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I. Tartalmi osszefoglalo 

2014. januar elsejetol hatalyba lepett az allamhaztartas szamvitelerol sz616 4/2013. (I. 11.) 
Korm. rendelet. A Tisztelt Kepviselo-testillet 2013. december 12-i illesen megtargyalta az 
allamhaztartasi szamvitelt erinto 2014. evi valtozasokr61 sz616 tajekoztat6t, amelyben 
ismertetesre keriiltek az allamhaztartasi szamvitelt erinto valtozasok, az atallashoz sztikseges 
feladatok, valamint az uj szamviteli rendszerre alapul6 nyilvantartasi es beszamolasi 
eljarasok. 

A valtozas leglenyegesebb eleme, hogy az allamhaztartas szamvitele 2014. januar elsejetol 
koltsegvetesi es penztigyi szamvitelbol all. Erre a kettos szamviteli rendszerben torteno 
konyvelesre a meglevo penztigyi, (KOZSZALL) es szamviteli (TTG) rendszer nem volt 
alkalmas. 

Annak erdekeben, hogy a Kobanyai Onkormanyzat a nyilvantartasi, a konyvvezetesi, es a 
beszamolasi feladatainak a jogszabalyi eloirasoknak megfeleloen eleget tudjon tenni 
sztiksegesse valt egy integralt gazdalkodasi rendszer bevezetese. 

Az egyszerii palyazati eljaras eredmenyekent a Magyar Kozigazgatasfejlesztesi es Tanacsad6 
Zrt. Polisz System Integralt Onkormanyzati rendszerenek bevetesere kerillt sor 2014. januar 
elsejevel. 

A Polisz System Integralt Onkormanyzati rendszer bevezeteserol sz616 tajekoztat6 az 
eloterjesztes 1. melleklete. 

Kerem a tisztelt Gazdasagi Bizottsagot a tajekoztatas megtargyalasara. 

Budapest, 2014. majus ,J['." 

Torvenyessegi szempontb6l ellenjegyzem: 

Jegyzo 
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1. melh?klet az eloterjeszteshez 

Tajekoztat6 

a Gazdasagi Bizottsag reszere 
a Polisz System Integralt Onkormanyzati rendszer bevezeteserol 

Az allamhaztartas onkormanyzati alrendszereben 2013. december 31-eig a szamviteli 
nyilvantartas vezetese penzforgalmi szemleletre epi.ilt. A 2013-2016. evi eur6pai uni6s 
konvergencia programnak megfeleloen azonban 2014. januar 1-jetol uj allamhaztartasi 
szamviteli rendszer lepett ervenybe, amelynek szabalyai az allamhaztartas szamvitelerol sz616 
4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben (a tovabbiakban: Ahsz.) keri.iltek megfogalmazasra. 

Az Ahsz. rendelkezeseinek vegrehajtasahoz a fenti Onkormanyzati rendszer kerlilt 
bevezetesre. A szamviteli nyilvantartasi rendszer teljeskorii atalakitasahoz kapcsol6d6an a 
Budapest Fovaros X. keri.ilet Kobanyai Onkormanyzat Szolgaltatasi Szerzodest kotott a 
Magyar Kozigazgatasfejlesztesi es Tanacsad6 Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasaggal (a 
tovabbiakban: Zrt. ). A szerzodes kereteben a Zrt. 2013. december 31-eig vall alta, hogy a 
szerveren a gazdalkodasi sajatossagoknak megfeleloen kialakitja az Onkormanyzat 
adatbazisait, az erintett felhasznal6k oktatasat, valamint a varhat6 jogszabalyvaltozasb61 eredo 
programm6dositasokat. Az oktatasra harom idopontban keri.ilt sor: 2013. okt6ber 16-an, 
december 9-en es december 11-en. Az oktatas es betanitas megtOrtenterol jegyzokonyv 
keszlilt. 

Az oktatast kovetoen 2014. januar 1-jetol bevezetesre keri.ilt a Kobanyai Polgarmesteri 
Hivatalban es a Korosi Csoma Sandor Kobanyai Kulturalis Kozpontban a POLISZ System 
Integralt Onkormanyzati Informatikai Rendszer Gazdalkodasi modulja (a tovabbiakban: 
Polisz rendszer). A Barka Kobanyai Human Szolgaltat6 Kozpontban varhat6an 2014. julius 1-
tol kezdodik meg az alkalmazasa. 

A bevezetes tovabbi tamogatasa erdekeben 2014 januarjaban a Zrt. munkatarsai tovabbi ot 
alkalommal tartottak konzultaci6t a Hivatal dolgoz6inak. 

