A könyvvizsgálati
kötelezettségr l

Az egyes személyek könyvvizsgálatra vonatkozó kötlezettségér l szóló jogszabályok
2012 szeptemberi állapot szerint kerültek feldolgozásra
Összeállították:
Bor Zoltán
Kállay Ferenc
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Szakért i Bizottságának tagjai

Az összeállításban a teljeskör ség volt a cél
az alanyok tekintetében, de ez nem zárja ki,
hogy ezenkívül még van vagy id közben lesz akár áttételesen
is könyvvizsgálati kötelezettség.

A címek egyúttal olyan linkek, melyeken az adott jogszabályok
aktuális állapota érhet el.

Kötelez jelleg alatt azt értjük, hogy a pénzügyi beszámoló vagy más törvényben meghatározott
okirat nem tekinthet jogszer nek, ha arról könyvvizsgáló annak elfogadása vagy felhasználása
el tt nem nyilvánított véleményt. A beszámolási vagy könyvvizsgálati kötelezettség megsértése
büntet jogi tényállást valósíthat meg, illetve felveti a polgári jogi értelemben vett érvénytelenséget.
Ha könyvvizsgálót választ vagy bíz meg a gazdálkodó akkor a könyvvizsgálatot akkor is el kell
végezni, ha az nem kötelez .
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Ki járhat el könyvvizsgálóként?
2007. évi LXXV. törvény a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról,
a könyvvizsgálói tevékenységr l, valamint a könyvvizsgálói
közfelügyeletr l. évi LXXV. tv (Kkt.)
A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység
3. § (1) E törvény alkalmazásában jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység
a) a gazdálkodónál a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló felülvizsgálata,
szabályszer ségének, megbízhatóságának, hitelességének, valamint annak tanúsítása, hogy a
beszámoló megbízható és valós összképet ad a gazdálkodó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi
helyzetér l,
b) a gazdálkodó alapításakor, átalakulásakor, jogutód nélküli megsz nésekor a külön
jogszabályban el írt értékelési, ellen rzési, véleményezési (záradékolási) feladatok ellátása,
c) a könyvvizsgálók jogszabályban meghatározott egyéb feladatának elvégzése.
(2) E törvény alkalmazásában jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységen
kívüli egyéb szakmai szolgáltatás
a) a gazdálkodó m ködésének átvilágítása, értékelése,
b) a gazdálkodó alapításával, átalakulásával, jogutód nélküli megsz nésével, folyamatos
m ködésével, gazdálkodásával, információs rendszerével kapcsolatos pénzügyi, adó- és járulék-,
vám-, számviteli és kapcsolódó számítástechnikai, szervezési szakért i tevékenység, szakvélemény
készítése, az ezekkel kapcsolatos tanácsadás, ideértve - külön jogszabályban meghatározott
feltételek fennállása esetén - az igazságügyi könyvszakért i tevékenységet is,
c) a számviteli, ellen rzési, pénzügyi, könyvvizsgálói szakoktatás, továbbképzés, vizsgáztatás,
d) a könyvviteli szolgáltatás.
18. § A kamarai tag könyvvizsgáló jogosult a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói
tevékenység körébe tartozó és a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységen
kívüli egyéb szakmai szolgáltatásokat nyújtani. A kamarai tag könyvvizsgáló folytathat minden
olyan egyéb tevékenységet is, amely nem ütközik a törvény, a kamara alapszabálya, valamint etikai
szabályzata rendelkezéseibe.
19. § (1) A kamarai tag könyvvizsgáló a tagságból ered jogait a jogszabályoknak, valamint a
kamara alapszabályának és önkormányzati szabályzatainak megfelel en gyakorolja.
49. § Külön jogszabály rendelkezései alapján egyes gazdálkodók esetében csak min sített kamarai
tag könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég végezhet jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenységet. A min sítés a min sítésnek megfelel gazdálkodó tekintetében
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátására jogosítja a kamarai tag
könyvvizsgálót, a könyvvizsgáló céget.
50. § (1) A kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég 49. § szerinti min sítést a kamarától
kaphat. A min sítés tekintetében a kamara felvételi bizottsága jár el.
53. § (1) A kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég a jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenység ellátása mellett nem vehet részt olyan tevékenységben, amely csorbítja,
vagy csorbíthatja feddhetetlenségét, objektivitását, függetlenségét vagy a szakma jó hírnevét, és
amely ezáltal összeegyeztethetetlen a szakmai tevékenységek ellátásával.
(2) Többféle szakmai szolgáltatás egyidej nyújtása önmagában nem csorbítja a feddhetetlenséget,
az objektivitást vagy a függetlenséget.
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(3) A könyvvizsgálói feladatkörrel (hivatással) összeegyeztethetetlen
a) bármely szakmai szolgáltatás nyújtása, valamint
b) a szakmai szolgáltatásokhoz nem kapcsolódó bármely egyéb tevékenység ellátása,
ha annak hatására a kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég nem képes a jogszabályi
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet megfelel en ellátni.
(4) A könyvvizsgálói feladatkörrel (hivatással) összeegyeztethetetlen tevékenységekre vonatkozó
részletszabályokat a kamara alapszabálya, valamint etikai szabályzata határozza meg.
Könyvvizsgálók névjegyzéke
A könyvvizsgálók névjegyzékét ( természetes személyek és cégek) A Magyar Könyvvizsgálói
Kamara vezeti és honlapján nyilvános keres program útján biztosítja annak megismerhet ségét.
www.mkvk.hu

