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A ma élő generációk
Építők 1946 előtt születtek, 60 fölöttiek
Baby-boomerek 1946-1964 között születtek, 

40- és 50-esek

A generációs eltérések / ellentétek
Születési környezet
Tanulási szokások / elvárások
Tudás-szerzés és megtartás
A technika világához való viszony
Helyük a munka világában
Elvárásaik

Tapasztalat

Gyakorlat
Elmélet

(digitális generációk)
X generáció, 1965-1979 között születtek, 30-asok
Y generáció, 1980-1994 között születtek, tinik és 20-asok 
Z generáció, 1995-2009 között születtek 
α generáció, 2010- csecsemők

Forrás: Mccrindle Kutatás: Word up – az Y és Z generáció
lexikonja és útmutató a velük való kommunikációhoz



Irányelvek az audithoz

• A „Tizenkét órás audit” (Szakma 2011/9 Tóth Andrea)

Követelményei:

• a Standardok alapos ismerete
• a gyakorlati szakmai jártasság
• a könyvvizsgálói munkamenet automatizálása   

Egyedi munka-folyamat 

Automatizálási stratégia 

Informatikai támogatás 



Az ellenőrzés jogkörei
• Az Áht. 68/A. § (1) Az ellenőrzési jogköre a helyi önkormányzat, 
nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács és az 
általuk irányított költségvetési szerv 

– a) számviteli szabályok szerinti könyvvezetési kötelezettségének,

– b) a teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű
teljesítésének, 

– c) az éves költségvetési beszámoló megbízható, valós 
összképének

vizsgálatára terjed ki. 

•A MÁK ellenőrzésére a z Áht. 63. § (2) és (4) bekezdését, az Áht. 64. 
§-t, az Áht. 65. § (1)-(5) bekezdését és az Áht. 66. §-t kell alkalmazni. 



Költségvetési rendelet 
számszaki kimutatásai

• 1. Az önkormányzat szintű költségvetési bevételeket és 
költségvetési kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt 
előirányzatok bontásban

• 2. Működési, felhalmozási költségvetés kiadásai, bevételei 

• 3. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyekből és 
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 

• 4. Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot 
keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség 
megállapításához 

• 5. Az önkormányzat tárgyévi adósságot keletkeztető
fejlesztési céljai



Költségvetési számvitel Pénzügyi számvitel

Szemlélet pénzforgalmi szemlélet módosított eredményszemlélet

Könyvvitel kettős kettős

Számlaosztályok
csak "0"-as számlaosztályban vezetett 

nyilvántartás
1-9. számlaosztály

Csoportosítás COFOG szerinti csoportosítás Szakfeladatrend szerinti csoportosítás

Tartalom

A 0-ás szálaosztályban könyvel
00-ás nyilvántartási ellenszámlák

001 Előirányzatotk
002 (1,2,3,4) kötelezettségvállalások
003, Nyilvántartási számlák, ezen belül függő
és biztos (jövőbeni) követelések
004 függő kötelezettségek
005 nyilvántartási számlák

05 kiadási előirányzatok, kötelezettségek, 
teljesítés 
09 bevételi előirányzatok, követelések, 
teljesítés

1 Befektetett eszközök, nemzeti vagyonba 
tartozó befektetett eszközök

2 Készletek, nemzeti vagyonba tartozó
forgóeszközök 

3 pénzeszközök, követelések, aktív időbeli 
elhatárolások

4 Források
5 Költségnemek
6 általános költségek
7 szakfeladatok költségei
8 elszámolt költségek és ráfordítások
9 hozamok

Beszámoló és
kapcsolódó
részei

Költségvetési jelentés, 
maradvány-kimutatás

Mérleg, eredmény-kimutatás, 
költségkimutatás, 

kiegészítő melléklet

Az egységes számlakeret a kétféle számbavételi rendszere



A könyvelés kontrollja

Mit nézzek?

Mit várok el?



