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Témakör
Az államháztartás rendszere – az államháztartási gazdálkodás
A központi költségvetési szervek és a helyi önkormányzatok gazdálkodása
Jó kormányzás az állami és/vagy önkormányzati gazdálkodó szervek esetében
Az újjászervezett közpénzügyi rendszerünk néhány aspektusa
A számvitel, ezen belül az államháztartási számvitel rendszere
A gazdálkodó szervezetek számvitelére vonatkozó standardok, jogszabályi
előírások és kötelező belső szabályzatok
Az államháztartás számvitelének sajátosságai a költségvetési számvitelben és a
pénzügyi számvitelben
A könyvvezetés célja, követelményei és rendje, illeszkedése az államháztartási
információs rendszerhez
Az informatika alkalmazása a számvitelben - modulok
Beszámolási kötelezettség, a beszámoló készítése, az éves költségvetési
beszámoló tartalma és részei
Standard követelmények és módszerek az államháztartás kontrollrendszerében
A költségvetési beszámolók megbízhatóságának ellenőrzése, a közszféra
teljesítményének értékelése

Irodalom (tananyag és ajánlott irodalom):
Prof. Dr. Lentner Csaba: Közpénzügyek és államháztartástan (a továbbiakban: I.)
Adózási pénzügytan és államháztartási gazdálkodás /alkotószerkesztő: Prof. Dr. Lentner
Csaba/ – Közpénzügyek és államháztartástan II. (a továbbiakban: II.)
Tananyag az egyes előadásokhoz:
1. témakör: I/2. fejezet; I/3. fejezet
2. témakör: I/4. fejezet; I/5. fejezet; II/27. fejezet; II/28. fejezet
3. témakör: II/33. fejezet
4. témakör: I/1. fejezet; I/12. fejezet; II/1. fejezet
5. témakör: I/9. fejezet; II/30. fejezet 6.2. pontja; II/31. fejezet
6. témakör: a megjelölt joganyag vonatkozó részei
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7. témakör: I/9. fejezet; II/30. fejezet 6.2. pontja; II/31. fejezet (az 5. témakörrel
azonosan)
8. témakör: I/9. fejezet; I/4. fejezet 4.7. pontja; II/30. fejezet 6.3. és 6.4. pontja
9. témakör: a Griffsoft oktatási anyaga
10. témakör: I/9. fejezet; I/4. fejezet 4.7. pontja; II/30. fejezet 6.3. és 6.4. pontja (a 8.
témakörrel azonosan)
11. témakör: I/Domonkos László előszava (A közpénzügyi kontroll és az államháztartási
ellenőrzési rendszer megújítása Magyarországon); I/10. fejezet; II/4. fejezet; II/5.
fejezet; II/30. fejezet
12. témakör: II/30. fejezet; II/34. fejezet
Jogszabályok:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet

Budapest, 2015. szeptember
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