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Szegő és Riesz kft 
7636 Pécs, 
Kéméndi  sor 6. 

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 

Nagypall Község Önkormányzata 

2014. évi nyitómérleg ellenőrzése  című ellenőrzéshez 

 

Az ellenőrzést végző szerv  vagy 
szervezeti egység: 

Szegő és Riesz kft 

Az ellenőrzés tárgya és célja: 

A 2014 évi nyitómérleg ellenőrzése, mely 
magába foglalja a 2013 évi záró mérleg és a 
36/2013. NGM rendelet szerinti 
rendezőmérleg vizsgálatát. 
Vizsgálni, hogy megfelelő nyitóadatokkal 
történik-e a 2014. év indítása és hogy a  Az 
államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 
11.) Korm. rendelet szerinti új számviteli 
szabályoknak megfelelően kezdhető-e meg a 
könyvelés 

Ellenőrzött szervezet  vagy 
szervezeti egység: 

Nagypall Község Önkormányzata 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi,megbízhatósági ellenőrzés 

Ellenőrizendő időszak: 2014. évi nyitómérleg 

Ellenőrzés tervezett időtartama: 2014. április 1- 2014. április 30 

Jelentéstervezet elkészítésének 
határideje: 

2014. július 15. 

Jelentés véglegesítésének tervezett 
határideje: 

2014. augusztus 15. 

Időigény (ellenőri munkanapok 
száma): 

4 ellenőri nap 

Ellenőrzést végző belső ellenőr 
Rieszné Szegő Éva, regisztrációs szám: 
5114390 
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Az ellenőrzés megállapításai: 

 

Jogszabályi háttér: 

 

(1) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: új Áhsz.) 

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 

(3) Az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos 

feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet (a továbbiakban NGM rendelet) 

(4) Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 

(a továbbiakban: Kvtv.) 

 

A 2014. január 1-jétől hatályba lépett kormányrendelet (1) alapján sor került az 

államháztartás számviteli rendjének megújítására. Az eredményszemlélet elvére való 

áttérés, az arra épülő pénzügyi számvitel alkalmazása változást jelentett a 

költségvetési szervek beszámoló készítésének és könyvvezetésének gyakorlatában.  

 

Az új államháztartási számvitel fő céljai: 

a) az államháztartás egésze szintjén valósuljon meg az egységes bevétel-kiadás 

osztályozás,a számviteli szabályok támogassák a nemzeti vagyon egységes 

szempontú mérését, a vagyonváltozás és a vagyonértékelés azonos módon történő 

elszámolását, 

b) az egyes tevékenységek teljesítményének, eredményességének, önköltségének 

mérésére szolgáló eszközöket biztosítson, valamint a középtávú szempontok 

érvényesítése a követelések és kötelezettségek mérésével, ezáltal felkészülés a 20 

11/85/EU irányelv bevezetésére 

 

Az új államszámviteli rendszer - a nemzetközi elvárásoknak is megfelelve - a kettős 

könyvvitel zárt rendszerén belül elkülöníti a bevételi és kiadási előirányzatok 

alakulásának, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, 

és ezek teljesítésének  folyamatos mérésére szolgáló költségvetési számvitelt, 

valamint a vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredménye mérésére 

szolgáló pénzügyi számvitelt . 
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Az eredményszemléletű számvitelben a gazdasági eseményeket – a pénzügyi 

teljesítés időpontjától és módjától függetlenül – felmerülésükkor veszik figyelembe az 

eredményre gyakorolt hatásuk alapján.  

A költségvetési és pénzügyi számviteli rendszer elkülönül egymástól. 

 A költségvetési számvitel a megalapozott döntések biztosítását, illetve a 

költségvetési folyamatok mérését; 

 a pénzügyi számvitel pedig a vagyon és az eredmény alakulásának meghatározását 

foglalja magába.  

Az eredményszemléletű elszámolás során az új Áhsz. alapján a bevételi és kiadási 

előirányzatok alakulása, a követelések, kötelezettségvállalások, valamint más fizetési 

kötelezettségek, és ezek teljesítése, továbbá a központi költségvetés Áht. (2) által 

meghatározott fejezetéből kapott támogatások felhasználása a valóságnak 

megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartásban jelenik meg.  

Az éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részei úgy kerülnek 

összeállításra, hogy a megbízható és valós összkép biztosított legyen. 

eredményszemléletű számvitel hozzájárul a pontosabb elszámoláshoz, megteremti 

az üzemgazdasági elszámolás lehetőségét a költségvetési szervek körében. 

 Emellett javítja a közpénzzel és a közvagyonnal kapcsolatos átláthatóságot és 

elszámoltathatóságot, ami a közbizalom növelésével tovább segíti a jobb 

közpénzügyi gazdálkodást. 

Az új államszámviteli kormányrendelet jelentősen szűkítette a számviteli politika 

keretében szabályozandó kérdések körét, ugyanis a számviteli törvény azon 

rendelkezései esetében, ahol a törvényi előírás választási lehetőséget kínál, az új 

államszámviteli kormányrendelet sok esetben konkrét előírásokat tartalmaz. 

 

Az átállással kapcsolatos szabályozási hátteret – többek között – a kormányrendelet 

és az NGM rendelete teremtette meg. 

2014. március 31-éig elkészítendő rendező mérleg került előírásra a régi és az új 

számviteli rendszer  kapcsolatának kidolgozására. 

Az NGM rendelete szerint az áttéréshez  

• A rendező mérleg elkészítéséhez 2013. december 31-ei mérlegfordulónappal 

teljes körűen fel kell leltározni valamennyi eszközt és forrást, valamint a 

kötelezettségvállalásokat.  

• A mennyiségben és értékben nyilvántartott eszközöket tényleges mennyiségi 

felvétellel, az egyeztetéssel leltározandó eszközöket és forrásokat, valamint a 

kötelezettségvállalásokat az azok meglétét igazoló dokumentumokkal 

egyeztetve és alátámasztva kell leltározni. 
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• leltárkiértékelésnek, záró jegyzőkönyv az ellenőrzés befejezéséről. 

• meg kell vizsgálni a selejtezés lehetőségét azoknál a befejezetlen 

beruházásként nyilvántartott idejét múlt, meg nem valósuló beruházási 

tervdokumentációknak, amelyeket évek óta nyilvántartanak; 

• fel kell tárni a raktáron lévő elfekvő készleteket és értékesítésükről vagy más 

egyéb módon történő hasznosításukról gondoskodni kell; 

• a követelések, kötelezettségek, kötelezettségvállalások leltárában azokat 

költségvetési évben esedékes és költségvetési évet követő években esedékes 

bontásban kell szerepeltetni. 

• Függő, Átfutó és Kiegyenlítő bevételeknek és kiadásoknak, azaz a 39. és 48. 

főkönyvi számlacsoport főkönyvi számláinak  tételes „átvilágításának, 

tisztázásának”  2013. december 31-ig meg kell történnie! Csak azok a tételek 

maradhatnak, amelyek bizonyítottan a következő évi költségvetést terhelő 

kiadások, továbbá olyan kiadások, amelyekről a keletkezés pillanatában 

ismert, hogy az nem az államháztartás szervezetét terhelő 

kifizetés,bizonyítottan nem az államháztartás szervezetét megillető bevételek. 

