
                                     Hírlevél        Szabályozási Tudástár   

 

ETK Szolgáltató zRt. 

 Belső ellenőrzési, kockázatkezelési és megfelelési szolgáltatások, oktatás. 

1149 Budapest, Angol u. 34. Telefon: 061/222-4043, www.etk-rt.hu, szabalyzatok.hu 

 

 

 

2021. január 
 

Kedves Partnerünk! 

 
Szabályozási Tudástárunkban nyomon követjük a releváns törvények, jogszabályok és 

rendeletek változásait annak érdekében, hogy ügyfeleink belső szabályozási rendszere 

folyamatosan megfeleljen az előírásoknak, valamint ellenőrzési dokumentumokat publikálunk 

partnereink szervezetének fejlesztését támogatva. 

2021. januárban – a folyamatos jogszabályfigyelés mellett – megkezdtük a Tudástárban 

megtalálható szabályzatok szisztematikus áttekintését.  

Az elmúlt év jogszabályváltozásai a megszokottnál is jelentősebb módosításokat igényelnek  a 

szabályzatokban. Ezért külön segédanyagokat is készítettünk a felülvizsgálat 

megkönnyítésére, amelyeket a Tudástár 10. bolokkjában helyeztünk el. Január 31-ig az alábbi 

szabályzatok frissítésére került sor: 

1. A honlapon frissítésre került, módosított dokumentumok 

 

1.1 Számviteli szabályzatok 

• Számviteli politika_költségvetési szervek_2021 

• Számviteli politika_társaságok_2021 

• Számlarend_önkormányzatok és intézményeik_2021 

 

1.2 Gazdálkodási szabályzatok 

• Önkormányzati kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés_2021 

 

1.3 Dokumentumok – belső ellenőrzés, belső kontroll módosultak 

• Belső ellenőrzési kézikönyv - költségvetési szervek_2021 

• Belső Kontrollrendszer Szabályzat_költségvetési szervek_2021 

 

1.4 Egyéb szabályzatok 

• Vagyonnyilatkozatok rendje_BEK_2021 

 

2. A honlapon frissítésre került, nem módosított dokmentumok 

 

2.1 Számviteli szabályzatok 

• Eszközök és források értékelési szabályzata_önkormányzatok_2021 

• Leltározási és leltárkészítési szabályzat_önkormányzatok_2021 

• Önköltségszámítási szabályzat_önkormányzatok_2021 

http://www.etk-rt.hu/
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3. Jogszabályok, jogszabály módosítások 

Egyes szabályzatváltozások jogszabályi alapjának összefoglalása: 

• A Számviteli törvény 2021. 01.01-től hatályos, a Számviteli politika tartalmát érintő 

megváltozott előírásai 

• Az Ávr. kötelezettségvállalásokra vonatkozó 2021.01.01-től hatályos változásai 

• A Bkr. belső kontrollrendszerre vonatkozó 2021.01.01-től hatályos változásai 

• A Bkr. belső ellenőrzésre vonatkozó 2021.01.01-től hatályos változásai 

 

4. Jogszabályi tallózó 

 

2021. február 1-én hatályba lépő változások által érintett jogszabályok: 
 

• 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről 

A változás jellege: a jogszabály szövege módosul 

• 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól 

A változás jellege: a jogszabály szövege módosul 

• 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről 

A változás jellege: a jogszabály szövege módosu 

• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

A változás jellege: a jogszabály szövege módosul 

• 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról 

A változás jellege: a jogszabály szövege módosul 

• 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 

A változás jellege: a jogszabály szövege módosul 

• 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 

A változás jellege: a jogszabály szövege módosul 

 

 

 

ETK Szolgáltató zRt. 
2021. február 1. 

 

 

 

 

 

Hírlevéllel legközelebb 2021. március elején jelentkezünk! 
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