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BEVEZETŐ 
 
 
 
 

„Adatokat, adatokat, adatokat, a téglákhoz agyagra van szükségem!” 

(Sherlock Holmes) 

 
 
 
Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Megtiszteltetésnek érzem, hogy elsőként írhatok beszámolót egy olyan szervezet 

munkájáról, mely működésének összetettségét, feladatainak sokszínűségét csak azok 

ismerik, akik benne dolgoznak. 

Beszámolóm nem hasonlít egyetlen szakmai intézmény beszámolójához sem, hiszen 

nincsenek ellátottjaink, akiknek sikerei igazolnánk munkánk eredményét, mi 

gazdálkodással foglalkozó szakemberek vagyunk, akiknek nem egy-egy intézmény 

fontos, hanem mindegyik, egyformán. 

 

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 2008. január 01-én kezdte meg 

működését. Eddig az időpontig az országban számos önkormányzat hozott létre hasonló 

szervezetet, annak érdekében, hogy a feladatainak ellátására létrehozott intézmények 

pénzügyi, számviteli rendszere egységes alapokon nyugodjon, az egységes szemlélet 

alapján olyan adatok álljanak rendelkezésre a feladatok ellátásával kapcsolatos 

döntésekhez, melyek összehasonlíthatóak, elemezhetőek.  

A Szervezet kialakításakor az egyik legfontosabb szempont számomra az volt, hogy 

rugalmasan tudjon a gazdálkodási rendszer alkalmazkodni az állandóan változó 

jogszabályi feltételekhez. Akkor még nem is lehetett sejteni, hogy ez mennyire fontos 

lesz. 

Intézményünk munkája kívülállók számára a bürokrácia netovábbja, ám a mi 

munkánknak a bürokráciához nem sok köze van, mint inkább a számviteli, könyvviteli 

elszámolások szabályosságához, az alapbizonylatok – szerződések, megállapodások, 
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megrendelések, elszámolások – jogszabályi feltételeknek való megfelelésének 

ellenőrzéséhez, a költségvetési szervekre vonatkozó sajátosságok betartása mellett a 

költségvetési gazdálkodás hatékonyságának növeléséhez. 
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A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 
 

A Gazdasági Ellátó Szervezet, mint önállóan működő és önállóan gazdálkodó 

költségvetési szerv összetett, a felelősség, és gazdálkodási feladatok megosztása 

tekintetében szoros együttműködésen alapuló költségvetési szervek közössége.  

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv felépítése az alábbi ábrával 

szemléltethető. 

 

Az ábrában kétszer szerepel a Gazdasági Ellátó Szervezet elnevezés, mely nem véletlen. 

Az önállóan működő intézmények szakmai feladatainak ellátásához szükséges gazdasági 

feladatok jelentős részét a Gazdasági Ellátó Szervezet végzi el. Azonban, mint önállóan 

gazdálkodó költségvetési szerv, a Gazdasági Ellátó Szervezet magában foglalja az 

önállóan működő intézményeket is. 

A gazdálkodási folyamatokat a nagy körben szereplő összes intézményre nézve végzi, 

ellenőrzi és irányítja. 

Saját szemléletem szerint a jó gazdasági szakember az intézményét jó, vagy rossz 

irányba is tudja vinni. A döntések az önállóan működő intézmények vezetőinek kezében 

vannak, azonban nincs olyan szakmai döntés, melyhez ne kapcsolódna pénz, vagy 

vagyon. Ezeknek a döntéseknek hozói a mi adatszolgáltatásunkból, iránymutatásunkból 

kapnak információt arra vonatkozóan, hogy az, amiről döntenek mely irányba hat az 

intézmény gazdasági, pénzügyi, vagyoni helyzetére. 

 

A Gazdasági Ellátó Szervezet munkájának hatékonyságát jelentősen korlátozhatja a nem 

kellően feladat orientált, funkcionálisan tagolt gazdasági szervezet. Ez azt jelenti, hogy 

jelentős szervezetünk munkájának elvégzésében az önállóan működő intézmények 
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gazdasági koordinátorainak szerepe. Engedjék meg, hogy egy gyakorlati példával 

magyarázzam e szerepet.  