A rendező mérlegbe nem kerülhetnek be olyan összegek, melyek eredete 

nem tisztázott.  Azonosítani kell az olyan függő, átfutó kiadásokat vagy 

bevételeket, amelyek keletkezésük pillanatában végleges kiadási vagy 

bevételi jogcímen nem kerülhettek elszámolásra az azonosításhoz szükséges 

feltételek hiánya miatt, vagy amelyek jogcíme ismeretlen volt, és ennek 

alapján azokat végleges bevételként, illetve kiadásként el kell számolni, ha az 

azonosítás nem lehetséges: dologi kiadásként vagy intézményi működéshez 

kapcsolódó bevételként kell elszámolni.  

Pénzügyileg rendezni kell azokat a függő, átfutó kiadásokat és bevételeket,  

amelyek téves pénzügyi teljesítésből, elszámolásból erednek, 

ha a pénzügyi rendezés nem lehetséges, azokat az előbbiek szerinti 

kiadásként vagy bevételként el kell számolni és a követelések vagy 

kötelezettségek közé felvenni; 

ha az azonosítás nem lehetséges: dologi kiadásként vagy intézményi 

működéshez kapcsolódó bevételként kell elszámolni 

• A rendező, technikai tételek nem képezik részét sem a 2013. évi, sem a 2014. 

évi folyó könyvelésnek.  A rendező, technikai tételek könyvelése során 

azoknak a 2013. évi főkönyvi számláknak az egyenlege megszűnik, 

amelyeknek megfeleltetésére az új Áhsz. szerint nincs mód. 

•  Rendező technikai tételeket (Rendelet 4. §): a 4922. Egyéb mérlegrendezési 

számlával szemben államháztartás szervezetei és nemzetgazdasági 

elszámolások tekintetében kell elszámolni. 
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• Saját tőke és Tartalék mérlegtételek rendezése (Rendelet 4. §): 

41. és 42. számlacsoport főkönyvi számláinak egyenlegét a 4922. Egyéb 

mérlegrendezési számlára   államháztartás szervezetei és nemzetgazdasági 

elszámolások tekintetében  át kell vezetni. 

 Rendező technikai tételek során ki kell vezetni (Rendelet 5. § (1)): 

az alapítás-átszervezés aktivált értékét, 

a kísérleti fejlesztés aktivált értékét, 

a közvetített szolgáltatások értékét, és 

a támogatási program előlegek és az előfinanszírozás miatti követeléseket, és 

kötelezettségeket (03. és 04. nyilvántartási számlákon nyilvántartásba vétel),  

az előbbi követelésekre elszámolt értékvesztést. 

(nem a beszedő szervezetet megillető követeléseket 

Rendező technikai tételek során be kell emelni (Rendelet 5. § (2)): 

A rendező technikai tételek során be kell emelni a könyvelésbe azokat a 

követeléseket és kötelezettségeket, amelyeket a 2013. évi szabályok alapján 

nem könyveltek, azonban az új Áhsz. szerint a mérlegben szerepeltetni kell. 

 Rendező technikai tételek során be kell emelni (Rendelet 5. § (2)): 

új Áhsz. előírásai: 

Végleges kötelezettségvállalás (Költségvetési számvitel) = Kötelezettség 

(Pénzügyi számvitel)  

1. § 9. végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség: az a 

pénzértékben kifejezett, jogszabályból, jogerős bírói ítéletből vagy hatósági 

határozatból, szerződésből – ide értve az átvállalt kötelezettségeket is – 

jogszerűen eredő elismert tartozás, amely kifizetésének feltételeit a másik fél 

már teljesítette, ilyennek minősül különösen a számfejtett személyi juttatás, a 

teljesítésigazolással ellátott számlázott termékértékesítésért vagy 

szolgáltatásnyújtásért fizetendő ellenérték, valamint a felvett hitelek, 

kölcsönök, kapott visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetendő 

összege és annak kamatai. 

 Rendező technikai tételek során be kell emelni (Rendelet 5. § (2)): 

Kamatfizetési kötelezettségek; 

pl. hitelek, kölcsönök, kötvények kamatai 

Kamattal kapcsolatos követelések; 
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pl. adott kölcsönök miatt; értékpapírokkal kapcsolatos kamatok stb. 

Közhatalmi bevételekkel kapcsolatos követelések, ha más a beszedő 

szervezet 

Esedékes támogatásokkal (ÁH kívüli) stb. 

 A rendező, technikai tételek könyvelését követően  

a rendező tételeket is tartalmazó főkönyvi (könyvviteli) számlák egyenleg 

adatai alapján ki kell tölteni a rendező mérleg 2013. évre vonatkozó adatait,  

majd azokat a Rendelet 1.-4. mellékletei szerint kell átrendeznie a 2014. évi 

mérlegsorokra.  

Az átrendezést mérlegsoronként, a mérlegsorhoz tartozó főkönyvi számlánként, a 

főkönyvi számlához tartozó analitika alapján kell végrehajtani. 

 

További lépések a rendező mérlegre való felkészülés érdekében:  

a) Biztosítani kell a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások 

egyezőségét. 

b) Gondoskodni kell a mérlegben szereplő eszközök és kötelezettségek 

értékeléséhez szükséges információk, dokumentumok beszerzéséről. 

c) A vevő követelések mérlegbeli szerepeltetésének feltétele, hogy a vevő 

elismerje tartozását. Ezért fontos a vevőknek kiküldeni az egyenlegközlő 

levelet, amely tartalmazza a mérleg fordulónapján fennálló, a folyószámla 

nyilvántartásban szereplő, azzal egyezőtartozását, és amelynek 

visszaküldésével elismeri annak jogosságát. A behajthatatlanná vált 

követeléseket - amennyiben bizonyíthatóan behajthatatlanná vált - le kell írni, 

az értékvesztéseket el kell számolni. A vevő követeléseket a 

leltárkimutatásban a költségvetési évben esedékes és a  költségvetési évet 

követően esedékes követelések szerint kell megbontani. 

d) A szállítói kötelezettségek leltározását a szállítók (beérkezett számlák) 

analitikus nyilvántartása alapján, azzal egyeztetve kell elvégezni. A szállítói 

számla megérkezése végleges kötelezettségvállalást jelent, de a mérlegbeli 

szerepeltetéséhez arra is szükség van, hogy a költségvetési szerv elismerje a 

tartozását. A tartozás elismerését jelenti, ha a számlán az arra jogosult a 

teljesítést igazolja. A szállítói kötelezettségeket a leltárkimutatásban a 

költségvetési évben esedékes és a költségvetési évet követően esedékes 

kötelezettségek szerint kell megbontani. 

e) Az aktív és passzív pénzügyi elszámolások között nyilvántartott kiadásokat, 

illetve  bevételeket rendezni szükséges. Azokat a függő, átfutó bevételeket 
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vagy függő, átfutó kiadásokat, amelyek több év óta rendezetlenek, mert az 

eredetük nem ismert, végleges bevételként, illetve kiadásként kell. 

Megvizsgáltuk, hogy az önkormányzat elvégezte-e a rendező mérleg elkészítését 

megelőző feladatokat, elszámolták-e a rendező, technikai tételeket. 

 NGM rendelet szerinti formában és tartalommal készültek-e el a rendező mérlegek. 

Helyszíni ellenőrzés keretében az előzőekben kifejtett jogszabályi hivatkozással 

alátámasztott mérlegsorokhoz kapcsolódó analitikákat áttekintettük. 

A helyszínen bemutatott dokumentumok alapján meggyőződtünk annak 

valódiságáról és egyezőségéről. 