Könyvvizsgálói min sítések
A könyvvizsgálatra kötelezett alany szempontjából vizsgálni kell, hogy szükséges-e speciális
min sítés a könyvvizsgáló részér l. A könyvvizsgálók nyilvántartását, a speciális min sítés
könyvvizsgálók jegyzékét a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Felvételi Bizottsága útján vezeti.
A könyvvizsgálókra vonatkozóan a Kamara bels szabályzatai irányadók:
MKVK Felvételi Szabályzata
MKVK Min sítési Szabályzat

Min sítéssel rendelkez könyvvizsgáló alkalmazása kötelez a
vizsgált alanyra tekintettel
( f bb törvények hivatkozásával)
Biztosítói min sítés:
Pénzügyi intézményi min sítés:
Pénzügyi intézményi vagy
Befektetési vállalkozói min sítés:
Pénztári min sítés:
Költségvetési min sítés:
IFRS min sítés:

Bit. 2003. évi LX. tv. 149. § (1) b).
Hpt. 1996. évi CXII. tv. 133. §
Tpt. 2001. évi CXX. tv. 358. §, 2011. évi CXCIII. tv. XX. fejezete
Öpt. 1993. évi XCVI. tv. 64/A §, Mpt. 1997. évi LXXXII. tv. 46. §
Ötv. 1990. évi LXV. tv. 92/B §, Ásztv. 2011. évi LXVI. tv. 2. § (4).
KKt. 2007. évi LXXV. tv. 50. § (2) b), 1606/2002/EK r. 4. cikk.
( 1126/2008/EK r.)
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A könyvvizsgálat f szabálya, a 2000. évi C. tv a számvitelr l
(Sztv., Szt.)
A törvény célja
1. § Ez a törvény meghatározza a hatálya alá tartozók beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét,
a beszámoló összeállítása, a könyvek vezetése során érvényesítend elveket, az azokra épített
szabályokat, valamint a nyilvánosságra hozatalra, a közzétételre és a könyvvizsgálatra vonatkozó
követelményeket.
A törvény hatálya
2. § (1) A törvény hatálya - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - kiterjed a gazdaság minden
olyan résztvev jére, amelynek m ködésér l a nemzetgazdaság más szerepl i tájékoztatást
igényelnek.
(2) A törvény hatálya alá tartozik a gazdálkodó.
(3) A törvény hatálya nem terjed ki az egyéni vállalkozóra, a polgári jogi társaságra, az
épít közösségre, továbbá a külföldi székhely vállalkozás magyarországi kereskedelmi
képviseletére.
2/A. § (1) E törvény hatálya nem terjed ki arra a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra
(közkereseti társaság, betéti társaság) és korlátlan mögöttes felel sséggel m köd egyéni
cégre, amely az üzleti évben (az adóévben) nyilvántartásait az egyszer sített vállalkozói adóról
szóló törvény el írásai szerint vezeti. (2002. évi XLIII. törvény az egyszer sített vállalkozói adóról)
(2) Az egyszer sített vállalkozói adóról szóló törvényben el írt feltételeknek meg nem felel , (1)
bekezdés szerinti jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint korlátlan mögöttes
felel sséggel m köd egyéni cég attól a naptól köteles e törvény el írásait alkalmazni, amely naptól
nem tartozik az egyszer sített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alá.
(3) Az egyszer sített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alól e törvény hatálya alá átkerült
(visszakerült), (1) bekezdés szerinti jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra, valamint
korlátlan mögöttes felel sséggel m köd egyéni cégre a jogel d nélkül alapított vállalkozókra
vonatkozó el írásokat kell megfelel en alkalmazni.
155. § (1) A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a vállalkozó által az üzleti évr l
készített éves beszámoló, egyszer sített éves beszámoló, továbbá az összevont (konszolidált) éves
beszámoló e törvény el írásai szerint készült, és ennek megfelel en megbízható és valós képet ad
a vállalkozó (a konszolidálásba bevont vállalkozások együttes) vagyoni és pénzügyi helyzetér l, a
m ködés eredményér l. A könyvvizsgálat során ellen rizni kell az éves beszámoló, az összevont