(Az önállóan működő intézményekben jelentős készpénzforgalom bonyolódik le. A szabályozás 

szerint minden hét utolsó munkanapján el kell számolni az önállóan működő intézmény részére 

biztosított ellátmánnyal, mely a készpénzes kifizetésekhez szükséges. Ha ezt nem teszi meg 

valamely intézmény, nem tudunk heti, vagy havi zárást készíteni.) 

Ahhoz, hogy ezeket a „malőröket” elkerüljük, maximális kötelezettség tudatra van 

szükség a gazdasági koordinátorokat tekintve.  

Az országban működő legtöbb, Szervezetünkhöz hasonló intézmény munkáltatója 

minden gazdálkodási feladattal foglalkozó alkalmazottnak a rendszerben, attól 

függetlenül, hogy a munkavégzés helyszíne nem a szervezet székhelye, és az alkalmazott 

felett az önállóan működő intézmény vezetője utasítási jogkörrel rendelkezik.  

A Gazdasági Ellátó Szervezet jelenleg még utasítási jogkörrel sem rendelkezik a 

gazdasági feladatot ellátó alkalmazottak felett. A rendszer azonban így is működőképes, 

köszönhetően a koordinátorok és az intézményvezetők hozzáállásának.  

 

Maga a GESZ munkajogi formátumban 10 főt magába foglaló kis intézmény, melynek 

feladata a gazdálkodás vitele és irányítása, valamint az ellenjegyzési jogkörön keresztül 

a gazdálkodási felelősség gyakorlása. 

A Gazdasági Ellátó Szervezet, mint intézmény szervezeti felépítése az alábbi ábrával 

szemléltethető. 

 

A szervezet felépítésében a kapcsolat a legfontosabb. A GESZ felállításakor ezért volt 

szükséges, hogy egy nagy tér álljon rendelkezésre az összes alkalmazottnak, akiktől 

nincs távol a vezetői iroda sem. Szervezetünkben minden személynek egyformán fontos 

szerepe van. Az ügyintéző az, aki napi személyes kapcsolatot tart az önállóan működő 
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intézmények és a GESZ között, a munkaüggyel, számvitellel, pénzüggyel foglalkozók 

egymás munkáját segítve azonnal adhatnak a felmerülő kérdésekre válaszokat, nem kell 

irodáról irodára járni annak érdekében, hogy a kérdésekre választ kapjon a kérdező. 

Ezzel a munkavégzés hatékonysága jelentősen növelhető. A szoros munkakapcsolat az 

intézmény alkalmazottait egy „családba” fogja össze, a konfliktusok kezelése szinte 

azonnali. A közös cél, hogy feladatunkat az önállóan működő intézmények és az 

önkormányzat érdekeit szem előtt tartva végezzük, - a hatályos jogszabályok maximális 

betartása mellett, - minden másnál fontosabb. A jogszabályi tájékozottság is jelentősen 

növelhető ebben a környezetben, hiszen a kérdésekre adott válaszokból keletkező 

információ minden alkalmazott tájékozottságát növeli. 

Az, hogy a munkavégzés egy térben történik, általában zajjal jár, hiszen a telefonos 

megkeresések, a személyes megkeresések, a kérdések és válaszok mind egy térben 

zajlanak. Kicsit tetézi ezt a tényt, hogy a Csenki Imre Művészeti Iskolában még nyári 

szünet sincs, a pedagógusok többsége ilyenkor is készíti a tanulókat felvételire, vizsgára, 

szereplésre, és táborok is vannak. Azonban ezt az „általános alapzajt” is megszokták az 

alkalmazottak.  

A gazdálkodási feladatok ellátásában a munkafázisok egymás utáni rendje az egyik 

legfontosabb ahhoz, hogy a folyamatba épített ellenőrzési rendszer hatékonyan 

működjön, ne maradjon ki egyetlen munkafázis sem, amit garantál a jogszabályi 

tájékozottság, és a közvetlen munkakapcsolat. 

Mint a Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója, munkám sikere az alkalmazottak 

munkájának eredménye, az általuk végzett munka szabályossága az én munkám 

eredménye.  

Az Önkormányzathoz benyújtott vezetői pályázatomban célul tűztem ki azt, hogy a 

Gazdasági Ellátó Szervezetnél dolgozni dicsőség lesz az alkalmazottaknak.  

