Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba.
II.
Közszektor számvitele
$V]iPYLWHOUO1
$V]iPYLWHODJD]GDViJLQIRUPiFLyNHOiOOtWiViQDNHJ\LNHV]N|]H$V]iPYLWHOHQEHOOQpJ\
— egymáshoz szervesen kapcsolódó — területet különböztethetünk meg:
1. $NO|QE|]pUGHNKRUGR]yNV]iPiUDDJD]GiONRGyV]HUYH]HWUOiWIRJyLQIRUPiFLyNDW
biztosító beszámoló rendszer.
2. Az önköltségszámítás, amely az adott gazdálkodó szervezet tevékenységét közvetlenül
pULQWG|QWpVHNPHJDODSR]yLQIRUPiFLyNDWV]ROJiOWDWMD

3. .|Q\YYLWHOD]D]HOMiUiVDPHO\DNO|QE|]JD]GDViJLHVHPpQ\HNHWSpQ]pUWpNEHQ
NLIHMH]HWWDGDWRNNiDODNtWMDpVtJ\HOiOOtWMDDEHV]iPROyEDNHUOLQIRUPiFLyNDW

4. A bizonylati rend biztosítja, hogy az események rögzítését megalapozó bizonylatok
alapján az adatok teljesek és valódiak legyenek.

A közpénzügyi rendszerre adaptálva az államháztartási számvitel az alábbi területeket öleli
fel:

1. a költségvetés szerkezeti rendje (a költségvetés készítés),

2. DN|OWVpJYHWpVEOJD]GiONRGyNUDYRQDWNR]yMRJV]DEiO\RNpVeljárások,
3. DIN|OWVpJYHWpVN|Q\YYLWHOH

4. DN|OWVpJYHWpVEOJD]GiONRGyV]HUYH]HWHNN|Q\YYLWHOH
5. a beszámolás szabályai.

Minden információs rendszer tartalma az azt felhasználó érdekhordozói kör szempontjai

ÄpUGHNOGpVH´  V]HULQW DODNXO NL $ N|]V]HNWRU speciális vonásai, a közpénz természete, a

1

Az alfejezet megírásában támaszkodtam Kassó Zsuzsanna. Az államszámvitel fogalma, feladata, lehetséges
&

PHJROGiVLPyGMDL´FtP WDQXOPiQ\iUD,QÈ6=)(0,  

politikai döntéshozatal és a politikai racionalitás érvényesülése, a piaci verseny hiánya, a

ÄWHUPHOW´ MDYDN G|QWHQV]ROJiOWDWiVMHOOHJHVWEMHOHQWVHQPHJKDWiUR]]DDV]HNWRUSpQ]J\L

beszámoló rendszerével kapcVRODWRV ÄpUGHNOGpVW´ pV N|YHWHOPpQ\HNHW $ N|]V]HNWRU
JD]GiONRGiViEDQ D N|YHWNH] pUGHNKRUGR]yL N|U|N MHOHQQHN PHJ PLQW D] LWW NHOHWNH]HWW
információk felhasználói:

-

a közvélemény, a politikai testületek választói, illetve az e kört befolyásoló médiák.

-

a politikai döntéshozók, választott politikusok.

-

DG|QWpVHONpV]tWpVWYpJ]DYpJUHKDMWiVWVHJtWV]HUYH]iOODPDSSDUiWXV

D N|OWVpJYHWpVW WpQ\OHJHVHQ YpJUHKDMWy LQWp]PpQ\HN D] DGyLJD]JDWiV pV D NLIL]HW

hatóságok.

-

DNO|QE|]pUGHNKRUGR]yNDWVHJtWIJJHWOHQNOVYDJ\EHOVHOOHQU]V]HUYHN

DNOI|OGLGRQRUV]HUYH]HWHNIHOVEEV]LQW&NRUPiQ\]DWLV]HUYHN

DNRUPiQ\]DWKLWHOH]LpVPiVSULYiWSDUWQHUHL

A pénzügyi beszámolási rendszer— hasonlóan a magánszektorban ismertekhez — a

közszektor gazdálkodiViQDN DODSMD $ V]iPYLWHO D NO|QE|] JD]GiONRGy HJ\VpJHN
LUiQ\tWiViKR]V]NVpJHVLQIRUPiFLyNHOiOOtWiViQDNDWXODMGRQYpGHOPpQHNYDODPLQWD]DGRWW
JD]GiONRGyW N|UOYHY pUGHNKRUGR]yN WiMpNR]WDWiViQDN HV]N|]H $ V]iPYLWHO HJ\V]HUUH H
többféle „szempontnak” csak kompromisszumok árán képes megfelelni. A közszektorbeli

V]iPYLWHOLEHV]iPROyNNDONDSFVRODWRVN|YHWHOPpQ\HNHWDN|YHWNH]NEHQOHKHW|VV]HIRJODOQL
1. Az elszámoltathatóság biztosítása, vagyis, hogy a beszámolók tükrözzék, hogy

1a. milyen költségvetési forrásokat szedtek be és használtak fel, a felhasználások és
beszerzések a törvényi kötelezettség és felhatalmazás szerint történt-e.

EDUHQGHONH]pVUHiOOyN|OWVpJYHWpVLHUIRUUiVRNpVD]HOpUHQGFpORN|VV]KDQJEDQYDQQDN-e.
1.c. miként alakul a költségvetési források és a tényleges költségek alakulása, figyelembe
véve a kötelezettségek alakulását is.

2. A beszámolók felhasználóinak támogatása, vagyis hogy meg tudják állapítani, hogy

DDNO|QE|]WHYpNHQ\VpJHNV]ROJiOWDWiVRNSURMHNWHNN|OWVégeit, ezek szerkezetét.

E D N|OWVpJYHWpVL NLDGiVRN D]RN YiOWR]iVD |VV]HYHWKHW OHJ\HQ D NRUPiQ\]DWL FpORNNDO

programokkal,

2c. a kormányzat pénzügyi irányító tevékenysége hatékony és eredményes-e, vagyis hogyan
alakul a közszektor eszközeinek és forrásainak értéke, összetétele.

3. A beszámolók felhasználói meg tudják ítélni a közszektor hatását a gazdaság egészére,
vagyis megállapítható legyen, hogy

DKRJ\DQDODNXOWHJ\N|OWVpJYHWpVLLGV]DNEDQDNRUPiQ\]DWSpQ]J\LKHO\]HWH

3b. a várható költségvHWpVL IRUUiVRN HOHJHQGHN OHV]QHN-e a kormányzat által vállalt
kötelezettségek teljesítésére.
3c. a kormányzat tevékenysége miként hat a társadalom jólétére.

