelő tartalmú juttatásokat, tiszteletdíjakat.
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K44

Betegséggel kapcsolatos (nem 
társadalombiztosítási) ellátások

• h) * tartós ápolást végzők időskori támogatását 
[Szoctv. 44/A. §]
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B311

Magánszemélyek jövedelemadói

Ezen a rovaton kell elszámolni

• a) a személyi jövedelemadót,

• b) *

• c) a termőföld bérbeadásából származó 
jövedelem utáni személyi jövedelemadót.

• A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban 
a fenti bontásban kell szerepeltetni.
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B312

Ezen a rovaton kell elszámolni
a) az élelmiszerek, élelmezési nyersanyagok beszerzése után fizetett vételárat,
b) az irodai papír és a nyomtatványok beszerzése után fizetett vételárat, 

továbbá minden, irodai célt szolgáló anyag - így különösen irattartó, 
tűzőgép, irodai kapcsok, naptár, ceruza, toll, radír, ragasztó, lyukasztó -
beszerzése után fizetett vételárat,

c) a nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok - így 
különösen festék, festékpatron - beszerzése után fizetett vételárat,

d) a tüzelőanyagok, folyékony és gáznemű energiahordozók, járművekhez 
hajtó- és kenőanyagok beszerzése után fizetett vételárat,

e) a fogvatartottak, ellátottak ruházata, valamint a ruházati költségtérítésnél 
nem szerepeltethető munka- és védőruha beszerzése után fizetett 
vételárat, és

f) * mindazon anyagok beszerzése után fizetett vételárat, amelyek nem 
számolhatók el szakmai anyag beszerzéseként.
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B355
B355. * Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók      Ezen a rovaton kell elszámolni

a) *

b) a baleseti adót,

c) a nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetéseit,

d) a környezetterhelési díjat,

e) a környezetvédelmi termékdíjakat,

f) a bérfőzési szeszadót,

g) a szerencsejáték szervezési díjat,

h) a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adót,

i) a talajterhelési díjat,

j) a vízkészletjárulékot,

k) az állami vadászjegyek díjait,

l) az erdővédelmi járulékot,

m) a földvédelmi járulékot,

n) * a halászati haszonbérleti díjat, valamint az állami halász- és horgászjegy díjat,

o) a hulladéklerakási járulékot,

p) a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a 
pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díjat,

q) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételeket.
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B36

a) a cégnyilvántartás bevételeit,
b) az eljárási illetékeket,
c) az igazgatási szolgáltatási díjakat,
d) a felügyeleti díjakat,
e) az ebrendészeti hozzájárulást,
f) a mezőgazdasági termelést érintő 

időjárási és más természeti 
kockázatok kezeléséről szóló törvény 
szerinti kárenyhítési hozzájárulást,

g) a környezetvédelmi bírságot,
h) a természetvédelmi bírságot,

i) a műemlékvédelmi bírságot,
j) az építésügyi bírságot,
k) a szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a 

közlekedési szabályszegések után kiszabott 
közigazgatási bírság helyi önkormányzatot 
megillető részét,

l) az egyéb bírságokat,
m) a vagyoni típusú települési adókat,
n) a jövedelmi típusú települési adókat,
o) az egyéb települési adókat,
p) az önkormányzat által beszedett talajterhelési 

díjat,
q) az előrehozott helyi adót,
r) a bevándorlási különadót és
s) azokat a bevételeket, amelyek megfizetését 

közhatalmi tevékenység gyakorlása során 
kötelező jelleggel kell megfizetni, azonban 
nem számolhatók el a közhatalmi bevételek 
más rovatain, így különösen a 
pénzbüntetést és elkobzást, a késedelmi és 
önellenőrzési pótlékot.
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Egyéb pontosítások, módosítások

• a lekötött bankbetétek mérlegbeli szerepeltetésének 
pontosítása [Áhsz. 13. § (2a) bekezdés] 

• a társulás tulajdonába adott eszköz visszavételének 
elszámolására vonatkozó pontosítás [Áhsz. 15. § (3a) 
bekezdés] 

• a más különféle egyéb ráfordítások pontosítása a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény követelések 
értékesítésének (engedményezésének) elszámolására 
vonatkozó módosítása miatt [Áhsz. 26. § (11a) 
bekezdés e) pontja] 
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Áhsz. 13 § (2a)

• pénzeszközök között kell kimutatni a lekötött 
bankbetéteket, a pénztárakat, csekkeket, 
betétkönyveket, valamint a forintszámlákat és 
a devizaszámlákat

• a lekötött bankbetéteken belül kell kimutatni a 
betét elhelyezésének évén túli lejáratú forint 
és deviza lekötött bankbetéteket.
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Eszközök bekerülési értéke
15 § (3a) 

• a tulajdonosnál, tulajdonosi joggyakorló szervezetnél az 
államháztartáson belüli szervezet részére vagyonkezelésbe 
adott, 

• illetve az államháztartás önkormányzati alrendszerébe 
tartozó költségvetési szerv, társulás tulajdonába adott eszköz 
visszavételkori bekerülési értéke, valamint a megszűnő 
nemzetiségi önkormányzat vagyonát átvevő szervnél az 
átvételkori, az újraalakult nemzetiségi önkormányzatnál e 
vagyon visszavételkori bekerülési értéke

• a korábbi vagyonkezelőnél, tulajdonosnál kimutatott bruttó 
érték. 

• A visszavételt követően az átadásig esetleg elszámolt 
értékcsökkenést, értékvesztést nyilvántartásba kell venni, a 
társulási részesedés könyv szerinti értékét ki kell vezetni.
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Áhsz. 26 § (11a) bekezdés e pont

• A más különféle egyéb ráfordítások között kell 
elszámolni

– e) * az eredeti követelést engedményezőnél 
(eladónál) az engedményezett (az átruházott) 
követelésnek a könyv szerinti értékét a követelés 
átruházásakor,
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Engedményezés szabályozása

• Engedményező- eladó
• Engedményes- vevő
• Ász. 27 § A pénzügyi műveletek egyéb 

eredményszemléletű bevételei között kell 
elszámolni

• a) * 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,
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Engedményezett (eladott) követelés elszámolása 
engedményezőnél, eladónál

1.Követelés kivezetése költségvetési számvitel szerint

T004–K09(2)

2.Követelés értékvesztésének kivezetése pénzügyi 
számvitel szerint T358–K35

3.Követelés könyv szerinti értékének kivezetése pénzügyi 
számvitel szerint T8435–K35

4.Követelés eladási árának nyilvántartásba vétele 
költségvetési számvitel szerint T094112–K0041

5.Követelés eladási árának nyilvántartásba vétele 
pénzügyi számvitel szerint T3514–K9244
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6.Követelés eladási árának jóváírása 
költségvetési számvitel szerint T005–K094113

7.Követelés eladási árának jóváírása pénzügyi 
számvitel szerint T32/33–K3514
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Engedményezett (eladott) követelés elszámolása az 
engedményesnél (vevőnél)

1.A vevő felé fizetendő összeg szerződés alapján 
költségvetési számvitel szerint T0022–K053552

2.A vevő felé fizetendő összeg szerződés alapján 
pénzügyi számvitel szerint T8435 –K4213

3.A vevő felé megfizetett összeg szerződés alapján 
költségvetési számvitel szerint T053553–K003

4.Az engedményező felé fizetett összeg 
szerződés/megállapodás alapján pénzügyi 
számvitel szerint T4213–K32/33
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5.Követelés nyilvántartásba vétele költségvetési 
számvitel szerint T09(2)–K004

6.Követelés nyilvántartásba vétele pénzügyi 
számvitel szerint T35–K9

7.Követelés könyv szerinti értékének pénzügyi 
rendezése költségvetési számvitel szerint

T005–K09(3)

8.Követelés könyv szerinti értékének pénzügyi 
rendezése pénzügyi számvitel szerint

T32/33–K35
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9. A vásárolt követelések könyv szerinti értékét 
meghaladó összegben befolyt bevétel 
költségvetési számvitel szerint

a) Követelésként T0940922–K0041

b) Teljesítésként T005–K0940923

10. A vásárolt követelések könyv szerinti értékét 
meghaladó összegben befolyt bevétel pénzügyi 
számvitel szerint

a) Követelésként T3514–K9353

b) Teljesítésként T32/33–K3514
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Egyéb pontosítások

• a Kincstár által készítendő összevont 
(konszolidált) beszámolók határidejének 
módosítása [Áhsz. 37. § (7) bekezdés] 

• a Kincstár beszámolási és könyvvezetési körébe 
tartozó központi kezelésű előirányzatok változása 
[Áhsz. 1. melléklet] 

• az analitikus nyilvántartó helyek felsorolásának 
változása a Magyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény szerinti 
címrend érvényesítése miatt [Áhsz. 2. melléklet] 
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Áhsz. 37 § (7) 

konszolidált beszámoló

• A Kincstár az összevont (konszolidált) 
beszámolókat és a 13. mellékletben foglaltak 
alapján a Gst. szerinti államadósságról szóló 
kimutatást az Áht. 90. § (1) bekezdésében 
szereplő határidőt megelőző 30. napig készíti el.