Mára elértem e célt, hisz bátran állíthatom, hogy a Szervezetnél dolgozók a jogszabályi 

tájékozottságban, a technika alkalmazásában élen járó gazdálkodási szakemberekké 

váltak.  
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A GAZDÁLKODÁS IRÁNYÍTÁSA 
A gazdálkodás irányítása kifejezéssel óvatosan kell bánni, hiszen olyan irányítás ez, mely 

inkább a meggyőzesen alapul. Az önállóan működő intézmények vezetőinek ugyanúgy 

fontos, hogy a meglévő pénzeszközök hatékony felhasználása mellett, a szakmai 

feladatok ellátásához szükséges feltételeket – mind személyi, tárgyi feltételek – meg 

tudják teremteni, annak ellenére, hogy ezek a pénzeszközök évről évre kevesebbnek 

tűnnek.  

A költségvetés tervezését nevezhetjük az éves gazdálkodás kezdetének, melynek 

megtervezése széleskörű információs igényekkel jár. A költségvetés tervezésekor 

figyelembe kell vennünk minden olyan tényt, és az év folyamán bekövetkező eseményt, 

mely az adott intézmény gazdálkodási lehetőségeire hatással van, vagy lesz.  

A költségvetés megtervezéséhez tudnunk kell minden olyan jogszabályt, mely kiadást 

eredményezhet, vagy bevételt jelenthet.  

A tervezéshez figyelembe kell vennünk minden kockázati tényezőt is, hogy azt a 

keretszám kialakításánál a városgazdálkodási irodának jelezni tudjuk. Ez a munka 

alapozza meg az intézmények egész évi szakmai és működtetési lehetőségeit. 

A költségvetés elkészítése az együttműködési megállapodásban foglaltakkal ellentétben 

a Gazdasági Ellátó Szervezet feladatává vált. Ez az eltérés a megállapodástól kedvezőbb 

mind az intézmények, mind a Gazdasági Ellátó Szervezet tekintetében. Bár óriási 

munkamennyiség az, amit ekkor el kell látni, de az előirányzat felhasználási terv, a 

likviditási terv elkészítése, az intézmények előirányzatai tartalmának részletes ismerete 

megalapozottabbá teszi az információszolgáltatásunkat.  

A gazdálkodás tényleges irányítása a szabályozási rendszer alapján valósul meg, mely 

minden esetben a GESZ ellenőrzési jogát és a felelősség vállalását tartalmazza. 

A felelősség nagy, hiszen a gazdálkodás felelőssége ugyan az önállóan működő 

intézmény vezetőjéé, azonban a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok szerint csak 

akkor vonható felelősségre, ha az ellenjegyzés megtagadása után kötelezi az ellenjegyzőt 

az ellenjegyzésre.  

Tehát intézményünknek mindenképpen jeleznie kell, ha az intézmény által megkötendő 

szerződésben olyan elemeket találunk, mely az intézmény részére nem előnyös, vagy 

jelentős kockázattal jár, ha a vállalt kötelezettség túllépi az előirányzat összegét, ha a 
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jogszabályok lehetőséget nyújtanak más megoldásra is egy adott probléma megoldását 

illetőn, mint ami aktuálisan felmerült. 

Működésük kezdetekor még nagyon sok esetben előfordult, hogy a megszokott 

eljáráshoz híven, az önállóan működő intézmények vezetői a városgazdálkodási 

irodához fordultak közvetlenül kérdésekkel.  

 

 

JOGSZÁLYOK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA A SZERVEZET 
MUNKAVÉGZÉSÉRE 

 

Intézményünk működésének kezdetén még nem is sejtettük, hogy az államháztartási 

reform következtében a feladatunk elvégzéséhez szükséges jogszabályok ilyen gyökeres 

változtatáson mennek keresztül. 

Az első év, 2008 a kialakítás évének indult, de a decemberben elfogadott „A költségvetési 

szervek jogállásáról és gazdálkodásáról” szóló 2008. évi CV. törvény, valamint az új 

szakfeladatrend a számvitel újraszervezését tette szükségessé.  

Intézményünk első alapító okirata szerint 35 szakfeladaton számolta el az intézmények 

bevételeit és kiadásait. 2010. január 01-től 91 szakfeladaton, 114db 7-es főkönyvi 

számlán (szervezeti egységen) kell a kiadásokat elszámolnunk. Ez a jelentős feladat 

növekedés a számviteli elszámolási rend teljes átalakítását tette szükségessé. 

