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Sszámos szakirodalom foglalkozik mind belföl-
dön, mind külföldön az eredményszemléletű 
számvitelre való áttéréssel. valamennyi elemzés 
egyetért abban, hogy az áttérés rendkívül idő-
igényes és komoly előkészítő munkát igényel. 
az elemzők felvetik, hogy kinek áll érdekében 
az átállás, adottak-e a politikai feltételek, milyen 
az ország ez irányú felkészültsége, pénzügyi és 
számviteli kultúrája kielégítő-e. a jelen áttekin-
tő tanulmány erre a kérdésre keresi a választ.

az államháztartást irányító, működtető és a 
végrehajtásban érdekelt szervezeteknek küldeté-

se, hogy szilárd szakmai alapokon álló értékte-
remtő munkájával előmozdítsa a közpénzügyek 
átláthatóságát, rendezettségét és járuljon hozzá a 
„jó kormányzáshoz”.

az átláthatóság, az elszámoltathatóság, a 
megbízhatóság, a takarékos és kiegyensúlyozott 
gazdálkodás pedig olyan számvitelt követel meg 
a közszférában is, amely megfelel mind a hazai, 
mind pedig a nemzetközi követelményeknek. 
továbbá elsősorban az államháztartás egyensú-
lyának megteremtését szolgálja, fékezi az eladó-
sodást és végül a közterhek mérsékléséhez vezet. 
ez a felismerés természetesen nem napjainkhoz 
kötődik, hanem Cicero mondta kr.e. 55-ben: Levelezési e-cím: ferenc.batho@emmi.gov.hu

Bathó Ferenc

Melyik úton, merre tovább?
Az eredményszemléletű számvitelre történő áttérés  
elvi programja

Összefoglaló: Ma Magyarországon a pénzforgalmi szemlélet uralkodik a közszféra kiadásainak és bevételeinek számviteli elszámo-

lásával kapcsolatos minden területén, amely jelentős problémákat hordoz a tervezéstől kezdve a végrehajtáson át az ellenőrzésig.  

A ma működő rendszer legnagyobb hátránya, hogy a pénzügyi helyzetet sem lehet egzakt módon megítélni, illetve nem lehet pontosan 

megállapítani, hogy valójában mi mennyibe kerül. Az Európai Bizottság és az OECD évek óta szorgalmazza és ajánlja az eredmény-

szemléletű számvitel alkalmazását, mivel ez fokozza a pénzügyi beszámolók áttekinthetőségét, biztosítja az elszámoltathatóságot és 

jobb, biztosabb alapot teremt a tervezés, többek között a bevételbeszedés és a kiadáscsökkentés, ezen belül is az irányítási célok 

megvalósításához. Az eredményszemléletű számvitel olyan modern rendszer, amely a gazdasági ügyleteket keletkezésükkor könyveli 

el. Kezeli a tárgyi eszközök elhasználódásának problémáját, javítja az erőforrás-allokációt, naprakész információt ad a szállítói tar-

tozásokról, bemutatja a jelenlegi és jövőbeni kötelezettségvállalásokat, segíti az ellenőrzési tevékenységet. A változásokra szükség 

van, célszerű egy komplex, a közszféra gazdálkodását szabályozó új törvény megalkotására. Az új törvény megalkotásával kialakítható 

egy magyar modell, amely hosszú távon biztosítja a körültekintő társadalmi konszenzuson alapuló jó kormányzást és lehetővé teszi 

a biztonságos államháztartás vitelét, a hatékony közfeladat-ellátást. A gazdálkodási kultúra alapvető változása révén a bevételek és a 

kiadások jó tervezhetősége, hatékony ellenőrzése útján csökkenthető a hiány és ennek révén az adósságállomány is.

KulcsszavaK: pénzforgalmi szemlélet, közszféra, eredményszemléletű számvitel, egyedülálló magyar modell  
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 „Az államháztartást ki kell egyensúlyozni.  
A kincstárat fel kell tölteni. Mérsékelni kell a 
közterheket. Az arrogáns közalkalmazottakat 
meg kell fékezni. Meg kell szüntetni a külföld 
segélyezését, mert így a csőd szélére kerül az 
állam. Az embereknek újra kell tanulniuk 
dolgozni és ne azt várják, hogy az állam tartsa 
el őket!”

A prOBlémáK gyöKErE 

az államháztartás jelenlegi tervezési, végrehaj-
tási rendszere pénzforgalmi szemléletet tükröz. 
Így készülnek a parlamenthez benyújtott költ-
ségvetési dokumentumok, az önkormányzati 
tervek és az elszámolások is. az ellenőrzések 
ezeket vizsgálják és minősítik. az államháztartá-
si szabályozástól függően – egyes időszakokban 
– egyes nem pénzforgalmi tételek is előfordul-
nak a pénzforgalmi szemléletű beszámolókban, 
nehezítve az időbeni összehasonlíthatóságot.

az államháztartás jelenlegi rendszere – az 
államháztartási törvény és az arra vonatkozó 
végrehajtási kormányrendelet szabályrendsze-
réből levezetve – néhány területen lehetőséget 
ad az úgynevezett „kreatív” könyvelési tech-
nikák alkalmazására. Így valamely alrendszer, 
esetenként intézmény vagy alapítvány pénz-
ügyi helyzetének a valóságostól kedvezőbb 
feltüntetésére nyílhat mód. erre a különféle 
kötelezettségek, követelések, eszközök hiányos 
számontartásával, illetve a beszámolást készítő 
mérlegén kívül kezelt konstrukciókkal nyílhat 
lehetőség. 

az imF a 2008-as válság kitörése után nem-
régen megjelent tanulmányában felhívja a fi-
gyelmet arra, hogy ilyen kiélezett időszakban a 
költségvetési elszámolásokban a „kreativitásnak” 
táptalaja van. a kormányokat tehát ösztönöz-
ni kell arra, hogy a nemzetközi szabályoknak 
megfelelően az adott ország számvevőszékeivel 
auditáltatott pénzügyi jelentéseket készítsenek 
(irwing, 2012).

a tanulmány, méltatva az eredményszemléle-
tű számvitel szükségességét, rámutat arra, hogy 
bár az ilyen típusú elszámolásoknál nagyobb 
„szakértelemre” van szükség a „cselek” alkalma-
zásához, de mindenképpen kevesebb erre a lehe-
tőség, mint a pénzforgalmi rendszereknél.

a tanács 2011/85/eu irányelve, amely a 
tagállamok költségvetési keretrendszerére vo-
natkozó követelményeket szabályozza, felhívja 
a figyelmet többek között arra a tényre, hogy a 
tagállamok elszámolási rendszereinél meg kell 
különböztetni a számvitelt, a statisztikai mód-
szereken alapuló, a kormányzati pénzügyek 
eredményeiről és állapotáról információt szol-
gáltató rendszert. a statisztikák előállításának 
előfeltétele a teljes körű és megbízható számvitel 
alkalmazása az államháztartás minden alrend-
szerében.

makro-költségvetési szinten a nemzetközi 
szervezetek megkövetelik az összehasonlít-
hatóságot és előírják a közös módszertan al-
kalmazását a kormányzati egyenlegre, adós-
ságmutatóra és más statisztikai jellemzőkre. 
(a konvergenciaprogramok is így készülnek, a 
tényadatok statisztikai módszertanának alkal-
mazásával azonos módszertanú előrejelzéseket 
kell készíteni.) az elszámolások az esa’95 sze-
rint, illetve a túlzott Hiány eljárás (eDP) mód-
szertana szerint történnek. a statisztikai elszá-
molásokban a pénzforgalmi adatokból kiindulva 
alkalmaznunk kell az úgynevezett „esa-hidak” 
átvezető rendszerét, amelyek az intézményi el-
számolások miatt sok esetben bizonytalanok 
(például: a vevő- és szállító állományok változá-
sa, az áthúzódó tételek, a beruházások számba-
vétele stb.). az átvezetéshez szükséges kiegészítő 
információk hiányosak, megbízhatóságuk kétsé-
ges. a módszertanban – a „híd” tartalma szerint 
– megjelennek az eredményszemléletű bevéte-
lek, kiadások, pénzügyi tranzakciók, más a szer-
vezeti kör és számos egyéb korrekciót is be kell 
a rendszerbe iktatni. az esa-hidak rendszere, 
az átforgatások az átláthatóságot megnehezítik, 
még a költségvetésben járatos szakembereket is 
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nehéz helyzetbe hozzák, nem beszélve a kimon-
dottan nem ezzel foglalkozó szakemberekről.  
a költségvetési keretrendszer-irányelv előírja 
egy átvezetési-korrekciós módszertan elkészíté-
sét és publikálását.