(konszolidált) éves beszámoló és a kapcsolódó üzleti jelentés adatainak összhangját, kapcsolatát is.
Könyvvizsgálói vélemény (korábban záradék)
3. § (13)
1. hitelesít záradék: a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységr l,
valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletr l szóló törvény 4. § (5) bekezdésének b) pontja szerinti
magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok alapján kibocsátott független könyvvizsgálói
jelentésben szerepl , min sítés nélküli könyvvizsgálói vélemény;
2. korlátozott záradék: az 1. pont szerint kibocsátott független könyvvizsgálói jelentésben szerepl ,
korlátozott könyvvizsgálói vélemény;
3. elutasító záradék: az 1. pont szerint kibocsátott független könyvvizsgálói jelentésben szerepl
ellenvélemény;
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4. záradék megadásának elutasítása: az 1. pont szerint kibocsátott független könyvvizsgálói
jelentésben a véleménynyilvánítás visszautasítása.
Vállalkozások
155. § (2) Kötelez a könyvvizsgálat - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - minden kett s
könyvvitelt vezet vállalkozónál. Minden olyan esetben, amikor a könyvvizsgálat e törvény vagy
más jogszabály el írásai szerint nem kötelez , a vállalkozó dönthet arról, hogy a beszámoló
felülvizsgálatával könyvvizsgálót bíz meg.
(3) Nem kötelez a könyvvizsgálat, ha az alábbi két feltétel együttesen teljesül:
a) az üzleti évet megel z két üzleti év átlagában a vállalkozó éves (éves szintre átszámított)
nettó árbevétele nem haladta meg a 200 millió forintot, és
b) az üzleti évet megel z két üzleti év átlagában a vállalkozó által átlagosan foglalkoztatottak
száma nem haladta meg az 50 f t.
(4) Jogel d nélkül alapított vállalkozónál - a (3) bekezdésben foglaltak alkalmazásakor -, ha az üzleti
évet megel z két üzleti év egyikének vagy mindkett nek az adatai hiányoznak vagy csak részben
állnak rendelkezésre, akkor a tárgyévi várható adatokat és - ha van - a megel z (els ) üzleti évi
(éves szintre átszámított) adatait kell figyelembe venni.
(5) A (3) bekezdésben foglaltakat nem alkalmazhatja:
a) az a kett s könyvvitelt vezet vállalkozó, ahol a könyvvizsgálatot jogszabály írja el ,
b) a takarékszövetkezet,
c) a konszolidálásba bevont vállalkozás,
d) a külföldi székhely vállalkozás magyarországi fióktelepe,
e) az a vállalkozó, amelyik a 4. § (4) bekezdése szerint - a megbízható és valós kép érdekében - a
kivételes esetben eltér a törvény el írásaitól.
(6) Ha kötelez a könyvvizsgálat, akkor a vállalkozó legf bb szerve az üzleti évr l készített éves
beszámoló, egyszer sített éves beszámoló felülvizsgálatára, az abban foglaltak valódiságának és
jogszabályszer ségének ellen rzésére köteles a (7) bekezdésnek megfelel en bejegyzett
könyvvizsgálót, könyvvizsgáló céget - az el z üzleti év éves beszámolójának, egyszer sített éves
beszámolójának elfogadásakor, jogel d nélkül alapított vállalkozónál az üzleti év
mérlegfordulónapja el tt - választani.
(7) A (6) bekezdés szerinti könyvvizsgálatra a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja vagy a
Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál nyilvántartásba bejegyzett könyvvizsgáló cég választható.
(8) Az összevont (konszolidált) éves beszámoló kötelez felülvizsgálatára, a (7) bekezdésnek
megfelel en bejegyzett könyvvizsgálót, könyvvizsgáló céget az anyavállalat tulajdonosai választják.
A könyvvizsgálót, könyvvizsgáló céget a konszolidálásra kerül üzleti év mérlegfordulónapja
el tt a (6) bekezdésben foglaltak szerinti id pontban kell megválasztani.
(9) Ha az összevont (konszolidált) éves beszámoló felülvizsgálatára a (8) bekezdés szerint nem