Az állami vezetők eddig nem igazán tulajdonítottak jelentőséget annak a ténynek, hogy 

az államháztartás alrendszereiben a feladatok ellátásához szükséges és elégséges 

pénzmennyiség valóban a feladat „bekerülési költségét” mutassa, a bevételben 

halmozódás fordulhatott elő, nem volt tisztázott, hogy mely kiadásoknak fedezetéül 

szolgált a támogatás, és pénzeszköz átvétel, hogy az állami feladat ellátások 

szakfeladatain elszámolt kiadások valóban milyen adatokat tartalmaztak.  

Ez a számviteli, könyvviteli elszámolások rendjének „egyszerűsített” módja miatt 

alakulhatott így. A költségvetési szervek gazdálkodásában csak egyes feladatok és 

szolgáltatások esetében kellett önköltséget kimutatni. Ilyen csak a működési bevételek 

tekintetében történt.  
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A piaci szereplők (Zrt, Nyrt, Kft, stb) saját, jól felfogott érdeke, hogy az egyes szervezeti 

egységeikre, az ott végrehajtott munkafolyamatok bekerülési költségét pontosan meg 

tudják határozni. Eddig az állam erre nem fordított kellő figyelmet.  

A jogszabályból csak egyetlen szót kellett törölni ahhoz, hogy minden 

szolgáltatásnyújtás, termékértékesítés tekintetében szükséges legyen az önköltség 

meghatározása.  

Az állami feladatok legnagyobb része szolgáltatás jellegű feladat, ezért 2010. január 01-

től kezdődően az elszámolásokban érvényesülnie kell az előbbiekben leírt személetnek. 

A feladatok ellátását szervezeti egységekre lebontva, minden szakfeladaton külön-külön 

a valós bekerülési költséget kell szerepeltetni, az ehhez szükséges bevételeket 

támogatási formánként is el kell különíteni.  

Feladataink tehát jelentősen megnövekedtek, az állami információs igény ilyen gyökeres 

átalakítása miatt. A rendelkezésre álló erőforrásokkal kellett megoldani a munka ilyen 

nagymértékű növekedését. Ezt a számviteli elszámolások rendjének átalakításával 

lehetett elérni, a kialakított rendszeren azonban változtatni nem kellett. A gazdálkodási 

feladatok ellátása a GESZ esetében olyan rugalmasnak mutatkozott, hogy még ilyen 

jelentős mértékű jogszabályi változtatás sem adott okot az átszervezésre. 

A munkánkhoz alkalmazott elszámolási módszerek kidolgozását a költségvetés 

számszaki elkészítésével egyidejűleg kellett elvégezni.  

A módszereket az önköltség számítási szabályzat tartalmazza, melyet intézményünk 

honlapján közzétettünk.  

 

A rengeteg munka után, mikor már úgy éreznénk, a nehezén túl vagyunk, újabb 

jogszabályi változások tömkelege vár ránk. Az eddigi munkánk alapját képző 

jogszabályok hatályon kívül helyezésével, várhatóan újabb változtatásokkal kell 

szembenéznünk talán már holnap is. 

Abban a gazdálkodással foglalkozók csak reménykednek, hogy egyszer végre legalább 

egy vagy két évig érintetlenek maradnak a számunkra legfontosabb jogszabályok. 

A szabályzatok aktualizálását a jogszabályokhoz igazodva rendszeresen el kell végezni. 

Ez egy állandó feladat. 
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TÖBBLETFELADATOK 
 

Intézményünk 2009. július 01-től vállalta a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 

gazdálkodási feladatainak ellátását is.  

A Társulás akkor ugyanúgy a Gazdasági Ellátó Szervezet önállóan működő költségvetési 

szerveként került be a rendszerbe, mint bármelyik másik önkormányzati intézmény. A 

jogszabályok változásai azonban a Társulást is nagyban érintették. A Társulásra 

vonatkozó gazdálkodási jogszabályok szerint az önállón működő és önállóan gazdálkodó 

költségvetési szervekre vonatkozó előírásokat kell használni, azonban az önkormányzati 

költségvetésben és beszámolókban külön kell szerepeltetni.  

E változás szerint a Társulásnak külön törzsszámon kell a számviteli elszámolásokat 

megtennünk.  