A bevezetesre keri.ilt Polisz rendszer a jogszabalyi eloiras alapjan biztositja a koltsegvetesi es 
a penzi.igyi szamvitelben tOrteno konyvelest. A koltsegvetesi szamvitelben a kiadasok es 
bevetelek kozgazdasagi es kormanyzati funkci6k szerinti osztalyozasa tOrtenik a penzforgalmi 
szemleletu kettos konyvvitelben, amely a nullas szamlaosztalyban az egyseges rovatrendhez 
igazod6 nyilvantartasi szamlakon keresztlil val6sul meg. 

A penzi.igyi szamvitelben a vagyon es a tevekenyseg eredmenyenek merese val6sul meg a 
m6dositott eredmenyszemleletu kettos konyvvitelben az 1-9. szamlaosztaly szamlain 
kereszti.il. 

A bevezetes gyakorlati tapasztalatai az alabbiakban foglalhat6k ossze. Az Ahsz. hatalyba 
belepese az allamhaztartas szamviteli rendszerenek legdramaibb valtozasat hozta az elmult 
evtizedben torteno valtozasokhoz kepest, his zen a 0-7. szamlaosztalyban val6 konyvelest 
felvaltotta egy onmagaban zar6d6 nullas szamlaosztalyban val6 konyveles, valamint az 
allamhaztartas terliletere kondicionalt munkatarsaknak a penzforgalmi szemlelet mellett 
magukeva kellett tenni a vallalkozasi szemleletu konyveles alapelvet is, mindezt egy 
elozetesen nem tesztelheto infrastrukturalis komyezetben. Megjegyzendo, hogy a vallalkozasi 
szemleletu kepesitett konyveloi ismeret elsajatitasa 2 eves felsOfoku szakkepesitest biztosit6 
OKJ-s kepzessellenne biztosithat6. Szerencses m6dona Gazdasagi es Penzi.igyi Iroda minden 
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csoportjaban van vallalkozasi merlegkepes konyveloi vegzettseggel rendelkezo dolgoz6, a 
Szamviteli es Vagyon-nyilvantartasi Csoport vezetoje pedig mind az allamhaztartasi, mind a 
vallalkoz6i merlegkepes konyveloi vegzettseggel rendelkezik, mindazonaltal a jogszabalyban 
megfogalmazott kettos szemlelet alkalmazasa meg igen sok problemat vet fel. 

2014 januarjaban reszlegesen elindult a Polisz rendszer, annak erdekeben, hogy a bevetelek es 
a kiadasok teljesitese megtOrtenjek. Februar h6napban a kovetelesallomany egy reszenek 
atemelese megtOrtent a KOZSZALL rendszerbol, tovabba egyedileg kellett feltolteni kozel 
2000 adatsort. A Kobanyai Onkormanyzat koltsegvetesenek elfogadasa utan valamennyi 
koltsegvetesi szerv eredeti eloiranyzata rogzitesre kerlilt a Polisz rendszerben, amelybol a 
Magyar Allamkincstar KGR programjanak az atadas hataridore megtOrtent. 

Az elso negyedev vegere mind a kOltsegvetesi, mind a penziigyi szamviteli reszben dolgoztak 
a munkatarsak, mikozben a jogszabalyok tovabbi m6dositasai kovetkezteben a rendszer 
folyamatosan valtozott, illetve valtozik, ami komoly kihivast jelent sajat dolgoz6ink es a 
programot fejleszto informatikusok reszere is. 

A 2014. evi gazdalkodas elso negyedeverol 2014. aprilis 20-ra es 25-re kellett adatot 
szolgaltatni a Magyar Allamkincstar reszere. Az adatszolgaltatashoz sziikseges iirlapok 
tartalmat egy hettel a hatarido elott ismerhettek meg a koltsegvetesi szervek es az informatikai 
rendszereket fejlesztok. Az elso negyedeves adatszolgaltatast hataridore teljesitette a 
Kobanyai Onkormanyzat, a munkatarsak jelentos tulmunkajanak es a fejlesztok 
er6fesziteseinek koszonhet6en. 

A jogszabalyvaltozasb61 ad6d6 feladatok erzekeltetese erdekeben egyetlen beszerzesen 
bemutatom a 2013. evi es a 2014. evi konyvelesi teendoket. 

A 2013. evben egy 100 eFt feletti keszletbeszerzeshez az alabbi konyvelesek kapcsol6dtak: 

a) eloiranyzat m6dositasa vagy atcsoportositasa kozgazdasagi es funkcionalis 
(szakfeladat) rend szerint (ez egy lepesben tOrtent), 

b) a szerzodes rogzitese kotelezettsegvallalaskent, 
c) a tenyleges kiadas konyvelese kozgazdasagi es funkcionalis rend szerint (szinten egy 

lepesben tOrtent). 

Alapjaban veve tehat eloiranyzatot es penziigyi teljesitest kellett konyvelni, valamint 
szerzodest rogziteni. 

