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Államháztartási szakterület

1. Aktuális számviteli kérdések

(8 kredit)

1.1. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.
11.) Korm. rendelet 2015. január 1-től hatályos
szabályozása (6 kredit)
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló
284/2014. (IX. 20.) Korm. rendelet, valamint az egyes kormányrendeleteknek a Magyarország
2015. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról szóló
397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet.

Mérleg
 tartós részesedések tagolásának változása a mérlegben (tartós részesedés jegybankban,
tartós részesedés nem pénzügyi vállalkozásban, tartós részesedés pénzügyi
vállalkozásban, tartós részesedés társulásban, egyéb tartós részesedés), egyes sorok
értelmezése,
 tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok mérlegsor értelmezésének módosulása,
 a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök tagolásának mérlegbeni változása,
 értékpapírok mérlegsor értelmezésének módosulása,
 pénzeszközök mérlegsor tagolásának változása, egyes sorok értelmezése (idegen
pénzeszközök kimutatásának megszüntetése a pénzeszközök között, lekötött
bankbetétek besorolása),
 követelések alábontásának változása a mérlegben (rovatokhoz kapcsolódóan
nyilvántartott követelések és a mérlegben kimutatható követelések kapcsolatának
bemutatása),
 követelés jellegű sajátos elszámolások mérlegsor alábontásának módosítása:
o adott előlegeken belül – új sorok (igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek,
túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések) és törölt sorok (egyéb adott
előlegek),
o új sor: gazdasági társaság alapítása, jegyzet tőkéjének emelése esetén átadott
eszközök,
o új

sor:

letétre,

biztosítékok,

megőrzésre,

fedezetkezelésre

átadott

pénzeszközök,
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 új: a más által beszedett bevételekhez kapcsolódó pénzügyi számvitelben történő
elszámolásokhoz szükséges elszámolási bizonylatok szabályai (a költségvetési
számvitellel azonos előírás),
 egyéb sajátos eszközoldali elszámolások mérlegsor tagolása (decemberi havi
illetmények, munkabérek; utalványok, bérletek és más hasonló készpénz-helyettesítő
fizetési eszköznek nem minősülő eszközök),
 kötelezettségek alábontásának változása a mérlegben (rovatokhoz kapcsolódóan
nyilvántartott kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek és a mérlegben
kötelezettségek kapcsolatának bemutatása),
 kötelezettség jellegű sajátos elszámolások mérlegsor tartalmi módosítása:
o kapott előlegek tagolása (túlfizetés a jövedelemadókban; túlfizetés az általános
forgalmi adóban; egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb
kapott előlegek),
o új sor: letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok,
o új

sor:

nemzetközi

támogatási

programok

pénzeszközei,

(idegen

pénzeszközként történő elszámolás),
 az egyéb sajátos forrásoldali elszámolások mérlegsor megszüntetése.

Eredmény-kimutatás
 különféle

egyéb

eredményszemléletű

bevételek

és

más

különféle

egyéb

eredményszemléletű bevételek külön választása, tartalmi meghatározásuk,
 különféle egyéb ráfordítások és más különféle egyéb ráfordítások külön választása
tartalmi meghatározásuk,
 rendkívüli ráfordítások és más rendkívüli ráfordítások külön választása, tartalmi
meghatározásuk.

Kiegészítő melléklet
 az eszközök értékvesztésének alakulása (9. melléklet) kimutatandó eszközök körének
változása,
 kiegészítő tájékoztató adatok (10. melléklet) egyes pontjainak változása.

Költségvetési számvitel
 egységes rovatrend változásai (15. melléklet),
 rovatok saját hatáskörben történő alábontása megszűnik,
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 K513. Tartalékok, K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése és B817.
Lekötött bankbetétek megszüntetése rovatokhoz kapcsolódó nyilvántartási számlák
vezetésének eltérése az általános elvektől,
 meghatározott rovatokhoz kapcsolódóan a költségvetési évet követően esedékes
követelések és kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek vezetésének
tilalma a nyilvántartási számlákon (rovatok ismertetése),
 a teljesítéssel egyidejűleg nyilvántartandó követelések és kötelezettségvállalások, más
fizetési kötelezettségek körének változása (kapcsolódó rovatok ismertetése),
 változás: B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről,
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
rovatokhoz kapcsolódó nyilvántartási számlák estében az általános szabályok lépnek
életbe, a B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése rovat esetében megszűnt a
követelés nyilvántartásának kötelezettsége,
 váltóügyletek elszámolásának szabályozása,
 pénzforgalom nélküli tételek kiegészítése a váltókibocsátás elszámolásának tételeivel,
 a más szervezet által lebonyolított bevételek beszedésének és kiadások teljesítésének
elszámolásához szükséges elszámolás megküldési határidejének módosítása: tárgy hót
követő hónap 17-ig.