• Áht .határidő költségvetési évet követő év 
szeptember 30-a

• Vagyis a konszolidált beszámoló határideje 
augusztus 31. 
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Áhsz. 1.- 2. melléklet

• 2019. évi L. törvény címrendje

• Egészségügyi szolgáltatások 
Egészségbiztosítási Alapból történő 
finanszírozás részletes szabályairól szóló 
43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet 5. 

mellékletével összhangban
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1.1.2. Az államháztartásban felmerülő egyes 
gyakoribb gazdasági események kötelező 

elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) 
NGM rendeletet módosító jogszabály 
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• az államháztartásban felmerülő egyes 
gyakoribb gazdasági események kötelező 
elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) 

NGM rendelet módosításáról szóló 11/2018. 

(XI. 5.) PM rendelet 

• Hatálybalépés: 2018. november 8. 
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Változások 

• 1. melléklet III. Fejezet, Növekedések rész M) 
cím 2. pontjának pontosítása 

• 1. melléklet III. Fejezet, Növekedések rész M) 
cím 4. és 5. pontjának módosítása 

• 1. melléklet V. Fejezet, Növekedések rész A) 
cím 7. pontjának pontosítása 

• 1. melléklet XII. Fejezet, O) cím 2. pont c) 
alpontjának pontosítása 
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1. melléklet III. Fejezet, Növekedések rész 
M) cím 2. pontjának pontosítása 

• 2. * Követelés kivezetése az átvett immateriális 
javak, tárgyi eszközök bekerülési értékéig a 
pénzügyi számvitel szerint

T221-K35
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1. melléklet III. Fejezet, Növekedések rész M) 
cím 4. és 5. pontjának módosítása 

4. * Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 100. §-a 

szerinti átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésének elszámolása az MNV 
Zrt.-nél

a) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint  
T022-K006

b) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésével kapcsolatos követelés nettó értékének 
nyilvántartásba vétele: csak a részletező nyilvántartásokban

c) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor az általános forgalmi adó követelésként 
történő elszámolása a költségvetési számvitel szerint    T094062-K0041

d) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor az általános forgalmi adó követelésként 
történő elszámolása a pénzügyi számvitel szerint            T3514-K36422

e) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor a nettó érték elszámolása a pénzügyi 
számvitel szerint T331-K3673

f) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor az általános forgalmi adó 
követelésteljesítésének elszámolása a költségvetési számvitel szerint T005-K090463

g) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor az általános forgalmi adó 
követelésteljesítésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint T331-K3514
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h) Az értékesítés során felmerült költségekkel csökkentett eladási ár 
továbbutalása a jogosultrészére a pénzügyi számvitel szerint   T3673-K331

i) Az értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök kivezetése a 
nyilvántartásból a pénzügyi számvitel szerint T006-K022

5. * Az Áht. 100. §-a szerinti esetben az MNV Zrt. részére értékesítésre átadott 
immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésének elszámolása az 
átadónál

a) Az MNV Zrt.-nek az értékesítésről szóló értesítése szerint a követelés 
elszámolása a költségvetési számvitel szerint T094112-K0041

b) Az MNV Zrt.-nek az értékesítésről szóló értesítése szerint a követelés 
elszámolása a pénzügyi számvitel szerint T3514-K221

c) A költségekkel csökkentett eladási ár beérkezésének elszámolása a 
költségvetési számvitel szerint T005-K094113

d) A költségekkel csökkentett eladási ár beérkezésének elszámolása a 
pénzügyi számvitel szerint T331-K3514
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1. melléklet V. Fejezet, Növekedések 
rész A) cím 7. pontjának pontosítása 

• 7. * Pénzügyi teljesítéskor keletkezett 
árfolyam-különbözet a költségvetési és a 
pénzügyi számvitel szerint: 

– a II. fejezet A) Vásárlás elszámolása 7-10. pontja 

szerint, azzal az eltéréssel, hogy a 4216. 

könyvviteli számla helyett a 4213. könyvviteli 
számlát kell használni
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1. melléklet XII. Fejezet, O) cím 2. pont 
c) alpontjának pontosítása 

1. Kerekítési különbözet elszámolása költségvetési számvitel 
szerint

a) Követelésként T094112-K0041

b) Teljesítésként T005-K094113

c) Kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként
T0022-K053552

d) Kiadás teljesítéseként T053553-K003

2. Kerekítési különbözet elszámolása pénzügyi számvitel 
szerint

a) * Követelésként T3514-K9244

b) Teljesítésként T32/33-K3514

c) * Kötelezettségként T8435-K4213

d) Kiadás teljesítésként T4213-K32/33
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1.2. A saját tőke 

1.2.1. A saját tőke elemeinek bemutatása 

1.2.2. A saját tőke elemei változásainak jogcímei 
és számvitele

1.2.3. Mérlegjelentésben történő megjelenítése

Konzultáció
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1.2.1. A saját tőke elemeinek 
bemutatása 

1. nemzeti vagyon induláskori értéke (a mérlegtétel tartalma, 
bekerülési értéke és főkönyvi nyilvántartása) 

2. nemzeti vagyon változása (a mérlegtétel tartalma, bekerülési 
értéke és főkönyvi nyilvántartása) 

3. egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (a mérlegtétel 
tartalma, bekerülési értéke és főkönyvi nyilvántartása) 

4. felhalmozott eredmény (a mérlegtétel tartalma, bekerülési értéke 
és főkönyvi nyilvántartása) 

5. eszközök értékhelyesbítésének forrása (a mérlegtétel tartalma, 
bekerülési értéke és főkönyvi nyilvántartása) 

6. mérleg szerinti eredmény (a mérlegtétel tartalma, bekerülési 
értéke és főkönyvi nyilvántartása) 
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Saját tőke elemei

A mérlegben a saját tőkén belül kell kimutatni 

• a nemzeti vagyon induláskori értékét (411),

• a nemzeti vagyon változásait (412), 

• az egyéb eszközök induláskori értékét (413), 

• a felhalmozott eredményt (414), 

• az eszközök értékhelyesbítésének forrását (415),

• a mérleg szerinti eredményt (416).
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Nemzeti vagyon induláskori értéke

• A mérlegben a nemzeti vagyon induláskori 
értékeként a 2014. január 1-jén meglévő, a 
nemzeti vagyonba tartozó eszközök bekerülési 
értékének forrását kell kimutatni. 

• Ez a mérlegsor csak a 49/A-49/B. § szerinti 

esetben, vagy törvény, kormányrendelet, 
miniszteri rendelet előírása alapján változhat.
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Nemzeti vagyon változása

• A mérlegben a nemzeti vagyon változásai 
között a 2014. január 1-jét követően a nemzeti 
vagyonba tartozó befektetett eszközök és 
forgóeszközök 15. § (2)-(3a) bekezdése, 16/A. 

