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PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLY 

 

A Pénzügyi Főosztály feladatai 

 

a) a költségvetés tervezésével, az előirányzat felhasználását, és az intézményi hatáskörbe tartozó 
előirányzat-módosítással kapcsolatos feladatokat,  

b) a költségvetésben megtervezett bevételek beszedésével, a kiadások teljesítésével kapcsolatos 
operatív feladatokat, a pénzgazdálkodással, a bankszámla-kezeléssel és házipénztár-kezeléssel 
kapcsolatos feladatokat,  

c) üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel kapcsolatos feladatokat,  

d) beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával kapcsolatos feladatokat, 

 e) a munkaerővel való gazdálkodás pénzügyi feladatait,  

f) a könyvvezetéssel, a beszámolással ás év közben a gazdálkodással kapcsolatos tájékoztatók 
adatszolgáltatások elkészítését,  

g) a FEUVE-i kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat.  

Osztályok feladatai tekintetében 

(1) Főosztályvezetői közvetlen irányítás alá tartozok  

. a) Figyelemmel kíséri a költségvetési kiadások ás bevételek alakulását, különös tekintettel  az 
előirányzatok felhasználásával kapcsolatban, ás előkészíti a likviditási tervet.  

b) Elemzi a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos folyamatokat javaslatot készít a hatékony 
gazdálkodás megvalósítása érdekében  

c) Biztosítja az állami adóhatóság útján teljesítendő befizetési kötelezettségek bevallását és befizetését. 
A bevallott és befizetett adókról ás járulékokról analitikus nyilvántartást vezet.  

c) Figyelemmel kíséri a kormányhivatal adófolyószámlák egyenlegeinek alakulását, amit a NAV által 
megküldött folyószámla kivonattal egyeztet az esetleges eltérések okát megállapítja es azt helyesbíti . 

e) Kapcsolatot tart az Alapok kifizetéseivel kapcsolatos adó- és járulékbevallás egyeztetése érdekében 
biztosítja az egyeztetéshez szükséges adófolyószámla kivonatok megküldését 

f) Koordinálja a költségvetés tervezésével és a végrehajtás figyelemmel kísérésével kapcsolatos 
feladatokat. Elkészíti a kincstári és az elemi intézményi költségvetést a Pénzügyi Főosztályvezető 
irányítása mellett, az irányító szerv által meghatározott időre és tartalommal.  



g) Elkészíti a Kormányhivatal beruházási tervét, valamint annak végrehajtásáról szóló éves jelentést.  

h) Elkészíti a közzéteendő adatokkal kapcsolatos jelentést (Üvegzseb), gondoskodik annak 
megküldéséről az Informatikai Főosztály, valamint az irányító szerv részére.  

i) A kincstári körbe tartozó központi költségvetési szervek tartozásállományáról szóló jelentést az új 
Áhtvr. 4. sz. mellékletének megfelelő adattartalommal a tárgyhó 25. napi állapotának megfelelően a 
tárgyhó 30. napjáig kell a Kincstár részére elektronikus úton eljuttatni.  

j) Ellátja a Pénzügyi Főosztály iratkezelési, irattárazási, postázási feladatait.  

k) Koordinálja a Pénzügyi Főosztály feladatainak ellátását a főosztályvezető utasítása alapján. Ennek 
keretében figyelemmel kíséri a Pénzügyi Főosztály tekintetében a határidős feladatok végrehajtását.  

l) Közreműködik a Pénzügyi Főosztály által készítendő szabályzatok elkészítésében.  