A költségvetési számvitel
kötött számlarendje

• Minden gazdasági esemény 00-ás ellenszámlával szemben kerül 
könyvelésre:

– Előirányzatok a 001 nyilvántartási ellenszámlával szemben
– Kötelezettségvállalások a 002 nyilvántartási ellenszámlával szemben
– Kiadások a 003 nyilvántartási ellenszámlával szemben
– Bevételek a 005 nyilvántartási ellenszámlával szemben

• Kiadások elszámolása a 05-ös számlacsoportban
• A bevételek elszámolása a 09-es számlacsoportban
• A számlák megbontása a rovatrend alapján történik:

– 05 + rovat = kiadási nyilvántartási számla
– 09 + rovat = bevételi nyilvántartási számla

• Minden számlának 3 alábontása van:
– 1-es végű: előirányzat
– 2-es végű: kötelezettségvállalás vagy követelés
– 3-as végű: teljesítés



A könyvelés ellenőrzése 
a kötött számlarend elvárt egyenlőségei alapján

• TARTOZIK / KÖVETEL egyezőség
– „0” –ás számlaosztályban

– „1 – 9” számlaosztályban

• A „001” számlaosztályban

• A „002/003/004/005 és 05 – 09”
számlaosztályokban



A főkönyv egyezőségei
valós környezetben



Az összefüggések ellenőrzése 
a kötött számlarend 

elvárt egyenlőségei alapján

• Előirányzat 
– „0” –ás számlaosztály: Egyenlege 0
– „05 – 09” számlaosztály: Egyenlege 0

• Kötelezettségvállalás
– „00 / 05 /09” számlaosztályok: Egyenlege 0

Kötelezettségvállalás
– „00 / 05 /09” számlaosztályok: Egyenlege 0



A 0-s számlaosztály egyezőségei
valós környezetben



Előirányzat / Kötelezettségvállalás / Teljesítés 
összefüggései valós környezetben



A beszámoló kontrollja



A nyitás kontrollja



A mérleg kontrollja



Az eredmény-kimutatás kontrollja



Mélységi elemzés

• A költségvetési számviteli rendszerben

• A pénzügyi számviteli rendszerben



AUDIT Kontroll 
adatbányászás



A költségvetési könyvelés 
adatbányászás



Az audit-kockázat kontrollja



Dokumentálás
elektronikus eszközökkel

Lerágott csont? (2012-óta?)

Az egyéni rendszer kialakítása kihívás

A Standardok segítenek:  (a jelölési rendszer megtartása)

A file elnevezés egységesítése (a keresés megkönnyítése)

A file struktúra kialakítása (az átláthatóság segítése)

Hol alakítom ki? 
(a hordozhatóság, archíválás, biztonság teljesítése)



Dokumentálás a standardok mentén
audit munkaterületek



Munkaprogram és file-kapcsolás



A file-rendszer

A könyvtárszerkezet
Dokumentum-elnevezés

- Szerv, Intézmény
- I. Állandó rész
- Audit év
- - II. Általános rész
- - III. Tartalmi rész

(Intézmény)_(Auditév)_(Standard jel)_(Filenév)



A standardok szerinti munkafolyamat 
kontrollja (a kapcsolt file-okkal)



Keret-alkalmazás választása
- TOP-on tartás
- Folyamatos eszköztanulás viszonylag kevesebb energia-

ráfordítással
- Kompatibilitás más alkalmazásokkal
- Adat-kapcsolat lehetőségek

EZÉRT választottam a Microsoft Office 365-öt

Ebben az audit során kihasználható előnyök

- Outlook kommunikáció tárháza
- Team, csoportmunka lehetősége
- Ms WORD körlevél funkció (A Standard munkalapok körlevelesítése)

- Ms EXCEL csatolás és adatkommunikáció
Pivot funkciók!  (Holnapi előadás!!!)

- 1 Terra saját adattár lehetősége a felhőben



Hogyan alakítottam ki a saját rendszeremet? 

EGYEDI KIALAKÍTÁS

OS
Alkalmazások

Adattár

Külső adathordozó

Virtulál OS+Alkalmazás+ TÁR

Törzs ADATTÁR

Virtulál OS+Alkalmazás+TÁR

OS+Alkalmazás+TÁR
A rendszer műlödéséhez
közvetlenül szükséges 

eszközök

Klónozás - mentés

TC ADATTÁR

Törzs ADATTÁR

TC ADATTÁR

TC ADATTÁR Törzs ADATTÁR

3

1

1

2

2
Mentés

Archiválás

Biztonsági 
másolat

Felhő
megoldások

MUNKA

3



ADATIMPORTOK



ADATIMPORTOK

- AUDIT.XML 
- Karton

- Főkönyvi kivonat 
- KGR-K11 XML főkönyv



Az adatimport kontrollja

Főkönyvi számlaszám –
mérleg összerendezés

A hibás összerendezés 
kigyűjtése

MINDIG SZÜKSÉG VAN RÁ!