§ és a 49/A-49/B. § szerinti jogcímeken 
elszámolt változásait kell kimutatni.
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Egyéb eszközök induláskori értéke és 
változásai

A mérlegben az egyéb eszközök induláskori értéke és változásaiként
a) a 2014. január 1-jén meglévő - e rendelet 2014. január 1-jén 

hatályos rendelkezései szerint nem idegen - pénzeszközök forrását -
ide nem értve a tulajdonosi joggyakorló szervezeteket -,

b) a nemzeti vagyonba nem tartozó egyéb eszközök 49/A-49/B. §
szerinti változásait, és

c) a központi kezelésű előirányzatokhoz kapcsolódó fizetési számlák 
egyenlegének év végi nullára csökkentését a központi kezelésű 
előirányzatokkal kapcsolatos beszámolási és könyvvezetési 
feladatokat ellátó szervezeteknél, valamint a Kincstárban a központi 
kezelésű előirányzatokhoz és a finanszírozási kiadások, bevételek 
kezeléséhez kapcsolódóan vezetett technikai, lebonyolítási, 
beszedési és finanszírozási számlák - a Kincstár belső szabályzatában 
foglalt rend szerinti - év végi egyenlegének összevezetését

kell kimutatni.
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Felhalmozott eredmény

• A mérlegben felhalmozott eredményként az 
előző költségvetési évek felhalmozott 
eredményét kell kimutatni. 

• A mérlegsor a mérlegben negatív előjellel is 
szerepelhet.
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Eszközök értékhelyesbítésének forrása

• A mérlegben az eszközök 
értékhelyesbítésének forrásaként az elszámolt 
értékhelyesbítés összegét kell kimutatni. 

• Az eszközök értékhelyesbítése és az eszközök 
értékhelyesbítésének forrása kizárólag 
egymással szemben és azonos összegben 
változhat.
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Az eszközök értékhelyesbítésére az Szt. 57. § (3) bekezdését és 
58. § (1) és (5)-(9) bekezdését kell alkalmazni azzal az 
eltéréssel, hogy

a) értékelési tartalék alatt az eszközök értékhelyesbítésének 
forrását kell érteni,

b) * a tulajdonosi joggyakorló szervezeteknél a tartós és az 
értékesítési célú állami tulajdonú részesedések piaci értéke - a 

tőzsdén jegyzett társasági részesedések kivételével - a saját 
tőke érték részesedésre jutó arányos értékével egyezik meg,

c) * a tartós részesedések után értékhelyesbítés csak a gazdasági 
társaságokban - ide nem értve az állam jegybankban fennálló 
részesedését - fennálló tartós részesedések után mutatható ki.

68Szentirmainé Holi Gabriella



Mérleg szerinti eredmény

• A mérlegben a mérleg szerinti eredményt az 
eredménykimutatásban ilyen címen 
kimutatott összeggel egyezően kell 
szerepeltetni.

• Előjele lehet nyereség jellegű, veszteség 
jellegű.
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1.2.2. A saját tőke elemei változásainak 
jogcímei és számvitele

• az egyes mérlegtételekre vonatkozóan külön-
külön (nemzeti vagyon induláskori értéke, 
nemzeti vagyon változása, egyéb eszközök 
induláskori értéke és változásai, felhalmozott 
eredmény, eszközök értékhelyesbítésének 
forrása, mérleg szerinti eredmény) a növekedési 
és csökkenési jogcímek felsorolása és azok 
számviteli elszámolása 

• sajátos változások bemutatása pl.: alapítás, 
megszűnés, átalakítás 
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411 Nemzeti vagyon induláskori értéke

• A mérlegsor csak a 49/A-49/B. § szerinti 
esetben, vagy törvény, kormányrendelet, 
miniszteri rendelet előírása alapján változhat.

49/A. § * (1) * Költségvetési szerv, társulás, nemzetiségi önkormányzat alapítása - ideértve 
a kiválás útján történő alapítást is - esetén a létrejövő költségvetési szerv, társulás, 
nemzetiségi önkormányzat tulajdonába, vagyonkezelésébe - ideértve a vagyonkezelői jog 
átruházását is - kerülő eszközöket és az átadott kötelezettségeket az alapító szerv, irányító 
szerv, államháztartáson belüli más szervezet a könyvviteli, nyilvántartási számlái és 
részletező nyilvántartásai lezárása nélkül, a folyamatos könyvelés keretében, az alapítás 
napjával adja át.
(2) Az alapítással létrejövő költségvetési szerv, társulás, nemzetiségi önkormányzat a 
tulajdonába, vagyonkezelésébe kapott eszközöket és az átadott kötelezettségeket a 
könyvviteli, nyilvántartási számlái és részletező nyilvántartásai megnyitását követően, a 
folyamatos könyvelés keretében az alapítás napjával veszi fel a könyveibe.
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• Az Áhsz. 49/B § (2) és (3) bekezdés szerinti esetben a 
jogutódnak, az Áht. 11. § (5) bekezdése vagy az Njtv. 
138. §-a és 139. §-a szerinti szervnek a megszűnő 
költségvetési szerv, társulás, nemzetiségi önkormányzat 
eszközeit és a forrásoknál a nemzeti vagyon induláskori 
értékét, a nemzeti vagyon változását, az egyéb 
eszközök induláskori értéke és változását, valamint a 
kötelezettségeket a megszűnő költségvetési szerv, 
társulás, nemzetiségi önkormányzat záró 
beszámolójában kimutatottakkal azonos besorolással, 
mérleg szerinti eredményét és a felhalmozott 
eredményét az egyéb eszközök induláskori értéke és 
változásaként kell a könyveibe felvennie.
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Könyvelési tételek

38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XV. fejezete alapján

• A nemzeti vagyon induláskori értéke 
megszűnőnél kimutatott könyv szerinti értékének 
nyilvántartásba vétele jogutódnál a pénzügyi 
számvitel szerint T495-K411

• A nemzeti vagyon induláskori értéke 
megszűnőnél kimutatott könyv szerinti értékének 
nyilvántartásba vétele jogutódnál a pénzügyi 
számvitel szerint T491-K411
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• A megszűnő költségvetési szervnél a 
megszűnés fordulónapjára vonatkozóan el kell 
végezni az éves könyvviteli zárással 
kapcsolatos számviteli feladatokat a XIII. 
fejezetben leírtak szerint. 

• A vagyonelemeket nem kell kivezetni a 
mérlegből, mivel az Áhsz.-ben a 
megszűnéshez nem kapcsolódik „0”-s
beszámoló elkészítési kötelezettség.
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412 Nemzeti vagyon változásai

• A 2014. január 1-jét követően a nemzeti 
vagyonba tartozó befektetett eszközök és 
forgóeszközök 15. § (2)-(3a) bekezdése, 16/A. 
§ és a 49/A-49/B. § szerinti jogcímeken 
elszámolt változásait kell kimutatni.

15 § (2) * A 16. §-ban foglaltaktól eltérően a vagyonkezelésbe vett eszközök -
ideértve, ha a vagyonkezelői jog más vagyonkezelőtől való átvétellel, költségvetési 
szerv átalakításával, jogutód nélküli megszűnésével kapcsolatban keletkezik, de ide 
nem értve, ha a vagyonkezelői jog vásárlással, saját előállítással keletkezik - és a 
tulajdonosi joggyakorló szervezetnél a más tulajdonosi joggyakorló szervezettől 
átvett eszköz bekerülési értéke az átadónál kimutatott bruttó érték. Az átvételt 
követően a vagyonkezelésbe adónál, korábbi tulajdonosi joggyakorló szervezetnél 
az átadásig elszámolt értékcsökkenést, értékvesztést a vagyonkezelésbe vevőnek, új 
tulajdonosi joggyakorló szervezetnek nyilvántartásba kell vennie.

75Szentirmainé Holi Gabriella

A tulajdonosnál, tulajdonosi joggyakorló szervezetnél az 
államháztartáson belüli szervezet részére vagyonkezelésbe adott, 
illetve az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó 
költségvetési szerv, társulás tulajdonába adott eszköz visszavételkori 
bekerülési értéke, valamint a megszűnő nemzetiségi önkormányzat 
vagyonát átvevő szervnél az átvételkori, az újraalakult nemzetiségi 
önkormányzatnál e vagyon visszavételkori bekerülési értéke a 
korábbi vagyonkezelőnél, tulajdonosnál kimutatott bruttó érték. A 
visszavételt követően az átadásig esetleg elszámolt értékcsökkenést, 
értékvesztést nyilvántartásba kell venni, a társulási részesedés 
könyv szerinti értékét ki kell vezetni.