(2) Pénzügyi Osztály  

a) Elősegíti a költségvetés tervezésével, és a végrehajtás figyelemmel kísérésével kapcsolatos 
feladatokat. 

b) Ellátja a Kormányhivatal tekintetében az előirányzat-gazdálkodással kapcsolatos feladatokat. Az 
osztály feladata az előirányzat-felhasználási terv legalább havi bontásban való elkészítése, és 
aktualizálása.  

c) Előkészíti a kormánymegbízott hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítási javaslatokat, valamint a 
Számviteli Osztállyal egyeztetett módon előterjeszti a gazdasági vezető felé a szükséges fejezeti 
hatáskörű előirányzat-módosítási javaslatokat. A hivatal pótköltségvetési szükségletét a fejezeti 
hatáskörbe tartozó előirányzat-módosítási, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igényét kellően 
megalapozott indokolással együtt benyújtja.  

d) A Magyar Államkincstárnál átvezetteti az intézményi hatáskörű előirányzat-módosításokat.  

e) Az előirányzat-módosítások jóváhagyását követően a főkönyvi könyvelésben rögzíti azokat. Havonta 
egyezteti a főkönyvi könyvelés es a Magyar Államkincstár által közölt adatokat az előirányzatok 
tekintetében  

f) Figyelemmel kíséri a költségvetési kiadások és bevételek alakulását különös tekintettel az 
előirányzatok felhasználásával kapcsolatban, és előkészíti a likviditási tervet. 

g) Vezeti az illetmény-gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartásokat, tartja a kapcsolatot az 
illetményszámfejtést végző Magyar Államkincstárral. Gondoskodik az intézményi kifizetések 
számfejtésérők  

h) Ellátja a nem rendszeres személyi juttatásokkal kapcsolatos számfejtési feladatokat. A Központosított 
Illetményszámfejtő Rendszer (KIR) nem rendszeres ágával számfejti, illetve rögzíti az egyes nem 
rendszeres juttatásokat, a külső személyi juttatások közül a megbízási díjakat, valamint a természetbeni 
juttatásokat.  

i) Vezeti a cafetéria juttatások teljesülésével kapcsolatos nyilvántartásokat.  

j) Együttműködik az állami adóhatóság útján teljesítendő befizetési kötelezettségek bevallásában ás 
befizetésében. Segíti a bevallott és befizetett adók ás járulékok analitikus nyilvántartás vezetését.  



k) Gondoskodik a Kormányhivatalt illető bevételek beszedéséről, vevő számla kiállításáról. A 
megállapodások alapján kimutatást készít a továbbszámlázandó kiadásokról.  

1) Teljesíti a fizetési kötelezettségeket a kapcsolódó jogszabályok és utasítások alapján. Intézkedik a 
határidőben be nem érkezett követelések behajtásáról.  

m) Intézkedik a MÁK e-adat rendszerén keresztül a jogszabályban meghatározott 
kötelezettségvállalások bejelentéséről.  

n) Kezeli a Kormányhivatal előirányzat-felhasználási keretszámláit, a szakigazgatási szervek számláit, 
valamint az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokat, gondoskodik a számlákon keresztül teljesítendő 
pénzforgalom szabályszerű lebonyolításáról.  

o) Kezeli a Kormányhivatal házi és ellátmányi pénztárait, valamint pénzkezelői helyeit, gondoskodik a 
készpénz kifizetések szabályos és határidőben történő teljesítéséről. Biztosítja a biztonságos 
üzemeltetéshez szükséges készpénzt mind a törzshivatal, mind a szakigazgatási szervek esetében. 

p) A közzéteendő adatokkal kapcsolatos jelentés (Üvegzseb) elkészítésében közreműködik. 

q) Közreműködik a vonatkozó jogszabályok előírásait figyelembe véve a Kormányhivatal számviteli 
politikájának kialakításában, a pénzkezelési és egyéb gazdálkodással, illetve vagyongazdálkodással 
kapcsolatos szabályzatok kialakításában. 

r)Részt vesz a belső kontrollrendszer kialakításában, mindazon elvek, eljárások és belső szabályzatok 
kidolgozásában, melyek alapján a Kormányhivatal érvényesítheti a feladatai hatékony és eredményes 
ellátását. 