Intézményünk vállalt feladatáért a Társulástól - átvett pénzeszközként - támogatást kap.  

E többletfeladat nem a könyvelési tételek számának növekedésében jelentkezik 

leginkább, hanem az egyéb ügyviteli, nyilvántartási adatszolgáltatási feladatok 

növekedtek meg. Az átvett pénzeszközből azok az alkalmazottak részesülnek év végén, 

akik e munkában részt vesznek.  

 

 

AZ ALKALMAZOTTAK TOVÁBBKÉPZÉSE, FEJLESZTÉSE 
 

Az intézmény alkalmazottainak rendszeres továbbképzése a munkavégzés egyik 

legfontosabb feltétele.  

A mérlegképes könyvelői végzettséggel rendelkező alkalmazottaknak minden évben 

részt kell venniük kötelező továbbképzésen, ez a beszámolók aláírásának feltétele. 

Azonban a jogszabályi változások az év egészében befolyásolhatják munkánkat, ezért 

olyan továbbképzéseken, melyeket eseti jelleggel hirdetnek meg, forráshiány miatt nincs 

lehetőség minden alkalmazottnak a részvételre. Az ilyen továbbképzéseken az igazgató 

és a gazdaságvezető vesz részt. E továbbképzések szükségesek még akkor is, ha a 

jogszabályokat ismerjük. Itt kaphatunk kérdéseinkre érdemi választ, tájékozódhatunk a 

különböző jogszabályok összefüggéseiről. 
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A piac palettáján sok hasonló témában tartandó továbbképzés szerepel, de célszerű 

kiválasztani azt, ahonnan első kézből kapott információkkal bővíthetjük tudásunkat. Az 

e területen szerzett tapasztalataink igazolják azt, hogy „kidobott” pénz, ha nem oda 

megyünk, ahol tud is valamit az előadó. Esetenként előfordult, hogy többet tudtunk az 

adott témáról, mint aki az előadást tartotta. Három-négy próbálkozás után, azonban 

mégis megtaláltuk a nekünk megfelelőt. Az előadásokat olyan szakember tartja, aki 

tevékenyen részt vesz a gazdálkodási jogszabályok tervezetének előkészítésében.  

Más szempontból is hasznos, hogy e továbbképzéseken megismerkedhetünk más, 

hasonló feladatot végző szervezetek képviselőivel, akikkel kapcsolatot tarthatunk fent a 

továbbiakban. Itt ismerkedhetünk meg a beszélgetések folyamán olyan integrált 

gazdálkodási rendszereket alkalmazó szakmabeli társainkkal, akik érdemi információval 

tudnak szolgálni e rendszerekről. 

Intézményünknek érdeke, hogy az önállóan működő intézmények gazdasági 

koordinátorai is tájékozódjanak a változásokról, mind a jogszabályok, valamint azok 

munkánkra gyakorolt hatásait illetően. 

A GESZ alkalmazottainak tájékoztatásával egyidejűleg a koordinátorokat, és az 

intézmény vezetőket is meghívjuk, a változásokkal kapcsolatos tájékoztatókra, 

előadásokra akik rendszeresen megtisztelnek bennünket részvételükkel.  

A gazdálkodásra vonatozó jogszabályok ismerete ugyanúgy fontos az 

intézményvezetőknek is, hiszen az Ámr. 162.§-ának (1) bekezdése alapján a 

költségvetési szervek vezetőinek kötelező részt venni kétévente a belső kontroll 

témakörben tartott továbbképzésen, az első ilyen alkalom számukra 2011 lesz.  

A belső kontroll továbbképzésen ez évben csak a Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója 

és gazdasági vezetője vesz részt. 

 

AZ ELLENŐRZÉSEK TAPASZTALATAI 
 

A szabályzatok közül majdnem elsőként a Folyamatba épített, előzetes, utólagos és 

vezetői ellenőrzés szabályzata készült el, hiszen e szabályzat elkészítésekor egy-egy 

bizonylat útját végig kell gondolni, meghatározni, mely pontokon szükséges az 

ellenőrzés, mi a keletkező dokumentum, ki a felelős a szabályosságért egy-egy ponton. 