választottak könyvvizsgálót, könyvvizsgáló céget, akkor az anyavállalat könyvvizsgálójának,
könyvvizsgáló cégének a feladata az összevont (konszolidált) éves beszámoló felülvizsgálata is.
Err l az anyavállalat könyvvizsgálójával, könyvvizsgáló cégével írásban, a (8) bekezdés szerinti
id pontig kell megállapodni.
(10) A bejegyzett könyvvizsgálóra, a könyvvizsgáló cégre egyebekben a gazdasági társaságokról
szóló törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény,
valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységr l, valamint a
könyvvizsgálói közfelügyeletr l szóló törvény el írásai az irányadóak.
Gt. 2006. évi IV. tv.
Ctv. 2006. évi V. tv.
Kkt. 2007. évi LXXV. tv.
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155/A. § (1) A 155. § (6) bekezdése szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég megbízása
csak megfelel indok alapján mondható fel. A számviteli vagy a könyvvizsgálati eljárások
tekintetében fennálló véleményeltérés nem min sül megfelel indoknak.
(2) A vállalkozó az ok megjelölésével közli a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottsággal, ha a
kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég a megbízásának id tartama alatt lemondott, vagy
ha a megbízást a vállalkozó felmondta.
155/B. § (1) Ha a megbízó legf bb szerve könyvvizsgáló céget választ a könyvvizsgálói tevékenység
ellátására, a személyében felel s kamarai tag könyvvizsgáló helyettesítésére - annak tartós távolléte
esetére - helyettes könyvvizsgáló is kijelölhet .
(2) Helyettes könyvvizsgáló csak kamarai tag könyvvizsgáló lehet, aki megfelel mindazon
követelményeknek, amelyeknek a helyettesített könyvvizsgálónak is meg kellett felelnie a feladat
ellátásához.
(3) A helyettes és a helyettesített könyvvizsgáló köteles együttm ködni annak érdekében, hogy a
megbízás tárgyát képez könyvvizsgálói tevékenység megfelel en kerüljön ellátásra.
(4) Helyettesítés esetén a könyvvizsgálói tevékenység ellátása során a helyettes könyvvizsgálót
ugyanazon jogok illetik meg, és ugyanazon kötelezettségek terhelik, mint a helyettesített
könyvvizsgálót.
Közbens mérleg
21. § (5) Amennyiben a vállalkozónál a könyvvizsgálat a 155. § szerint kötelez , a
könyvvizsgálati kötelezettség a jogszabály által el írt közbens mérlegre is vonatkozik.
Értékhelyesbítés
59. § (2) Az értékhelyesbítések megállapításának, elszámolásának szabályszer ségét a
könyvvizsgálónak a kötelez könyvvizsgálat keretében ellen riznie kell. Amennyiben a
könyvvizsgálat a 155. § (3) bekezdése alapján nem kötelez , az értékelés felülvizsgálatával
független könyvvizsgálót kell megbízni.
88. § (8) Ha e törvény, illetve más jogszabály el írása szerint a vállalkozónál a könyvvizsgálat
kötelez , akkor
a) erre a kötelezettségre a beszámoló kiegészít mellékletében kiemelten és egyértelm en utalni
kell, továbbá
b) a kiegészít mellékletben be kell mutatni a tárgyévi üzleti évre vonatkozó beszámoló
könyvvizsgálatáért a könyvvizsgáló által felszámított díjat, valamint a könyvvizsgáló által a tárgyévi
üzleti évben az egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokért, az adótanácsadói szolgáltatásokért és
az egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatásokért felszámított díjakat külön-külön összesítve.
96. § (5) Az egyszer sített éves beszámoló kiegészít mellékletében a könyvvizsgáló által a 88. § (8)
bekezdésének b) pontjában foglalt jogcímeken felszámított díjakat nem kell összegszer en
bemutatni, ha az tartalmazza a díjak jogcímenkénti megoszlását, és a Könyvvizsgálói
Közfelügyeleti Bizottság részére, annak kérésére, a vállalkozó a díjakról részletes tájékoztatást ad.
Valós értéken történ