Megjegyzés: azon kívül, hogy mind a hazai, 
mind pedig az eu által működtetett számviteli, 
költségvetési rendszerek jelentős fejlesztésre szo-
rulnak, problémásak a kiinduló zsinórmércének 
számító mutatórendszerek is. a maastrichti kö-
vetelményrendszer egyes elemei – 3 százalékos 
hiány, 60 százalékos adósság – korszerűsítésre 
szorulnak a következők miatt. 
a mutató – mint az élet napjainkban bizonyítja 
– nem képes a válságokat kezelni, a valóságos 
adósságcsökkentéshez sokkal kisebb hiányok 
kellenek. a mutatónak nincs konjunktúraérzé-
kenysége, nem mér egyetlen, az államháztartás 
szempontjából lényeges közgazdasági, illetve 
pénzügyi mutatót sem. a tárgyi eszközberuhá-
zásokat kiadásként kezeli, noha a vagyon nem 
változik, de a pénzügyi eszközökhöz tartozó 
tranzakciókat a tárgyi eszközökétől eltérően ke-
zeli stb. (bathó et al., 2004).
elszámolástechnikailag tehát akár a muta-
tórendszert is módosítani lehetne abban az 
esetben, ha az összes tagország az egységes, a 
költségvetések minőségét is bemutató közgaz-
daságilag egyenértékű ügyleteket azonos statisz-
tikai módon kezelné. 
a rendszer így arbitrázsmentes lehetne. (az ar-
bitrázsügyletek fogalmát úgy lehetne definiálni, 
hogy ezek olyan ügyletek, amelyek a különböző 
– földrajzilag eltérő – piacokon mutatkozó ár-, 
árfolyam-, illetve kamatkülönbségek kihaszná-
lásával érnek el relatíve kockázatmentes nyere-
séget.)
nem véletlen, hogy a statisztikai és kon-
vergencia-/stabilitási programokban hasz-
nálatos módszertanokon túl az európai 
gondolkodás iránya az, hogy a költségve-
tési alapadatok a tagországokban egységes 
szabvány szerint keletkezzenek, a nemzeti 

költségvetések összehasonlíthatók legyenek. 
az összehasonlíthatósággal és a minőségmé-
réssel kapcsolatban a legtöbb probléma az 
országkülönbözőségekben rejlik. a különböző 
államszámviteli módszerek nagyon megnehe-
zítik a használatos mutatószámok, „zsinór-
mércék” összehasonlíthatóságát.

a makroszintű elszámolási gondok mellett 
együtt kell élnünk a mikroszinten jelentkező 
gondokkal is. a jelenlegi számviteli problémák 
döntő mértékben abból adódnak, hogy a jelen-
legi, intézményeknél alkalmazott költségvetési 
rendszer csak részben tud megfelelni a hite-
les számvitel alapvető funkciójának, céljának.  
a mindenkori fő cél: megbízható és valós össz-
képet nyújtó információszolgáltatás a tulajdo-
nosok vagyoni, pénzügyi jövedelmi helyzetéről, 
annak alakulásáról, a gazdasági – az állam eseté-
ben gazdaságpolitikai – döntések megalapozása 
céljából, illetve a folyamatok ellenőrizhetősé-
ge, folyamatos figyelemmel kísérése érdekében 
(Csonka – bathó, 2009). a jelenlegi szabályo-
kat a sokszor módosított 249/2000.(Xii.24.) 
kormányrendelet, az államháztartás szervezetei 
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól címet viselő dokumentum tartal-
mazza.

a gyakorlatban nagyon sok probléma merül 
fel a beszámolókkal, a mérlegtételekkel, a kimu-
tatásokkal kapcsolatban. a megkívánt, illetve 
előírt, szolgáltatott adatok egy része a döntés-
hozatalhoz felesleges. a közfeladat ellátásának 
erőforrás-szükséglete nem ítélhető meg egyér-
telműen, az elszámolásban az értékcsökkenés/
eszközpótlási igény nem jelenik meg, a vagyon-
nal kapcsolatos leltári és értékelési elszámolások 
nem megbízhatók, a szakfeladatokkal kapcsola-
tos kiadások a közfeladat összehasonlíthatóságá-
ra nem alkalmasak stb. ezek csak a legfontosabb 
problémák.

a jelenlegi rendszer nem igazán ad választ 
a közszféra sajátosságaiból adódó kérdésekre. 
a döntéshozók különböző szintjei különböző 
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mértékben és összetételben igénylik az elem-
zésekhez, a döntés-előkészítéshez, az elszá-
moltatáshoz szükséges összesítéseket, adatokat 
(közgazdasági elemzések, konszolidált állami 
funkciók bemutatása, valójában mi mennyibe 
kerül stb.). az elemi beszámolók és a zárszám-
adási törvények adathalmazai nem alkalmasak 
elemzésekre és nem felelnek meg a szakmai el-
várásoknak sem.

a probléma gyökere, hogy a pénzforgalmi 
– cash bázisú – könyvelési mód csak a múltra 
vonatkozó információt közöl, és részlegesen 
tükrözi vissza a folyamatok belső tartalmát, 
pénzköltésre és nem ésszerű erőforrás-felhaszná-
lásra ösztönöz, nem számol a valós kötelezettsé-
gekkel, kedvezményekkel stb. (szakács, 2012). 
a kontrollingrendszerek nehezen tudják feltárni 
a költségvetési előirányzatok determinációit és 
csak részben tudják az adatokat felhasználni a 
gazdálkodás ellenőrzésére a költségkímélőbb 
megoldások érdekében.

a költségvetési információs és kontroll-
rendszer alapját képező pénzügyi monitoring- 
rendszerek az előirányzatokat, az elhatárolt 
kiadásokat, esetleges kezesség- és egyéb kötele-
zettségvállalásokat adminisztratív, közgazdasági, 
illetve funkcionális bontásban nem tudják be-
mutatni egzakt módon a tényleges teljesítmé-
nyeket és a bekerülési értékeket.

NEmzEtKözi gyAKOrlAt

az európai bizottság és az OeCD évek óta 
szorgalmazza és ajánlja az eredményszemléle-
tű számvitel alkalmazását európában. legtöbb 
európai ország átállt vagy éppen átállási folya-
matban van az új rendszerre (Csonka, 2012). 
az egyes eu-tagországokban alkalmazott ál-
lamszámviteli szemléletről, az államszámvite-
li szemléletben bekövetkezett változásról – az 
állami számvevőszék nemzetközi szakértőinek 
munkáját alapul véve – az 1. melléklet tartalmaz 
részletes információkat.

