
Az éves költségvetési beszámoló összeállításának kiemelt kérdései  
Videókonferencia 

Lukács László ITM Költségvetési Főosztály intézményfelügyeleti munkatársának 

előadásában 

 

Képzésünket ajánljuk valamennyi költségvetési szerv gazdasági, pénzügyi és számviteli 

vezetője, munkatársa részére. Teljeskörűen, gyakorlati példákkal alátámasztva készítjük 

fel Önöket a beszámoló összeállítására, a könyvviteli zárlat munkafázisaira, továbbá a 

következő évi nyitási feladatokra. Képzésünkön számos esettanulmány is bemutatásra 

kerül. 

 

Miben segít a képzés: 

A beszámoló, mint a tájékoztatás eszköze 

 Beszámolási kötelezettség általános szabályai 

 Éves költségvetési beszámoló készítési kötelezettség 

 Időközi jelentéstételi kötelezettség 

Év közi (havi és negyedéves) zárlatok főbb feladatai 

A könyvviteli zárlat főbb munkafázisai és a beszámoló (kiemelten mérleg és 

eredménykimutatás) összeállításának folyamata 

Évközi könyvelés teljessé tétele pl.: 

 függő tételek kitisztázása 

 időbeli elhatárolások elszámolása 

 leltáreltérésekkel összefüggő elszámolások 

 eszközök és források fordulónapi értékelése (értékvesztés, terven felüli 

értékcsökkenés, selejtezés, év végi devizás értékelés stb.) 

 átsorolások 

 stb. 

Eredményszámlák zárása és eredménykimutatás összeállítása 

Mérlegszámlák zárása és a mérleg összeállítása 

A beszámoló egyéb űrlapjainak elkészítése során felmerülő leggyakoribb hibák 

A következő költségvetési év könyvviteli nyitásával kapcsolatos legfontosabb feladatok 

Esettanulmányok 

 

Tartalma: 195 perc videó előadás a fenti tematika szerint, valamint oktatási segédanyag 

prezentáció. 

 

Előadó(k):  Lukács László, ITM Költségvetési Főosztály intézményfelügyeleti referens, 

vezető-kormánytanácsos munkatársa 

 

Konzultációs lehetőség a képzéshez kapcsolódóan: 

A képzéssel kapcsolatban felmerült konzultációs kérdéseiket e-mailben várjuk: 

jelentkezes@konferenciaszervezo.hu e-mail címre.  

A kérdések és válaszok feltöltésre kerülnek a videó konferencia felületére vagy kérés esetén 

megküldésre kerülnek a konzultációt kérő által megadott elektronikus elérhetőségre. 

 

Videókonferencia díja:  24.900,- Ft + ÁFA (27%) / fő Alap csomag 4 hét hozzáféréssel 

    34.900,- Ft + ÁFA (27%) /fő Extra csomag 12 hét hozzáféréssel 

 

ÖRÖKBÉRLET éves tagsággal: INGYENES Bővebben: ITT 

Gazdálkodási – Pénzügyi – Adózási Digitális Szakmai Tudástár 

előfizetők számára: INGYENES Bővebben: ITT 

mailto:jelentkezes@konferenciaszervezo.hu
https://konferenciaszervezo.hu/orokberlet/
https://konferenciaszervezo.hu/gazdalkodasi-penzugyi-adozasi-digitalis-szakmai-tudastar/


Több mint 30% kedvezmény érhető el 3+1 és 5+1 alkalmas (+1 

alkalom grátisz) hibrid bérleteinkkel Bővebben: ITT  

 

Az elérhető kedvezményekről bővebben: 

Korlátlan képzés bérlet ÖRÖKBÉRLET éves szervezeti tagsággal:  

 Díjmentes részvételi lehetőség évente 100+ tantermi képzésen (Bp. belváros, 1 fő/képzés); 

 Azonnali, korlátlan hozzáférés teljes digitális szakmai tudástárunkhoz: 120+ téma évente; 

 Aktuális, folyamatosan bővülő tartalom, páratlanul széles elérhető témakörök: 

o Gazdálkodás – Pénzügy – Adó – Számvitel 

o HR – Bér – TB – Munkajog 

o Igazgatás – Hatóság – Jog – Szervezeti működés 

o Belső ellenőrzés – Belsőkontroll 

 Az ÖRÖKBÉRLET érvényessége a kiállítástól számított 12 hónap (nem naptári évhez 

kötött). 

 ÖRÖKBÉRLET 12 havi tagsággal több mint 5.900.000 forint értékben kapnak képzési 

tartalmat, havi 1 képzés (nettó 33.315 Ft/hó) áráért! 

Bővebb információk ITT. 

 

Több mint 30% kedvezmény érhető el 3+1 és 5+1 alkalmas (+1 alkalom grátisz) Hibrid 

bérleteinkkel. 

Bővebb információk ITT. 

 

A videókonferencia anyaga (videók, prezentáció) egy internet alapú zárt felületen érhető el. A 

megtekintéshez Önnek internet kapcsolatra van szüksége. A videóképzés teljes anyaga felvétel, 

nem élő konferencia. A videókonferencia teljes anyaga Alap csomag esetén 4 héten át; Extra 

csomag esetén 12 héten át korlátlanul elérhető a felhasználó számára. Ez idő alatt Ön korlátlan 

számban megtekintheti a képzést. 

A belépéshez szükséges adatokat a megrendelő lapon megadott e-mail címre juttatjuk el Önnek a 

videó képzés díjának kiegyenlítését követő 24 órán belül. 

A képzés teljes anyaga szerzői jogvédelem alatt áll. A megvásárolt videókonferencia hozzáférés 

csak a megrendelő által megadott felhasználókat illeti meg. A felhasználó részére megküldött 

hozzáférési kódokkal maximum két eszközről lehet bejelentkezni. A videó, illetve a hozzáférési 

kódok nem másolhatók, nem oszthatók meg és semmilyen egyéb módon nem terjeszthetők. 

  

Megrendelés:   

 Elektronikus regisztrációval a https://konferenciaszervezo.hu/ oldalon közvetlenül, vagy  

 a honlapunkról letölthető jelentkezési lap elküldésével (e-mail: 

jelentkezes@konferenciaszervezo.hu)   

 

A megrendelést e-mailben igazoljuk vissza. A jelentkezés, fizetési kötelezettséget von maga után. 

Kérjük, hogy a részvételi díjat a jelentkezés visszaigazoló mellékleteként küldött díjbekérő 

alapján, a díjbekérő egyedi azonosító számára való hivatkozással utalja. A díjbekérő 

kiegyenlítését követően pénzügyi teljesítést már nem igénylő számlát küldünk.  

 

Elérhetőségeink: 

Konferenciaszervező Tudásmenedzsment Kft.  

Telefon: +36 (30) 195 – 2826  

Konferenciaszervezo.hu  

E-Mail: jelentkezes@konferenciaszervezo.hu 

Székhely / Levelezési cím: 2112 Veresegyház, Százszorszép utca 7. A. ép.  
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