16/A. § * (1) Törvény vagy kormányrendelet előírhatja az immateriális javak, tárgyi 
eszközök és a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök meghatározott köre 
bekerülési értékének újbóli megállapítását.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az eszköz korábbi bruttó értékét és a megállapított új 
bekerülési értékét a nemzeti vagyon változásaival szemben kell elszámolni és az eszköz 
korábban elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenését a felhalmozott 
eredménnyel szemben ki kell vezetni. Ha az (1) bekezdés szerinti törvény vagy 
kormányrendelet előírja vagy lehetővé teszi az új bekerülési értékre terv szerinti 
értékcsökkenés kimutatását, azt a felhalmozott eredménnyel szemben kell a könyvekbe 
felvenni.
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Könyvelések

J) Koncesszióba, vagyonkezelésbe adás elszámolása 
államháztartáson kívüli szervezetnek, személynek

1. Bruttó érték átvezetése a pénzügyi számvitel szerint
T181-185-K11/121-141

2. Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés 
átvezetése a pénzügyi számvitel szerint

T118-148 T119-149-K188-189

3. * Értékhelyesbítés átvezetése a pénzügyi számvitel szerint
T415 T186-K116-146 K415

4. * A vagyonkezelésbe adott immateriális javakkal, tárgyi 
eszközökkel kapcsolatos sajátos visszapótlási követelés 
elszámolása a pénzügyi számvitel szerint     T3655-K412
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K) * Vagyonkezelésbe adás elszámolása államháztartáson belüli 
szervezetnek (tulajdonosnál, tulajdonosi joggyakorló szervezetnél)

1. Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés 
visszavezetése a pénzügyi számvitel szerint

T118-158 T119-149-K412

2. Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint
T415-K116-146

3. * Bruttó érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint
T412-K11/121-151/152

4. Az eszközhöz kapcsolódó időbeli elhatárolás kivezetése a pénzügyi 
számvitel szerint T443-K412

5. Bruttó érték nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint
T011-K006

6. Vagyonkezelésbe adott immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel 
kapcsolatos sajátos visszapótlási követelés elszámolása a pénzügyi 
számvitel szerint

T3655-K412
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L) * Vagyonkezelői jog átruházása (vagyonkezelő másik 
vagyonkezelőnek)

1. Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli 
értékcsökkenés visszavezetése a pénzügyi számvitel 
szerint T118-158 T119-149-K412

2. Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint
T415-K116-146

3. Bruttó érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint
T412-K11/121-151

4. Az eszközhöz kapcsolódó időbeli elhatárolás kivezetése 
a pénzügyi számvitel szerint      T443-K412
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413 Egyéb eszközök induláskori értéke 
és változásai

• a nemzeti vagyonba nem tartozó egyéb eszközök 49/A-
49/B. § szerinti változásait, 

• a központi kezelésű előirányzatokhoz kapcsolódó 
fizetési számlák egyenlegének év végi nullára 
csökkentését a központi kezelésű előirányzatokkal 
kapcsolatos beszámolási és könyvvezetési feladatokat 
ellátó szervezeteknél, valamint a Kincstárban a központi 
kezelésű előirányzatokhoz és a finanszírozási kiadások, 
bevételek kezeléséhez kapcsolódóan vezetett technikai, 
lebonyolítási, beszedési és finanszírozási számlák - a 
Kincstár belső szabályzatában foglalt rend szerinti - év 
végi egyenlegének összevezetését kell kimutatni.
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414 Felhalmozott eredmény

• az előző költségvetési évek felhalmozott 
eredményét kell kimutatni

• Nyitás feladatai között

• Mérleg szerinti eredmény átvezetése 
(egyenlegtől függően)

T416/414-K414/416
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415 Eszközök értékhelyesbítésének  
forrása

• az eszközök értékhelyesbítésének forrásaként 
az elszámolt értékhelyesbítés összegét kell 
kimutatni. 

• az eszközök értékhelyesbítése és az eszközök 
értékhelyesbítésének forrása kizárólag 
egymással szemben és azonos összegben 
változhat.
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416 Mérleg szerinti eredmény

• az eredménykimutatásban ilyen címen kimutatott összeggel 
egyezően kell szerepeltetni

• Könyvelése a zárás feladatai között 
• 51-56. számlacsoport számláinak átvezetése

T81-83-K51-56

• 57. számlacsoport számláinak átvezetése (egyenlegtől függően)
T492/57-K57/492

• 8. számlaosztály számláinak zárása
T492-K8

• 9. számlaosztály számláinak zárása
T9-K492

• 492-es számla átvezetése (egyenlegtől függően)
T416/492-K492/416
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1.2.3. Mérleg/jelentésben történő 
megjelenítése

• a saját tőke mérlegtételeire ható tipikus 
gazdasági eseményeknek a mérlegjelentés 
egyes oszlopaiban való megjelenése 
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Mérleg struktúra

Források
G) Saját tőke
• I. Nemzeti vagyon induláskori értéke
• II. Nemzeti vagyon változásai
• III. * Egyéb eszközök induláskori értéke és 

változásai
• 1-3. *

• IV. Felhalmozott eredmény
• V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
• VI. Mérleg szerinti eredmény
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Mérleg jelentés
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2.1 Az államháztartáshoz kapcsolódó jogi 
szabályozás változása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény és az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet módosításai
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Áht. módosító jogszabályok

• Magyarország 2019. évi központi költségvetésének 
megalapozásáról szóló 2018. évi XL. törvény

• Az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, 
valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú módosításáról 
szóló 2018. Évi LXXXII. törvény

• Az Áht. és egyéb törvények módosításáról szóló 2018. évi 
CXXVII. törvény

• Az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 
2018. évi CXXXVIII. törvény

88Szentirmainé Holi Gabriella



368/2011. (XII. 31. kormányrendeletet módosító 
jogszabályok

• 140/2018. (VII. 26.) kormányrendelet

• 175/2018. (IX. 27.) kormányrendelet (a Modern Városok 
Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) 

korm.rendelet módosítása)

• 207/2018. (X. 31.) kormányrendelet (a Magyar 
Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) kormányrendelet 
módosítása)

• 230/2018. (XII. 6.) kormányrendelet

• 310/2018. ( XII. 27.) kormányrendelet (egyes kapcsolódó 
kormányrendeletek módosításáról)
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A költségvetési szerv alapítása, irányítása, 
felügyelete, szervezete, működése és képviselete

• a költségvetési szerv alapítása, az alapító 
okirat kiadásának szabályai 

• gazdasági szervezet által ellátandó feladatok 
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Alapítás

• Államháztartásért felelős miniszter 
egyetértésének szükségessége

– [Áht. 8/A.§ (3) bekezdés, Ávr. 5.§ (5) bekezdés]

• Egységes szerkezetű alapító okirat hitelesítése

– [E-ügyintézési tv. 9.§ (1) bekezdés, Ávr. 5.§ (4) 

bekezdés]
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Az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével lehet kiadni 
a Kormány irányítása és felügyelete alatt álló

• a jogszabállyal alapított, az Országgyűlés vagy a 
Kormányirányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési 
szervek alapító és megszüntető okiratát,

• költségvetési szerv alapító okirat módosítását, ha a 
módosításra a költségvetési szerv 
– a) irányító vagy felügyeleti szerve, illetve fenntartója változásával,

– b) új telephelyének létesítésével, feladat-ellátási helyének 
létesítésével,megszüntetésével,

– c) közfeladatának,alaptevékenységének, ezek kormányzati 
funkciószerinti megjelölésének és főtevékenységének államháztartási 
szakágazati besorolásával kapcsolatban kerül sor.
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Alapító okirat hitelesítése

• Az alapító okirat módosítása esetén el kell 
készíteni és a módosító okirathoz csatolni kell a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot is. 

• Az okiratot elektronikus úton,hitelesített 
elektronikus közokiratként, elektronikus aláírással 
ellátva kell benyújtani. 

• Az egységes szerkezetű alapító okiratot is csak az 
alapító okirat kiadására jogosult személy tudja 
elektronikus aláírásával hitelesíteni. 
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Nem a kincstár hitelesít!

