
Költségvetési szervezetek: miként gazdálkodjunk az államháztartás új 
törvényi szabályozási rendszerében? 

 
A Perfekt Zrt. négy részes szakmai programot szervez, amelyen gyakorlott szakemberekkel való együttműködésben 
példákon keresztül tekintik át az új jogszabályi környezetben alkalmazandó: 
• új számviteli eljárásokat, 
• a tervezés, ellenőrzés, kontrolling módszereit, 
• a teljesítmény-követés és elszámolás követelményeit, eszközeit, 
• az új költséggazdálkodási követelményeket és módszereket, 
• az előbbiek informatikai megalapozásának módszereit. 
 
Olyan gyakorlatorientált szakmai programsorozatot kínálunk, amely valóban előmozdítja a költségvetési törvényeknek 
megfelelő új gazdálkodási modell feladatainak elvégzését. 
 
Mit csinálunk a programsorozat során? 
Az államháztartás új, rendszerszemléletű tervezési, finanszírozási, gazdálkodási, számviteli, ellenőrzési jogszabályi 
követelményei alapján olyan integrált költséggazdálkodási és teljesítmény menedzsment rendszer kialakításának 
módszereit vitatjuk meg, amely megfelel 
o az új külső beszámolási követelményeknek, 
o a vezetői céloknak mind a döntések, mind a végrehajtás irányítása terén, 
o valós időben és a kívánt minőségben szolgáltatja az adatokat és információkat, mind az operatív, mind a stratégiai 
döntéshozatalhoz, ellenőrzéshez, lehetővé téve a gyakori változásokhoz való alkalmazkodást. 
 

Program 

 
1. nap 
Időpont: 2015. október 12. (hétfő) 9.00-16.00 
Helyszín: Budapest, V. kerület (a pontos helyszínről a programot megelőzően küldünk értesítőt a jelentkezőknek) 
 
Előadók: Koháriné dr. Papp Edit, dr. Sinkovics Alfréd 
 
Téma: ÜZEMGAZDASÁGI SZEMLÉLETŰ ÖNKORMÁNYZATI SZÁMVITEL AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÚJ RENDSZERÉBEN 
• Az új jogszabályi környezet 
• Az önkormányzati számviteli beszámoló mérlege 
• Az eredmény-kimutatás új tartalmú eredménykategóriái 
• Új elemzési módszerek alkalmazhatósága 
• Mi mennyibe kerül? 
• Költségvetési jelentés és maradvány-kimutatás 
• Az önkormányzati „cash flow” 
• A zárlati munkák, a zárszámadás 
• A beszámoló értékelésnek módszerei 
 
2. nap 
Időpont: 2015. október 26. (hétfő) 9.00-16.00 
Helyszín: Budapest, V. kerület (a pontos helyszínről a programot megelőzően küldünk értesítőt a jelentkezőknek) 
 
Előadók: Koháriné dr. Papp Edit, dr. Sinkovics Alfréd 
 
Téma: ÖNKORMÁNYZATI TERVEZÉS, TERVEZÉSI RENDSZER 
• Stratégiai és operatív tervezési célok és követelményrendszerek 
• A pénzforgalmi terv 
• Az üzemgazdasági szemléletű tervezés 
• Költségtervezés 
• A kiadási és költségelőirányzatok 
• A bevételi előirányzatok 
• A tervek kontroll és kontrolling szerepe 
• A közfeladatok tervezésének és finanszírozásának típusai, módszerei 
 
3. nap 
Időpont: 2015. november 9. (hétfő) 9.00-16.00 
Helyszín: Budapest, V. kerület (a pontos helyszínről a programot megelőzően küldünk értesítőt a jelentkezőknek) 
 
Előadók: Koháriné dr. Papp Edit, dr. Sinkovics Alfréd 
 
Téma: ÖNKORMÁNYZATI  BELSŐ ELLENŐRZÉSI- ÉS KONTROLLINGRENDSZER 
• A (külső)  államháztartási kontrollrendszer 
• Felelősség 



• A belső kontrollrendszer 
• Az intézményrendszer 
• Kontroll és kontrolling rendszer: eltérések és összefüggések 
• Vezetői számvitel 
• Tervezés-újratervezés, negyedéves mérések-értékelések, vezetésinformáló-támogató funkciók 
 
4. nap 
Időpont: 2015. november 19. (csütörtök) 9.00-16.00 
Helyszín: Budapest, V. kerület (a pontos helyszínről a programot megelőzően küldünk értesítőt a jelentkezőknek) 
 
Előadó: Fabricius Ferke György 
 
Téma: AZ ÖNKORMÁNYZATI  ÚJ SZÁMVITELI -PÉNZÜGYI ÉS CONTROLLING RENDSZER MÜKÖDÉSÉNEK  INF 
FORMATIKAI TÁMOGATÁSA 
• A számviteli informatikai rendszerekről általában 
• A költségvetési számvitel előírásainak alkalmazása, analitikus nyilvántartások és könyvvitel. Moduláris rendszerek. 
• Tervezési-elemzési lehetőségek megvalósítása 
• Az önkormányzati Controlling üzemeltetésének informatikai megoldása 
• Informatikai támogatások: számviteli rend, bizonylatok, szabályzatok, ellenőrzés, monitoring 
• Évközi beszámolók, jelentések készítésének informatikai rendszerbeli megalapozása, támogatása 
• Belső informatikai kapcsolatok megvalósítási lehetőségei és feladatai 
 
Jelentkezését leadhatja az egyes szakmai napokra és a teljes programsorozatra is. 
Egyes szakmai napok ára: 14.500 Ft + Áfa/nap 
Teljes program ára: 49.000 Ft + Áfa/teljes szakmai program 

JELENTKEZEM 

 

Felvilágosítás 

 
Perfekt Zrt. 
Budapesti Képzési Központ 
Tel.: +36 1 577 1900 
E-mail: budapest@perfekt.hu 
www.perfekt.hu/web/budapest 
https://www.facebook.com/PerfektKepzes 
 
 

Kövessen bennünket a Facebook-on is! 
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