4. A beszámoló rendszernek tanúsítania kell, hogy a gazdálkodás, a könyvvitel és a
szabályok biztosítják-e, hogy
4a. a tranzakciók megfeleljen a költségvetési gazdálkodást meghatározó törvényeknek.
4b. a vagyonelemek biztosítottak-e a csalás, pazarlás és sikkasztás ellen.

Az 1970-HVpYHNLJiOWDOiQRVDQKDV]QiOWNRUPiQ\]DWLV]iPYLWHOHOVVRUEDQHQHJ\Hdik funkció

EL]WRVtWiViW V]ROJiOWD Ä$ V]DNPD N|]|VVpJL V]iPYLWHO  V]i]DGXQN HOV pYHLEHQ DODNXOW NL

PLQWHJ\ YiODV]NpQW D NRUPiQ\]DWL NRUUXSFLy PLDWW Q|YHNY IHO]~GXOiVUD´ tUWD D] -es

pYHNEHQHJ\(J\HVOWÈOODPRNEHOLV]HU]2$KDQJV~O\D]HOOHQU]pVLUHQGV]HUHNUHWHYG|WW
KRJ\ PHJQHKH]tWVpN D VLNNDV]WiVRNDW $ FVDOiV PLQGLJ IRO\DPDWEDQ OpY WUDQ]DNFLyKR] pV

QHP M|YEHOL N|WHOH]HWWVpJHNKH] WDSDG H V]HPSRQWEyO D ILJ\HOHP HJ\ROGDO~DQ WHOMHV
egészében a rövid távra irányult. A kormányzati számvitel ezen eredeti (cash bázisú) formája

ÄM|YYDN´UiDGiVXOH]DOiWiPDV]WMDDSROLWLNXVRND]RQWHUPpV]HWHVPDJDWDUWiViWKRJ\LQNiEE
látványos új struktúrákat hozzanak létre, amelyek szavazatokat hoznak, semmint a már
PHJOpYVWUXNW~UiNIHQQWDUWiViUDN|OWVpNDSpnzt3.

$KDJ\RPiQ\RVPHJN|]HOtWpVEHQDN|]V]HNWRUEDQKDV]QiODWRVEHV]iPROyUHQGV]HUG|QWHQD

N|OWVpJYHWpVL WHUYH]pVW D ]iUV]iPDGiVW H]HQ NHUHV]WO D JD]GiONRGiVVDO NDSFVRODWED NHUO

V]HUHSON HOV]iPROWDWKDWyViJiW  pV D G|QWpVKR]DWDOW V]ROJiOMD ËJ\ D] állami számvitel
hagyományosan az alábbi feladatok, eljárások és szabályok összességét jelentette:
-

2

a költségvetés szerkezeti rendje;

Herman Leonard: Checks Unbalanced: The Qiuet Side Of Public Spending.
„Láttak már olyat, hogy egy politikus ünnepélyesen átvágja a szalagot egy felújított régi szennycsatorna avatási
ünnepségén?” E.S. Savas.
3

-

DN|OWVpJYHWpVEOJD]GiONRGyHJ\VpJHNUHYRQDWNR]yV]DEiO\RNpVHOMiUiVRN

-

a költségvetési könyvvitel;

-

a beszámolás szabályai.

$QHP]HWN|]LJ\DNRUODWDN|OWVpJYHWpVLDGDWRNKiURPIpOHFVRSRUWRVtWiViWtUMDHO4:
-

D N|]JD]GDViJL MHOOHJ& FVRSRUWRVtWiV DPHO\ HJ\IHOO PHJNO|QE|]WHWL D EpU pV GRORJL D

-

A funkcionális csoportosítás, amely az ENSZ keretei között kialakult COFOG

P&N|GpVLpVEHUXKi]iVLLOOHWYHDILQDQV]tUR]iVLWpWHOHNHW

klasszifikáción belül rendezi a költségvetési tételeket.
-

Az adminisztratív csoportosítás a költségvetést végrehajtó intézményi szervezeti rend
szerint a költségvetés készítés logikája szerint tartalmazza a tételeket.

$N|]V]HNWRUNLWHUMHGWVpJpQHNQ|YHNHGpVpYHOMHOHQWVHQPHJQWWDN|]V]HNWRUEDQ
felhalmozott vagyon tömege. Így egyre inkább fontos a vagyongazdálkodáshoz szükséges

LQIRUPiFLyNEL]WRVtWiVD(]XWyEELEDEHOHpUWMNDPHJOpYYDJ\RQQDOYDOyJD]GiONRGiVWpVD
kO|QE|]EHUXKi]iVLSURMHNWHNHW(]DKDQJV~O\YiOWiVIHMH]GLNNLDNO|QE|]V]HPOpOHW&

beszámolási rendszerekben.

A könyvvezetés szemlélete
A könyvvezetés szemlélete kifejezés arra utal, hogy a gazdasági eseményeket és tranzakciókat
milyen elvek szerint rögzítjük.

A szakirodalom négy számbavételi módszert különböztet meg:
1. A pénzforgalmi szemlélet. (Cash Basis)
2. A korrigált pénzforgalmi szemlélet. (Modified Cash Basis)
3. Korrigált eredményszemlélet. (Modified Accrual5 Basis)
4. Teljes eredményszemlélet. (Full Accrual Basis)

(]HNOpQ\HJpEHQNO|QE|]V]iPYLWHOLpVSpQ]J\LVWDWLV]WLNDLVWDQGDUGRNHOtUiViQNHUHV]WOpUYpQ\HVOQHND
gyakorlatban.
5
Az accrual szó elhatárolást jelent.

4

Cash bázis
A cash alapú számvitel kizárólag a pénzfizetéssel, vagy bevétellel járó tranzakciókat,
eseményeket rögzíti. Ez azt jelenti, hogy a beszámolók a gazdasági események közül
kizárólag a pénzforgalmat indukáló tranzakciókat tartalmazzák, mégpedig azokat amelyek a

SpQ]IRUJDOPDWDEHV]iPROiVLLGV]DNEDQLQGXNiOQDN3pOGiXOHV]N|]|NEHV]HU]pVH

szolgáltatások kifizetése, adósság törlesztése függetlenül attól, hogy a tranzakciónak a
EHV]iPROiVLLGV]DNJD]GDViJLHVHPpQ\HLYHOYDQ-e összefüggése.