Megjegyzés: a pénzügyi tervezésért és költ-
ségvetésért felelős biztos álláspontja szerint „a 
megbízható pénzügyi információk alapvető 
fontosságúak a közösségi szektor hatékony irá-
nyításához.” ebből kiindulva vezethető le, hogy 
a 2005-ben elindított számviteli reform egyre 
több országban kerül alkalmazásra. ezen eu- 
dokumentum alapján ez nem csupán egyszerű 
pénzügytechnikai átállást jelent, hanem – a gaz-
dálkodási kultúra alapvető megváltoztatása ré-
vén – a bevételek kintlévőségeinek következetes 
behajtása, a kiadások hatékony ellenőrzése út-
ján csökkenthető a hiány és ennek révén csök-
ken a tagországok adósságállománya is (európai 
bizottság, 2012).
a könyvvizsgálók európai szövetsége (europe-
an Federation of accountants) a kormányoknak 
és az állami szektor szerveinek az eredmény-
szemléletű számvitel alkalmazását ajánlja, mivel 
ez fokozza a pénzügyi beszámolók elszámoltat-
hatóságát és áttekinthetőségét, és jobb tájékoz-
tatást biztosít a tervezés, többek között a bevé-
telbeszedés és a kiadáscsökkentés, ezen belül is 
az irányítási célok megvalósításához.
az országokat vizsgálva az is megállapítható, 
hogy azon országok, amelyek nem tértek át az 
eredményszemléletű számvitelre, a pénzügyi 
válságokat sokkal nehezebben kezelték, mint 
azok, ahol az eredményszemléletű számvitelt 
alkalmazzák (lásd Görögország, Írország, Olasz-
ország, Portugália).

Franciaországban a 2001-ben elfogadott, 
2006-tól bevezetett számviteli rend a központi 
kormányzatra eredményszemléletű könyvveze-
tést ír elő a kiadott szabvány szerint. a szám-
vevőszék auditálja a beszámolókat és az auditot 
kiterjesztették 2007-től kezdve az egyetemekre, 
2009-től a kórházakra is. az eredményszemlé-
letű könyvvezetést a pénzügyi teljesítmények 
és az irányítás szempontjából fontos eszköznek 
tartják, egy strukturált auditjelentés segíti a 
visszacsatolást, így az átláthatóság is jelentősen 
javult. 
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az egyesült királyság rendszere bizonyos 
mértékben eltérő, de alkalmazott rendsze-
re sok használható elemmel rendelkezik. az 
összkormányzati konszolidált beszámolóprojekt 
keretében mintegy 1500 szervezetnek a magán-
szektorhoz hasonlóan, az eu által elfogadott 
szabványokon alapuló, de a közszektorra átfor-
gatott pénzügyi beszámolót kell készítenie. ez a 
rendszer első ízben 2011 novemberében került 
közzétételre. a beszámolóhoz kiegészítő infor-
mációként megjelenik a hosszú távú költségve-
tési hatás előrejelzése is.

az eu-n kívül a világ öt országában alkal-
maznak ilyen rendszereket (ausztrália, kanada, 
Új-zéland, svájc, egyesült államok). ezek kö-
zül három ország gyakorlata mindenféleképpen 
figyelemre méltó.

az ausztrál rendszerben a pénzügyi beszá-
moló fő aggregátuma a fiskális egyenleg, amely 
a pénzforgalmi egyenleg eredményszemléletű 
megfelelője. a pénzügyi menedzsment tevé-
kenységének értékelése érdekében minőségbiz-
tosítási tanúsítványokat kell készíteni, a szerző-
déseket és a kapott támogatásokat is közzé kell 
tenni. belső és külső auditrendszerek működ-
nek, az állami szervek a stratégiai programokat 
rendszeresen értékelik. 

az egyesült államok gyakorlata több területen 
is eltérő. az államokban nagy kihívás az eredmény-
szemléletű könyvvezetés adatainak, a költségvetési 
információknak, valamint a költségvetési előre-
jelzéseknek egyetlen integrált jelentésrendszer-
be történő bemutatása. a kormányzatspecifikus 
pénzügyi beszámoló keretében ajánlásokat adnak 
ki a kormányzati teljesítményekről, amely feladat 
végrehajtása azért bonyolult, mert az egyesült ál-
lamok tagállamai önálló költségvetésekkel is ren-
delkeznek az egyes, saját kormányzati funkcióik 
megvalósulásához.

Új-zéland jár legelöl az alkalmazás terüle-
tein. ez a kérdés először a nyolcvanas években 
merült fel a gazdálkodási problémák megoldása 
érdekében. a törvénykezés két jogszabályt alko-
tott, amelyekben szabályozta a teljesítmény-cél-

rendszer és az eredményszemlélet bevezetését az 
államháztartásba. a jogszabályok: 1988. Új ál-
lamháztartási törvény (state sektor act); 1989. 
közpénzügyi törvény (Public Finance act).  
a bevezetés után körülbelül 3–4 éven belül a 
rendszer, a szükséges finomító módosítások 
után jól működik (barton, 1999).

ErEDméNyszEmlélEt  
vAgy péNzfOrgAlOm

a definíció szerint: az eredményszemléletű szám-
vitel olyan modern számviteli rendszer, amely a 
gazdasági ügyleteket keletkezésükkor könyveli 
el és nem az összeg beérkezése vagy kifizetése 
pillanatában (mint ahogyan az a hagyományos 
pénzforgalmi szemléletű könyvelés keretében 
történik). az eredményszemléletű számvitelnek 
köszönhetően javul az elszámolhatóság, nő az 
átláthatóság a közszektorban készített pénzügyi 
jelentéseknél is, és jobb minőségű információ áll 
rendelkezésre a gazdálkodáshoz és a szakpoliti-
kai döntések előkészítéséhez. az eredményszem-
lélet gyakorlati előnyei a következők. 
 a rendszer kezeli az úgynevezett fizikai, tár-

gyi eszközök elhasználódásának problémakörét. 
nem viselkedik úgy, mintha a tárgyi eszközök 
nem kerülnének semmibe. a realizációs elven 
alapuló számvitel a gazdálkodó szervezet vagyo-
ni, pénzügyi és jövedelmi helyzetében bekövet-
kező változásokat teljes körűen rögzíti. 
 naprakész információt ad a szállítói tarto-

zásokról, a vevői követelésekről, mivel a gazda-
sági eseményeket jóval a pénzügyi teljesítés előtt 
rögzítik. (azáltal, hogy mind a pénzbevételek, 
mind a pénzkiadások megjelenése eltérhet attól 
az időszaktól, amely időszakhoz gazdasági érte-
lemben a bevételek és a ráfordítások tartoznak, 
egyszerűen lehetetlen a költségvetési szervek 
„valós” gazdasági teljesítményének a megítélése 
és az egyes időszakok teljesítményének összeha-
sonlítása.) ezt a problémát küszöböli ki a gazda-
sági esemény azonnali rögzítése.
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 Javítja az erőforrás-allokációt, segíti a be-
ruházásokról való döntések alátámasztását, az 
időbeni elhatárolások segítségével bemutatja a 
fennálló és a jövőbeni kötelezettségeket is.
 a főkönyv előbb ad információt a tevé-

kenység költségeiről, a felhasznált erőforrásokról, 
mert nem kell megvárni a pénzügyi rendezést.  
a realizációs elven alapuló számvitel mellett reá-
lisabb esély van az egyes időszakok teljesítményé-
nek összehasonlítására. mindezt az összemérés 
elvének az érvényre jutása biztosítja az időbe-
li elhatárolás elvének alkalmazása segítségével.  
a bevételek azon időszak teljesítményeként jelen-
nek meg, amely időszakban a szervezet az adott 
bevételt az általa végzett tevékenység alapján 
megszolgálta, függetlenül annak pénzügyi rende-
zésétől. ugyanakkor az eredményt terhelő tételek 
az adott időszak bevételeinek elérése érdekében 
felmerült ráfordítások összegét tartalmazzák, füg-
getlenül az erőforrások ellenértéke pénzügyi ren-
dezésének időpontjától.
 szigorúbb elszámolást biztosít, hiszen a ve-

zetők nemcsak a pénzmozgásról számolnak el, 
hanem valamennyi erőforrásról és a vagyonvál-
tozásról is.
 az adatszolgáltatás pontosabb és gyorsabb, 

az események jobban kézben tarthatók. lehető-
séget biztosít az egyes időszakok realizált ered-
ményének, teljesítményének a mérésére.
 Pontos tervezést tesz lehetővé a következő 

időszakokra, mikroszinten a hónap, makroszin-
ten az év vonatkozásában. nagyon sok kapcsoló-
dó, de a könyvvezetésbe nem integrált analitikát 
igényel a pénzforgalmi alapon működő számviteli 
rendszer működtetése, amelyek elengedhetetlenek 
a beszámoló (pénzügyi kimutatások) összeállítá-
sához. vagyis a beszámolóhoz kötődő analitikák 
nem épülnek be a könyvvezetés zárt rendszerébe, 
aminek következtében a beszámoló összeállítása 
során sokkal nagyobb a hibázási lehetőség. (Pél-
dául vevő-, szállítóanalitikák, tárgyieszköz-ana-
litikák, adónemekhez kötődő analitikák stb.) az 
eredmény szemléletű számvitel ezt a nehézséget 
sajátosságaiból adódóan rendszerszerűen kezeli.