s) A főigazgató és igazgató irányításával ellátja a szakigazgatási szerveknek a Pénzügyi Főosztály 
Pénzügyi Osztályának hatáskörébe tartozó funkcionális feladatai irányítását. 

t) Együttműködik a leltározási és selejtezési feladatok elvégzésében  

u) Javaslatot tesz a kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, érvényesítési, teljesítés igazolásra  jogosult 
személyekre. 

v) Kapcsolatot tart a feladat- és hatáskörét érintő ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező központi 
és területi államigazgatási szervek gazdasági szervezetével.  

w) Közreműködik a költségvetési. beszámolással kapcsolatos feladatokat végrehajtásában.  

(3) Számviteli Osztály  

 a) Ellátja a Kormányhivatal tekintetében a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatokat.  

b) A számviteli nyilvántartások vezetése során a számviteli törvényben és a Kormányrendeletben 
meghatározott alapelveket érvényesíteni kell. Minden gazdasági eseményről, amely a hivatal 
eszközeinek, illetve forrásaiknak állományát, vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani.  

c) A számviteli nyilvántartások vezetésének, a bizonylatok kezelésének részletes előírásait a számlarend 
és a bizonylati rend szabályozása tartalmazza.  

d) Gondoskodik a könyvvezetéshez kapcsolódó pénzügyi nyilvántartások vezetéséről főkönyvi kivonat 
elkészítéséről.  



e) Felvezeti a kötelezettségvállalásokat a Forrás SQL Pénzügyi Számviteli Integrált Rendszerbe. 
Kötelezettségvállalás, megrendelések analitikus nyilvántartása, ezek teljesülésének nyomon követése az 
Üzemeltetési Osztállyal együttműködve.  

f) Vezeti a hivatalhoz beérkező, de nem a hivatalt illető bevételek nyilvántartását és gondoskodik azok 
visszautalásáról, illetve a hatósági jogkörhöz kötődő átfutó bevételek hivatal által beszedett, de a 
központi költségvetést vagy más államháztartási szervezetet  megillető bevételek továbbutalásáról.  

g) Vezeti a Kormányhivatal előirányzat-felhasználási keretszámláit a szakigazgatási szervek számláit, a 
lakástámogatási számlát valamint az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokat  

h) A kincstári körön kívüli Lakásalap számla forgalmát egyezteti az OTP által megküldött kimutatásokkal, 
illetve a dolgozónkénti analitikus nyilvántartással, elkészíti a feladásokat a főkönyvi könyvelés részére  

i) Gondoskodik a személyi juttatások könyveléséről ezekhez kapcsolódó kötelezettségvállalások 
vezetéséről a Forrás SQL rendszerben KIR bérnyilvántartó rendszer adataival elvégzi a szükséges 
egyeztetéseket a Pénzügyi Osztállyal együttműködve  

j) Együttműködik a folyószámla kivonat, a befizetett adók és járulékok analitikus nyilvántartásának 
egyeztetésében illetve az esetleges eltérések okának megállapításában. 

k) Koordinálja a pályázatokkal, projektekkel kapcsolatos feladatokat. Elkészíti a Hivatal részére 
meghatározott céllal és elszámolási kötelezettséggel biztosított pénzeszközök felhasználásáról az 
elszámolást.  

l) Vezeti az ÁFA nyilvántartást ás közreműködik az ÁFA bevallás elkészítésében.  

m) Egyezteti a Magyar Államkincstár által rendelkezésre bocsátott előirányzat-felhasználási keret 
kiadásának és bevételének alakulásáról szóló tájékoztató jelentést a. Kormányhivatal számviteli 
nyilvántartásával, elvégzi a szükséges korrekciókat.  

n) A közzéteendő adatokkal kapcsolatos jelentés (Üvegzseb) elkészítésében közreműködik.  

o) Elvégzi a költségvetési beszámoló összeállításával kapcsolatos feladatokat.  