(NLPXWDWiVRNHOQ\HD]HJ\V]HU&VpJpVDPRQHWiULVVWDWLV]WLNiNNDOYDOyN|QQ\&

|VV]HKDVRQOtWKDWyViJ$FDVKNLPXWDWiVRNDODSMiQDN|OWVpJYHWpVLHOLUiQ\]DWRNV]DEiO\V]HU&
IHOKDV]QiOiVDLVMyOQ\RPRQN|YHWKHW$NLPXWDWiVRNDWUHQGV]HULQWNpWYonatkozásban

NpV]OQHN(J\IHOOD]HOLUiQ\]DWRNN|Q\YHOpVH WHUYHOLUiQ\]DW PiVUpV]WDSpQ]
bevételek és kifizetések teljesítése (tény, teljesítés) történik.

E könyvelési mód legnagyobb hátránya, hogy a rögzített információk csak részlegesen
tükrözik a gazdálkodás folyamatait. E rendszer – lévén ebben a szemléletben ezek nem

PLQVOQHNWUDQ]DNFLyNQDN–QHPV]iPRODM|YEHQLN|WHOH]HWWVpJHNNHO SOQ\XJGtMIL]HWpV
közalkalmazottak végkielégítései), az adó menteségekkel és kedvezményekkel6, amelyek

felfoghatók implicit támogatásként kiadásként. A legsúlyosabb probléma azonban a fizikai
HV]N|]|NNH]HOpVH$IL]LNDLHV]N|]|ND]LGHOUHKDODGWiYDOHOKDV]QiOyGQDND

karbantartások és felújítások elmaradásával értéküket is vesztik. A tárgyi eszközök
nyilvántartásának hiánya, az amortizáció figyelembe nem vétele azt „sugallják”, hogy ezek az

HUIRUUiVRNQHPNHUOQHNVHPPLEH$IHQQWDUWiVLN|OWVpJHNIRO\yNLDGiVNpQWW|UWpQ

értékelésével olcsóbbnak tüntetik fel az eszközök elhasználását, mint jó állapotban töUWpQ
PHJU]pVNHW

$NRUULJiOWSpQ]IRUJDOPLV]HPOpOHWD]WMHOHQWLKRJ\DSpQ]J\LEHV]iPROyND]HO]HNEHQ

IRJODOWDNRQW~OPHQHQD]RNDWDEHYpWHOHNHWpVNLDGiVRNDWLVWDUWDOPD]]iNDPHO\HNNLIL]HWpVH

DEHV]iPROiVLLGV]DNRWN|YHWPHJKDWiUR]RWWLQWHUYDOOXPEDQ SODEHV]iPROiVLLGV]DN

YpJpWOV]iPtWRWWQDSRQEHOO PHJW|UWpQW-HOOHP]HQHEEHQDSHULyGXVEDQDEHYpWHOHN

nem, DNLDGiVRNDWD]RQEDQILJ\HOHPEHYHV]LN(QQHND]HOMiUiVQDND]RNDDEEDQNHUHVHQG
6

Angolul ezeket a tételeket ma tax expenditures-nek, „adókiadásoknak” nevezik.

hogy a közszektorban tapasztalható éven belüli ciklusok miatt így az összehasonlítás és a
„kreatív könyvelés”, azaz bizonyos kiadások és bevételek évek közötti „csúsztatása”

NLV]&UKHW

$FDVKEi]LV~NLPXWDWiVRNNpWWRYiEELYRQDWNR]iVEDQLVNLHJpV]OKHWQHN$]HOVNLHJpV]tWpV
az úgynevezett „vonal alatti tételek”, úgymint mint pénztartalékok, kötelezettségek,

NLIL]HWHWOHQV]iPOiN$PiVLND]HUHGPpQ\V]HPOpOHW&DGyVViJNLPXWDWiVRNNpV]tWpVHpV

H]HNQHNDEHV]iPROyKR]W|UWpQNDSFVROiVD

Az eredményszemlélet
A hazai szaknyelvben eredményszemléletnek nevezik azt a számbavételi módot, amikor az
HUHGPpQ\WD]HOLVPHUWEHYpWHOHNpVHEHYpWHOHNKH]UHQGHOKHWN|OWVpJHN UiIRUGtWiVRN 

különbségeként számolják ki. E kifejezés szinonimája az esedékességi, üzemgazdasági, vagy
WHOMHVtWPpQ\V]HPOpOHW&V]iPEDYpWHl.

Ez a szemlélet a tranzakciókat és a gazdasági eseményeket a pénzmozgásoktól függetlenül

U|J]tWL$EHYpWHOHNDUUDD]LGV]DNUDNHUOQHNV]iPEDYpWHOUHDPLNRUH]HNHVHGpNHVHN

függetlenül attól, hogy befolytak-e. A kiadások arra az évre kerülnek elszámolásra, amikor a

MDYDNHUIRUUiVRNIHOKDV]QiOiVUDNHUOWHNIJJHWOHQODWWyOKRJ\H]HNHWNLIL]HWWpNYDJ\QHP

$IHOKDV]QiOWHV]N|]|NN|OWVpJHL tJ\D]DPRUWL]iFLy DUUDD]LGV]DNUDN|Q\YHOGQHNDPLNRU

ezeket felhasználták. A kimutatások része az aktuális értékeket (benne árfolyamváltozásokat
LVWNU|] vagyonmérleg.

A teljes eredmény szemlélet helyett a közszektorban az úgynevezett „részleges”

HUHGPpQ\V]HPOpOHW&V]iPYLWHOWKDV]QiOMiN(QQHNRNDKRJ\DN|]IHODGDWHOOiWiVKR]KDV]QiOW
YDJ\RQMHOHQWVUészének aktualizált értékelésére a racionális gazdálkodáshoz nincs szükség.

$UpV]OHJHVHUHGPpQ\V]HPOpOHWDUUDNRQFHQWUiOKRJ\NLPXWDVVDKRJ\PLO\HQPHQQ\LVpJ&

HUIRUUiVUDYDQV]NVpJDWiUJ\pYLNLDGiVRNWHOMHVtWpVpKH]$QHKH]HQV]iPV]HU&VtWKHWWiYROL

kötelezettségeket és követeléseket nem kívánja a mérlegbe betenni.