Az alábbi eltéréseket, hiányosságokat, pontatlanságokat tapasztaltam: 

- a vagyonkataszterben a 2013 évi 420 eFt nyitó adat nincs felvezetve, csak a 

100 eFt növekedés a tartós részesedések közé. Kérjük a vagyonkatasztert a 

főkönyvi nyilvántartáshoz igazítani. 

- az egyéb követelések mérlegsoron kimutatásra került 15.158 eFt,  3.943 eFt 

elnyert vis maior és 11.215 eFt Leader pályázat jogcímen, azonban ezt a  

hatályos szabályozás szerint a mérlegben nem kellett volna kimutatni. 

Javaslat: a tárgyévi könyvelésben való rendezés 

 

Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezető: 

 Dr Tóth Sándor jegyző 

Pécs, 2014. augusztus 10.     

 

        Rieszné Szegő Éva  

           belső ellenőr 

        regisztrációs szám: 5114390 

A jelentést elfogadom és az intézkedési terv 

elkészítését elrendelem: 

Név:      Dr Tóth Sándor Jegyző  

Aláírás: 

Dátum: 
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érvényesítése a követelések és kötelezettségek mérésével, ezáltal felkészülés a 20 

11/85/EU irányelv bevezetésére 

 

Az új államszámviteli rendszer - a nemzetközi elvárásoknak is megfelelve - a kettős 

könyvvitel zárt rendszerén belül elkülöníti a bevételi és kiadási előirányzatok 

alakulásának, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, 

és ezek teljesítésének  folyamatos mérésére szolgáló költségvetési számvitelt, 

valamint a vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredménye mérésére 

szolgáló pénzügyi számvitelt . 
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Az eredményszemléletű számvitelben a gazdasági eseményeket – a pénzügyi 

teljesítés időpontjától és módjától függetlenül – felmerülésükkor veszik figyelembe az 

eredményre gyakorolt hatásuk alapján.  

A költségvetési és pénzügyi számviteli rendszer elkülönül egymástól. 

 A költségvetési számvitel a megalapozott döntések biztosítását, illetve a 

költségvetési folyamatok mérését; 

 a pénzügyi számvitel pedig a vagyon és az eredmény alakulásának meghatározását 

foglalja magába.  

Az eredményszemléletű elszámolás során az új Áhsz. alapján a bevételi és kiadási 

előirányzatok alakulása, a követelések, kötelezettségvállalások, valamint más fizetési 

kötelezettségek, és ezek teljesítése, továbbá a központi költségvetés Áht. (2) által 

meghatározott fejezetéből kapott támogatások felhasználása a valóságnak 

megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartásban jelenik meg.  

Az éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részei úgy kerülnek 

összeállításra, hogy a megbízható és valós összkép biztosított legyen. 

eredményszemléletű számvitel hozzájárul a pontosabb elszámoláshoz, megteremti 

az üzemgazdasági elszámolás lehetőségét a költségvetési szervek körében. 

 Emellett javítja a közpénzzel és a közvagyonnal kapcsolatos átláthatóságot és 

elszámoltathatóságot, ami a közbizalom növelésével tovább segíti a jobb 

közpénzügyi gazdálkodást. 

Az új államszámviteli kormányrendelet jelentősen szűkítette a számviteli politika 

keretében szabályozandó kérdések körét, ugyanis a számviteli törvény azon 

rendelkezései esetében, ahol a törvényi előírás választási lehetőséget kínál, az új 

államszámviteli kormányrendelet sok esetben konkrét előírásokat tartalmaz. 

 

Az átállással kapcsolatos szabályozási hátteret – többek között – a kormányrendelet 

és az NGM rendelete teremtette meg. 

2014. március 31-éig elkészítendő rendező mérleg került előírásra a régi és az új 

számviteli rendszer  kapcsolatának kidolgozására. 

Az NGM rendelete szerint az áttéréshez  

• A rendező mérleg elkészítéséhez 2013. december 31-ei mérlegfordulónappal 

teljes körűen fel kell leltározni valamennyi eszközt és forrást, valamint a 

kötelezettségvállalásokat.  

• A mennyiségben és értékben nyilvántartott eszközöket tényleges mennyiségi 

felvétellel, az egyeztetéssel leltározandó eszközöket és forrásokat, valamint a 

kötelezettségvállalásokat az azok meglétét igazoló dokumentumokkal 

egyeztetve és alátámasztva kell leltározni. 
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• leltárkiértékelésnek, záró jegyzőkönyv az ellenőrzés befejezéséről. 

• meg kell vizsgálni a selejtezés lehetőségét azoknál a befejezetlen 

beruházásként nyilvántartott idejét múlt, meg nem valósuló beruházási 

tervdokumentációknak, amelyeket évek óta nyilvántartanak; 

• fel kell tárni a raktáron lévő elfekvő készleteket és értékesítésükről vagy más 

egyéb módon történő hasznosításukról gondoskodni kell; 

• a követelések, kötelezettségek, kötelezettségvállalások leltárában azokat 

költségvetési évben esedékes és költségvetési évet követő években esedékes 

bontásban kell szerepeltetni. 

• Függő, Átfutó és Kiegyenlítő bevételeknek és kiadásoknak, azaz a 39. és 48. 

főkönyvi számlacsoport főkönyvi számláinak  tételes „átvilágításának, 

tisztázásának”  2013. december 31-ig meg kell történnie! Csak azok a tételek 

maradhatnak, amelyek bizonyítottan a következő évi költségvetést terhelő 

kiadások, továbbá olyan kiadások, amelyekről a keletkezés pillanatában 

ismert, hogy az nem az államháztartás szervezetét terhelő 

kifizetés,bizonyítottan nem az államháztartás szervezetét megillető bevételek. 

A rendező mérlegbe nem kerülhetnek be olyan összegek, melyek eredete 

nem tisztázott.  Azonosítani kell az olyan függő, átfutó kiadásokat vagy 

bevételeket, amelyek keletkezésük pillanatában végleges kiadási vagy 

bevételi jogcímen nem kerülhettek elszámolásra az azonosításhoz szükséges 

feltételek hiánya miatt, vagy amelyek jogcíme ismeretlen volt, és ennek 

alapján azokat végleges bevételként, illetve kiadásként el kell számolni, ha az 

azonosítás nem lehetséges: dologi kiadásként vagy intézményi működéshez 

kapcsolódó bevételként kell elszámolni.  

Pénzügyileg rendezni kell azokat a függő, átfutó kiadásokat és bevételeket,  

amelyek téves pénzügyi teljesítésből, elszámolásból erednek, 

ha a pénzügyi rendezés nem lehetséges, azokat az előbbiek szerinti 

kiadásként vagy bevételként el kell számolni és a követelések vagy 

kötelezettségek közé felvenni; 

ha az azonosítás nem lehetséges: dologi kiadásként vagy intézményi 

működéshez kapcsolódó bevételként kell elszámolni 

• A rendező, technikai tételek nem képezik részét sem a 2013. évi, sem a 2014. 

évi folyó könyvelésnek.  A rendező, technikai tételek könyvelése során 

azoknak a 2013. évi főkönyvi számláknak az egyenlege megszűnik, 

amelyeknek megfeleltetésére az új Áhsz. szerint nincs mód. 