p) A hivatal az előirányzatok felhasználásáról ás a gazdálkodásról a Kormányrendelet előírásai szerint 
negyedéves mérlegjelentést, féléves és éves beszámolót köteles készíteni.  

q) A főigazgató ás az igazgató irányításával ellátja a szakigazgatási szerveknek a Pénzügyi Főosztály 
Számviteli Osztályának hatáskörébe tartozó funkcionális feladatai irányítását.  

r) Kapcsolatot tart a feladat- ás hatáskörét érintő ügyekben feladat- ás hatáskörrel rendelkező központi 
és területi államigazgatási szervek gazdasági szervezetével.  

s) Együttműködik a leltározási ás selejtezési feladatok elvégzésében. 

t) Javaslatot tesz a kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, érvényesítési, teljesítés igazolásra jogosult 
személyekre.  

u) Részt vesz a belső kontrollrendszer kialakításában, mindazon elvek, eljárások és belső szabályzatok 
kidolgozásában, melyek alapján a Kormányhivatal érvényesítheti a feladatai hatékony ás eredményes 
ellátását.  



v) Közreműködik a vonatkozó jogszabályok előírásait figyelembe véve a Kormányhivatal számviteli 
politikájának kialakításában, a pénzkezelési ás egyéb gazdálkodással, illetve vagyongazdálkodással 
kapcsolatos szabályzatok kialakításában.  

4) Üzemeltetési Osztály  

a) Ellátja a Kormányhivatal működtetésével ás üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.  

b) Ellátja a Kormányhivatal ingóvagyonának kezelését, annak használatával, hasznosításával 
összefüggő feladatokat, teljesíti az ezzel kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséget.  

c) Üzemelteti a kormányhivatali gépjárműveket, biztosítja a járművek üzemeltetéséhez, 
karbantartásához szükséges feltételeket, felügyeli a szükséges nyilvántartások vezetését, ellátja a 
gépkocsi-elosztással kapcsolatos feladatokat, figyelemmel kíséri azok műszaki állapotát, gondoskodik 
szervízelésükről.  

d) Figyelemmel kíséri a gépjárművek üzemanyag fogyasztását, túlfogyasztás esetén megteszi a 
szükséges intézkedéseket.  

e) Biztosítja az egyéb hivatali eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához szükséges feltételeket, 
felügyeli a szükséges nyilvántartások vezetését.  

f) Elkészíti az éves közbeszerzési tervet, annak végrehajtásáról szóló jelentést, szükség esetén 
gondoskodik annak aktualizálásáról, teljesíti a közbeszerzéssel kapcsolatos egyéb adatszolgáltatásokat. 

g) Részt vesz az osztály feladatkörét érintő közbeszerzési eljárások előkészítésében végrehajtásában. 

h) Közreműködik a Kormányhivatal beruházási tervének, valamint annak végrehajtásáról szóló éves 
jelentésnek az elkészítésében. 

i) A főigazgató és igazgató irányításával ellátja a szakigazgatási szerveknek a Pénzügyi Főosztály 
Üzemeltetési Osztályának hatáskörébe tartozó funkcionális feladatai. irányítását. 

j) Kapcsolatot tart a feladat- és hatáskörét érintő ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező központi 
és területi államigazgatási szervek gazdasági szervezetével. 

k) Ellátja a szakigazgatási szervek működésével kapcsolatos üzemeltetési feladatokat az informatikai és 
kommunikációs üzemeltetési feladatok kivételével. 