ÁBRA

$FDVKpVD]HUHGPpQ\V]HPOpOHW&NLPXWDWiVRN|VV]HKDVRQOtWiVD
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A könyvvezetési szemléletek eltéréseit egy számpéldán érzékeltetjük:
$N|YHWNH]SpOGDDNO|QE|]V]iPYLWHOLUHQGV]HUHNN|]WLNO|QEVpJHWLOOXV]WUiOMD

Aktor: egy fiktív költségvetési szerv
Pénznem: ezer Ft
%HV]iPROiVLLGV]DND]RQRVDQDSWári évvel (január 1. – december 31.)
Gazdasági események:
Árurendelés, 2003 október....................................................................1100
Áru beérkezése, 2003 november...........................................................1000
Áru részbeni kifizetése, 2003 december ............................................... 800
Árufelhasználás 2004 folyamán............................................................ 700
Leltár, 2004 december 31. ................................................................... 300
A költségvetési szerv eszközeinek értékcsökkenése 2004-ben ............ 140
$WUDQ]DNFLyNHVHPpQ\HNHOV]iPROiVDDNO|QE|]UHQGV]HUHNV]HULQW
beszámolási
LGV]DN
Pénzforgalmi szemlélet:
9pWHOiUUpV]NLHJ\HQOtWpV7.|OWVpJYHWpVLP&YHOHWHN– K Készpénz

800

2003

Módosított eredményszemlélet:
0HJUHQGHOpV7.|OWVpJYHWpVLP&YHOHWHN– K Szállítók 1000
Vételár részkiegyenlítés: T Szállítók
800 – K Készpénz 800

2003
2003

Eredményszemlélet:
0HJUHQGHOpV7.|OWVpJYHWpVLP&YHOHWHN– K Szállítók 1000
Készletre vétel:
T Készletek
1000 –..YP&Y
Vételár részkiegyenlítés: T Szállítók
800 – K Készpénz 800
Készletfelhasználás:
T Költségek
700 – K Készletek 700
 DOHOWiUH]WPHJHUVtWLOHOWiUNO|QE|]HWHWQHPWDOiOQDN
Értékcsökkenés
T Költségek
140 – K Eszközök 140

2003
2003
2003
2004
2004

A példa jól mutatja a rendszerek közti különbséget:
a pénzforgalmi szemlélet csak a pénzmozgást rögzíti, a tranzakciókat csak akkor veszi
figyelembe, ha pénzkiadás vagy bevételezés történik,
a módosított eredményszemlélet a tranzakciókat és gazdasági eseményeket a
felmerülésükkor/keletkezésükkor veszi figyelembe, függetlenül attól, hogy mikor történik

PHJ D YHON NDSFVRODWRV SpQ]PR]JiV (OQ\H D SpQ]IRUJDOPL V]HPOpOHWWHO V]HPEHQ KRJ\

OHKHWYpWHV]LDN|WHOH]HWWVpJHNpVKiWUDOpNRNIHOPpUpVpW$SpQ]J\LEHV]iPROyWDUWDOPD]]DD
bevételeket, kiadásokat, pénzeszközöket, kötelezettségeket, és a nettó pénzügyi forrásokat.
A teljes eredményszemlélet is a keletkezésükkor veszi figyelembe a tranzakciókat,
szintén függetlenül attól, hogy mikor történik meg a velük kapcsolatos pénzmozgás. A

EHYpWHOHNEHQ D EHV]iPROiVL LGV]DN DODWW NHOHWNH]HWW EHYpWHOHN J\&OQHN IJJHWOHQO DWWyO

hogy befolytak-e. A költségek az áruknak és szolgáltatásoknak az év során ténylegesen

IHOKDV]QiOW PHQQ\LVpJpW MHOHQWLN IJJHWOHQODWWyOKRJ\DEHV]iPROiVLLGV]DNEDQIL]HWWpN-e
ki azokat, ezenkívül tartalmazzák a kötelezettségek növekményét illetve az eszközérték
csökkenését is. A

WHOMHV HUHGPpQ\V]HPOpOHWEHQ NpV]O EHV]iPROyN WDUWDOPD]]iN D

bevételeket, költségeket (amortizációval együtt), az eszközöket és forrásokat.

Áttérés a részleges eredményszemléletre

A gyakorlaWNLNpQ\V]HUtWHWWHDFDVKV]HPOpOHWWOW|UWpQHOPR]GXOiVW$]86$-ban az 1970-es

pYHNYpJpQ1HZ<RUNpV&OHYHODQGPHWURSROLVRNFVGKHO\]HWHQ\RPiQD.RQJUHVV]XV

QDSLUHQGUHW&]WHD]iOODPLpVKHO\LN|]LJD]JDWiVV]iPYLWHOLUHQGV]HUpQHNNRUV]HU&VtWpVpW$

szövetségi államok kormányzóinak szövetsége és nyolc más hasonló testület — a szigorú

V]|YHWVpJLV]LQW&DNFLyWyOWDUWYD—OpWUHKR]WDD.RUPiQ\]DWL6]iPYLWHOL(OtUiVRN7DQiFViW

(Governmental Accounting Standard Board, GASB), hogy maguk végezzék el a

NRUV]HU&sítést. A legtöbb szövetségi állam alkotmánya, illetve helyi önkormányzat alapító
RNLUDWDHOtUMDD*HQHUDOO\$FFHSWHG$FFRXQWLQJ3UDFWLFHV *$$3 DONDOPD]iViWpVD

közösségi szektor számára ezt a GASB határozza meg, így e testület által kezdeményezett
változások az USA-ban általános gyakorlattá válnak. A GASB 1990-EHQHOtUWDD]
önkormányzatok számára az „esedékességi számvitel” alkalmazását. A GASC Tanácsadó
7HVWOHWpQHNHJ\LNWDJMDH]]HONDSFVRODWRVDQDN|YHWNH]NHWPRQGWDÄ$YiODV]WRWW
WLV]WVpJYLVHODddig nem gondolnak válságra, amíg össze nem omlik a híd. Nos, az

ÄHVHGpNHVVpJL´V]iPYLWHOPLQGHQOHKHWVpJHVYiOViJRWWXGDWRVtW(J\~WWDOOHKHWYpWHV]LD

IHOHOVVpJWHOMHVWHUYH]pVWpVSURJUDPDONRWiVW´$EHYH]HWHWWUHQGV]HUQHPDONDOPD]]DD

magánszektorban érvényes értékcsökkenési szabályokat. Az „esedékességi rendszer” tehát a
részleges eredményszemlélet.
Az 1980-DVpYHNN|]HSpWOÒM-Zélandon, a világ talán legradikálisabb államháztartási

UHIRUPMiQDNNHUHWpEHQPHJW|UWpQWDWHOMHVHUHGPpQ\V]HPOpOHW&N|]V]imviteli rendszer

kialakítása. Az új-zélandi fejleményeket még az angolszász kultúrkörben sem tekinthetjük
modell-pUWpN&QHNKLV]HQD]RWWN|YHWHWWPHJROGiVRNVSHFLiOLVN|UOPpQ\HNN|]|WWDODNXOWDN
ki.