Az állami, valamint önkormányzati tulajdonú gazdasági 
társaságok állami feladatellátásának költségvetési szerv 

által történő átvétele

• Áht. 11/a-11/F § szerint

• Lehetővé vált, hogy a 100% önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságok, vagy ezen gazdasági  
társaságok100%-os tulajdonában lévő gazdasági 
társaságok által ellátott feladatok önkormányzati 
fenntartású költségvetési szervnek átadásra 
kerüljenek
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• Kizárt az olyan önkormányzati gazdasági 
társaság megszüntetése ezen a 
jogcímen,amely a Stabilitási törvény szerinti 
adósságot keletkeztető ügylettel rendelkezik.
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A költségvetés előkészítése és elfogadása

• a fejezeti stabilitási tartalékra vonatkozó 
szabályok 

• a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat 
tartalma 
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Központi költségvetésről szóló törvényjavaslat 
indokolása Áht. 23 § (3)

• A Kormány a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat 
indokolásában

c) ismerteti a középtávú költségvetési tervezés részeként a fő 
kormányzati politikák hosszútávú fenntarthatóságának 
felmérését, a közvetlen hosszútávú hatással rendelkező 
szakpolitikák bemutatásával,így különösen bemutatja az 
állami nyugdíj,egészségügyi,oktatási és egyéb korfüggő 
kiadások hosszútávú alakulását, 

e) mellékeli a Nyugdíjbiztosítási Alap bevételeire és kiadásaira 
vonatkozó demográfiai folyamatokat és az azok hatásait 
figyelembe vevő ötven évre szóló előrejelzését. 
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A költségvetés elfogadását követő feladatok

• fejezeti és központi kezelésű előirányzatok 
felhasználásáról szóló rendelet készítése 
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Költségvetés elkészítését követő feladatok[Áht. 
28. §(1) bekezdés, Ávr. 30. §] 

• Áht. 109. § (5) bekezdése alapján készült 
tárcarendelet készítése

• Csak a fejezeti kezelésű előirányzatok,

• Csak a központi kezelésű előirányzatok 
költségvetési kiadási előirányzatai 
felhasználásáról. 

Elkülönített állami pénzalapok költségvetési kiadási 
előirányzatai felhasználásáról nem kell tárcarendelet. 
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A központi költségvetés előirányzatainak 
módosítása, átcsoportosítása

• fizetési számlák közötti átutalás szabályai 

• többletbevétel felhasználása 

• a központi költségvetésről szóló törvény 
címrendjének kiegészítése 

• előirányzat-átcsoportosítás szabályai 
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Fizetési számlák közötti átutalás 
[Ávr. 34. §]

Előirányzat-átcsoportosítás(főszabály)
• az államháztartás központi alrendszerében a költségvetési év 

eredeti vagy módosított költségvetési kiadási előirányzatain 
felüli források évközi biztosításra

• Fizetési számlák közötti átutalás esetei (kivételek)

– Ávr. 34.§ (1) és (2a) bekezdés szerinti esetek 

– fejezeti kezelésű előirányzatról nyújtott kutatás-fejlesztési 
támogatás Magyar Tudományos Akadémia és költségvetési 
szervei részére történő továbbadása
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Többletbevétel felhasználása
[Ávr. 35. §(2) bekezdés] 

Irányító szerv előzetes engedélyével 
• a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, 

az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-
módosítás után

Államháztartásért felelős miniszter előzetes 
engedélyéve

• Új szabály 2018. dec. 28.-tól

• A többletbevétel eléri,vagy meghaladja az eredeti 
előirányzat 30%-át és legalább a 100 millió forintot
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Régi szabály : a többlet bevétel eléri az eredeti előirányzat 30%-át, 
de legalább az 50 millió forintot .



Előirányzat-átcsoportosítás szabályai

• Előirányzat-átcsoportosítási jogkörök fejezetet 
irányító szervtől középirányító szervre történő 
delegálása

– [Áht. 33. § (3a) bekezdése]

• Államháztartásért felelős miniszter előzetes 
hozzájárulásának szükségessége

– [Áht. 33. § (5) bekezdése]
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Középirányító szerv is átcsoportosíthat

• ugyanazon középirányító szerv irányítása alá tartozó 
költségvetési szervek közö' ̧

• ha előirányzat-átcsoportosításra azért van szükség, 
mert a költségvetési szerv kiadási előirányzatain 
megtakarítás keletkezik vagy az a közfeladatok 
változásával,költségvetési szervek alapításával, 
átalakításával vagy megszüntetésével függ összȩ

• a fejezetet irányító szerv egyidejű tájékoztatása 
mellett.
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Államháztartásért felelős miniszter előzetes hozzájárulásának 
szükségessége - 2019. január 1-jétől

FEJEZETEK KÖZÖTTI ÁTCSOPORTOSÍTÁS

• Ha a költségvetési szerv kiadási 
előirányzatain megtakarítás keletkezik 
vagy az átcsoportosítása közfeladatok 
változásával, költségvetési szervek 
alapításával,átalakításával vagy 
megszüntetésével kapcsolatban 
szükséges

• Fejezeti kezelésű előirányzatok és 
elkülönített állami pénzalapok kiadási 
előirányzatai terhére előirányzat-
átcsoportosítás, ha 

• azokon megtakarítás keletkezik 

• az előirányzat-átcsoportosítás a 
közfeladatok változásával kapcsolatban 
szükséges

• FEJEZETEN BELÜLI ÁTCSOPORTOSÍTÁS

• Fejezeti kezelésű előirányzatok és 
elkülönített állami pénzalapok kiadási 
előirányzatai terhére előirányzat-
átcsoportosítás, ha 

• azokon megtakarítás keletkezik 

• az előirányzat-átcsoportosítás a 
közfeladatok változásával kapcsolatban 
szükséges

Államháztartásért felelős miniszter egyidejű 
tájékoztatása mellet

Államháztartásért felelős miniszter 
előzetes jóváhagyásával
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Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés

• kötelezettségvállalás tárgyévi előirányzat 
esetében 

• több év, vagy költségvetési éven túli év 
előirányzatát terhelő kötelezettségvállalás 
szabályai 
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Tárgyévi kötelezettségvállalás
[Áht. 36. §(3) bekezdés, Ávr. 46. §(1) és (2) bekezdése]

2018. december 31-ig 

• Az államháztartás központi és önkormányzati 
alrendszerében és a fejezeti kezelésű előirányzatokra 
egységes szabályozás érvényesült.

• Tárgyévi előirányzat terhére kötelezettséget vállalni úgy 
lehet, hogy az abból származó valamennyi kifizetés –a 
Kormányrendeletében meghatározott kivételekkel–
legkésőbb a tárgyévben megtörténjen. 

• Kivételi szabály: tárgyévi előirányzat terhére 
kötelezettséget úgy is lehetett vállalni, hogy ha az 
abból származó valamennyi kifizetés a költségvetési 
évet követő év június 30-áig megtörténik.
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Tárgyévi kötelezettségvállalás
[Áht. 36. §(3) bekezdés, Ávr. 46. §(1) és (2) bekezdése]

2019. január 1-jétől

Önkormányzati alrendszer

• Tárgyévi előirányzat terhére kötelezettséget vállalni 
úgy lehet, hogy az abból származó valamennyi 
kifizetés–a Kormányrendeletében meghatározott 
kivételekkel–legkésőbb a tárgyévben megtörténjen.

• Kivételi szabály: tárgyévi előirányzat terhére 
kötelezettséget úgy is lehetett vállalni, hogy ha az 
abból származó valamennyi kifizetés a költségvetési 
évet követő év június 30-áig megtörténik.
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Tárgyévi kötelezettségvállalás
[Áht. 36. §(3) bekezdés, Ávr. 46. §(1) és (2) bekezdése]

2019. január 1-jétől

Központi költségvetési szervek, fejezeti kezelésű 
előirányzatok

Tárgyévi előirányzat terhére kötelezettséget vállalni 
úgy lehet, hogy az  abból származó valamennyi 
kifizetés legkésőbb a tárgyévben megtörténjen. 
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Maradvány szabályok 
a központi alrendszerben

Központi költségvetési szervek 

működési kiadásai

• a keletkezett maradvány kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradványnak minősül és be kell fizetni a Központi 
Maradvány elszámolási Alapba 

• kivéve, ha valamely törvény rögzíti, hogy a költségvetési 
szerv maradványa nem elvonható, vagy az csak egy adott 
feladatra használható fel (ezek kötelezettségvállalással 
terhelt maradványnak minősülnek)
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Maradvány szabályok 
a központi alrendszerben

Fejezeti kezelésű előirányzatok, központi költségvetési szervek 
felhalmozási kiadásai

• megmaradt a maradvány jogintézménye azokra az esetekre, 
amikor a kifizetés mégsem történne meg december 31-éig 
(valamely ok miatt meghiúsul a kifizetés)

• ezen előirányzatoknál a maradványa tárgyévet követő év 
december 31-éig felhasználható külön kormány engedély 
nélkül (ezek is kötelezettségvállalással terhelt maradványnak 
minősülnek)
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Kötelezettségvállalással terhelt maradványok 
köre[Ávr. 150. §(1) bekezdés a), b) és i) pontja]

• A költségvetési évben befolyt, olyan költségvetési bevétel, 
amely bizonyítottan a költségvetési bevétel 
ellenszolgáltatásaként teljesítendő költségvetési kiadásokra a 
következő évben kerül felhasználásra, vagy a költségvetési 
bevétel kizárólagos felhasználási célját jogszabály 
meghatározza, vagy ha törvény úgy rendelkezik, hogy a 
maradvány nem vonható el.