•  Rendező technikai tételeket (Rendelet 4. §): a 4922. Egyéb mérlegrendezési 

számlával szemben államháztartás szervezetei és nemzetgazdasági 

elszámolások tekintetében kell elszámolni. 
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• Saját tőke és Tartalék mérlegtételek rendezése (Rendelet 4. §): 

41. és 42. számlacsoport főkönyvi számláinak egyenlegét a 4922. Egyéb 

mérlegrendezési számlára   államháztartás szervezetei és nemzetgazdasági 

elszámolások tekintetében  át kell vezetni. 

 Rendező technikai tételek során ki kell vezetni (Rendelet 5. § (1)): 

az alapítás-átszervezés aktivált értékét, 

a kísérleti fejlesztés aktivált értékét, 

a közvetített szolgáltatások értékét, és 

a támogatási program előlegek és az előfinanszírozás miatti követeléseket, és 

kötelezettségeket (03. és 04. nyilvántartási számlákon nyilvántartásba vétel),  

az előbbi követelésekre elszámolt értékvesztést. 

(nem a beszedő szervezetet megillető követeléseket 

Rendező technikai tételek során be kell emelni (Rendelet 5. § (2)): 

A rendező technikai tételek során be kell emelni a könyvelésbe azokat a 

követeléseket és kötelezettségeket, amelyeket a 2013. évi szabályok alapján 

nem könyveltek, azonban az új Áhsz. szerint a mérlegben szerepeltetni kell. 

 Rendező technikai tételek során be kell emelni (Rendelet 5. § (2)): 

új Áhsz. előírásai: 

Végleges kötelezettségvállalás (Költségvetési számvitel) = Kötelezettség 

(Pénzügyi számvitel)  

1. § 9. végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség: az a 

pénzértékben kifejezett, jogszabályból, jogerős bírói ítéletből vagy hatósági 

határozatból, szerződésből – ide értve az átvállalt kötelezettségeket is – 

jogszerűen eredő elismert tartozás, amely kifizetésének feltételeit a másik fél 

már teljesítette, ilyennek minősül különösen a számfejtett személyi juttatás, a 

teljesítésigazolással ellátott számlázott termékértékesítésért vagy 

szolgáltatásnyújtásért fizetendő ellenérték, valamint a felvett hitelek, 

kölcsönök, kapott visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetendő 

összege és annak kamatai. 

 Rendező technikai tételek során be kell emelni (Rendelet 5. § (2)): 

Kamatfizetési kötelezettségek; 

pl. hitelek, kölcsönök, kötvények kamatai 

Kamattal kapcsolatos követelések; 
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pl. adott kölcsönök miatt; értékpapírokkal kapcsolatos kamatok stb. 

Közhatalmi bevételekkel kapcsolatos követelések, ha más a beszedő 

szervezet 

Esedékes támogatásokkal (ÁH kívüli) stb. 

 A rendező, technikai tételek könyvelését követően  

a rendező tételeket is tartalmazó főkönyvi (könyvviteli) számlák egyenleg 

adatai alapján ki kell tölteni a rendező mérleg 2013. évre vonatkozó adatait,  

majd azokat a Rendelet 1.-4. mellékletei szerint kell átrendeznie a 2014. évi 

mérlegsorokra.  

Az átrendezést mérlegsoronként, a mérlegsorhoz tartozó főkönyvi számlánként, a 

főkönyvi számlához tartozó analitika alapján kell végrehajtani. 

 

További lépések a rendező mérlegre való felkészülés érdekében:  

a) Biztosítani kell a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások 

egyezőségét. 

b) Gondoskodni kell a mérlegben szereplő eszközök és kötelezettségek 

értékeléséhez szükséges információk, dokumentumok beszerzéséről. 

c) A vevő követelések mérlegbeli szerepeltetésének feltétele, hogy a vevő 

elismerje tartozását. Ezért fontos a vevőknek kiküldeni az egyenlegközlő 

levelet, amely tartalmazza a mérleg fordulónapján fennálló, a folyószámla 

nyilvántartásban szereplő, azzal egyezőtartozását, és amelynek 

visszaküldésével elismeri annak jogosságát. A behajthatatlanná vált 

követeléseket - amennyiben bizonyíthatóan behajthatatlanná vált - le kell írni, 

az értékvesztéseket el kell számolni. A vevő követeléseket a 

leltárkimutatásban a költségvetési évben esedékes és a  költségvetési évet 

követően esedékes követelések szerint kell megbontani. 

d) A szállítói kötelezettségek leltározását a szállítók (beérkezett számlák) 

analitikus nyilvántartása alapján, azzal egyeztetve kell elvégezni. A szállítói 

számla megérkezése végleges kötelezettségvállalást jelent, de a mérlegbeli 

szerepeltetéséhez arra is szükség van, hogy a költségvetési szerv elismerje a 

tartozását. A tartozás elismerését jelenti, ha a számlán az arra jogosult a 

teljesítést igazolja. A szállítói kötelezettségeket a leltárkimutatásban a 

költségvetési évben esedékes és a költségvetési évet követően esedékes 

kötelezettségek szerint kell megbontani. 

e) Az aktív és passzív pénzügyi elszámolások között nyilvántartott kiadásokat, 

illetve  bevételeket rendezni szükséges. Azokat a függő, átfutó bevételeket 
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vagy függő, átfutó kiadásokat, amelyek több év óta rendezetlenek, mert az 

eredetük nem ismert, végleges bevételként, illetve kiadásként kell. 

Megvizsgáltuk, hogy az önkormányzat elvégezte-e a rendező mérleg elkészítését 

megelőző feladatokat, elszámolták-e a rendező, technikai tételeket. 

 NGM rendelet szerinti formában és tartalommal készültek-e el a rendező mérlegek. 

Helyszíni ellenőrzés keretében az előzőekben kifejtett jogszabályi hivatkozással 

alátámasztott mérlegsorokhoz kapcsolódó analitikákat áttekintettük. 

A helyszínen bemutatott dokumentumok alapján meggyőződtünk annak 

valódiságáról és egyezőségéről. 

A vizsgálat lefolytatása során eltérést nem tapasztaltunk. 

A rendezőmérleget a jogszabályi előírásoknak megfelelően állították össze, mind 

tartalmában, mind összegszerűségében. 

 

Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezető: 

 Dr Tóth Sándor jegyző 

Pécs, 2014. augusztus 10.     

 

        Rieszné Szegő Éva  

           belső ellenőr 

        regisztrációs szám: 5114390 

A jelentést elfogadom és az intézkedési terv 

elkészítését elrendelem: 

Név:      Dr Tóth Sándor Jegyző  

Aláírás: 

Dátum: 
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Szegő és Riesz kft 
7636 Pécs, 
Kéméndi  sor 6. 

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 

Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda 

2014. évi nyitómérleg ellenőrzése  című ellenőrzéshez 

 

Az ellenőrzést végző szerv  vagy 
szervezeti egység: 

Szegő és Riesz kft 

Az ellenőrzés tárgya és célja: 

A 2014 évi nyitómérleg ellenőrzése, mely 
magába foglalja a 2013 évi záró mérleg és a 
36/2013. NGM rendelet szerinti 
rendezőmérleg vizsgálatát. 
Vizsgálni, hogy megfelelő nyitóadatokkal 
történik-e a 2014. év indítása és hogy a  Az 
államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 
11.) Korm. rendelet szerinti új számviteli 
szabályoknak megfelelően kezdhető-e meg a 
könyvelés 

Ellenőrzött szervezet  vagy 
szervezeti egység: 

Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi,megbízhatósági ellenőrzés 

Ellenőrizendő időszak: 2014. évi nyitómérleg 

Ellenőrzés tervezett időtartama: 2014. április 1- 2014. április 30 

Jelentéstervezet elkészítésének 
határideje: 

2014. július 15. 