A mai nemzetközi gyakorlatban - nem utolsó sorban az IFAC (A Könyvvizsgálók

Nemzetközi Szövetsége) Public Sector Committee (Közszektor Bizottsága) sztenderd alkotó

tevékenységének7 N|V]|QKHWHQ - egyre inkább kialakulóban van az államszámvitel
feladatával kapcsolatos szakmai konszenzus.
$NO|QE|]DMiQOiVok alapján az Európai Unió mint integráció és más OECD országok

iWWpUWHNYDJ\U|YLGHVHQiWWpUQHNDUpV]OHJHVHUHGPpQ\V]HPOpOHW&N|]V]HNWRUV]iPYLWHOUH$]
áttérés folyamatDPHO\VHEHVVpJHLUiQ\DpVHUHGPpQ\HVVpJHV]iPRVWpQ\H]WOIJJ$]
áttérés mikéntMHIJJD]DGRWWRUV]iJIHMOHWWVpJpWOWiUVDGDOPLNXOWXUiOLVpVSROLWLNDL
hagyományaitól. Komoly különbséget jelent, ha az áttérés a számviteli rendszerre

korlátozódik, YDJ\PiVN|]V]HNWRUUHIRUPOpSpVVHOHJ\LGHM&OHJW|UWpQLN$YiOWR]iVW|UWpQKHW
bottomXSLOOHWYHWRSGRZQPyGV]HUHNNHO(]D]WMHOHQWLKRJ\HONpS]HOKHWEL]RQ\RV
közszektorbeli alrendszerekre korlátozva elkezdni az áttérést (bottom up), vagy a

IN|OWVpJYHWpVNXOFVWHUOHWHLUONLLQGXOYDYH]pQ\HOQLDYiOWR]iVRNDW WRSGRZQ 

-

A tárgyi eszközök hasznos élettartama alatt értékcsökkenés elszámolásával a
vagyon

pótlásának

költsége is

hozzájön az éves pénzforgalomhoz. A

vagyonelemek utáni értékcsökkenés elszámolásának közgazdasági racionalitását a
pótlás szükségessége adja meg. Van azonban a vagyontárgyak birtoklásának
alternatívaköltsége is, hiszen lehetne akár magát a vagyontárgyat, akár a

YDJ\RQWiUJ\EDQ ÄiOOy´ WNpW PiV SpQ]NHUHV  WHYpNHQ\VpJUH LV KDV]QiOQL +D D
központi

kormányzat,

mondjuk

a

pénzügyminisztérium

az

intézmények

ELUWRNiEDQOpYHV]N|]|NUHNLYHWQHHJ\YDJ\RQDGyMHOOHJ&IL]HWpVLNötelezettséget,

DNNRU DUUD |V]W|Q|]Qp D] HJ\HV LQWp]PpQ\HNHW KRJ\ D] HV]N|]HLNEO D OHJW|EE
értéket hozzák ki, és hogy gondolják végig, szükség van-e az egyes, az intézmény

ELUWRNiEDQ OpY HV]N|]|NUH D] RXWSXWRN HOiOOtWiViKR] (]iOWDO D] LQWp]PpQ\HN LV
tXGDWiUDpEUHGQpQHND]HV]N|]HLNDNWtYPHQHG]VHOpVHLUiQWLIHOHOVVpJNQHN

-

$]LQWp]PpQ\LRXWSXWN|OWVpJHNLVPHUHWHOHKHWYpWHV]LDPLQLV]WpULXPRNV]iPiUD
hogy valós összehasonlítást végezzenek az outputbeszerzés alternatív forrásai
között, akár a magánszférát is beleértve.

7

A Bizottság anyagairól tájékoztatást az IFAC internetes honlapja ad.

-

Ha a költségvetési tárgyalások az outputok áraira koncentrálnak, akkor a
költségvetési szervek nem hangsúlyozhatják a kiadási „igényeiket”, ami
költségvetési megtakarítással jár.

Létezik az ún. módosított eredményszemlélet is: ekkor a költségeket ugyanúgy a velük
kapcsolatos kötelezettségek keletkezésekor számolják el, viszont a bevételek legtöbbjét csak a
pénz befolyásakor rögzítik.
A gyakorlatban persze a legtöbb kormán\]DW HQQHN HOOHQpUH HJ\V]HU& SpQ]IRUJDOPL YDJ\

PyGRVtWRWW SpQ]IRUJDOPL V]HPOpOHW& V]iPYLWHOW KDV]QiO (] QHP YpOHWOHQ KLV]HQ D]RNEDQ D]

RUV]iJRNEDQ DKRO PHJSUyEiOWiN D] iOODPKi]WDUWiV V]iPYLWHOpW HUHGPpQ\V]HPOpOHW&UH
változtatni, az átállás nagyon bonyolultnak és költségesnek bizonyult. Ennek következtében

PHJiOODStWKDWy KRJ\ D] HUHGPpQ\V]HPOpOHW& V]iPYLWHOEO Q\HUKHW HOQ\|NHW – ha nem is
olyan mértékben – de el lehet érni más eszközökkel is.