• A kötelezettségvállalások azon állománya,amely a 
költségvetési szerv költségvetési évi felhalmozási célú kiadási 
előirányzatai, vagy a fejezeti kezelésű előirányzatok 
költségvetési évi kiadási előirányzatai terhére történt, de a 
pénzügyi teljesítés– a kifizetések elhúzódása miatt –áthúzódik 
a költségvetési évet követő év december 31-ig.
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Kötelezettségvállalással terhelt maradványok 
köre[Ávr. 150. §(1) bekezdés a), b) és i) pontja]

• A költségvetési szerv működési célú kiadási előirányzatai 
terhére vállalt kötelezettségek az Áht. 4/A. § (5) bekezdése 
szerint sajátos elszámolások fedezete. 

Nem lehet bevételként és kiadásként elszámolni a pénzeszközök 
olyan változásának hatását, amelyek előlegként nem jelentik 

azok végleges felhasználását, az azonosításhoz szükséges 
feltételek hiánya miatt átmenetileg nem számolhatók el, továbbá 

a pénzeszközök közötti pénzforgalommal, a letéti és más 
megőrzésre, biztosítékul átvett pénzeszközök kezelésével, az 

államháztartáson belüli támogatások vagy a bevételek 
beszedésének, kiadások teljesítésének lebonyolításával 

kapcsolatosak.
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A Kormány döntése és a Központi Maradvány 
elszámolási Alap 

• A  Kormány döntése a pénzügyileg nem teljesült, 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány elvonásáról, illetve 
felhasználásának további engedélyezéséről a költségvetési 
évet követő év június 30-áról, a költségvetési évet követő 
második év március 31-ét követő időszakra tevődik át.

• Az elszámolás meglététől függetlenül a kötelezettségvállaló 
szervnek a meghiúsulást követően az így keletkezett 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradványokat be kell 
fizetni a Központi Maradványelszámolási Alapba.  
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Költségvetési felügyelő

• költségvetési felügyelő jogállása 

• költségvetési felügyelő feladatai 
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Költségvetési felügyelő
[Áht. 39. §, Ávr. 61. §– 61/C. §

Csak költségvetési felügyelő

• jogállása: minisztériumban főosztályvezetői 
munkakörrel azonos szabályok

• megbízólevél tartalmi elemei egyértelműsítés-

re kerültek

• feladatai bővültek: ellenőrzi a kijelölt szerv 
részére egyedi kormány döntés alapján 
biztosított forrás felhasználását
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A gazdálkodás sajátos szabályai

• Álláshely zárolás szabálya  Ávr. 31/D § 2018. dec. 
28. hatály

• központosított illetményszámfejtés kötelezettek 
köre, eljárási szabályok 

nem kell negyedévente adatot szolgáltatni az 
államháztartásért felelős miniszteri a 

Kormányirányítása vagy felügyelete alá tartozó 
fejezetet irányító szervnek a fejezetbe sorolt 

költségvetési szervek be nem töltött álláshelyeiről. 
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Központosított illetményszámfejtés eljárási 
szabályai

• KIRA – a Kincstár által biztosított, fejlesztett és működtetett
számítógépes program [Ávr. 62. § (1) bekezdése]

• A költségvetési szerv átalakítása során megvalósuló feladat 
átadás folytán új költségvetési szervhez kerülő foglalkoztatottak 
tekintetében a feladatátadást megelőző időszakra benyújtott 
adóbevallások önellenőrzésére kizárólag a feladatot átvevő 
foglalkoztató jogosult. [Ávr. 62/B. § (6) bekezdése]

• A Kincstára személyi juttatások kifizetése teljesítéséhez 
szükséges adatállományt és dokumentumokat a jogszabályban 
meghatározott bérfizetési napot megelőző legalább második 
munkanapig elektronikus úton megküld a foglalkoztatónak. [Ávr. 
62/D. § (1) bekezdése
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A támogatások

• a támogatás formája 
• kedvezményezettek köre, összeférhetetlenségi szabályok 
• pályázat tartalma 
• a támogatási szerződéshez benyújtandó dokumentumok, 

nyilatkozatok köre 
• fejlesztési célú, nem európai uniós forrásból nyújtott 

költségvetési támogatások kezelése, folyósítása 
• helyi önkormányzatok részére nyújtott támogatások 

felhasználása 
• kedvezményezettet terhelő beszámolási kötelezettség 

szabályai 
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Támogatás formája
[Ávr. 65/A. §] 

Támogatói okirat: 

• ha költségvetési támogatás összege nem éri el 
az 5 milliárd forintot

Támogatási szerződés: 

• 5 milliárd forintot elérő vagy azt meghaladó 
összegű költségvetési támogatás  esetén
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Kedvezményezettek köre, összeférhetetlenségi 
szabályok

[Áht. 48/B. §(1) bekezdés e) pontja]

• Az olyan polgárőr szervezet (polgárőr 
egyesület,területi és országos polgárőr szövetség) is 
támogatásban részesülhet, amelynek ügyintézője 
vagy képviseleti szervének tagja polgármester, 
főpolgármester,közgyűlés elnöke stb. 

121Szentirmainé Holi Gabriella

Pályázat
[Ávr. 70. §(1) bekezdése]

A pályázat befogadásáról a támogatónak

• befogadó nyilatkozatot kell kibocsátania a 
pályázó részére a pályázat benyújtását követő 
7. napig pályázat beérkezését követő 7. napig ,

vagy 

• érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítania a 
pályázatot.
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Támogatási szerződéshez benyújtandó 
dokumentumok, nyilatkozatok 

• Támogatott tevékenység megkezdéséhez 
szükséges hatósági engedélyek

– [Ávr. 75. §(2) bekezdés h) pontja és (6a) bekezdése]

• Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
költségvetési szerv, mint kedvezményezettől 
bekérendő nyilatkozatok köre

– [Ávr. 75. §(2) bekezdés b), c), f) pontja és (2a) 

bekezdése]
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Támogatott tevékenység megkezdéséhez 
szükséges hatósági engedély

A támogatási jogviszony létrejöttének feltétele, kivéve, ha a 
hatósági engedélyt a tevékenység megkezdéséhez szükséges 
engedély beszerzését követően lehet beszerezni 

• kizárólag a tevékenység megkezdéséhez szükséges 
engedélyeket kell a szerződés megkötésekor prezentálni, ̧

• a megvalósításhoz szükséges engedély tekintetében elegendő 
egy nyilatkozat arra,hogy a kedvezményezett a kiadása iránti 
kérelmet az illetékes hatóságnál benyújtotta,amelynek 
meglétét a beszámoló elfogadásakor, és nem a szerződés 
megkötésekor kell ellenőrizni.