Jelentés véglegesítésének tervezett 
határideje: 

2014. augusztus 15. 

Időigény (ellenőri munkanapok 
száma): 

4 ellenőri nap 

Ellenőrzést végző belső ellenőr 
Rieszné Szegő Éva, regisztrációs szám: 
5114390 
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Az ellenőrzés megállapításai: 

 

Jogszabályi háttér: 

 

(1) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: új Áhsz.) 

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 

(3) Az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos 

feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet (a továbbiakban NGM rendelet) 

(4) Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 

(a továbbiakban: Kvtv.) 

 

A 2014. január 1-jétől hatályba lépett kormányrendelet (1) alapján sor került az 

államháztartás számviteli rendjének megújítására. Az eredményszemlélet elvére való 

áttérés, az arra épülő pénzügyi számvitel alkalmazása változást jelentett a 

költségvetési szervek beszámoló készítésének és könyvvezetésének gyakorlatában.  

 

Az új államháztartási számvitel fő céljai: 

a) az államháztartás egésze szintjén valósuljon meg az egységes bevétel-kiadás 

osztályozás,a számviteli szabályok támogassák a nemzeti vagyon egységes 

szempontú mérését, a vagyonváltozás és a vagyonértékelés azonos módon történő 

elszámolását, 

b) az egyes tevékenységek teljesítményének, eredményességének, önköltségének 

mérésére szolgáló eszközöket biztosítson, valamint a középtávú szempontok 

érvényesítése a követelések és kötelezettségek mérésével, ezáltal felkészülés a 20 

11/85/EU irányelv bevezetésére 

 

Az új államszámviteli rendszer - a nemzetközi elvárásoknak is megfelelve - a kettős 

könyvvitel zárt rendszerén belül elkülöníti a bevételi és kiadási előirányzatok 

alakulásának, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, 

és ezek teljesítésének  folyamatos mérésére szolgáló költségvetési számvitelt, 

valamint a vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredménye mérésére 

szolgáló pénzügyi számvitelt . 
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Az eredményszemléletű számvitelben a gazdasági eseményeket – a pénzügyi 

teljesítés időpontjától és módjától függetlenül – felmerülésükkor veszik figyelembe az 

eredményre gyakorolt hatásuk alapján.  

A költségvetési és pénzügyi számviteli rendszer elkülönül egymástól. 

 A költségvetési számvitel a megalapozott döntések biztosítását, illetve a 

költségvetési folyamatok mérését; 

 a pénzügyi számvitel pedig a vagyon és az eredmény alakulásának meghatározását 

foglalja magába.  

Az eredményszemléletű elszámolás során az új Áhsz. alapján a bevételi és kiadási 

előirányzatok alakulása, a követelések, kötelezettségvállalások, valamint más fizetési 

kötelezettségek, és ezek teljesítése, továbbá a központi költségvetés Áht. (2) által 

meghatározott fejezetéből kapott támogatások felhasználása a valóságnak 

megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartásban jelenik meg.  

Az éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részei úgy kerülnek 

összeállításra, hogy a megbízható és valós összkép biztosított legyen. 

eredményszemléletű számvitel hozzájárul a pontosabb elszámoláshoz, megteremti 

az üzemgazdasági elszámolás lehetőségét a költségvetési szervek körében. 

 Emellett javítja a közpénzzel és a közvagyonnal kapcsolatos átláthatóságot és 

elszámoltathatóságot, ami a közbizalom növelésével tovább segíti a jobb 

közpénzügyi gazdálkodást. 

Az új államszámviteli kormányrendelet jelentősen szűkítette a számviteli politika 

keretében szabályozandó kérdések körét, ugyanis a számviteli törvény azon 

rendelkezései esetében, ahol a törvényi előírás választási lehetőséget kínál, az új 

államszámviteli kormányrendelet sok esetben konkrét előírásokat tartalmaz. 

 

Az átállással kapcsolatos szabályozási hátteret – többek között – a kormányrendelet 

és az NGM rendelete teremtette meg. 

2014. március 31-éig elkészítendő rendező mérleg került előírásra a régi és az új 

számviteli rendszer  kapcsolatának kidolgozására. 

Az NGM rendelete szerint az áttéréshez  

• A rendező mérleg elkészítéséhez 2013. december 31-ei mérlegfordulónappal 

teljes körűen fel kell leltározni valamennyi eszközt és forrást, valamint a 

kötelezettségvállalásokat.  

• A mennyiségben és értékben nyilvántartott eszközöket tényleges mennyiségi 

felvétellel, az egyeztetéssel leltározandó eszközöket és forrásokat, valamint a 

kötelezettségvállalásokat az azok meglétét igazoló dokumentumokkal 

egyeztetve és alátámasztva kell leltározni. 
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• leltárkiértékelésnek, záró jegyzőkönyv az ellenőrzés befejezéséről. 

• meg kell vizsgálni a selejtezés lehetőségét azoknál a befejezetlen 

beruházásként nyilvántartott idejét múlt, meg nem valósuló beruházási 

tervdokumentációknak, amelyeket évek óta nyilvántartanak; 

• fel kell tárni a raktáron lévő elfekvő készleteket és értékesítésükről vagy más 

egyéb módon történő hasznosításukról gondoskodni kell; 

• a követelések, kötelezettségek, kötelezettségvállalások leltárában azokat 

költségvetési évben esedékes és költségvetési évet követő években esedékes 

bontásban kell szerepeltetni. 

• Függő, Átfutó és Kiegyenlítő bevételeknek és kiadásoknak, azaz a 39. és 48. 

főkönyvi számlacsoport főkönyvi számláinak  tételes „átvilágításának, 

tisztázásának”  2013. december 31-ig meg kell történnie! Csak azok a tételek 

maradhatnak, amelyek bizonyítottan a következő évi költségvetést terhelő 

kiadások, továbbá olyan kiadások, amelyekről a keletkezés pillanatában 

ismert, hogy az nem az államháztartás szervezetét terhelő 

kifizetés,bizonyítottan nem az államháztartás szervezetét megillető bevételek. 

A rendező mérlegbe nem kerülhetnek be olyan összegek, melyek eredete 

nem tisztázott.  Azonosítani kell az olyan függő, átfutó kiadásokat vagy 

bevételeket, amelyek keletkezésük pillanatában végleges kiadási vagy 

bevételi jogcímen nem kerülhettek elszámolásra az azonosításhoz szükséges 

feltételek hiánya miatt, vagy amelyek jogcíme ismeretlen volt, és ennek 

alapján azokat végleges bevételként, illetve kiadásként el kell számolni, ha az 

azonosítás nem lehetséges: dologi kiadásként vagy intézményi működéshez 

kapcsolódó bevételként kell elszámolni.  

Pénzügyileg rendezni kell azokat a függő, átfutó kiadásokat és bevételeket,  

amelyek téves pénzügyi teljesítésből, elszámolásból erednek, 

ha a pénzügyi rendezés nem lehetséges, azokat az előbbiek szerinti 

kiadásként vagy bevételként el kell számolni és a követelések vagy 

kötelezettségek közé felvenni; 

ha az azonosítás nem lehetséges: dologi kiadásként vagy intézményi 

működéshez kapcsolódó bevételként kell elszámolni 

• A rendező, technikai tételek nem képezik részét sem a 2013. évi, sem a 2014. 