A beszámolók felhasználói
A közszektorról készített beszámolók pénzügyi és tartalmi szempontból az alábbi
érdekhordozói körök számára nyújtanak információkat:
-

az állampolgárok, illetve a médiák;

-

DYiODV]WRWWNpSYLVHON NO|QE|]V]LQW&SDUODPHQWHNpV|QNRUPiQ\]DWLWHVWOHWHN 

-

a költségvetés végrehajtásának irányítói;

-

a tényleges végrehajtó alapegységek (intézmények, fejezetek, alapok);

-

HOOHQU]V]HUYHN

-

a nemzetközi adatszolgáltatások címzettjei (pl. EU, Világban stb.);

$ NO|QE|] pUGHNKRUGR]yN pUGHNOGpVH WHUPpV]HWHVHQ HOWpU LQWHQ]LWiVVDO  D N|YHWNH]
csomópontokban ragadható meg:
-

az elfogadott költségvetés és a végrehajtás összhangja, a pénzköltés szabályossága, az
esetleges pénzmaradványok oka és természete;

-

a pénzköltés gazdaságossága, hatékonysága, eredményessége;

-

a tulajdonosi érdek érvényesülése, a közszektor pénzügyi-vagyoni helyzetének alakulása;

-

D N|OWVpJYHWpVL V]HNWRU LUiQ\tWiVL pV YH]HWpVL UHQGV]HUpQHN PHJIHOHOVpJH D NLW&]|WW
közpolitikai és fiskális politikai célok eléréséhez.

A közszektor (különösen az államháztartás) pénzügyi beszámoló rendszerének a fenti igények

kielégítése érdekében a N|YHWNH]N|YHWHOPpQ\HNHWNHOONLHOpJtWHQLH

1. az elszámoltathatóság. Ebbe beletartozik a ténylegesen beszedett költségvetési források és

D]RN IHOKDV]QiOiViQDN D UHQGHONH]pVUH iOOy HUIRUUiVRN pV D IHODGDWRN |VV]KDQJMiQDN D

tényleges források és költségek (benne a követelések és kötelezettségek) kimutathatósága.
2. a szolgáltatások ráfordításai, költségei és a beszámoló teljességének megállapíthatósága.
Ez azt jelenti, hogy a beszámoló rendszernek képet kell adnia a tevékenységek és

SURJUDPRN N|OWVpJHLUO |VV]HWHYLUO pV WHQGHQFLiMXNUyO (]HQ W~O EL]WRVtWDQLD NHOO D

NRUPiQ\]DWL UiIRUGtWiVRN pV D NO|QE|] NRUPiQ\]DWL FpORN pV SURJUDPRN pV D]RN
N|OWVpJHLQHN|VV]HYHWKHWVpgét és a kormányzati gazdálkodás eredményességét.

3. a kormányzat pénzügyi helyzetének alaNXOiViQDNN|YHWKHWVpJH
4. a gazdálkodás és az egyes tranzakciók törvényességének, a vagyon védelmének és a
tényleges teljesítmények bemutatása.

A hatályos magyar államháztartási számvitel
A jelenlegi magyar rendszerben az államszámviteli rendszere nem egységes. Az
Államháztartási törvény XI. és XII. fejezete világosan mutatja, hogy a törvényalkotó külön
fogalomként kezeli az államháztartás számvitelét és információs rendszerét. A törvény
fogalomhasználata zavaró, hiszen (pl. a mérleg, mérlegrendszer fogalma itt pénzforgalmi
mérlege(ke)t jelent) lényegesen eltér a Számviteli törvényben, illetve a számvitelben
általánosan használt fogalmaktól.
Ennek következménye, hogy eJ\IHOO OpWH]LN D NHUHVNHGHOPL V]iPYLWHOL W|UYpQ\ DGDSWiFLyMD
amit a 249/2000. (XII 24.) Kormány rendelet (továbbiakban VHR) szabályoz. A rendelet "az
államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól"
szól. A költségvetési szervek beszámolóit elemi beszámolónak nevezik. Ezt az önállóan
gazdálkodó költségvetési szerveknek kell elkészíteniük.8 Az elemi beszámolóban a
8

A költségvetési szervek típusait ld. Vigvári (2002)

költségvetési szerv bemutatja:
-

vagyoni helyzetét, illetve az abban bekövetkezett változásokat,

-

a feladDWHOOiWiVHOLUiQ\]DWDLQDNpYN|]LDODNXOiViW

-

P&N|GpVLpVIHMOHV]WpVLFpO~EHYpWHOHNpVNLDGiVRNDODNXOiViW

-

feladatonként a bevételek és kiadások alakulását,

-

a személyi juttatások összetételének és a munkavállalók számának alakulását,

-

a pénzmaradványt és az eredményt,

-

|QNRUPiQ\]DWL N|OWVpJYHWpVL V]HUYHN HVHWpEHQ D NO|QE|] iOODPL IRUUiVRNUyO W|UWpQ
elszámolást.

A VHR a költségvetési szervek beszámolási kötelezettségét, a beszámoló tartalmát mind a
központi, mind az önkormányzati költségvetési szervek számára az alábbiakban határozza
meg:
-

könyvviteli mérleg,

-

pénzforgalmi jelentés,

-

pénzmaradvány-kimutatás, eredménykimutatás,

-

NLHJpV]tWPHOOpNOHW

$ NLHJpV]tW PHOOpNOHW V]iPV]DNL DGDWRNEyO pV V]|YHJHV UpV]EO iOO $ EHV]iPROy H UpV]H
MHOHQWVHQ NO|QE|]LN a központi, illetve az önkormányzati költségvetési szervek

YRQDWNR]iViEDQ $ YiOODONR]yL V]HNWRUKR] NpSHVW MHOHQWV NO|QEVpJ KRJ\ D N|OWVpJYHWpVL
szervek beszámolóit a Pénzügyminisztérium, illetve annak szervei (Magyar Államkincstár és
annak területi(megyei) igazgatóságai) összesítik$]DJJUHJiOiVXWiQNpS]G|WWDGDWRNMHOHQWLN
az alapját a zárszámadási törvénynek. A költségvetési szervek a VHR erejénél fogva évente
kétszer készítenek költségvetési beszámolót. A féléves beszámoló forduló napja június 30.
(elkészítésének határideje július 31.) az éves beszámoló forduló napja december 31.