Az előzetes ellenőrzés elsősorban a kötelezettség vállalások esetében szükséges, 
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kifejezetten a szerződések, munkaszerződések, megállapodások tekintetében. Ha a 

dokumentum már aláírásra került, akkor már nem orvosolható sok felmerülő probléma, 

a módosítás sokszor lehetetlennek tűnik. A jogszabály ezért írja elő, hogy elsőként a 

kötelezettségvállalásokat ellenjegyezni szükséges, mely ellenjegyzés tartalmi jelentése; 

„A kötelezettségvállalás a jogszabályoknak és belső szabályzatnak megfelel, a vállalt 

kötelezettség fedezete rendelkezésre áll.”Kötelezettség csak ez után vállalható.  

Tapasztalataim szerint az intézmény vezetők többsége eleinte idegenkedett attól a 

gondolattól, hogy „majd a GESZ mondja meg, szerződést köthet-e vagy sem”. Mára e 

gondolattal megbarátkoztak a vezetők, és belátták, belátják, hogy ez az előírás az Ő 

védelmüket szolgálja. 

A könyvelésben résztvevő bizonylatok körének ellenőrzése során feltárt hiányosságokat, 

problémákat minden esetben közösen, az adott intézmény vezetőjével, gazdasági 

koordinátorával együtt beszéltük meg. Az ellenőrzésről készített pozitív, vagy negatív 

tapasztalataimat, a probléma megoldására tett javaslataimat írásban is közöltem az 

érintett intézmény vezetőjével. Ez célszerű azért is, mert a gazdasági dolgozók 

munkájának minősítését az önállóan működő intézményekben jelentősen segíti. 

Működésünk két éve folyamán az önkormányzat által belső ellenőrzéssel megbízott 

Szenczi Divizor Kft többször is végzett ellenőrzést. Az ellenőrzések során jelentős hibát 

nem, csak apróbb hibákat találtak, melyekre azonnal tudtunk intézkedéseket hozni. A 

feltárt hiányosság tehát még az ellenőrzés folytatása közben pótlásra került. A Gazdasági 

Ellátó Szervezet szabályzatai jogszabályi feltételeknek való megfelelése, a működés 

szabályszerűségének vizsgálata esetén egyetlen hiányosságként az merült fel, hogy az 

intézmények GESZ-hez leadott aláírás bejelentőin nem szerepelt a gazdálkodási jogkört 

gyakorló személy neve és aláírás mintája mellett, a munkaköre. Ezt, - kérve az 

intézményeket a hiánypótlásra, - azonnal orvosoltuk. A jegyzőkönyvet beszámolómhoz 

mellékelem. 

A könyvelésre került bizonylatokat tételesen, egyenként szükséges utólagosan is 

ellenőrizni, hogy az esetleges hibákat javítani tudjuk. Az ellenőrzést e téren a gazdasági 

vezető és az igazgató is ellátja, hiszen egy személynek ez nagyon sok munkát jelentene. 

Hiba természetesen előfordul, munkánk kezdetén több, - a berögzült könyvelési 

szokások miatt, - mára már jóval kevesebb számban. Hiba mindig lesz, de az a fontos, 

hogy az ellenőrzés feltárja, és ki legyen javítva. természetesen az alkalmazottak 

munkájának minősítésénél a hibás könyvelési tételek száma lényeges szempont. 
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A JÖVŐ ÚTJAI 

AZ INTEGRÁLT SZÁMVITELI RENDSZER BEVEZETÉSÉNEK 
LEHETŐSÉGEI 

 

A Gazdasági Ellátó Szervezet felállításáról készült koncepció szerint mind a létszám, 

mind a rendszer feltétele az integrált gazdálkodási rendszer bevezetése.  

Ennek hiányában az alkalmazottaknak jelentős többletmunkát kell végezni szinte az év egészében, 

ami miatt a szabadságok kiadása, az esetleg betegségből eredő munkaerőhiány határidős 

feladataink elvégzését nagyon megnehezíti. 