„0”-s számlaosztály



Beszámoló importok

- Mérleg / Eredmény-kimutatás import

Mérleg-ellenőrzéshez
(a hagyományos beszámolók mintájára)

- Az elemi költségvetés és éves beszámoló táblái
(Speciális, kötött tartalommal)



GYAKORLAT

- A könyvvizsgálói AUDIT.XML mentést egyik 
költségvetési integrált rendszer sem tudja előállítani

- A főkönyvi kivonat
az exportok korlátozottan használhatók:
- a számlaszámok (a „0”-ással együtt) 1000 fölött vannak
- gyakran „egyénies!!!”, az ellenőrzés problémás
- az összefüggések „összehozása” időigényes

- KGR-K11 XML formátumú főkönyvi kivonat
- a költségvetési összefüggések elemezhetők
- összesítő sorokat is tartalmaz!
- tartalmi elemzésre nem alkalmas



GYAKORLAT (II.)
Karton import

- Nem egységes az export a költségvetési integrált 
rendszereknél! 
- Használható a Forrás SQL és az EcoStat rendszerek 

exportja (informatikai tudás-támogatás mellett!)
- Az ajánlott AUDIT.XML struktúrát külön kell előállítani 

(egyik rendszer sem <az ASP sem> állítja elő)

- Külön kell a kartonokhoz importálni:
- - a számlatükröt
- - a partner (szállító/vevő) adatállományt
- - a naplókat, időszakokat

- A könyvelt tételek nagy száma miatt a legyűjtés 
időigényes

(70.000 – 400.000 – 1.280.000 könyvelt tétel)
egyedi megoldás, módszer szükséges (Excel? Nem OK)



Kartonok a gyakorlatban
Dátum BizSzam Naplo Idoszak Partner Tartozik Kovetel Összeg Szöveg

2016.01.11. 2016/S00009-01 1 1 0 0022 05351002 345 938 átalakítás

2016.01.11. 2016/S00009-01 1 1 27 36414 4213 345 938 átalakítás

2016.01.11. 2016/S00009-01 1 1 0 0533400012 0021 1 281 250 átalakítás

2016.01.11. 2016/S00009-01 1 1 0 05351002 0021 345 938 átalakítás

2016.01.11. 2016/S00009-01 1 1 27 7889101 4213 1 281 250 átalakítás

2016.01.11. 2016/S00009-01 1 1 27 5252 4213 1 281 250 átalakítás

2016.01.11. 2016/S00009-01 1 1 0 0022 0533400012 1 281 250 átalakítás

Datum BizSzam Naplo Idoszak Partner Tartozik Kovetel Osszeg Szoveg

2016.01.15. 2016/S00010-01 1 1 0 0022 05351002 801 telefondíj

2016.01.15. 2016/S00010-01 1 1 0 0022 05322002 2 968 telefondíj

2016.01.15. 2016/S00010-01 1 1 0 0022 05355002 6 késedelmi kamat

2016.01.15. 2016/S00010-01 1 1 15 7889101 4213 2 968 telefondíj

2016.01.15. 2016/S00010-01 1 1 15 5211 4213 2 968 telefondíj

2016.01.15. 2016/S00010-01 1 1 15 8435 4213 6 késedelmi kamat

2016.01.15. 2016/S00010-01 1 1 15 36412 4213 801 telefondíj

Datum BizSzam Naplo Idoszak Partner Tartozik Kovetel Osszeg Szoveg

2016.01.20. 2016/S00025-01 1 1 137 36412 4213 497 anyag

2016.01.20. 2016/S00025-01 1 1 137 36412 4213 2 171 anyag

2016.01.20. 2016/S00025-01 1 1 137 5121 4213 13 902 anyag

2016.01.20. 2016/S00025-01 1 1 137 7889103 4213 13 902 anyag

2016.01.20. 2016/S00025-01 1 1 0 0022 05351002 2 668 anyag

2016.01.20. 2016/S00025-01 1 1 0 0022 0531200012 13 902 anyag

Számlaszámok
Egy 
bizonylathoz

0021
0022
05351002
0533400012
36414
4213
5252
7889101



Összefoglalva
A költségvetési audit kontrollrendszere

A saját „munka” környezetem, eszközrendszerem  kialakítása

Az audit dokumentációs rendszer és „kellékei”

Adat-import és a megfelelőségek (kötelező egyezőségek)

A számviteli és beszámolási rendszer kontrollja
Az egyezőségek ellenőrzése („zéró tolerancia”)

főkönyv, költségvetési összefüggések
a beszámoló kontrollja

Elemzések (mélységi – legyűjtés)

Kockázat-kontroll (az audit „munkahatékonysága”)

Dokumentálás, archiválás



Köszönöm figyelmüket!

Dr. Gyöngyösi József
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