HONpV]tWpVHDWiUJ\pYHWN|YHWIHEUXiU $9+5UHQGHONH]LNDUUyOLVKRJ\DN|OWVpJYHWpVL

szervek mikor kötelesek rendkívüli beszámoló készítésére. Ennek szükségessége a

N|OWVpJYHWpVLV]HUYPHJV]&QpVHYDJ\IHOJ\HOHWLV]HUYpQHNPHJYiOWR]iVDHVHWpQiOOIHQQ

Az államháztartás szervezetei PyGRVtWRWWWHOMHVtWpVV]HPOpOHW&NHWWVN|Q\YYLWHOWDONDOPD]QDN

(VHR 8. paragrafus (1) bekezdés) A költségvetési szervek könyveikben rögzített adatok

NpWIpOpN $ SpQ]IRUJDOPL JD]GDViJL P&YHOHWHN DGDWDL pV D] HJ\pE JD]GDViJL HVHPpQ\HN

adatai. A pénzforgalmi gazdasági eseményeket és ezeknek az a könyvviteli mérleg eszközeire

pV IRUUiVDLUD J\DNRUROW KDWiViW D YDOyViJQDN PHJIHOHOHQ IRO\amatosan, zárt rendszerben,

iWWHNLQWKHWHQNHOOU|J]tWHQL$]HJ\pEJD]GDViJLP&YHOHWHNU|J]tWpVpQpON|YHWHOPpQ\DYDOyV

NpSEL]WRVtWiVDD]iUWUHQGV]HUpVD]iWWHNLQWKHWVpJ$]HOWpUpVKRJ\HP&YHOHWHNHV]N|]|NUH
és forrásokra gyakorolt hatását negyedévenként, az analitikák alapján összeállított bizonylatok
(feladások) alapján rögzítik. A számlaosztályok 0-9-ig elnevezésükben megegyeznek a
törvényben rögzítettekkel, a sajátos vonásokat a VHR melléklete tartalmazza. A számlakeret

NpW UpV]EO WHYGLN |VV]e: a számlakeret-WN|UEO pV D V]iPODPDJ\DUi]DWRNEyO $
számlakeret-WN|UEHQV]HUHSOIN|Q\YLV]iPOiNQpJ\IFVRSRUWEDVRUROKDWyN
-

iOORPiQ\L V]iPOiN iOWDOiEDQ PpUOHJV]iPOiN DJJUHJiOiV XWiQ H]HNEO iOOtWKDWy |VV]H D

könyvviteli mérleg.
-

forgalmi számlák, adatai szerepelnek a pénzforgalmi jelentésben.

HOLUiQ\]DW V]iPOiN DGDWDL V]HUHSHOQHN D SpQ]IRUJDOPL MHOHQWpVEHQ 0LQGHQ HOLUiQ\]DWL
számlához tartozik egy pénzforgalmi teljesítési számla.

-

technikai számlák a könyvvezetés átláthatóságát segíti.

Az államháztartási könyvvitelben rögzített gazdasági események
GAZDASÁGI ESEMÉNY
3pQ]IRUJDOPLJD]GDViJLP&YHOHW

Egyéb gazdasági esemény

Rögzítés a pénzforgalom teljesítés napján, Rögzítés
folyamatosan tartozik, követel számlán

negyedévenként,

OHJNpVEE a

negyedév utolsó napján, tartozik, követel
számlán

Készpénz bevételek

Térítés nélkül átadott eszköz

Készpénz kiadások

Térítés nélkül átvett eszköz

%DQNV]iPOiUDpUNH]EHYpWHOHN

Készlet állományváltozása

Bankszámláról teljesített kiadások

Követelések állományának változása

Követelés fejében átvett eszközök

Személyes
elszámolások

A könyvviteli mérleg

juttatásokkal

kapcsolatos

Eszközök

Források

Befektetett eszközök

6DMiWWNH

Immateriális javak

Tartalékok

Tárgyi eszközök

Költségvetési tartalék

Befektetett pénzügyi eszközök
Üzemeltetésre,

kezelésre

Vállalkozási tartalék
átadott,

Kötelezettségek

koncesszióba adott, vagyonkezelésre átvett
eszközök
Forgóeszközök

Hosszúlejáratú

Készletek

Rövid lejáratú

Követelések

Egyéb pénzügyi elszámolások

Értékpapírok
Pénzeszközök
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

A számviteli rendszer mellett létezik az Államháztartási törvény és annak végrehajtási
rendelete a 217/1998. és 217/1999. Kormányrendeletek (a továbbiakban ÁMR). Az Áht. XI.
fejezete szabályozza az áOODPKi]WDUWiVLQIRUPiFLyVpVPpUOHJUHQGV]HUpW$]È05tUMDHOD]
államháztartási információs rendszer felépítését, a költségvetési szervek VHR-ben foglalt

EHV]iPROiVL N|WHOH]HWWVpJpQ W~OPHQ LQIRUPiFLyV]ROJiOWDWiVL N|WHOH]HWWVpJpW $] LWW HOtUW
adatszolgáltatás részben — legalábbis elvileg — a kormányzati irányítást segíti, részben
statisztikai adatok alapjául szolgál. A fontosabb — a könyvviteli adatokra támaszkodó —

DGDWV]ROJiOWDWiVRNDN|YHWNH]N
-

a tartozásállomány alakulása,

-

a kötelezettségvállalás bejelentése,

-

adatszolgáltatás az önkormányzatok nettó finanszírozásához,

-

DQHP]HWN|]LNDSFVRODWRNNDO|VV]HIJJNLDGiVRNpVEHYpWHOHN

-

mérlegjelentés.

E kimutatások elkészítésének gyakoriságát az adatszolgáltatási útmutató tartalmazza. Vannak

havi rendszerHVVpJ& DGDWV]ROJiOWDWiVL N|WHOH]HWWVpJHN LV $] iOODPKi]WDUWiVL LQIRUPiFLyV

rendszer részére a költségvetési szervek önkormányzatok a számviteli beszámolóktól HOWpU

&UODSRNRQ kell a területi államháztartási hivatalokon keresztül adatokat szolgáltatniuk. A
jelentések a féléves, a háromnegyed éves és az év végi adatok alapján kell elkészíteni. Az

információs rendszer tehát duplikálódik $ J\DNRUODWEDQ D NO|QE|] HOHP]pVHN V]iPiUD D

V]iPYLWHOL EHV]iPROyN N|]O D PpUOHJ QHP MHOHQW PHJIHOHO DODSRW $ NO|QE|]

mérlegtételek alapján számított "szokásos" pénzügyi mutatók - a mérleg speciális tartalma

miatt - IpOUHYH]HWN &pOV]HU&EE H KHO\HWW D N|OWVpJYHWpVL JD]GiONRGiV VDMiWRVViJDLW WNU|]

pénzügyi mutatók számítása és értékelése.

