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Államháztartási szakterület

1. Aktuális számviteli kérdések

(2 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 koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök tagolásának változása,
 pénzeszközök mérlegsor tagolásának változása,
 követelések alábontásának változása,
 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,

megőrzésre,

fedezetkezelésre

átadott

pénzeszközök,

biztosítékok,
 új: egyéb sajátos eszközoldali elszámolások mérlegsor tagolása,
 kötelezettségek alábontásának változása,
 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

eredményszemléletű bevételek külön választása,

és

más

különféle

egyéb
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 különféle egyéb ráfordítások és más különféle egyéb ráfordítások külön választása,
 rendkívüli ráfordítások és más rendkívüli ráfordítások külön választása.

Kiegészítő melléklet
 az eszközök értékvesztésének alakulása (9. melléklet) változásai,
 kiegészítő tájékoztató adatok (10. melléklet) változásai.

Költségvetési számvitel
 egységes rovatrend változásai (15. melléklet),
 rovatok saját hatáskörben történő alábontásának tilalma,
 meghatározott rovatokhoz kapcsolódóan a költségvetési évet követően esedékes
követelések és kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek vezetésének
tilalma a nyilvántartási számlákon,
 a teljesítéssel egyidejűleg nyilvántartandó követelések és kötelezettségvállalások, más
fizetési kötelezettségek körének változása,
 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.

Az egységes számlakeret és a számlarend
 az egységes számlatükör (16. melléklet) változásai,
 a saját hatáskörben történő alábontások részletezése,
 a saját hatáskörben történő alábontások tilalmának részletezése.

Kötelező egyezőségek (17. melléklet)
 a 09. számlacsoport nyilvántartási számláival kapcsolatos változások,
 a lekötött bankbetétként elhelyezett pénzeszközökkel, kapcsolatos változások,
 a költségvetési számvitel és a pénzügyi számvitel közötti kötelező egyezőségek
módosítása (követelések és kötelezettségek),
 pénzeszköz egyeztetés változása,
 új: lekötött bankbetétek nyitó és záró állományának egyeztetése,
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2. 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,
 a Kormány hatáskörei,
 az irányító szerv hatáskörei,
 a költségvetési szervek határkörei.
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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
 a központosított illetményszámfejtő rendszer összekapcsolása a törzskönyvi
nyilvántartással,
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 a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzés, törlés elmaradása hiányában a
költségvetési szerv által kötött szerződés semmisség jogkövetkezménye,
 a kincstár bírságkivetési jogának szabályai.
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