 az előző időszakok gazdálkodásának össze-
hasonlítása, a változások elemzése szintén csak 
az eredményszemléletű elszámolások alapján 
pontos. (a pénzforgalmi elszámolások össze-
hasonlítása szinte mindig téves következteté-
sek levonásához vezet.) Pénzforgalmi szemlélet 
mellett nem lehet megítélni a gazdálkodó adott 
időszaki tényleges teljesítményét, ami a költség-
vetés alapján gazdálkodó szervezetek esetében 
egyre fontosabbá válik főként azért, mert ezek a 
szervezetek az elmúlt évek, évtizedek során egy-
re szélesebb körben folytatnak kvázi vállalkozási 
tevékenységet is.
 Jelentősen javul az előrejelzések, a rövid és a 

hosszabb távú prognózisok pontossága. segít az 
ellenőrzési folyamatokban, követhetővé teszi a 
kontrollingrendszereket. a kombinált rendsze-
rek esetében azonban a módosított teljesítésű 
pénzforgalmi szemléleten alapuló könyvveze-
téssel a realizációs elv mellett felépített kettős 
könyvvezetési rendszerben rejlő egyik legna-
gyobb erősséget, az önmagában zárt rendszerből 
adódó „ellenőrzöttséget” veszítjük el.
 Rövid időn belül megváltoztatja a közép- és 

a felsővezetők gondolkodását, segítve ezzel gaz-
dasági döntéseik megalapozottságát.

Megjegyzés: az eredményszemléletű számviteli 
rendszerek működése a nemzetközi gyakorlat-
ban egységes elvek alapján történik. mind a 
közszféra, mind pedig a versenyszféra alkalmaz-
za az úgynevezett nemzetközi számviteli stan-
dardokat (Polyák, 2008).
ebben a munkában elsődleges szerepe van a 
könyvvizsgálók nemzetközi szövetségének 
(iFaC international Federation of accountant). 
a közszektorral külön bizottság foglalkozik a 
testületen belül. a közszféra területeire a bi-
zottság egyedi standardokat dolgoz ki. ezek az 
iPsas néven ismert dokumentumok (interna-
tional Public sector accounting standards). az 
iPsas-ok közös jellemzője, hogy mindegyik 
eredményszemléletre épül, átvételük nem köte-
lező, de az eu ajánlja őket.



 Fókuszban a számvitel 

432

az eredményszemlélet gyakorlati hátránya: 
a ma működő rendszerek csak fokozatosan és 
viszonylag hosszabb időintervallumban változ-
tathatók meg. az átállás jelentős költségvetési 
ráfordítással jár. a képzés, a tananyagok elkészí-
tése nagy körültekintést és hozzáértést igényel, 
de az is igaz, hogy az általános számviteli képzést 
nem kell kiegészíteni a gyökeresen más szemlé-
letű államháztartási számvitellel.

a pénzforgalmi szemlélet fenntartása mellett 
szóló érvek a következők.
 az államháztartás költségvetése pénzfor-

galmi szemléletű, ehhez igazodik a költségvetés 
alapján gazdálkodó szervezetek számviteli szabá-
lyozása. könnyen integrálható a központi költ-
ségvetés rendszerébe.
 a pénzforgalmi rendszer mellett szólhat a 

„megszokás”. a változások mindig ellenállások-
ba ütköznek, a változatlan helyzet fenntartása 
esetén az átállással együtt járó konfliktusok és 
érdeksérelmek kialakulása megelőzhető. a költ-
ségvetési szervezetek alkalmazottjai, vezetői ezt a 
rendszert ismerik, ezen a területen van szakmai 
tapasztalatuk.
 a változások szakmai elfogadtatása nem 

lenne minden körben egyszerű. nehezen viseli 
minden szakma a drasztikusnak mondható vál-
tozásokat, tehát komoly ellenállásra lehet számí-
tani a pénzforgalmi szemlélet melletti számviteli 
rendszereket üzemeltető szakemberek részéről, 
amennyiben kevésbé járatosak, kisebb szakmai 
tudással és tapasztalattal rendelkeznek a realizá-
ciós elven alapuló számviteli rendszerek működ-
tetése terén.
 Évek (évtizedek) óta bevezetett számvite-

li információs rendszerek működnek, amelyek 
használatában már komoly jártasságra tettek 
szert a számvitel területén dolgozók.
 Jelentős költségvonzata lenne a számviteli 

információs rendszerek lecserélésének és az új 
információs rendszerekkel együtt járó betanítá-
si folyamatnak. komoly költségvonzattal bírna 
a szakmai átképzés. (meg kell azonban jegyez-
ni, hogy a költségvetési számvitelben járatos 

szakemberek tisztában vannak a realizációs el-
ven alapuló számvitel alapvető elveivel, még ha 
esetleg szakmai tapasztalataik kisebbek is ezen a 
téren annak köszönhetően, hogy hosszabb ideje 
a költségvetési szektorban fejtik ki a tevékeny-
ségüket.)

Az állAmháztArtás AlrENDszErEiNEK 
átAlAKításávAl összEfüggő tEENDőK

a költségvetések és az éves zárszámadások el-
készítését az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCv. törvény szabályozza. a dokumentumo-
kat pénzforgalmi szemléletben nyújtják be a 
Parlamenthez. a mikroszintről kiindulva a ter-
vezés és a végrehajtás ellenőrzése is pénzforgalmi 
szemléletben történik. az államháztartás vitelé-
vel foglalkozó szakterületek azonban az eu sta-
tisztikai előírásai szerint elkészítik az államház-
tartás mérlegeit eredményszemléletben is. 

a költségvetés fejezetei azonban ezt nem 
követik. a fejezeti előirányzatok kidolgozása 
pénzforgalmi szemléletben készül. a feladat első 
lépcsőjében a fejezeti eredményszemléletű mak-
ro-költségvetési előirányzatok módszertanának 
meghatározása a cél. Fő eltérések a bevételi 
mérleg oldalon: általános forgalmi adó, jöve-
déki adó, energiaadó, személyi jövedelemadó, 
kamatbevételek áthúzódásai, központi költség-
vetés, kölcsön-visszatérítés, részvényértékesíté-
sek, koncessziós ügyletek, nemzetközi pénzügyi 
kapcsolatok, eu-visszatérítések, elkülönített 
pénzalapok kölcsön-visszatérítései, szociális 
hozzájárulási adó, egyéb járulékok, értékesítési 
privatizációs bevételek, adósságműveletekből 
származó ügyletek, az úgynevezett esa-körbe, 
a kormányzati szektorba sorolt szervezetek be-
vételei.