Az Áht. XII. fejezete és a 249/2000. kormányrendelet alapján az államháztartási könyvvezetés

WDUWDOPLVDMiWRVViJDLWDN|YHWNH]NEHQIRJODOKDWMXN|VV]H
-

D] iOODPKi]WDUWiVL N|Q\YYLWHO QHP NHWWV KDQHP hatszoros. Ez azt jelenti, hogy minden

egyes gazdasági eseményt N|WHOH] HOLUiQ\]DWNpQW HOLUiQ\]DW IHOKDV]QiOiVNpQW pV
maradványként könyvelni a tartozik és követel számlákon.

-

D KDV]QiOW V]iPODWN|U D NRUPiQ\UHQGHOHWEHQ N|WHOH]HQ HOtUW PyGRQ IHOpStWHWW (]HQ

HOtUiVEDQ D NHUHVNHGHOPL V]iPYLWHOEHQ KDV]QiOW V]iPODWN|U UHQGV]HUKH] NpSest a

N|YHWNH] VDMitosságok vannak. A 2. számlaosztályba a követeléseket, a rövid lejáratú

értékpapírokat és a készleteket kell könyvelni. A 3. számlaosztály szolgál a
bankkapcsolatok könyvelésére. A 4. számlaosztály sajátossága azzal függ össze, hogy az

iOODPKi]WDUWiVL N|Q\YYLWHOEHQ PLQGHQ HV]N|]YiOWR]iV D VDMiW WNH YiOWR]iVDNpQW

pUWHOPH]GLN$WpQ\OHJHVSpQ]J\LKHO\]HWYiOWR]iVW NpSOHWHVHQDVDMiWWNHYiOWR]iViW D

tartalékok változása mutatja. Az 5. számlaosztályba a költségek költség nemenkénti

köQ\YHOpVH W|UWpQLN .|WHOH] N|Q\YHOQL D  pV  V]iPODRV]tályba. A 6. - úgynevezett

J\&MW- számlaosztályba könyvelik a tevékenységhez nem rendelKHWN|OWVpJHNHW$]pY
YpJpQH]HNHWDNO|QE|]IHODGDWRNN|]|WWPHJRV]WMiNpViWYLV]LNDV]iPODRV]WiO\ba. A
V]iPODRV]WiO\DV]DNIHODGDWKR]UHQGHOKHWN|OWVpJHNHWWDUWDOPD]]D

-

Az értékcsökkenés elszámolása negyedévenként történik. Az amortizáció elszámolása a

WNHYiOWR]iV FtP& PpUOHJVRUED NHUO GH H] D JD]GiONRGiV WpQ\OHJHV YLWHOH VRUiQ
MHOHQWVpJJHOQem bír.

-

A beszámoló szerkezete is mutat speciális vonásokat. Az államháztartásban is készítenek
mérleget, amely a vállalkozások mérlegével

formális

hasonlóságot

mutat. A

vállalkozásoknál ismert eredménykimutatás funkcióját itt a pénzforgalmi elszámolás és a
pénzmaradvány elszámolás tölti be. Amennyiben az adott költségvetési szerv folytat
vállalkozási tevékenységet, akkor a már említett hatszoros bontásban meg kell osztani
annak általános költségeit és a használt eszközök értékcsökkenését. A vállalkozási
tevékenység esetén eredménykimutatást is készítenek. A vállalkozási tevékenység
HUHGPpQ\HEHNHUODVDMiWWNpEHpVH]D]DGRWWV]HUYV]iPiUDV]DEDGRQIHOKDV]QiOKDWy

-

$]iOODPKi]WDUWiVV]HUHSOLUpV]pUHN|WHOH]DIpOpYHVV]iPYLWHOLEHV]iPROyNpV]tWpVH

A N|Q\YYH]HWpV V]DEiO\DL N|]O NLPDUDG D QHP N|OWVpJYHWpVL V]HUYNpQW P&N|G

feladatellátó szervezetek kimutatásaival a konszolidációs kapcsolat.
$V]iPYLWHOLLQIRUPiFLyNpVD]HUUHpSOEHV]iPROyNKLWHOHVtWpVHDN|Q\YYL]VJiODWIHODGDWD

A közszektorban mpJ D V]iPYLWHO NLDODNXOiVD HOWW OpWH]HWW D] HOOHQU]pV $ PRGHUQ
N|]V]HNWRUEDQ LV VSHFLiOLV HOOHQU]pVL UHQGV]HU P&N|GLN9 Meg kell azonban említeni, hogy

EL]RQ\RV HVHWHNEHQ D PDJiQ N|Q\YYL]VJiOyN iOWDO YpJ]HWW HOOHQU]pVHN LV UpV]HL H]HQ
HOOHQU]pVL UHQGszernek. Magyarországon a helyi önkormányzatok. (ld. Ötv. 92/A és 92/D

SDUDJUDIXVRN  UpV]pUH EL]RQ\RV HVHWHNEHQ N|WHOH] N|Q\YYL]VJiOy DONDOPD]iVD ( PHOOHWW D
VHR is foglalkozik az államháztartási könyvvizsgálat feladataival. Az önkormányzatok

esetében folyamatos D N|Q\YYL]VJiODWL N|WHOH]HWWVpJ D IYiURVL IYiURVL NHUOHWL PHJ\HL pV
megyei jogú városok önkormányzatai számára. Eseti könyvvizsgálatra kötelezettek a 300

PLOOLy IRULQWRV NLDGiVL I|VV]HJJHO UHQGHONH] KLWHOOHO UHQGHONH] |QNRUPiQ\]DWRN D KLWHl

IHOYpWHOpWMHOHQWN|OWVpJYHWpVLpYWODW|UOHV]WpVWEHIHMH]N|OWVpJYHWpVLpYLJEH]iUyODJ(J\pE
esetekben az önkormányzatok szabadon dönthetnek könyvvizsgáló alkalmazásáról. A

N|Q\YYL]VJiODWNLWHUMHGDV]iPYLWHOLIHODGDWRNDEHOVHOOHQU]pVD]LQIRUmatikai rendszerek
és az év végi zárlati munkák vizsgálatára és hangsúlyosan az éves beszámoló
felülvizsgálatára. A könyvvizsgáló a beszámolót számviteli törvényben foglaltaknak

PHJIHOHOHQ]iUDGpNNDOOiWMDHODPHO\OHKHWKLWHOHVtWHOXWDVtWyNRUOiWR]RWWpVIJJ]iUDGpN

$] gWY HOtUMD D]W LV KRJ\ PHO\ G|QWpVL NpUGpVHNEHQ V]NVpJHV D NpSYLVHOWHVWOHWQHN D

könyvvizsgálót bevonni.
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