évi folyó könyvelésnek.  A rendező, technikai tételek könyvelése során 

azoknak a 2013. évi főkönyvi számláknak az egyenlege megszűnik, 

amelyeknek megfeleltetésére az új Áhsz. szerint nincs mód. 

•  Rendező technikai tételeket (Rendelet 4. §): a 4922. Egyéb mérlegrendezési 

számlával szemben államháztartás szervezetei és nemzetgazdasági 

elszámolások tekintetében kell elszámolni. 
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• Saját tőke és Tartalék mérlegtételek rendezése (Rendelet 4. §): 

41. és 42. számlacsoport főkönyvi számláinak egyenlegét a 4922. Egyéb 

mérlegrendezési számlára   államháztartás szervezetei és nemzetgazdasági 

elszámolások tekintetében  át kell vezetni. 

 Rendező technikai tételek során ki kell vezetni (Rendelet 5. § (1)): 

az alapítás-átszervezés aktivált értékét, 

a kísérleti fejlesztés aktivált értékét, 

a közvetített szolgáltatások értékét, és 

a támogatási program előlegek és az előfinanszírozás miatti követeléseket, és 

kötelezettségeket (03. és 04. nyilvántartási számlákon nyilvántartásba vétel),  

az előbbi követelésekre elszámolt értékvesztést. 

(nem a beszedő szervezetet megillető követeléseket 

Rendező technikai tételek során be kell emelni (Rendelet 5. § (2)): 

A rendező technikai tételek során be kell emelni a könyvelésbe azokat a 

követeléseket és kötelezettségeket, amelyeket a 2013. évi szabályok alapján 

nem könyveltek, azonban az új Áhsz. szerint a mérlegben szerepeltetni kell. 

 Rendező technikai tételek során be kell emelni (Rendelet 5. § (2)): 

új Áhsz. előírásai: 

Végleges kötelezettségvállalás (Költségvetési számvitel) = Kötelezettség 

(Pénzügyi számvitel)  

1. § 9. végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség: az a 

pénzértékben kifejezett, jogszabályból, jogerős bírói ítéletből vagy hatósági 

határozatból, szerződésből – ide értve az átvállalt kötelezettségeket is – 

jogszerűen eredő elismert tartozás, amely kifizetésének feltételeit a másik fél 

már teljesítette, ilyennek minősül különösen a számfejtett személyi juttatás, a 

teljesítésigazolással ellátott számlázott termékértékesítésért vagy 

szolgáltatásnyújtásért fizetendő ellenérték, valamint a felvett hitelek, 

kölcsönök, kapott visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetendő 

összege és annak kamatai. 

 Rendező technikai tételek során be kell emelni (Rendelet 5. § (2)): 

Kamatfizetési kötelezettségek; 

pl. hitelek, kölcsönök, kötvények kamatai 

Kamattal kapcsolatos követelések; 
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pl. adott kölcsönök miatt; értékpapírokkal kapcsolatos kamatok stb. 

Közhatalmi bevételekkel kapcsolatos követelések, ha más a beszedő 

szervezet 

Esedékes támogatásokkal (ÁH kívüli) stb. 

 A rendező, technikai tételek könyvelését követően  

a rendező tételeket is tartalmazó főkönyvi (könyvviteli) számlák egyenleg 

adatai alapján ki kell tölteni a rendező mérleg 2013. évre vonatkozó adatait,  

majd azokat a Rendelet 1.-4. mellékletei szerint kell átrendeznie a 2014. évi 

mérlegsorokra.  

Az átrendezést mérlegsoronként, a mérlegsorhoz tartozó főkönyvi számlánként, a 

főkönyvi számlához tartozó analitika alapján kell végrehajtani. 

 

További lépések a rendező mérlegre való felkészülés érdekében:  

a) Biztosítani kell a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások 

egyezőségét. 

b) Gondoskodni kell a mérlegben szereplő eszközök és kötelezettségek 

értékeléséhez szükséges információk, dokumentumok beszerzéséről. 

c) A vevő követelések mérlegbeli szerepeltetésének feltétele, hogy a vevő 

elismerje tartozását. Ezért fontos a vevőknek kiküldeni az egyenlegközlő 

levelet, amely tartalmazza a mérleg fordulónapján fennálló, a folyószámla 

nyilvántartásban szereplő, azzal egyezőtartozását, és amelynek 

visszaküldésével elismeri annak jogosságát. A behajthatatlanná vált 

követeléseket - amennyiben bizonyíthatóan behajthatatlanná vált - le kell írni, 

az értékvesztéseket el kell számolni. A vevő követeléseket a 

leltárkimutatásban a költségvetési évben esedékes és a  költségvetési évet 

követően esedékes követelések szerint kell megbontani. 

d) A szállítói kötelezettségek leltározását a szállítók (beérkezett számlák) 

analitikus nyilvántartása alapján, azzal egyeztetve kell elvégezni. A szállítói 

számla megérkezése végleges kötelezettségvállalást jelent, de a mérlegbeli 

szerepeltetéséhez arra is szükség van, hogy a költségvetési szerv elismerje a 

tartozását. A tartozás elismerését jelenti, ha a számlán az arra jogosult a 

teljesítést igazolja. A szállítói kötelezettségeket a leltárkimutatásban a 

költségvetési évben esedékes és a költségvetési évet követően esedékes 

kötelezettségek szerint kell megbontani. 

e) Az aktív és passzív pénzügyi elszámolások között nyilvántartott kiadásokat, 

illetve  bevételeket rendezni szükséges. Azokat a függő, átfutó bevételeket 
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vagy függő, átfutó kiadásokat, amelyek több év óta rendezetlenek, mert az 

eredetük nem ismert, végleges bevételként, illetve kiadásként kell. 

Megvizsgáltuk, hogy az önkormányzat elvégezte-e a rendező mérleg elkészítését 

megelőző feladatokat, elszámolták-e a rendező, technikai tételeket. 

 NGM rendelet szerinti formában és tartalommal készültek-e el a rendező mérlegek. 

Helyszíni ellenőrzés keretében az előzőekben kifejtett jogszabályi hivatkozással 

alátámasztott mérlegsorokhoz kapcsolódó analitikákat áttekintettük. 

A helyszínen bemutatott dokumentumok alapján meggyőződtünk annak 

valódiságáról és egyezőségéről. 

A vizsgálat lefolytatása során eltérést nem tapasztaltunk. 

A rendezőmérleget a jogszabályi előírásoknak megfelelően állították össze, mind 

tartalmában, mind összegszerűségében. 

 

Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezető: 

 Dr Tóth Sándor jegyző 

Pécs, 2014. augusztus 10.     

 

        Rieszné Szegő Éva  

           belső ellenőr 

        regisztrációs szám: 5114390 

A jelentést elfogadom és az intézkedési terv 

elkészítését elrendelem: 

Név:      Dr Tóth Sándor Jegyző  

Aláírás: 

Dátum: 
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Szegő és Riesz kft 
7636 Pécs, 
Kéméndi  sor 6. 