Az egységes számlakeret és a számlarend
 a könyvviteli és nyilvántartási számlák tagozódásának és alábontásának módosítása
(16. melléklet) a negyedéves mérlegjelentés sajátos alábontásaihoz igazodóan,
 a könyvviteli számlák, a 00. és a 01-04 számlacsoport meghatározott nyilvántartási
számláinak saját hatáskörben történő alábontása (szakfeladatok miatti alábontás is)
megmarad,
 új: a 05. és 09. számlacsoport nyilvántartási számláinak saját hatáskörben történő
alábontásának tilalma:
o előirányzat, követelés és kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség
további

részletező

nyilvántartási

számlák

saját

hatáskörben

történő

alábontásának teljes tilalma,
o a teljesítési nyilvántartási számlák maximum a rovatrend „ebből” jelzésű
részletező jogcímeire tovább alábonthatók,
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o mindezek alól kivétel: az egyedi fejlesztésű, az adott szervezet által leadott
megrendelésre tervezett, kifejlesztet és működtetetett (nem dobozos)
számítógépes rendszer használatának esete.

Kötelező egyezőségek (17. melléklet)
 a 09. számlacsoport nyilvántartási számlái között egyezőségek módosítása
(költségvetési évben esedékes követelés=teljesítés, az előirányzattal történő egyezőség
megszűnt),
 a K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése és a B817. Lekötött
bankbetétek

megszüntetése

rovatokhoz

kapcsolódó

előirányzat

és

teljesítés

nyilvántartási számlák között egyezőség alkalmazásának tilalma,
 a költségvetési számvitel és a pénzügyi számvitel közötti kötelező egyezőségek
módosítása a követelések és kötelezettségek mérlegben történő részletesebb
alábontásához igazodóan,
 pénzeszköz egyeztetés módosulása,
 új: lekötött bankbetétek nyitó és záró állományának egyeztetése,
 megszűnt: idegen pénzeszközök egyeztetése.
Konzultáció
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1.2. Az államháztartás számvitelének változásaival
kapcsolatos feladatok (2 kredit)
Az

államháztartás

számvitelének

változásaival

kapcsolatos

feladatokról,

az

államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási
módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról és az államháztartás
számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX.
13.) NGM rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet.

2015. január 1-től hatályos elszámolások


2014. december 31-eig az előlegek közül ki nem vezetett helyi adó túlfizetések
valamint a rendező mérlegben ide átforgatott aktív és passzív pénzeszközök
elszámolása.

A 2015. költségvetési év nyitásához kapcsolódó feladatok
A) A nyilvántartási számlákat érintő 2015. évi nyitás során elvégzendő feladatok:


a finanszírozási bevételek egyes rovataihoz kapcsolódóan a követelés nyilvántartási
számlák (B811, B8122, B8124, B823, B824 é B825 rovatok),



a módosult rovatrendhez igazodóan a követelés és kötelezettségvállalások más fizetési
kötelezettségek nyilvántartási számlák 2014. december 31-i egyenlegeinek megnyitása
(K511, K512, K88, K89, K9122, K9123, K9124, K9125, K9126, K924, K925, B410,
B411, B62, B63, B64, B65, B72, B73, B74, B75 rovatok),



a rovatok elnevezésének változásával érintett rovatokhoz kapcsolódó követelés és
kötelezettségvállalások más fizetési kötelezettségek nyilvántartási számlák 2014.
december 31-i egyenlegeinek megnyitása,



a váltóval rendelkező helyi önkormányzatoknak a váltó kibocsátásához kapcsolódó
elszámolások elvégzése.
B) A könyvviteli számlákat érintő 2015. évi nyitás során elvégzendő feladatok:



a 33. számlacsoport könyvviteli számlái alábontásának és elnevezésének változása
miatt az érintett könyvviteli számlák 2014. december 31-i egyenlegeinek megnyitása,



a 34. Idegen pénzeszközök számlacsoport könyvviteli számláinak 2014. december 31i egyenlegeinek megnyitása,
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a 3651. Adott előlegek könyvviteli számla alábontásának változása miatt az érintett
könyvviteli számlák 2014. december 31-i egyenlegeinek megnyitása,



a gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése miatt a társaságnak
ténylegesen átadott eszközök értékeként 2014. december 31-én kimutatott összeg
átvezetése a sajátos elszámolások közzé,



az egységes számlatükör 2015. évi részletesebb könyvviteli számlákra történő
alábontásának megfelelő nyitás elvégzése.