A 2014. evben a fenti 100 eFt feletti keszletbeszerzes konyvelese a kovetkezokeppen alakul: 

1) A koltsegvetesi szamvitelben: 
a) eloiranyzat m6dositasa vagy atcsoportositasa kozgazdasagi es kormanyzati 

funkci6 szerint ( ez egy lepesben tOrtenik), 
b) a szerzodes rogzitese, a fizetesi kotelezettseg eloirasa, majd konyvelese 

elozetes kotelezettsegvallalaskent, 
c) a beerkezo szamla konyvelese, maj d az elozetes kotelezettsegvallalas 

osszegenek csokkentese a szamla ertekevel, majd a vegleges 
kotelezettsegvallalas osszegenek novelese szinten a szamla ertekevel, 

d) a szamla penziigyi teljesiteset kovetoen a penzforgalom konyvelese 
kozgazdasagi es kormanyzati funkci6 szerint. 
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2) Penzligyi szamvitelben: 
a) a beerkezo szamla konyvelese kotelezettsegkent, 
b) a szamla penzligyi teljesitest kovetoen a penzforgalom konyvelese 

teljesiteskent (koltsegkent) majd a kotelezettseg csokkentese a szamla 
ertekevel. 

A fenti pelda j61 erzekelteti, hogy az idei evben a ket szamviteli rendszer elklilOnitese miatt 
legalabb ketszer annyi konyvelesi tetellel kell szamolni, mivel a konyveles a koltsegvetesi es 
a penzligyi szamvitelben is megval6sul. A konyvelesi tetelek szamat noveli, hogy a 2014. 
evben a szerzodeseket es a szamlakat is konyvelni kell, igaz ennek egy reszet a Polisz 
rendszer automatikusan kezeli a ket rendszerben. 20 14-ben a szamla beerkezeseig tehat csak a 
koltsegvetesi szamvitelben tOrtenik konyveles, majd pedig mindkettoben, igaz ezek paronkent 
egyidejuleg val6sulnak meg. A Polisz programnak biztositani kell a koltsegvetesi es a 
penzligyi szamvitel kozotti egyezoseget, az ellenorzesek, szuresek lehetoseget es az egyseges 
hibajavitast. 

Az uj jogszabalyi kovetelmenyeknek megfelelo integralt penzligyi program bevezetesevel a 
koltsegvetesi csoport feladata apr6lekosabba valt, mivel egy koltsegvetesi sor eloiranyzatanak 
valtoztatashoz, egy szerzodes rogzitesehez, de egy szamla iktatasahoz is osszesen kilenc 
azonosit6 parametert szlikseges megadni a programban (szakfeladat, fOkonyvi szam, 
szervezet, intezmeny, kormanyzati funkci6, feladat jelleg, forrask6d, projektk6d, osszeg). 
Ezen azonosit6 adat alkalmazasa vegigkiseri az eloiranyzat-nyilvantartas, a szerzodesrogzites 
es a szamlaiktatas folyamatat is. Sajnalatos m6don a rendszer a jelen fejlesztesi szinten meg 
nem kepes egy koltsegvetesi sor azonosit6 adatanak automatikus betOltesere, igy a konyvelesi 
feladat ellatasa rendkivlili odafigyelest, preciz es pontos vegrehajtast kivan meg. 
Ertelemszeruen az azonosit6 parameterek minden konyvelesi muveletnel szerepet jatszanak, 
igy a penzligyi teljesites soran es a konyveles minden tovabbi lepesenel. 

A jogszabalyvaltozas tovabbi lenyeges eleme a koltsegvetesi soronkenti keretfigyeles. A 
Kobanyai Onkormanyzat ennek megval6sitasban j6val a jogszabaly elott jart, hiszen az 
Onkormanyzatnal mar 1998 6ta mukodik a fentiekben jelzett keretfigyeles, amely rendkivlil 
nagy biztositekot jelent az Onkormanyzat gazdalkodasanak. A jelenlegi programkomyezetben 
a szabad maradvanyok megallapitasa fOkonyvi szinten lehetseges, a tovabbi reszletezesre 
(keretgazda es projektk6d) a keretfigyeles fejlesztes alatt all, mivel a jogszabaly uj fogalmat 
vezetett be az elozetes es a vegleges kotelezettsegvallalassal. 

Nagyon fontos, hogy a hasznalt gazdalkodasi program a jogszabalyban foglalt 
alapkovetelmenyeken tulmenoen hatekonyan tudja tamogatni a penzligyi, szamviteli munkat, 
ennek erdekeben szlikseges a program testreszabasa es a tovabbi fejlesztesek megval6sitasa, 
amely varhat6an eltart az idei ev vegeig. 
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