Fő eltérések a kiadási mérleg oldalon: vállalati 
támogatások, fogyasztóiár-kiegészítések, pénz-
ügyi elhatárolások, kölcsönnyújtások, mnb-té-
rítések, részvényvásárlások, kölcsönnyújtások az 
államháztartás különböző alrendszereinél, ka-
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matkiadások az úgynevezett esa-körbe, a kor-
mányzati szektorba sorolt szervezetek kiadásai.

a két rendszernek az átállás időpontjától is 
függően viszonylag hosszabb ideig együtt kell 
megjelenni a parlamenti prezentációkban a fi-
nanszírozás, illetve az összehasonlíthatóság mi-
att (lantos, 2010). több ország gyakorlata iga-
zolja, hogy a parlamenti döntéshozatal szintjén 
is fenntartható a kettősség: szavaznak az ered-
ményszemléletű – jellemzően többéves, gördülő 
– költségvetésről és egyidejűleg éves pénzforgal-
mi boríték megállapításával limitálják a pénz-
eszköz mint erőforrás felhasználhatóságát. ez 
a megoldás képez átmenetet az eu középtávú 
gazdasági koordinációja keretében vállalt kö-
zéptávú költségvetési keretek, a konvergencia-/
stabilitási programok és a hagyományos pénz-
forgalmi költségvetések között. még szavaznak 
az utóbbiról, de már döntenek a többéves ága-
zati arányokról, a programok által elérni kívánt 
eredményekről.

az állami feladatot ellátó költségvetési szervek 
rendkívül sokfélék a feladatellátásban betöltött 
szerepük miatt. vannak közöttük tisztán költ-
ségvetési forrásokból és vannak csak saját forrá-
sokból gazdálkodó szervezetek (vigvári, 2002). 
ebből adódóan más-más elszámolási gondokkal 
küzdenek. Például rendre visszatérő probléma a 
fejezeteknél a bevételi oldalon, a más szervezet 
által beszedett, de fejezeti kezelésű előirányzat 
bevételeként vagy központosított bevételként 
kimutatott adó-, tulajdonosi jövedelem- vagy 
díjbevétel jellegű tételek elszámolása. 

Gyakran államháztartáson belüli pénzeszköz-
ként mutatnak ki tételeket, amelyek az átfutó, 
lebonyolító elszámolás miatt adó-, tulajdonosi 
vagy díjbevételként, illetve pénzeszközátadás-
ként egyetlen államháztartási szervezetnél sem 
jelennek meg. az átállítás kidolgozásánál, tehát 
a mikroköltségvetési területen az ismertetett 
példa szerint is a bevezetésnél időrendi különb-
ségeket kell tenni azon szervezeteknél, amelyek 
rendelkeznek saját bevétellel, a törvények ál-
tal szabályozottan vállalkozási tevékenységet is 

folytatnak vagy folytathatnak, nagy eszközállo-
mánnyal rendelkeznek. mérlegeikben szerepel-
tetett beruházási tartozásaik jelentősek, komoly 
uniós programokat valósítanak meg és pénzügyi 
tranzakciókat teljesítenek tulajdonosi utasításra 
az adott fejezet felé. ilyenek például az egyete-
mek, a nagy központi kórházak, a közfeladatot 
ellátó alapítványok (veress, 2011). az átállítást 
értelemszerűen ezeknél a szervezeteknél kell el-
kezdeni.

az államháztartás helyi szintjén, az önkor-
mányzati alrendszerben egyre erősödő gazdál-
kodási problémák, az adóssággondok, a finan-
szírozás nehézségei ráirányították a figyelmet az 
elszámolás megváltoztatásával összefüggő tenni-
valókra, beleértve a többségi tulajdonú gazda-
sági társaságok gazdálkodásának problémáit is. 
a jelenlegi pénzforgalmi szemléletű számviteli 
rendszer problémái ennél az alrendszernél még 
erősebben jelentkeznek a működés sajátosságai 
miatt, mint a központi alrendszerben. (az ön-
kormányzatok vagyoni helyzete, az eszközök va-
lós piaci értéke, a jövedelmezőség alakulása stb.) 
az önkormányzati alrendszer átállítása a köz-
ponti rendszerek átállítása után történhet meg, 
mivel a felkészülés ezen a területen jelentősen 
több időt igényel. az elszámolási különbségek, a 
figyelembe vehető változatok kidolgozása rend-
kívül bonyolult feladatnak ígérkezik.

Megjegyzés: az átállásnál megoldandó néhány 
nagyobb jelentőségű tennivaló: az eredmény-
szemléletű év megnyitásához rendező mérleg ké-
szítése, eredményszemléletű számlakeret, könyv-
vezetésre, a bizonylatolásra vonatkozó részletes 
belső szabályzat, új kiegészítő melléklet, a szoká-
sos mérlegcsoportok átrendezése, új típusú üzleti 
jelentés elkészítése, leltárak készítése, könyvvizs-
gálói ellenőrzések megszervezése, a mérlegtételek 
tartalmára vonatkozó előírások megalkotása stb. 
az átálláshoz ki kell dolgozni: a mérleg előírt ta-
golását, az eredménykimutatás előírt tagolását, 
az eredményszemléletű számlakerettükröt szám-
laosztályokként stb. (vigvári, 2006).
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az átalakításhoz szükséges a jogszabályi háttér 
feltárása, mivel az elszámolási szabályok jelen-
leg átszövik a törvénykezés majdnem minden 
vonulatát, ezért szükséges a hatályos törvények 
áttekintése abból a szempontból, hogy kimutat-
ható-e kapcsolat a költségvetés, illetve bővebb 
értelmezés szerint az államháztartás működési 
rendszerei között.
a feltétlenül vizsgálandó törvények és végrehaj-
tási rendeleteik a következők lennének.
 a 2011. évi CXCv. törvény az államháztar-
tásról. különösen a következő szabályozásokat 
szükséges áttekinteni: a központi költségve-
tésről szóló törvény szerkezete, a helyi önkor-
mányzatok költségvetési rendeletei, a költség-
vetés végrehajtásának szabályai, a gazdálkodás 
sajátos szabályai, az államháztartás ellenőrzé-
si rendszere, az államháztartás alrendszerei-
nek finanszírozási és számlavezetési rendje, a 
maradványelszámolás, a beszámolás, az állam-
háztartás információs rendszere. 
 a 2011. évi ClXXXiX. törvény magyaror-
szág helyi önkormányzatairól. indokolt meg-
vizsgálni a következő szabályok változtatásának 
szükségességét: az önkormányzati vagyon, az 
önkormányzatok gazdálkodása, az önkormány-
zatok feladatfinanszírozási rendszere, az önkor-
mányzatok belső kontrollrendszere, adósságren-
dezés.
 a 2011. évi CXCvi. törvény a nemzeti va-
gyonról. az áttéréssel kapcsolatban a törvény 
néhány részét meg kell vizsgálni a gazdálkodás-
sal összefüggésben. Így különösen a vagyongaz-
dálkodás alapelvei, a nemzeti vagyon kezelése, 
az állam és a helyi önkormányzatok kizárólagos 
gazdasági tevékenységei témaköröket.
 a 2000. évi C. törvény a számvitelről. a tör-
vény felülvizsgálatánál minden olyan részt át 
kell tekinteni, amely az államháztartás szerveze-
teivel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

az eredményszemléletű számvitelre az átallás 
több évet vesz igénybe. egy lehetséges átállás 
megvalósítását a 2. melléklet mutatja be.

alapvetően négy jól elkülöníthető szakaszban 
kell elkezdeni az eredményszemléletű számviteli 
rendszerekre való áttérést. az első szakaszban az 
előkészítésre kell koncentrálni, amelyben a zász-
lóvivő az állami számvevőszék és az Országgyű-
lés lehet (2012–2013). az OGY határozatban 
nyilvánítja ki az átállást. a második szakasz a 
döntések meghozatala, ahol a kormány és a Par-
lament a főszereplő (2014–2015). a harmadik 
és egyben legbonyolultabb rész a végrehajtási 
szakasz, ahol a teljes államigazgatás érdekelt a 
feladat ellátásában (2016–2017). a negyedik 
szakaszban – amikor a visszacsatolás és az ellen-
őrzés történik – újra az állami számvevőszék 
kap kiemelt szerepet (2018–2019).