Konzultáció
A 2015. január 1-től hatályos könyvelési tételek ismertetése (módosuló tételek)
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2. Számvitelt érintő egyéb jogszabályi környezet
változásai

(4 kredit)

2.1. Az államháztartáshoz kapcsolódó jogi szabályozás változása

(2 kredit)

A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi
XCIX. törvény és az egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2015. évi központi
költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról szóló 397/2014. (XII. 31)
Korm. rendelet

Az Áht. és Ávr. értelmező rendelkezéseinek változásai


a megváltozó fontosabb értelmező rendelkezések.

Az Áht. szabályozási struktúrájának változása


fejezetek tartalmának változása,



fejezeteken belüli címek és tartalmuk változása.

A közfeladat


A

a közfeladat meghatározása, ellátásának módja.

tervezés,

gazdálkodás

és

beszámolás

alapvető

szabályai,

az

államháztartás bevételei és kiadásai


költségvetési bevételek és kiadások jellemzői, osztályozása,



finanszírozási bevételek és kiadások jellemzői, osztályozása,



az előirányzatok kezelése.

A költségvetési szerv alapítása, irányítása, felügyelete, átalakítása
megszüntetése


a költségvetési szerv definíciója,



az alapítás feltételei, korlátai,



az irányítási jogkört érintő változások,



a költségvetési szerv átalakításának és megszüntetésének új esetkörei.

Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása
 az Országgyűlés hatáskörei,
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 a Kormány hatáskörei,
 az irányító szerv hatáskörei,
 a költségvetési szervek határkörei.

Személyi juttatások, illetményszámfejtés
 a központosított illetményszámfejtés fontosabb szabályai,
 a foglalkoztató kötelezettségei a központosított illetményszámfejtés rendszerében,
 az illetményszámfejtő program,
 a Kincstár kötelezettségei a központosított illetményszámfejtés rendszerében.

A költségvetési támogatások
 a költségvetési támogatások általános szabályai:
o a támogatási jogviszony tartalma,
o a támogatói okirat és a támogatási szerződés,
 a költségvetési támogatás biztosításának és rendelkezésre bocsátásának módja:
o a támogatási igény benyújtójára előírt feltételek,
o a költségvetési támogatásból való kizárás esetei,
o a költségvetési támogatások biztosítékai,
o a költségvetési támogatás rendelkezésre bocsátása,
o a költségvetési támogatás felhasználása,
 a beszámolás, visszakövetelés szabályai,
 a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzése.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak
támogatása
 az Áht. VII. Fejezetének új szabályozása,
 a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó
támogatások igénylése,
 a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó
támogatások elszámolása és felülvizsgálata.

A kincstári ellenőrzés
 az önkormányzatok könyvvezetési, adatszolgáltatási kötelezettségének és az éves
költségvetési beszámolójuk kincstári ellenőrzése.

Törzskönyvi nyilvántartás
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 a központosított illetményszámfejtő rendszer összekapcsolása a törzskönyvi
nyilvántartással,
 a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzés, törlés elmaradása hiányában a
költségvetési szerv által kötött szerződés semmisség jogkövetkezménye,
 a kincstár bírságkivetési jogának szabályai.
Konzultáció
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2.2.

Adózáshoz

kapcsolódó

jogi

változása

szabályozás
(2 kredit)

Személyi jövedelemadó, járulékok
 A családi kedvezmény
o mértékének változása
o érvényesítésére jogosultak körének kiegészítése
o az igénybevételére vonatkozó szabályozás pontosítása
 Az első házasok kedvezménye
o a kedvezményre jogosult személyek
o a kedvezmény mértéke
o a kedvezmény igénybevétele
 Béren kívüli juttatások
o a béren kívüli juttatások éves keretösszege, rekreációs keretösszeg
o a fizetendő közterhek meghatározása
 Biztosítások
o a nyugdíjbiztosítást érintő változások
o a teljes életre szóló életbiztosítások (WL) adózásának változása
o a felelősségbiztosítás díjának adómentessége
 A tőkejövedelmek
o a kisadózó vállalkozások tételes adóját választó betéti társaságok kisadózóként be
nem jelentett tagja részére kifizetett osztalék
 Egyéb változások
o alapelv jellegű szabály a bérként, tevékenység ellenértékeként adott juttatás
kapcsán
o a külföldi pénznemben keletkezett bevételek és felmerült kiadások forintra történő
átszámításának szabályai
o a munkáltatói lakáscélú támogatással kapcsolatos módosítás
 Szociális hozzájárulási adó változásai
o a kisgyermekes szülők kedvezménye
o a részmunkaidős szabályok pontosítása
 Tbj., Tbj vhr. változásai
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o az egészségügyi szolgáltatási járulék összegének változása
o a kiküldetéshez kapcsolódó mentesség időtartamának meghosszabbítása
a külföldi előadóművészek tb-mentessége
Konzultáció
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