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A számviteli szabályozás hierarchiája  

IAS (IFRS) 

Nemzetközi 

Standardok 

 
 

EU-direktívák, 

USGAAP, 

Regionális szabályozás 
 

Nemzeti szabályozás 

Törvények, nemzeti standardok 

Kormányrendelet 

IPSAS 

Forrás: Saját szerkesztés 



Számvitel, mint információs rendszer 

• Számviteli módszerek 

• Pénzforgalmi szemlélet (Cash Basis) 

 

• Módosított pénzforgalmi szemlélet (Modified Cash Basis) 

 

• Eredményszemlélet (Full Accrual Basis) 

 

• Módosított eredményszemlélet (Modified Accrual Basis)  



Eredményszemléletű számvitel előnyei 

Vagyonmérleg  

teljes képe 

Többéves rálátás 

a pénzügyi  

kimutatásokban 

A számviteli  

tételek analitikus 

szemlélete 

Hatékonyabb 

gazdálkodás és 

döntéshozatal 

a jobb  

tájékoztatás 

következtében 

Hatékonyabb 

pénzügyi 

ellenőrzés a  

világos és egységes 

nyilvántartásoknak 

köszönhetően 

Szigorúbb politikai 

ellenőrzés a  

politikák hatásának 

jobb megértése 

eredményeként 

A hibalehetőségek 

kockázatának 

minimálisra 

csökkentése a 

kedvezményezetteknek 

nyújtott kifizetések 

esetében 

Forrás: Az EU számviteli rendszerének korszerűsítése (2008) 



IPSAS 

 Nemzetközi Költségvetési Számviteli Standardok  

• Célkitűzések 

• pénzügyi elszámolási standardok kidolgozása az 

állami szektor részére, 

• nemzetközi és nemzeti standardok betartásának az 

elősegítése, 
 
  

          ezáltal világszerte a pénzügyi jelentéstétel minőségének és  

          egységességének a növelése 

 

•     Kiindulópontját a az IAS/IFRS-ek képezik. 

 



IPSAS 

 Eredmény- illetve pénzforgalmi szemlélet 

• Könyvvezetés 

• Pénzforgalmi szemlélet alapján (Cash Basis Ipsas) 

• Eredményszemlélet 
 

• Cél: 

• Eredményszemléletű számvitelre való áttérés 

 
 

 állami szervek tényleges állapotnak megfelelő vagyoni-, 

pénzügyi és jövedelmi helyzetének bemutatása. 

 



Hazai számviteli szabályozás 

Számviteli törvény előírása szerint 

Megbízható, valós kép nyújtása az intézmény vagyoni, pénzügyi és 

jövedelmi helyzetéről 

Kormány rendelet alapján 

 Költségvetési előirányzatok alakulásának és azok teljesítésének, 

 vagyoni, pénzügyi és létszámhelyzetének,  

 költségvetési feladatmutatóknak és normatívák alakulásának bemutatása 

 költségvetési támogatások elszámolása 



Könyvvezetési kötelezettség 

• Kettős könyvvitel 

– Módosított teljesítés szemléletű 

• A pénzforgalmi gazdasági műveleteket a valóságnak 

megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, 

áttekinthetően mutatja be. 

• Az egyéb gazdasági műveleteket legalább negyedévente 

kell rögzíteni. 

 

 

 



A módosított teljesítés szemléletű 

könyvvezetés főbb feladatai 

• Előirányzatok elszámolása, 

• Előirányzatok teljesítésének elszámolása, 

• Eszköz- és forrásállomány változásának számbavétele 

• Tartaléknövekedés vagy esetleges tartalékcsökkenés 

kimutatása 

 



A módosított teljesítés szemléletű 

könyvvezetés jellemzői I. 

• Számlatükör előírása kötelező 

• Kiadás és költségkategóriák között különbséget nem lehet tenni 

• Követelések, kötelezettségek explicit módon nem jelennek meg a 

könyvvezetésben  

• Értékcsökkenés nem költségtényező 

• Készletváltozás negyedévente a tőkeváltozással szemben  

• Saját termelésű készlet felhasználása nem költségelem 

• Önköltségszámítás nehézkes 



A módosított teljesítés szemléletű 

könyvvezetés jellemzői II. 

• Ellátott feladatok összköltségét nem lehet megállapítani 

• Egyes gazdálkodók közötti összehasonlításra nem alkalmas 

• Pénzforgalmi eredmény kimutatására alkalmas 

• Állományi számlák alapján készül a könyvviteli mérleg, az 

előirányzat és azok teljesítése számlák egyenlege alapján 

összeállítható a pénzforgalmi jelentés, és számolhatók a tartalékok. 

• Nagy adminisztrációs teher a beszámoló összeállításához 

• Általános elemzési eljárások nem alkalmazhatók a gazdálkodók 

minősítésére.   



Mérlegből kimutatható összefüggések 

Hosszú lejáratú betétek 

Pénzeszközök (idegen nélkül) 

Forgatási célú értékpapír    

Egyéb költségvetési aktív 

pénzügyi elszámolások 

Tartalékok 

Saját tőke 

Likvid hitelek                      

Egyéb költségvetési passzív 

pénzügyi elszámolások 

Egyéb eszközök 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN 

ESZKÖZÖK FORRÁSOK 

Egyéb források 

Forrás: Saját szerkesztés 

MÉRLEG 



A módosított teljesítés szemléletű 

könyvvezetés előnyei 

• egyszerűsége, 

• igazodik a költségvetés szerkezetéhez, 

• átlátható 



A módosított teljesítés szemléletű 

könyvvezetés hátrányai 

 
• Információhiány a gazdálkodásról, 

• Évek közötti összehasonlítás nem megoldott, 

• Nem érvényesül a számviteli alapelvek közül a teljesség elve, mivel 

a kötelezettségek és követelések csak analitikából kerülnek 

kimutatásra. 

• Az ellenőrzés a jogszabályoknak való megfelelést vizsgálja 

• A számviteli törvény által előírt megbízható valós összkép 

biztosítása nem valósul meg a pénzforgalmi szemléletű 

beszámolóban. 

• Gazdasági mutatók számítására a beszámoló alkalmatlan 



Áttérés lehetősége 

• Áttérés indokai 

• Minőségi ismérvek előtérbe kerülése 

• Takarékos gazdálkodás 

• EU adatszolgáltatásnak való megfelelés 

• Feladatok kiszervezése, vagy államháztartásban való megoldás 

kérdése 

• Jövőbeni kötelezettségek pontos ismerete 

• Áttérés költségei: 

• Módszer bevezetésével kapcsolatos költségek 

• Új számviteli rendszer tervezésének költségei 

• Informatikai eszközök beszerzésének költségei 

• Szakemberek képzésének költségei 

• Működtetés költségei 



Következtetések 

• A jelenlegi számviteli szabályozás maradéktalanul nem 

tudja ellátni a számvitel feladatát 
 

• Az áttérés az államháztartási reform részeként 

valósulhat meg 
 

• Megvalósítása a különböző érdekek miatt 

konfliktusokkal járhat 
 

• Bevezetése történhet részterületenként és egyszerre az 

államháztartás különböző szintjein 
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