124Szentirmainé Holi Gabriella



Központi alrendszer esetén bekért 
dokumentumok szabálya

Nem kell nyilatkozatot kérni arról, hogy 

• nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás,felszámolás 
alatt, ellene jogerősvégzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a 
megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás 
nincs folyamatban, 

• a saját forrás rendelkezésre áll, 

• a biztosíték mentesség kivételével– a támogató által előírt 
biztosítékokat rendelkezésre bocsátja legkésőbb az Ávr. 85. §(3) 

bekezdésében meghatározott időpontig,

• az Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában meghatározott 
követelményeknek való megfelelés helyett arról kell nyilatkoznia, 
hogy nem áll fenn az Áht. 48/B. §-ában megjelölt kizáró okok egyike 
sem. 125Szentirmainé Holi Gabriella

Aláírás-minta 

[Ávr. 75. §(3) bekezdés a) pontja]

• A kedvezményezettnek pénzügyi intézmény 
által igazolt aláírás-mintát már nem kell 
benyújtania a támogatási szerződés 
megkötéséhez, 

• tekintettel arra, hogy annak hivatalos alaki 

előírásai hiányoznak.
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Támogató részéről történő adatbekérés
[Ávr. 75. §(3b) bekezdése]

• A kedvezményezettől nem kérhető olyan 
okirat és dokumentum, amelyet

– Jogszabállyal rendszeresített nyilvános és 
közhiteles nyilvántartásnak tartalmaznia kell, vagy 
amelyet ilyen nyilvántartásból a támogató 
közvetlen adat hozzáféréssel megszerezhet,

– a bevett egyházak és belső jogi személyeik 
esetében a felelős miniszter által vezetett 
nyilvántartásból a támogató megismerhet. 
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Benyújtandó dokumentumok kiállításának dátuma
[Ávr. 75. §(5) bekezdése]

• Nem lehet a támogatási igény benyújtásának 
napjától számított 90 30 napnál régebbi. 

• Ha támogatási igény benyújtását megelőzően kiállított 
dokumentumok kiállításának dátuma régebbi, mint a 
támogatási igény benyújtásától számított 30 nap, a 

kedvezményezettnek nyilatkoznia kell arról , hogy e 
dokumentumokban változás nem következett be. 

• A nyilatkozat aláírásának dátuma nem lehet régebbi, mint a 
támogatási igény benyújtásától számított 30 nap.
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Közlés időpontja
[Ávr. 75. §(8a) bekezdése]

• A költségvetési támogatások esetén a 
kedvezményezett által e célra megadott elektronikus 
címre elektronikusan–változatlan tartalom 
visszaidézésére alkalmas formában–megküldött 
támogatói okirat abban az időpontban minősül 
hivatalosan közöltnek, amikor az a kedvezményezett 
számára hozzáférhetővé vált.
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Egyedi kérelem alapján nyújtott támogatások   
[Ávr. 75/A. §]

• A támogató a nyilatkozatok tartalmát 
valósként köteles elfogadni, a támogató a 
kérelmező által benyújtott és a 
nyilatkozatokban foglalt tartalommal 

kapcsolatban további ellenőrzést nem  
végezhet, a nyilatkozat valóságnak 
megfelelőségéért és helytállóságáért a 
kérelmezőt, illetve a kérelmező képviselőjét 
terheli a felelősség. 
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A helyi önkormányzatok általános működésének 
és ágazati feladatainak támogatása

• a beszámolók módosítása, önellenőrzés 

• lemondás szabályai 

• beszedési megbízás Kincstár által alkalmazása 
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[Ávr. 83. §(2) bekezdése]

• A költségvetési támogatásokkal kapcsolatban 
számos, az Ávr.-ben meghatározott feladatot 
Kincstár lát el. 

A feladat lista bővült 

• a támogató és a Kincstár közötti megállapodás 
alapján–a helyi önkormányzatok költségvetési 
támogatásai terhére nyújtott költségvetési 
támogatások elszámolásának elfogadása

132Szentirmainé Holi Gabriella



[Áht. 52/A.§, 111. §(8) bekezdése]

Költségvetési támogatás felhasználása

• Főszabály: folyósítást követő év december 31-éig 

Kivételek

• a Kormány egyedi határozata rövidebb határidőt 

• a központi költségvetésről szóló törvény eltérő időpontot is 
megállapíthat

• a támogató a Kormány egyedi határozata alapján nyújtott 
támogatás esetében a határidőt egy alkalommal legfeljebb 
egy évvel meghosszabbíthatja(a hatálybalépését megelőzően 
meghozott támogatási döntésekre is alkalmazni kell)
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Beszámolás a költségvetési támogatás 
felhasználásáról [Ávr. 93. §(1a) bekezdése]

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

• A kedvezményezett nyilatkozatot tehet arról, 
hogy a támogatást célnak megfelelően használta 
fel és ehhez csatolja a számlaösszesítőt (a 
beszámoló helyett alkalmazható)
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Kamatszámítás
[Ávr. 98. §(4) bekezdése]

• költségvetési támogatás részletekben történő 
folyósítása esetén 

• a jogosulatlan igénybevétel kezdő időpontja a 
visszafizetési kötelezettség összegével 
megegyező támogatási részlet folyósításának 
napja azzal, hogy a számítást az utolsó részlet 
jóváírásának a napjától

• az utolsó részlet folyósításának a napjától 
visszafelé kell elvégezni 
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Támogatási előleg folyósítása
[Ávr. 101/A. §(10a) bekezdése]

• A támogatási előlegként nyújtott költségvetési 
támogatást– a Kormány eltérő rendelkezése 
hiányában– a Kormány egyedi határozatának 
közzétételét követő tizenöt napon belül kell 

folyósítani. 

136Szentirmainé Holi Gabriella



A helyi önkormányzatok általános működéséhez és 
ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások 

elszámolása és felülvizsgálata

• Önellenőrzés

– [Áht. 58. §(2) bekezdése]

• Lemondás –átadás kezelése

– [Ávr. 112. §(2) bekezdése]

• Kincstári felülvizsgálat

– [Áht. 60/B. §]
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Önellenőrzés

• A helyi önkormányzat az éves költségvetési 
beszámolójában a költségvetési évben 
folyósított támogatások felhasználásával 
kapcsolatban önellenőrzést kezdeményezhet a 
költségvetési beszámoló teljesítésének 
határidejét követő második hónaptól a  
hatodik hónapig önellenőrzési pótlék 
megfizetésével egyidejűleg
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Lemondás- átadás

• a lemondást és az átadást kamat terheli 

• a lemondás és a pótigény nem egy összegben 
kerül utalásra, illetve folyósításra

• a lemondott, pótigényelt összeget minden 
esetben a fennmaradó időszakban 
meghatározott %-os mértékben kell kezelni, 
azaz a finanszírozás nem időarányos összeggel 
történik
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A kincstári ellenőrzés

a Kincstár által benyújtott beszedési megbízással 
kapcsolatos rendelkezés pontosítása

• A helyi önkormányzat kérelme alapján a Kincstár által Áht. 
alapján benyújtott beszedési megbízás benyújtását a Kincstár 
legfeljebb egy alkalommal, legfeljebb négy hónapra 
elhalasztja, 

• vagy a már benyújtott beszedési megbízást visszavonja és 
legfeljebb négy hónappal később nyújtja csak be ismételten, 

• ha a kérelmező igazolja, hogy az általa fizetendő 
munkabérek,illetmények és ellátások kifizetését a beszedési 
megbízás érvényesítése veszélyeztetné. 
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A Kincstár által vezetett számlák

• kincstári körön kívüli számlatulajdonosok köre 

• fizetési számla, értékpapírszámla vezetése 

• felmentés a számlavezetési kötelezettség alól 

• állampapír-vásárlás 
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Kincstári számlavezetés
[Áht. 79. §] 

• a kincstári körön kívüli számlatulajdonos
– + NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 

• értékpapírszámlával nem rendelkezhetnek, értékpapírt nem 
vásárolhatnak

• egy felsorolásban kerültek meghatározásra a Kincstár által a 
nem kincstári körnek vezethető számlák,

• – a gyakorlattal összhangban– rögzítésre került azt az eset is, 
ha törvény vagy kormányrendelet írja elő meghatározott 
pénzeszközök kincstári kezelését
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Költségvetési támogatások kincstári számlán 
kezelése[Áht. 54. §(4) bekezdése]

• A Kormány rendeletben előírhatja, hogy a helyi önkormányzat, helyi 
nemzetiségi önkormányzat,társulás, valamint a kincstári körön kívüli 
számlatulajdonosnak nem minősülő, az állam–közvetlen vagy 
közvetett–többségi tulajdonában álló gazdasági társaság 
kedvezményezett esetén az európai uniós forrásból, valamint a 
Kormányrendeletében meghatározott fejlesztési célú, nem európai 
uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kizárólag a 
kincstárnál vezetett fizetési számlára folyósíthatók. 
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A kedvezményezett a költségvetési támogatás célja szerinti kiadásokat 
kizárólag a kincstárnál vezetett fizetési számláról teljesíthet, 

azokat más célra– így különösen értékpapír vásárlásra,kamatbevétel 
realizálására– még átmenetileg sem veheti igénybe.

