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Oktatási 

nap 

Időtartam 

(tanóra) 
Oktatás témája 

1. nap 

2 

Bevezető 

Elmélet:  

• Költségvetési szerv alapítása, létrejöttének feltételei 

• Költségvetési szervek típusai, jogállása, a központi költségvetési 
szerv jellemzői 

• Az államháztartás jogszabályi környezete, főbb gazdálkodási 
szabályok (Áht., Ávr. és Áhsz. alapján), egyéb jogszabályok 
felsorolása. 

2 

A pénzügy-számvitel alrendszer szerepe, moduljai és elhelyezkedése a 
Forrásban. 

- A pénzügy, kötelezettségvállalás és főkönyv modulok logikai 

felépítése, kapcsolatai.  
- A pénzügy-számvitel alrendszer speciális törzseinek ismertetése 

funkció és karbantartás szempontjából 
o Főkönyvi dimenziók 
o Kontírozó törzsek 

A Forrás általános karbantartó felületének ismertetése, Forrás általános 

kezelői ismeretek. 

3 

Elmélet:  

• Költségvetés és elemi költségvetés 

• Előirányzat analitikus nyilvántartása 
• Előirányzat módosításra és átcsoportosításra vonatkozó 

gazdálkodási szabályok 
• Kincstári kapcsolat 

Előirányzatok nyilvántartásának áttekintése a FORRÁS-ban: 

- eredeti előirányzat rögzítés megtekintése, 

- módosított előirányzat rögzítése: átcsoportosítás megtekintése, 
főkönyvi feladása, 

- ellenőrző lekérdezések (szabad előirányzatok kimutatása). 

1. nap 

10:00 11:30 Oktatás 

 11:30 11:45 Szünet 

 11:45 13:00 Oktatás 

 13:00 14:00 Ebédszünet 

 14:00 15:30 Oktatás 

 15:30 15:45 Szünet 

 14:45 16:00 Oktatás 

 



 

 

Pénzügy-számvitel alapozó képzés oktatási tematika 

4 / 5 

Oktatási 

nap 

Időtartam 

(tanóra) 
Oktatás témája 

2. nap 

4 

Elmélet:  

- kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos gazdálkodási 

szabályok 
- kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartása 

 
Előzetes kötelezettségvállalások rögzítése a FORRÁS-ban: 

- kötelezettségvállalások, nyilvántartása, rögzítése a 
FORRÁS-ban. 

o fedezetbiztosítás rögzítése, 

o szerződéses kötelezettségvállalások rögzítése, 
o kötelezettségvállalásos szerződések 

egyszerűsített rögzítése,  
- szerződéses kötelezettségvállalások módosítása 

o átütemezés,  

o összegváltozás és  

o főkönyvi dimenzió változása miatt.  
- kötelezettségvállalások analitikus kimutatása. 

3 

Végleges kötelezettségvállalások, kötelezettségek  

Elmélet:  
- vertikális folyamat  

Végleges kötelezettségvállalások, kötelezettségek  
rögzítése a FORRÁS-ban: 

- belföldi, egyenes és fordított adózású számlák, 
- külföldi számlák,  
- előzetes kötelezettségvállaláshoz nem kapcsolódó 

számlák,  
- egyéb kötelezettségek rögzítése.  

- kötelezettségek kimutatása. 

1 Átutalási megbízások készítése, elektronikus utalás. 

1 

Elmélet:  

- követelések analitikus nyilvántartása 

Követelések rögzítése a FORRÁS-ban 

- belföldi vevőszámlák rögzítése,  
- egyéb követelések rögzítése.  
- követelések kimutatása 

Elmélet:  

- Adóhatósági kapcsolat: NAV online számla és 
megvalósítás a FORRÁS-ban 

2. nap 8:15 9:45 Oktatás 

 9:45 10:00 Szünet 

 10:00 12:00 Oktatás 

 12:00 13:00 Ebédszünet 

 13:00 14:30 Oktatás 

 14:30 14:45 Szünet 

 14:45 16:30 Oktatás 
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Oktatási 

nap 

Időtartam 

(tanóra) 
Oktatás témája 

 1 Banki bizonylatok: jóváírások és terhelések rögzítése. 

 
1 Kontírozás, főkönyvi feladás. 

1,5 

Elmélet:  

- hibajavítás szabályai 

Korrekciós, javítási lehetőségek: 

- Duplikálás, 
- Sztornózás, 
- Könyvelési korrekciós bizonylat,  
- Helyesbítő számla, 

- Rontottá minősítés. 

1,5 

Alapszintű, programozott kimutatások, lekérdezések 

bemutatása:  

- kötelezettségvállalás analitikus lista,  
- szállítói és vevő bizonylatok teljesítésének 

kimutatása. 
- főkönyvi kivonat, számlakarton. 
- analitika és főkönyv egyeztetése. 

3. nap 

 8:00 9:30 Oktatás 

 9:45 10:00 Szünet 

 10:00 12:15 Oktatás 

 12:15 13:15 Ebédszünet 

 