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 

Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás 

2014. évi nyitómérleg ellenőrzése  című ellenőrzéshez 

 

Az ellenőrzést végző szerv  vagy 
szervezeti egység: 

Szegő és Riesz kft 

Az ellenőrzés tárgya és célja: 

A 2014 évi nyitómérleg ellenőrzése, mely 
magába foglalja a 2013 évi záró mérleg és a 
36/2013. NGM rendelet szerinti 
rendezőmérleg vizsgálatát. 
Vizsgálni, hogy megfelelő nyitóadatokkal 
történik-e a 2014. év indítása és hogy a  Az 
államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 
11.) Korm. rendelet szerinti új számviteli 
szabályoknak megfelelően kezdhető-e meg a 
könyvelés 

Ellenőrzött szervezet  vagy 
szervezeti egység: 

Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda 
Fenntartó Társulás 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi, megbízhatósági ellenőrzés 

Ellenőrizendő időszak: 2014. évi nyitómérleg 

Ellenőrzés tervezett időtartama: 2014. április 1- 2014. április 30 

Jelentéstervezet elkészítésének 
határideje: 

2014. július 15. 

Jelentés véglegesítésének tervezett 
határideje: 

2014. augusztus 15. 

Időigény (ellenőri munkanapok 
száma): 

4 ellenőri nap 

Ellenőrzést végző belső ellenőr 
Rieszné Szegő Éva, regisztrációs szám: 
5114390 
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Az ellenőrzés megállapításai: 

 

Jogszabályi háttér: 

 

(1) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: új Áhsz.) 

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 

(3) Az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos 

feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet (a továbbiakban NGM rendelet) 

(4) Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 

(a továbbiakban: Kvtv.) 

 

A 2014. január 1-jétől hatályba lépett kormányrendelet (1) alapján sor került az 

államháztartás számviteli rendjének megújítására. Az eredményszemlélet elvére való 

áttérés, az arra épülő pénzügyi számvitel alkalmazása változást jelentett a 

költségvetési szervek beszámoló készítésének és könyvvezetésének gyakorlatában.  

 

Az új államháztartási számvitel fő céljai: 

a) az államháztartás egésze szintjén valósuljon meg az egységes bevétel-kiadás 

osztályozás,a számviteli szabályok támogassák a nemzeti vagyon egységes 

szempontú mérését, a vagyonváltozás és a vagyonértékelés azonos módon történő 

elszámolását, 

b) az egyes tevékenységek teljesítményének, eredményességének, önköltségének 

mérésére szolgáló eszközöket biztosítson, valamint a középtávú szempontok 

érvényesítése a követelések és kötelezettségek mérésével, ezáltal felkészülés a 20 

11/85/EU irányelv bevezetésére 

 

Az új államszámviteli rendszer - a nemzetközi elvárásoknak is megfelelve - a kettős 

könyvvitel zárt rendszerén belül elkülöníti a bevételi és kiadási előirányzatok 

alakulásának, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, 

és ezek teljesítésének  folyamatos mérésére szolgáló költségvetési számvitelt, 

valamint a vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredménye mérésére 

szolgáló pénzügyi számvitelt . 
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Az eredményszemléletű számvitelben a gazdasági eseményeket – a pénzügyi 

teljesítés időpontjától és módjától függetlenül – felmerülésükkor veszik figyelembe az 

eredményre gyakorolt hatásuk alapján.  

A költségvetési és pénzügyi számviteli rendszer elkülönül egymástól. 

 A költségvetési számvitel a megalapozott döntések biztosítását, illetve a 

költségvetési folyamatok mérését; 

 a pénzügyi számvitel pedig a vagyon és az eredmény alakulásának meghatározását 

foglalja magába.  

Az eredményszemléletű elszámolás során az új Áhsz. alapján a bevételi és kiadási 

előirányzatok alakulása, a követelések, kötelezettségvállalások, valamint más fizetési 

kötelezettségek, és ezek teljesítése, továbbá a központi költségvetés Áht. (2) által 

meghatározott fejezetéből kapott támogatások felhasználása a valóságnak 

megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartásban jelenik meg.  

Az éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részei úgy kerülnek 

összeállításra, hogy a megbízható és valós összkép biztosított legyen. 

eredményszemléletű számvitel hozzájárul a pontosabb elszámoláshoz, megteremti 

az üzemgazdasági elszámolás lehetőségét a költségvetési szervek körében. 

 Emellett javítja a közpénzzel és a közvagyonnal kapcsolatos átláthatóságot és 

elszámoltathatóságot, ami a közbizalom növelésével tovább segíti a jobb 

közpénzügyi gazdálkodást. 

Az új államszámviteli kormányrendelet jelentősen szűkítette a számviteli politika 

keretében szabályozandó kérdések körét, ugyanis a számviteli törvény azon 

rendelkezései esetében, ahol a törvényi előírás választási lehetőséget kínál, az új 

államszámviteli kormányrendelet sok esetben konkrét előírásokat tartalmaz. 

 

Az átállással kapcsolatos szabályozási hátteret – többek között – a kormányrendelet 

és az NGM rendelete teremtette meg. 

2014. március 31-éig elkészítendő rendező mérleg került előírásra a régi és az új 

számviteli rendszer  kapcsolatának kidolgozására. 

Az NGM rendelete szerint az áttéréshez  

• A rendező mérleg elkészítéséhez 2013. december 31-ei mérlegfordulónappal 

teljes körűen fel kell leltározni valamennyi eszközt és forrást, valamint a 

kötelezettségvállalásokat.  

• A mennyiségben és értékben nyilvántartott eszközöket tényleges mennyiségi 

felvétellel, az egyeztetéssel leltározandó eszközöket és forrásokat, valamint a 

kötelezettségvállalásokat az azok meglétét igazoló dokumentumokkal 

egyeztetve és alátámasztva kell leltározni. 
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• leltárkiértékelésnek, záró jegyzőkönyv az ellenőrzés befejezéséről. 

• meg kell vizsgálni a selejtezés lehetőségét azoknál a befejezetlen 

beruházásként nyilvántartott idejét múlt, meg nem valósuló beruházási 

tervdokumentációknak, amelyeket évek óta nyilvántartanak; 

• fel kell tárni a raktáron lévő elfekvő készleteket és értékesítésükről vagy más 

egyéb módon történő hasznosításukról gondoskodni kell; 

• a követelések, kötelezettségek, kötelezettségvállalások leltárában azokat 

költségvetési évben esedékes és költségvetési évet követő években esedékes 

bontásban kell szerepeltetni. 

• Függő, Átfutó és Kiegyenlítő bevételeknek és kiadásoknak, azaz a 39. és 48. 

főkönyvi számlacsoport főkönyvi számláinak  tételes „átvilágításának, 

tisztázásának”  2013. december 31-ig meg kell történnie! Csak azok a tételek 

maradhatnak, amelyek bizonyítottan a következő évi költségvetést terhelő 

kiadások, továbbá olyan kiadások, amelyekről a keletkezés pillanatában 

ismert, hogy az nem az államháztartás szervezetét terhelő 

kifizetés,bizonyítottan nem az államháztartás szervezetét megillető bevételek. 

A rendező mérlegbe nem kerülhetnek be olyan összegek, melyek eredete 

nem tisztázott.  Azonosítani kell az olyan függő, átfutó kiadásokat vagy 

bevételeket, amelyek keletkezésük pillanatában végleges kiadási vagy 

bevételi jogcímen nem kerülhettek elszámolásra az azonosításhoz szükséges 

feltételek hiánya miatt, vagy amelyek jogcíme ismeretlen volt, és ennek 

alapján azokat végleges bevételként, illetve kiadásként el kell számolni, ha az 

azonosítás nem lehetséges: dologi kiadásként vagy intézményi működéshez 

kapcsolódó bevételként kell elszámolni.  