• Ávr. 124. §(4) bekezdése

• A Modern Városok Program megvalósításáról 
szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 8. 

§(3) bekezdése
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A központi alrendszer finanszírozása

• finanszírozási terv 

• előirányzat-felhasználási keret, 

• előirányzat-felhasználási terv 
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Európai uniós források kincstári számlán kezelése
[Áht. 111. §(3) bekezdése]

• Kormányrendelet már korábban is előírta, hogy többek között a 
helyi önkormányzatok által elnyert, 100 millió forintot meghaladó 
összegű uniós források kifizetése csak az adott település Magyar 
Államkincstárnál vezetett számlájára történhet. 

• Az Áht. alapján a korábban kereskedelmi banki számlára kiutalt, 
még fel nem használt uniós forrásokat is át kellett utalni 2018. 
szeptember 30-ig az önkormányzat Kincstárnál vezetett 
számlájára,ha a megítélt támogatás összege meghaladja az 50 
millió forintot és az adott projekt nem zárult le 2018. október 31-
éig. 

• Ezek a források továbbra is az önkormányzatoké, az 
önkormányzatok rendelkezése alatt maradnak, csupán a 
számlavezetője változik. 
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Finanszírozási terv
[Ávr. 132. §]

• fejezeti kezelésű előirányzatokról

• a fejezetet irányító szerv nyújtja be a 
Kincstárnak

• a költségvetési év január 15-éig, majd ezt 
követően havonta a tárgyhónapot megelőző 
hónap 20-áig. 

• havi, a tárgyhónapon belül dekádonkénti 
részletezésben készül
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Az államháztartás önkormányzati 
alrendszerének finanszírozási rendje

• nettó finanszírozás eljárási szabályai 

• belföldi gépjárművek után beszedett adó 
megosztásának ellenőrzése 
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Nettó finanszírozás
[Ávr. 140–143. §]

• Finanszírozási különbözetek érvényesítésének 
pontosítása. 

• A nettó finanszírozás felfüggesztésének 
időszakában megelőlegezett önkormányzati 
tartozások összegével csökkenteni kell a nettó 
finanszírozás kertében az önkormányzatot 
megillető támogatást, amikor annak 
folyósítása megtörténhet. 
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Belföldi gépjárművek után beszedett 
gépjárműadó megosztásának ellenőrzése

[Ávr. 144/A. §] 

• gépjárműadó–átengedett központi adó

• megosztás aránya 60–40% (állam–
önkormányzat) 

• a megosztás helyességét a Kincstár ellenőrzi az 
önkormányzat adatszolgáltatása alapján

• ̧a korábbi negyedévente történő ellenőrzés 
helyett évente egy alkalommal
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Maradványelszámolás

• a kötelezettségvállalással terhelt 

• és nem terhelt költségvetési maradványok 
köre, 

• költségvetési maradványok felhasználásának 
szabályai 
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Az állami kezesség, állami garancia, állami 
viszontgarancia, a kiállítási garancia és 

viszontgarancia szabályai

• állami viszontgarancia szabályai pontosítás
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A törzskönyvi nyilvántartás

• a Kincstár eljárásával kapcsolatos egyes 
részletszabályok változása 
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Kincstári adatkezelés

• a törzskönyvi nyilvántartás keretében 
rendelkezésére bocsátott adatok kezelése 

• a könyvelési szolgáltatás ellátása keretében 
rendelkezésére bocsátott adatok kezelése 
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Kincstári könyvvezetési szolgáltatás
[Ávr. 9. §(2a) bekezdése, Áht. 106/F. §]

• 3000  fő lakosság számot el nem érő települési 
önkormányzat,helyi nemzetiségi önkormányzat és az általuk 
alapított költségvetési szerv számára

• 2019. január 1-jétől pilot formában– 4 megye 55 önkormányzat

• a helyi önkormányzat, a társulás, a helyi nemzetiségi 
önkormányzat illetve a költségvetési szervük és a Kincstár 
közötti megállapodás alapján a Kincstár is elláthatja az Ávr. (1) 

bekezdés a) pontjában foglalt egyes feladatokat (azaz a 
gazdasági szervezet egyes feladatait) 
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• a megállapodás a feladatok részletes 
munkamegosztását és az ehhez kapcsolódó 
felelősségi köröket tartalmazza 

• adatkezelési szabályok -a Kincstár a könyvelési 
feladatok ellátása során személyes vagy 
különleges adatokat is megismerhet 
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Adatszolgáltatási kötelezettségek

• adatszolgáltatási bírság szabályai 

• előrejelzés a bevételek és kiadások várható 
alakulásáról, befizetési kötelezettség szabályai 

157Szentirmainé Holi Gabriella

Adatszolgáltatási bírság
[Áht. 108. §(3) bekezdés, Ávr. 172. §

• Új bírságolási jogcím bevezetése (2019. jan. 12-i 
hatállyal)

• a Kincsár határozatban szabja ki, ha az 
adatszolgáltatásra kötelezett 
adatszolgáltatásából megállapításra kerül, 

• hogy gazdálkodása során az Áht. 36. § (1) 
bekezdésében meghatározottakat megsértette 
(szabad előirányzatot meghaladó 
kötelezettségvállalásra került sor). 
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Előrejelzés a bevételek és a kiadások várható 
alakulásáról, befizetési kötelezettség 

(Ávr. 172/A. §) 

• Adatszolgáltatás az államháztartás központi 
alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a 
fejezeti kezelésű előirányzat kezelő szerve a 
bevételeinek és kiadásainak várható 
alakulásáról

• évente hat alkalommal –március, június, 
szeptember, október, november és december 
hónapokban. 
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• Az éves előrejelzés esetén a befizetési kötelezettség 
mértékének megállapítása során nem kell figyelembe 
venni a Kormány irányítása alá tartozó központi 
költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat 
bevételként elszámolt európai uniós programokból 
származó és egyéb uniós bevételek tekintetében 
előre jelzett bevételei összegét.

• Befizetési kötelezettség mértéke: az eltérés abszolút 
értékének és a fejezeti egyenleg abszolút értéke 3%-

ának különbözete abszolút értékének

Éves 0,6 % Havi 0,2%
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Beruházási Ügynökség létrehozásával 
kapcsolatos módosítások

• Fejezetet irányító szerv jogköre fejezeten belül új alcím, jogcímcsoport, 
jogcím létrehozása tekintetében [Áht. 33. § (1) bekezdése]

• Előirányzat-átcsoportosítás szabályai [Áht. 33. §(2) bekezdése]

• Több év, vagy költségvetési éven túli előirányzatot terhelő 
kötelezettségvállalás alóli kivételi kör bővítése [Áht. 36. § (4) bekezdése]

• Kincstári körön kívüli számlatulajdonos a Beruházási Ügynökség [Áht. 
79. §(2) bekezdése]

• Beruházási Ügynökség feladatkörébe tartozó kormányzati 
beruházásokkal kapcsolatos költségvetési bevételek és költségvetési 
kiadások elszámolására szolgáló központi kezelésű előirányzatok kezelő 
szerveként a Beruházási Ügynökségként kijelölt gazdasági társaság kerül 
nevesítésre [Ávr. 1/D. §]
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Hatályon kívül helyezett rendelkezések

• Fejezeti stabilitási tartalék[Áht. 21. § (4) bekezdés,Ávr. 23/A. §] 
(2019. jan. 1-jei hatállyal)

– már nem kell fejezeti stabilitási tartalékot képezni a 
központi költségvetésről szólótörvényben

– a 2019. évi központi költségvetés is erre figyelemmel került 
megtervezésre és elfogadásra

• Álláshely zárolás szabálya(Ávr. 61/D. §) (2018.12.28-i hatállyal)

– nem kell negyedévente adatot szolgáltatni az 
államháztartásért felelős miniszteri a Kormányirányítása 
vagy felügyelete alá tartozó fejezetet irányító szervnek a 
fejezetbe sorolt költségvetési szervek be nem töltött 
álláshelyeiről. 
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Köszönöm a figyelmet!
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