 

Városunk számviteli szakemberei közül kevés azok száma, akik ilyen rendszereket 

ismernek, sokan csak hallottak róla, és nem tudják elképzelni sem, mit is jelenthet. Az 

integrált számviteli rendszer nem csak a számítógépek egymás közötti kapcsolatát 

jelneti, ennél jóval többet jelent. Ilyen integrált rendszereket használnak a piaci 

szereplők már sok éve, hiszen nekik gazdasági érdekük, hogy napra kész, pontos 

adatokat kapjanak, akár óránként üzleteik, üzemeik pénzügyi, gazdasági helyzetéről, 

döntéseikhez. E rendszereket – hála a piaci szereplőknek – már évek óta használják a 

költségvetési szervek is, egyre többen ismerik fel az egyszerűbb, átláthatóbb, 

széleskörűbb felhasználás lehetőségét. A költségvetési szervek ilyen mértékű igényeinek 

kielégítésére sok szoftvergyártó kezdett el foglalkozni e rendszerek kidolgozásával.  

A régi Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Központja is pályázatot írt ki ilyen 

rendszer elkészítésére, mely még a kísérleti használók szerint nagyon „gyerekcipőben” 

jár.  

Bár a Kincstár elszámolási rendjében a (KGR-KTR) költségvetés tervezési rendszer 

alkalmazása 2011-től várhatóan életbe lép, valamint a KGR web alapú beszámoló 

készítésének kísérleti alkalmazását a félévi beszámoló elkészítésekor teszteltük, a KGR 

rendszerhez kapcsolódó (IKM-FI) intézményi könyvelési modul alkalmazásával 

kapcsolatban a tesztelők nagyon sok problémával szembesülnek. Ez a rendszer még pár 

évig nem lesz használható állapotban. Jelenleg a Forrás SQL használatos még, aminek 

ugyancsak vannak alkalmazási problémái.  

 

Sok éve visszatérő problémát jelent számunkra is a kötelezettségvállalás nyilvántartási 

rendszer teljessé tétele. Jelenleg több nyilvántartás adatainak összevonása alapján 
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tudjuk megállapítani a kötelezettség vállalások állományát, hatását a következő évekre. 

Ez a rendszer nem igazán optimális, azonban vannak olyan számviteli rendszerek, 

melyek minden téren alkalmasak a probléma megoldására, sőt kiváltható velük sok, 

egyébként az intézmények gazdálkodási feladataihoz használt szoftver, melyek 

jogszabályi nyomon-követéséért nem kevés pénzt áldoznak intézményeink.  

Első ilyen működő rendszerként a szolnoki Intézményszolgálat Zalaszám Kft által 

gyártott Organ P szoftvert volt szerencsém megismerni. Azonban ennek a szoftvernek is 

problémája a kötelezettségvállalás nyilvántartása, valamint az a tény, hogy a Gazdasági 

Ellátó Szervezet esetében létrehozott működtetési, nyilvántartási rendszernek nem 

felelt meg a szoftver. A program módosítása viszont nagyon sokba kerül. 

Hosszadalmas keresés után a Computrend Kft CT Ecostat rendszerét tartottam a 

legalkalmasabbnak arra, hogy esetleg alkalmazható legyen, hiszen a Magyar 

Államkincstártól kezdődően jelenleg nagyon sok minisztérium, önkormányzat, 

önkormányzati kincstár, gazdasági szervezetek, kórházak használják ezt az integrált 

számviteli rendszert. Az egyedüli fejlesztés, mely alkalmas ahhoz, hogy az önállóan 

működő intézményeket külön tudja kezelni, és alkalmas arra, hogy több önállóan 

gazdálkodó intézmény gazdálkodása is elkülönüljön egymástól.  

A Kft-vel felvettem kapcsolatot, melynek eredményeként július 19-én 10 órai kezdettel 

ingyenes szoftver bemutatót tartott a Kft három képviselője, mely bemutatóra minden 

intézmény vezetőjét, gazdasági dolgozóit, élelmezés vezetőit és az önkormányzat 

városgazdálkodási irodájának vezetőjét is meghívtuk. A rendszer minden modulját 

részletesen megismerhettük, a rendszer olyan adatszolgáltatásra képes, melyhez 

ugyanilyen részletezettségben nem tudunk hozzájutni. Alkalmas az étkeztetés 

nyilvántartására, az étkezési menük előállítására, a szükséges nyersanyag, és készétel 

tápértékének meghatározására, a számlák pénztári és otp-s kezelésére. Kompatibilis a 

jelenleg használt átutalási rendszerrel, azokból közvetlen adatokat tud átvenni, alkalmas 

a kötelezettségvállalások nyilvántartására, külön intézményenként és azok szervezeti 

egységeiként, a K11 beszámolási rendszerrel, a KGR rendszerrel kompatibilis, külön 

információs modullal rendelkezik a vezetői információs igényeket illetően, azonnal 

készíti az adatokból akár diagramszerűen a szükséges információt, stb.  