Pénzügyileg rendezni kell azokat a függő, átfutó kiadásokat és bevételeket,  

amelyek téves pénzügyi teljesítésből, elszámolásból erednek, 

ha a pénzügyi rendezés nem lehetséges, azokat az előbbiek szerinti 

kiadásként vagy bevételként el kell számolni és a követelések vagy 

kötelezettségek közé felvenni; 

ha az azonosítás nem lehetséges: dologi kiadásként vagy intézményi 

működéshez kapcsolódó bevételként kell elszámolni 

• A rendező, technikai tételek nem képezik részét sem a 2013. évi, sem a 2014. 

évi folyó könyvelésnek.  A rendező, technikai tételek könyvelése során 

azoknak a 2013. évi főkönyvi számláknak az egyenlege megszűnik, 

amelyeknek megfeleltetésére az új Áhsz. szerint nincs mód. 

•  Rendező technikai tételeket (Rendelet 4. §): a 4922. Egyéb mérlegrendezési 

számlával szemben államháztartás szervezetei és nemzetgazdasági 

elszámolások tekintetében kell elszámolni. 
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• Saját tőke és Tartalék mérlegtételek rendezése (Rendelet 4. §): 

41. és 42. számlacsoport főkönyvi számláinak egyenlegét a 4922. Egyéb 

mérlegrendezési számlára   államháztartás szervezetei és nemzetgazdasági 

elszámolások tekintetében  át kell vezetni. 

 Rendező technikai tételek során ki kell vezetni (Rendelet 5. § (1)): 

az alapítás-átszervezés aktivált értékét, 

a kísérleti fejlesztés aktivált értékét, 

a közvetített szolgáltatások értékét, és 

a támogatási program előlegek és az előfinanszírozás miatti követeléseket, és 

kötelezettségeket (03. és 04. nyilvántartási számlákon nyilvántartásba vétel),  

az előbbi követelésekre elszámolt értékvesztést. 

(nem a beszedő szervezetet megillető követeléseket 

Rendező technikai tételek során be kell emelni (Rendelet 5. § (2)): 

A rendező technikai tételek során be kell emelni a könyvelésbe azokat a 

követeléseket és kötelezettségeket, amelyeket a 2013. évi szabályok alapján 

nem könyveltek, azonban az új Áhsz. szerint a mérlegben szerepeltetni kell. 

 Rendező technikai tételek során be kell emelni (Rendelet 5. § (2)): 

új Áhsz. előírásai: 

Végleges kötelezettségvállalás (Költségvetési számvitel) = Kötelezettség 

(Pénzügyi számvitel)  

1. § 9. végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség: az a 

pénzértékben kifejezett, jogszabályból, jogerős bírói ítéletből vagy hatósági 

határozatból, szerződésből – ide értve az átvállalt kötelezettségeket is – 

jogszerűen eredő elismert tartozás, amely kifizetésének feltételeit a másik fél 

már teljesítette, ilyennek minősül különösen a számfejtett személyi juttatás, a 

teljesítésigazolással ellátott számlázott termékértékesítésért vagy 

szolgáltatásnyújtásért fizetendő ellenérték, valamint a felvett hitelek, 

kölcsönök, kapott visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetendő 

összege és annak kamatai. 

 Rendező technikai tételek során be kell emelni (Rendelet 5. § (2)): 

Kamatfizetési kötelezettségek; 

pl. hitelek, kölcsönök, kötvények kamatai 

Kamattal kapcsolatos követelések; 
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pl. adott kölcsönök miatt; értékpapírokkal kapcsolatos kamatok stb. 

Közhatalmi bevételekkel kapcsolatos követelések, ha más a beszedő 

szervezet 

Esedékes támogatásokkal (ÁH kívüli) stb. 

 A rendező, technikai tételek könyvelését követően  

a rendező tételeket is tartalmazó főkönyvi (könyvviteli) számlák egyenleg 

adatai alapján ki kell tölteni a rendező mérleg 2013. évre vonatkozó adatait,  

majd azokat a Rendelet 1.-4. mellékletei szerint kell átrendeznie a 2014. évi 

mérlegsorokra.  

Az átrendezést mérlegsoronként, a mérlegsorhoz tartozó főkönyvi számlánként, a 

főkönyvi számlához tartozó analitika alapján kell végrehajtani. 

 

További lépések a rendező mérlegre való felkészülés érdekében:  

a) Biztosítani kell a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások 

egyezőségét. 

b) Gondoskodni kell a mérlegben szereplő eszközök és kötelezettségek 

értékeléséhez szükséges információk, dokumentumok beszerzéséről. 

c) A vevő követelések mérlegbeli szerepeltetésének feltétele, hogy a vevő 

elismerje tartozását. Ezért fontos a vevőknek kiküldeni az egyenlegközlő 

levelet, amely tartalmazza a mérleg fordulónapján fennálló, a folyószámla 

nyilvántartásban szereplő, azzal egyezőtartozását, és amelynek 

visszaküldésével elismeri annak jogosságát. A behajthatatlanná vált 

követeléseket - amennyiben bizonyíthatóan behajthatatlanná vált - le kell írni, 

az értékvesztéseket el kell számolni. A vevő követeléseket a 

leltárkimutatásban a költségvetési évben esedékes és a  költségvetési évet 

követően esedékes követelések szerint kell megbontani. 

d) A szállítói kötelezettségek leltározását a szállítók (beérkezett számlák) 

analitikus nyilvántartása alapján, azzal egyeztetve kell elvégezni. A szállítói 

számla megérkezése végleges kötelezettségvállalást jelent, de a mérlegbeli 

szerepeltetéséhez arra is szükség van, hogy a költségvetési szerv elismerje a 

tartozását. A tartozás elismerését jelenti, ha a számlán az arra jogosult a 

teljesítést igazolja. A szállítói kötelezettségeket a leltárkimutatásban a 

költségvetési évben esedékes és a költségvetési évet követően esedékes 

kötelezettségek szerint kell megbontani. 

e) Az aktív és passzív pénzügyi elszámolások között nyilvántartott kiadásokat, 

illetve  bevételeket rendezni szükséges. Azokat a függő, átfutó bevételeket 
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vagy függő, átfutó kiadásokat, amelyek több év óta rendezetlenek, mert az 

eredetük nem ismert, végleges bevételként, illetve kiadásként kell. 

Megvizsgáltuk, hogy az önkormányzat elvégezte-e a rendező mérleg elkészítését 

megelőző feladatokat, elszámolták-e a rendező, technikai tételeket. 

 NGM rendelet szerinti formában és tartalommal készültek-e el a rendező mérlegek. 

Helyszíni ellenőrzés keretében az előzőekben kifejtett jogszabályi hivatkozással 

alátámasztott mérlegsorokhoz kapcsolódó analitikákat áttekintettük. 

A helyszínen bemutatott dokumentumok alapján meggyőződtünk annak 

valódiságáról és egyezőségéről. 

A vizsgálat lefolytatása során eltérést nem tapasztaltunk. 

A Társulás banki számlapénz követeléssel rendelkezik, melynek a rendező 

mérlegben való szerepeltetése megfelelő. 

A rendezőmérleget a jogszabályi előírásoknak megfelelően állították össze, mind 

tartalmában, mind összegszerűségében. 

 

Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezető: 

 Dr Tóth Sándor jegyző 

Pécs, 2014. augusztus 10.     

 

        Rieszné Szegő Éva  

           belső ellenőr 

        regisztrációs szám: 5114390 
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