Az igAzi hAszON EléréséhEz  
vEzEtő út

a jogszabályi háttér megvizsgálása után a fő kér-
dés annak tisztázása, hogy szükség van-e olyan 
önálló új törvényre, amely átfogja az államház-
tartás teljes gazdálkodási rendszerét a tervezés-
től, az államszámviteltől, a végrehajtási elszámo-
lási szabályok megváltoztatásáig, vagy elégséges 
a meglévő és működő rendszer módosítása. az 
államháztartás pénzügyi rendszerei módosítha-
tók-e úgy, hogy nem változtatjuk meg az alapo-
kat, csak a végrehajtáson korrigálunk.

több, a témával foglalkozó szakértő azzal 
ért egyet, hogy nincs szükség önálló törvény-
re, a közhatalom biztosítását szolgáló keretek-
ből levezetve – a költségvetési jog gyakorlásá-
nak kérdéseit áttekintve – kis módosításokkal 
(költségvetés-tervezésre vonatkozó szabályok, 
zárszámadások, közfeladatellátási mód változ-
tatásai stb.) a rendszer működőképessé tehető, 
illetve megfeleltethető az eredményszemléletű 
követelményeknek (kassó, 2006).

egyértelmű azonban, hogy az eredmény-
szemléletű számvitelre való áttérés jogi hátteré-
nek megteremtése nem elsősorban csak egyszerű 
számviteli ügy, hanem magába foglalja a költ-
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ségvetési, gazdálkodási, számviteli és ellenőrzési 
terület egységes törvénybe foglalását is. 

nem elégséges az államháztartási törvény 
(áht.) módosítása, a végrehajtást szolgáló ren-
deletek korrekciója, az eredményszemléletű év 
megnyitásához rendező mérleg készítése, ered-
ményszemléletű számlakeret, könyvvezetésre, 
a bizonylatolásra vonatkozó részletes belső 
szabályzat, új kiegészítő melléklet, a szokásos 
mérlegcsoportok átrendezése, új típusú üzleti 
jelentés elkészítése, leltárak készítése, könyv-
vizsgálói ellenőrzések megszervezése, a mérleg-
tételek tartalmára vonatkozó előírások megal-
kotása. 

szükséges és elengedhetetlen az új törvény ál-
tal generált államháztartási, gazdálkodási szem-
léletváltás.

az eddigi elemzések szerint indokolt egy 
olyan, magyarország sajátosságait figyelembeve-
vő új törvény megalkotása, amely hosszú távon 
is megfelel a növekedési kritériumnak, az állam 
takarékos gazdálkodásának. 

megelőlegezve a jogszabályi háttérvizsgálat 
eredményét, a tanulmány szerzője szerint szük-
séges megalkotni „törvény a közszféra gazdál-
kodásának átláthatóságát, a közpénzek elszá-
moltathatóságát biztosító számvitelről” című 
törvényt.

a különböző politikai berendezkedésű, de 
demokratikus országokban a bevezetés eldönté-
sének súlypontjai jelentősen eltérnek egymástól. 
egy dologban azonban egyetértés van mind az 
elnöki típusú, mind pedig a parlamentáris típu-
sú demokráciák szerint működő országokban, 
hogy széles politikai konszenzus nélkül az átállás 
nagyon lassú és nehézkes.

mindezekre való tekintettel mindenképpen 
indokolt egy olyan politikai konszenzus meg-
teremtése, amely tisztázza a politikai erők el-

kötelezettségét a fő kérdésben, azaz áttérünk-e 
az új rendszerre. kiindulásként tehát meg kell 
születnie egy olyan dokumentumnak, amely ezt 
az ügyet egyértelműen elrendezi. ennek formá-
ja lehet az Országgyűlés konszenzuson alapuló 
határozata. itt meg kell határozni és el kell fo-
gadni azokat a főbb tennivalókat, amelyeket a 
kormánynak és az állami számvevőszéknek az 
áttéréssel kapcsolatban rövid és hosszú távon el 
kell végeznie. 

világosan és egyértelműen láttatni kell azo-
kat a politikai előnyöket, amelyek a rendszer 
bevezetésével elérhetők. Ha áttérünk az új rend-
szerre, akkor kitapinthatók lesznek az előnyök, 
amelyek ma európában, illetve a világon az 
eredményszemléletből adódnak. Javul az erő-
forrás-allokáció, ezáltal javul a versenyképesség, 
egyszerűsödik és javul a közpénzügyi rendszer 
átláthatósága.

a változások, az új törvény megalkotásával 
kialakítható egy olyan, európában egyedülálló 
magyar modell, amely hosszú távon biztosít-
hatja a körültekintő társadalmi konszenzuson 
alapuló jó kormányzást. kialakulhat egy olyan 
láthatatlan, de mégis valóságos társadalmi szer-
ződés a jövedelemtulajdonosok között – lakos-
ság, vállalkozások, állam –, amely lehetővé teszi 
a biztonságos államháztartás vitelét, a hatékony 
állami feladatellátást.

a megbízható pénzügyi információk alapve-
tő fontosságúak a közösségi szektor hatékony 
irányításához. ebből kiindulva vezethető le a 
számviteli reform. 

a kérdés vizsgálata alapján ez nem csupán 
pénzügytechnikai átállást jelent, hanem a fő cél 
szolgálatában áll, azaz a gazdálkodási kultúra 
alapvető változása révén, a kiadások hatékony 
ellenőrzése útján csökkenthető a hiány és ennek 
révén az adósság állománya is.
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1. melléklet

InformácIók az egyes eU-tagországokban és más fejlett országokban 
alkalmazott államszámviteli szemléletről, az államszámviteli szemléletben 

bekövetkezett átállásról

az állami számvevőszék által 2012. április–májusban végzett nemzetközi felmérés az eu-tagor-
szágok államháztartási belső kontrollrendszerét bemutató angol nyelvű tanulmány1 alapján, vala-
mint egyéb anyagok figyelembevételével készült. 

ország milyen rendszerű az államszámvitel 

(központi szint, önkormányzati szint stb.)?

információk az „átállásról” 

 (időpont, időigény stb.)

Ausztria Jelenleg a közszféra egy részének beszámolása 

részben módosított eredményszemléletű, másik 

része pedig a módosított pénzforgalmi szemlé-

letet alkalmazza. A szövetségi szint a közeljövő-

ben teljesen eredményszemléletű lesz. 

2009–2013 között két szakaszban történik meg a szövetsé-

gi szint átállása. 2011 a kísérleti év volt. 2012-ben a régi 

és az új szemléletű számviteli rendszer már párhuzamosan 

működik szövetségi szinten. 2013 lesz a teljes átállás éve. 

Belgium szövetségi szinten már majdnem bevezetett az 

eredményszemlélet, a tartományok felében is 

bevezetett, a többi 2012–2013-ban fejezi be az 

átállást.

2003-ban törvényt fogadtak el a „központi szintű” átállásról 

az eredményszemléletűre. De csak 2009-ben kezdték el az 

átállást 5 pilotprojektben. A 2012. év vonatkozásában lesz 

teljes az átállás. 

Bulgária módosított pénzforgalmi szemléletet alkalmaz 

az ország közszférája. 

Nincs semmilyen átállás folyamatban. A zárszámadási és 

minden egyéb módosított pénzforgalmi szemléletű.  

A tárcák és az intézményeik szintjén a beszámolónak egy-

aránt van pénzforgalmi és eredményszemléletű része. 

Ciprus módosított pénzforgalmi szemléletű az állam-

számvitel. 

A tervek szerint a zárszámadás a 2015/2016 pénzügyi évre 

fog először eredményszemlélettel készülni. Néhány éve 

kezdődött a fokozatos átállás, évről évre növekvő számú 

költségvetési sornál történik a beszámolás eredményszem-

lélettel.

Csehország A központi szint eredményszemléletű számvitelt 

alkalmaz. 

A központi szint a módosított eredményszemléletről átállt 

a tiszta eredményszemléletre 2010-ben. A részletek nem 

ismertek, de volt egy átállási projekt 2007–2010 között. 