Ez az integrált számviteli rendszer olyan adatszolgáltatást tud biztosítani mind az 

önkormányzat, mind az intézmények részére, mely adatszolgáltatásra a jelenlegi 
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nyilvántartási rendszerből nem vagyunk képesek, hisz egy ilyen rendszert nem lehet 

még sok más különálló szoftverrel sem helyettesíteni. 

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez az integrált rendszer bevezetésre 

kerülhessen a közeljövőben, akár 2011. januártól is.  

 

ÖSSZEGZÉS 
 

A Gazdasági Ellátó Szervezet által ellátott feladatok tehát színesek, sokrétűek, a munka 

változatosságát a jogszabályok, az információs igények változása biztosítja, és ez a 

mozgató rugója annak is, hogy a fejlődés bekövetkezzen. 

A továbbképzések biztosítják a munka minőségét, a technikai alkalmazások pedig 

munkamennyiség növekedését válthatják ki. 

Az állami költségvetési gazdálkodás előtérbe került országunkban. Hallani híreket 

gazdasági bűncselekményekről, és úgy gondoljuk, velünk ilyen soha nem fordulhat elő, 

pedig ehhez elegendő egy olyan utasítás, melynek nem lenne szabad megtörténnie, egy 

olyan szerződés aláírása, melyet nem olvastunk el, és a „hűtlen kezelés” cselekményét 

tartalmazhatja, stb.  

Az ellenőrzések hiánya, a jogszabályoknak nem megfelelő munkavégzés, (pl. szigorú 

számadás alá vont bizonylatok megőrzési idejének be nem tartása) a számviteli 

fegyelem megsértését jelenti. A számviteli fegyelem megsértése bűncselekményét 

megfogalmazó Btk. 289.§-a 1992. április 01-én lépett hatályba a következő 

normaszöveggel: „Aki a számvitelről szóló törvényben vagy a felhatalmazásán alapuló 

jogszabályokban előírt a) beszámolási, könyvvezetési vagy egyéb kötelezettségét, b) 

bizonylati fegyelmet megszegi, és ezzel a vagyoni helyzetének áttekintését, illetve 

ellenőrzését meghiúsítja, vagy megnehezíti, vétséget követ el, és két évig terjedő 

szabadságvesztéssel büntetendő.” 

A mi munkánk felelőssége tehát nem egyszerű, ellenőrzések, ellenőrzések és újra csak 

ellenőrzések szükségesek ahhoz, hogy minden hiányosság orvosolható legyen.  

Sok számviteli szakember fél az ellenőrzésektől. Mi nem félünk, szinte várjuk, hogy 

jöjjenek, mert az általuk feltárt esetleges hibák a mi javunkat szolgálják, hisz az 

ellenőrzés célja nem csak a hiányosságok feltárása, hanem a megoldásra tett javaslatok 

megtétele is.  
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Ahhoz hogy ezt a mások szemében csak irodainak nevezett munkát végezze valaki, 

fejlett logikai érzékre, állandó önképzésre, tanulási hajlandóságra, technikai tudásra és 

képzésre kell alkalmasnak lennie, egyébként alkalmatlan. Nem elég a főiskolai diploma, 

vagy a mérlegképes könyvelői végzettség, ha nincs hajlandóság, vagy logikai érzék, 

hiszen a jogszabályok változása szinte mindennapos, amiknek alkalmazását a gyakorlati 

munkavégzésben érvényesíteni kell. Minimum elvárás az alkalmazottaktól, a titoktartási 

fegyelem, aminek megszegése ugyancsak súlyos szankciókkal jár. 

 

Engedjék meg, hogy újra megköszönjem, hogy tájékoztathattam Önöket a szervezet 

munkájáról. Remélem, hogy a leírtak alapján kicsit belülről tudtam megmutatni az 

egyébként látványosnak nem mondható, de színes, tevékeny, és felelősséggel terhelt 

munkánkat. 

 

     Tisztelettel: 

 

       Pusztainé Nádházi Ibolya 
        igazgató 
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