1) Ellátja a Kormányhivatal működésével Összefüggő beszerzési, karbantartási, felújítási feladatokat, 
gondoskodik az üzemeltetéshez szükséges feltételek biztosításáról, elvégzi a számlák teljesítés 
igazolását. 

m) Gondoskodik a zavartalan üzemeltetéshez szükséges készletek beszerzéséről, nyilvántartást vezet a 
készletek állományáról, folyamatosan figyelemmel kíséri annak alakulását; ellenőrzi a 
készletbeszerzések átvételének megvalósulását. 

n) Előkészíti döntésre a beruházással, karbantartással, felújítással, üzemeltetéssel kapcsolatos 
beszerzéseket, megrendeléseket. Jóváhagyást követően gondoskodik a beszerzések és megrendelések 
lebonyolításáról, a megvalósítás folyamatát figyelemmel kíséri, elvégzi a teljesítés igazolásával 
kapcsolatos feladatokat. 

o) A működést, üzemeltetést érintő valamennyi szerződésről nyilvántartást vezet. 



p) Figyelemmel kíséri az üzemeltetési szerződéseket, javaslatot tesz szerződés kötésre, illetve 
megszüntetésre, illetve módosítására. 

q) Előkészíti a kormányhivatali működéssel kapcsolatos szerződéseket. 

r) Kapcsolatot tart a működéssel, üzemeltetéssel kapcsolatos partnerekkel. 

s) Koordinálja a törzshivatalnál és a szakigazgatási szerveknél a portaszolgálat, gondnok, takarító, 
gépkocsivezető feladatokat ellátó személyeket.  

t) Vezeti a Kormányhivatal ingatlan-állományával kapcsolatos nyilvántartásokat Ellátja az. 
ingátlanvagyon kezelésével, használatával, fenntartásával és hasznosításával összefüggő feladatokat. 
Teljesíti az ingatlanokkal kapcsolatos adatszolgáltatásokat. Kapcsolatot tart a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt-vel a vagyongazdálkodást érintő kérdésekben. Az MNV Zrt. előzetes írásbeli 
engedélyét kéri, ha a vagyonkezelt eszközön elszámolt értékcsökkenését meghaladó, annak értékét 
növelő beruházást, felújítást hajt végre. Gondoskodik a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé az éves 
vagyonkataszter Jelentés elkészítéséről, valamint a kincstári vagyonnal kapcsolatos egyéb jelentések 
elkészítéséről.  

u) Ellátja a Kormányhivatal tekintetében az eszközgazdálkodással kapcsolatos feladatokat. Előkészíti a 
leltározásra vonatkozó belső szabályzat szerint a leltározás dokumentációját, és koordinálja a leltározási 
folyamatokat. A tárgyi eszközökről a Forrás SQL program segítségével analitikus nyilvántartást vezet. A 
Szakigazgatási szerveknél lévő eszközök mozgatását a szakigazgatási szerv által biztosított eszköz 
áthelyezési bizonylat alapján lekönyveli. Az érvényben lévő jogszabályok és belső szabályzatok alapján 
elszámolja az értékcsökkenési leírást. Elkészíti az éves költségvetési beszámoló 38. sz. űrlapját.  

v) A selejtezésre javasolt eszközökről elkészíti a selejtezési jegyzőkönyvet az érvényben lévő szabályzat 
alapján, A selejtezett eszközöket a nyilvántartásból kivezeti, illetve feladja a főkönyv felé. Az analitikus 
nyilvántartások egyeztetésében együttműködik a Pénzügyi és a Számviteli Osztállyal.  

w) Vagyon és felelősségbiztosításokkal kapcsolatos teendők ellátása.  

x) A közzéteendő adatokkal kapcsolatos jelentés (Üvegzseb) elkészítésében közreműködik.  

y) Javaslatot tesz a kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, érvényesítési, teljesítés igazolásra jogosult 
személyekre.  

z) Részt vesz a belső kontrollrendszer kialakításában, mindazon elvek, eljárások és belső szabályzatok 
kidolgozásában, melyek alapján a Kormányhivatal érvényesítheti a feladatai hatékony és eredményes 
ellátását.  

aa) Közreműködik a vonatkozó jogszabályok előírásait figyelembe véve a Kormányhivatal számviteli 
politikájának kialakításában, a pénzkezelési és egyéb gazdálkodással, illetve vagyongazdálkodással 
kapcsolatos szabályzatok kialakításában.  