Dánia Eredményszemléletű számvitel a teljes közszfé-

rában.

2005-re álltak át az eredményszemléletű számvitelre, 

előző évben egy pilotprogram folyt több intézményben. 

2007. évben álltak át eredményszemléletű költségvetési 

tervezésre, vagyis 2006 tavasza óta eredményszemléletű a 

költségvetési tervezés. 

1 „Compendium of the public internal control systems in the eu member states”, készítette az európai bizottság 
2012-ben. 
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Egyesült 

Királyság

A teljes közszféra az eredményszemléletű szám-

vitelt követi. A nemzetközi ifrs standardokat 

(international financial reporting standards) 

adaptálták és értelmezték a közszférára. 

Egy tanulmány szerint (lásd új-zélandnál 

megemlítve) a középső oszlopban leírtak csak 

az intézményi beszámolókra vonatkoznak. maga 

a zárszámadás mint egész „átállása” 2006-ra 

volt tervezve. Az önkormányzati szféra átállása 

még a 90-es években megtörtént. 

Az átállás az eredményszemléletű államszámvitelre 

és költségvetés-tervezésre 1995-ben kezdődött, és a 

2001–2002 gazdálkodási évre zárult le. Ennek 3 dimen-

ziója volt:

•  a költségvetési kiadások 2000-ben elvégzett, három 

pénzügyi évre előretekintő tervezése (az úgynevezett 

„2000 spending review” a 2001/2002, 2002/2003, 

2003/2004 évekre már eredményszemléletű volt;

•  2001 márciusában a 2001/2002 év kiadási költségveté-

sét (Estimates) már eredményszemlélettel nyújtották be;

•  a 2001–2002 pénzügyi évre vonatkozóan az ered-

ményszemléletű beszámolók már teljesen felváltották 

(kiváltották) a pénzforgalmi szemléletűeket. De már a 

megelőző két pénzügyi évben (1999/2000 és 2000/2001) 

párhuzamosan elkészült és nyilvánosságra került az ered-

ményszemléletű beszámolók teljes köre a pénzforgalmi 

szemléletűek mellett.

Ennek a hármas célnak a teljesítését egy 1995. évi 

„white paper” írta elő a kormánynak. (1995 előtt is voltak 

szándéknyilatkozatok az átállásról, de ezek nem voltak 

kötelezőek.) sikerült is a hármas célt teljesen, határidő-

ben teljesíteni. 2000 júliusa volt meghatározó a politikai 

döntéshozás szempontjából. időrendben: (1) 2000-es 

spending review elfogadása (=fenti 1. pont); (2) a régi 

pénzforgalmi számvitelhez kapcsolódó törvények vissza-

vonása; (3) két parlamenti bizottság a parlament részéről 

felhatalmazza a pm-et („treasury”), hogy felváltsa a régi 

típusú beszámolókat az új típusúval, és 2001/2002-re 

eredményszemlélettel tervezzen.

finnország A teljes közszféra eredményszemléletű számvi-

telt alkalmaz. 

A (korai) átállás még a ’90-es években történt. A beszá-

molás (számvitel) és a költségvetés-tervezés is eredmény-

szemléletű a teljes közszférában. 

franciaország A teljes közszféra eredményszemléletű számvi-

telt alkalmaz.

A központi szint átállása 2007-ben zárult le. Az önkor-

mányzati szint átállt még a ’90-es években. 

görögország módosított pénzforgalmi szemléletű a közszféra 

számvitele. 

Nincs átállás.

Hollandia vegyes rendszer van. Az önkormányzatok, tartományok a ’80-as évek óta ered-

ményszemléletűek. Központi szinten vegyes megoldások 

vannak. A tárcák egy speciális pénzforgalmi szemlélettel 

dolgoznak. Az alárendelt intézmények eredményszemléle-

tűek. A központi szint tervezett teljes átállását az eredmény-

szemléletre elhalasztották. 



 Fókuszban a számvitel 

438

írország A központi szint pénzforgalmi szemléletű. Van egy pilotprojekt az eredményszemlélet bevezetésére és 

hangoztatott kormányzati szándék is, de konkrét ütemterv 

nincs. 

lengyelország módosított pénzforgalmi szemlélet átállás nem történt. Néhány intézmény (elkülönített 

alapok, EU-pénzek kifizető hatóságai) alkalmazza csak az 

eredményszemléletet. 

lettország A közszféra beszámolása, számvitele eredmény-

szemléletű. 

A nemzetközi számviteli standardoknak (ifrs/iAs, ipsAs) 

való megfelelés érdekében vezették be 2003-ban. 

litvánia Eredményszemléletű lesz hamarosan a közszfé-

ra teljes számvitele, beszámolása. 

2005-ben indult el az átállás, a teljes közszférára kiterjedt, 

és már befejeződött. 2008 végére elkészültek a számviteli 

és beszámolókészítési standardok, az általános számlakeret 

és a mintajellegű kézikönyvek az intézményi számviteli sza-

bályozásra. 2010-ben minden intézmény már eredmény-

szemléletű beszámolót készített. Az országos zárszámadás 

először 2012-re vonatkozóan fog eredményszemlélettel 

elkészülni. 

Németország A szövetségi („központi”) szint beszámolása 

megmaradt a pénzforgalmi szemlélet mellett. 

Egyes tartományok azonban átálltak (vagy 

éppen átállnak) az eredményszemléletre. 

A szövetségi szint nem állt át. A pénzügyminisztérium azzal 

érvel, hogy a szövetségi kiadások többsége támogatás, jó-

léti juttatás és kamatkifizetés, ezért nem előnyös az átállás. 

szövetségi szinten az a szándék fogalmazódott meg, hogy 

a zárszámadás részét képező szövetségi vagyonbeszámo-

lónál középtávon be kell vezetni az eredményszemléletű 

számvitel lényegi elemeit. A német „áht” (államháztartásra 

vonatkozó törvény) szabadságot ad a tartományoknak és a 

szövetségi szintnek, hogy milyen szemléletű államszámvi-

telt alkalmaznak, így egyes tartományok átálltak/átállnak az 

eredményszemléletre. Azoknak a tartományoknak, amelyek 

nem álltak át, ki kell egészíteniük pénzforgalmi beszámolá-

sukat a versenyszféra beszámolási gyakorlatának bizonyos 

elemeivel. 

Olaszország A közszféra számvitele pénzforgalmi szemléletű. A központi és helyi szint egyaránt pénzforgalmi szemléletű. 

vannak reformelképzelések mindkét szinten az átállásra. 

A költségvetés-tervezésben a „Compendium” szerint 

érvényesítik (beviszik) az eredményszemléletet is. 

Portugália Döntően, többségében a pénzforgalmi szem-

léletet alkalmazzák a közszférában, kivéve az 

állami, önkormányzati cégeket. 

Nem történt meg az átállás. 1997-ben elindítottak egy 

reformprojektet (Official plan of public Accounting), de 

máig nem fejeződött be, nincs még határideje. A projektbe 

bevont számos tárca és egyéb intézmény azonban már 

átállt. Kis számú intézmény a módosított pénzforgalmit 

alkalmazza, de ez marginális jelentőségű. 
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Románia A közszféra számvitele eredményszemléletű. 2007-ben vezették be központi szinten az eredményszem-

léletet. Az új-zélandnál hivatkozott dokumentum szerint 

a teljes közszférára is bevezették, tulajdonképpen az EU-

csatlakozással összefüggésben. 

spanyolország A közszféra számvitele eredményszemléletű. 

A költségvetési beszámolók módosított ered-

ményszemléletben készülnek. 

A teljes közszféra számvitele eredményszemléletű a 

80-as évek óta. (Az önkormányzatokra nem válaszoltak 

egyértelműen, de valószínűsíthető az átállás.) Az állami és 

önkormányzati cégeké eleve az volt, mert a vállalati szféra 

gyakorlatát követik. 

svédország A teljes közszféra számvitele eredményszem-

léletű

A korai ’90-es években megvalósult az átállás központi 

szinten, az önkormányzatoknál még korábban. Egy külön 

erre szakosodott kormányzati intézmény (swedish finan-

cial management Agency) végezte el a fejlesztést. 

szlovákia Eredményszemléletű a közszféra számvitele Az átállás a 2005–2008 években történt meg. Az általános 

cél az volt, hogy biztosítsák a szlovák beszámolók ösz-

szehasonlíthatóságát az EU-tagországokéval. átvették az 

ipsAs-standardokat. 

szlovénia A közszférában egyszerre van jelen a (do-

mináns) módosított pénzforgalmi szemlélet, 

valamint az eredményszemléletű számvitel. 

2005-ben megkezdődött az átállás, de még nem történt 

meg. 

Ausztrália Eredményszemléletű a közszféra számvitele. Országos (szövetségi) szinten 1999/2000 évre érték el a 

teljes eredményszemléletű beszámolást. három évig tartott, 

amíg ezt teljesen be tudták vezetni. 

Két tartományi számvevőszék közlése szerint tartományi 

szinten már korábban megtörtént a teljes átállás. 1992-

ben, illetve 1997-ben. Az átállási idő mindkét esetben négy 

év volt.

Kanada A „központi szint” eredményszemléletű. átállás 2002–2003-ban. Ezt megelőzően módosított pénz-

forgalmi szemlélet volt. 

új-zéland A teljes közszféra eredményszemléletű szám-

vitelű.

A vonatkozó törvényt 1989-ben fogadták el. Az átállást az 

1993. június 30-án befejeződött pénzügyi évre vonatkozó 

beszámolóban tudták először megvalósítani. 

új-zéland egyike volt az eredményszemléletű államszámvi-

telre legkorábban átálló országoknak.

Oroszország A közszféra elmozdult az eredményszemléletű 

számvitel felé. Az interneten elérhető anyag 

szerint a valóságban egy hibrid rendszer 

alakult ki. 

2004-ben elfogadott kormányzati terv alapján kezdődött 

meg az átállás, 2009-ben állt fel az új, formailag ered-

ményszemléletű rendszer. 
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svájc A közszféra mindhárom szintje (szövetségi, 

kantonális, önkormányzati) teljesen az ered-

ményszemléletű számvitelt alkalmazza. 

Kantonok és önkormányzatok a ’80-as évek elején teljesen 

bevezették az eredményszemléletű számvitelt. 2008-ban 

kezdődött az úgynevezett „harmonizált számviteli modell” 

elnevezésű reformprojekt végrehajtása, amelynek célja fej-

lett eredményszemléletű módszerek, technikák bevezetése 

volt. Egyes helyeken már befejeződött ez a reformprojekt, 

máshol még nem. 

szövetségi szinten 2007-ben valósult meg teljesen az ered-

ményszemléletű számvitel. Az úgynevezett „új számviteli 

modell” az ipsAs-standardokon alapszik. Költségvetés-

tervezési okokból a szövetségi szint egy kettős megköze-

lítést fogadott el: megtartotta a pénzforgalmi szemléletű 

költségvetés-tervezést, és egyben bevezette az eredmény-

szemléletű költségvetés-tervezést. Ezt a kettős megköze-

lítést hatékonyan kezeli a teljesen integrált beszámolási 

és költségvetés-tervezési rendszer, lefedve a közigazgatás 

minden szintjét, hogy ezáltal elkerüljék az adatduplázó-

dásokat. 2002 őszén kezdődött ennek a reformprojektnek 

a végrehajtása (az alapmodell kidolgozásával), és 2008 

tavaszán ért véget, amikor megjelentek az új modellt követő 

első beszámolók. [tehát öt év (2002–2007) volt az átállás.]

UsA A szövetségi szint eredményszemléletű. Csak 

egyes tagállamok álltak át. 

A szövetségi szinten még 1997-ben történt meg az átállás. 

Összeállította: állami számvevőszék, minőségirányítási és elvi-módszertani Osztály
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2. melléklet

a véGreHaJtás iDőbeni Ütemezése 
2012–2019

  országgyűlés kormány állami számvevőszék

El
ők

és
zít

és
i s

za
ka

sz
 (2

01
2–

20
13

)

1. Az országgyűlési határozat 

elfogadása.

  

2.   Az állami számvevőszék szervezeti 

és működési szabályzatának 

megfelelően – a nemzetközi gyakorlat 

figyelembevételével – felkészülés az 

új rendszer auditálására.

3.  társadalmi hatásvizsgálat 

(versenyképesség-javítás, 

felzárkóztatás, fenntartható fejlődés 

segítése, foglalkoztatásra gyakorolt 

hatás, adminisztratív terhek).

 

4.  A költségvetést érintő 

hatásvizsgálatok (egyenlegjavító és 

egyenlegrontó tételek, rövid távú 

és hosszú távú előnyök-hátrányok 

költségvetési vonzata).

 

5.  A bevezetés informatikai hátterének 

hatásvizsgálata, (hardver-, 

szoftverszükséglet feltárása, 

fejlesztési lehetőségek).

 

Dö
nt

és
i s

za
ka

sz
 (2

01
4–

-2
01

5)

1. Az új állami számvitelről szóló törvény 

megalkotása. „törvény a közszféra 

gazdálkodásának átláthatóságát, 

a közpénzek elszámoltathatóságát 

biztosító számvitelről”.

  

2. A szükséges törvénymódosítások 

elfogadása. (2000. évi C. törvény 

a számvitelről, 2011. évi CXCv. 

törvény az államháztartásról, 

2011. évi ClXXXiX. törvény az 

önkormányzatokról, 2011. évi CXCvi. 

törvény a nemzeti vagyonról).

  

3.  Az új törvény, illetve a 

törvénymódosítások végrehajtását 

szolgáló kormányrendeletek 

megalkotása.

 



 Fókuszban a számvitel 

442

országgyűlés kormány állami számvevőszék

vé
gr

eh
aj

tá
si

 s
za

ka
sz

 (2
01

6–
20

17
)

1.  A 2016. évi tervezés- és költségvetés-

végrehajtás eredményszemléletű 

rendszerének alkalmazása néhány 

mintaértékű központi költségvetési 

intézménynél (egyetem, kórház, 

kormányhivatal, egy minisztériumi 

fejezet).

 

2.  A 2017. évi önkormányzati 

tervezésénél és a helyi 

költségvetés végrehajtásánál az 

eredményszemléletű rendszer 

alkalmazása (egy nagyvárosi és 

egy kerületi, valamint egy községi 

önkormányzatnál).

 

3.   Az állami számvevőszék által a 

rendszer auditálása.

4. magyarország 2017. évi 

eredményszemléletű központi 

költségvetésének Parlament által 

történő jóváhagyása (kincstári 

költségvetés, elemi költségvetések, 

gazdálkodás az új rendszer 

szerint).

  

5. Az önkormányzatok 2018. évi 

eredményszemléletű költségvetésének 

elfogadása.

  

El
le

nő
rz

és
i, 

vi
ss

za
cs

at
ol

ás
i s

za
ka

sz
 (2

01
8–

20
19

)

1.   magyarország 2017. évi költségvetési 

beszámolójának ellenőrzése 

(zárszámadási dokumentum).

2.   A helyi önkormányzatok 2018. 

évi pénzügyi beszámolóinak 

ellenőrzése (önkormányzati 

zárszámadások).

3. Jelentés a Parlament részére – az 

Európai Unió egyidejű tájékoztatása 

mellett – az elfogadott „A közszféra 

gazdálkodásának átláthatóságát, a 

közpénzügyek elszámoltathatóságát 

biztosító számvitelről” szóló törvény 

bevezetésének tapasztalatairól parla-

menti határozat.
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249/2000.(Xii.24.) kormányrendelet, az állam-
háztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 
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