értékelés

59/A. § (15) A valós értéken történ értékelés és az azzal kapcsolatos elszámolások
szabályszer ségét a könyvvizsgálónak a kötelez könyvvizsgálat keretében ellen riznie kell.
Amennyiben a könyvvizsgálat a 155. § (3) bekezdése alapján nem kötelez , az értékelés és az
azzal kapcsolatos elszámolások felülvizsgálatával független könyvvizsgálót kell megbízni.
Átalakulás
136. § (9) A vagyonmérleget (mind a vagyonmérleg-tervezetet, mind a végleges vagyonmérleget) és
az azt alátámasztó vagyonleltárt (mind a vagyonleltár-tervezetet, mind a végleges vagyonleltárt)
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könyvvizsgálóval kell ellen riztetni. Az átalakulás számviteli bizonylata a könyvvizsgáló által
hitelesített vagyonmérleg.
EVA tv. hatálya alól kikerülés
2/A. § (4) Az egyszer sített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alól e törvény hatálya alá
átkerült (visszakerült), (1) bekezdés szerinti jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak,
valamint korlátlan mögöttes felel sséggel m köd egyéni cégnek - tételes leltározással
alátámasztott - leltár alapján nyitó mérleget kell készítenie. A nyitó mérlegbe az eszközöket piaci
értéken, a kötelezettségeket a ténylegesen fizetend , a céltartalékokat a számított, a törvény
el írásainak megfelel összegben, a saját t két az eszközök és a kötelezettségek (ideértve a
céltartalékokat is) különbözetének összegében kell figyelembe venni. A nyitó mérlegbe felvett
eszközök és források értékének valódiságát könyvvizsgálóval kell ellen riztetni.
Ha eltérnek a számviteli törvény el írásaitól
4. §(4) A törvény el írásaitól csak abban a kivételes esetben lehet - a könyvvizsgáló
egyetértése és ilyen tartalmú nyilatkozata mellett - eltérni, ha az adott körülmények mellett e
törvény valamely rendelkezésének alkalmazása [ideértve a (3) bekezdés szerint a kiegészít
mellékletben való bemutatást is] nem biztosítja a (2) bekezdés szerinti megbízható és valós
összképet. Minden ilyen eltérést közölni kell a kiegészít mellékletben, bemutatva annak indokait,
valamint az eszközökre-forrásokra, a pénzügyi helyzetre és az eredményre gyakorolt hatását is.
A könyvvizsgálóval nem rendelkez cég valójában nem térhet el, vagyis ha a valós kép érdekében el
kíván a vállalkozás térni a SZTV. el írásaitól akkor könyvvizsgálót kell választania.
A beszámoló devizájának változása
145. § (1) A vállalkozó az éves beszámolóban, az egyszer sített éves beszámolóban az adatokat a
20. § (2), illetve (3)-(5) bekezdésének megfelel en vagy forintban, vagy a létesít okiratban rögzített
devizában köteles megadni.
(2) Amennyiben a vállalkozó a 20. § (3)-(5) bekezdése szerinti kötelezettség, illetve lehet ség
figyelembevételével az (1) bekezdés szerinti adatokat forint helyett a létesít okiratban rögzített
devizában, a létesít okiratban rögzített deviza helyett forintban, illetve a létesít okiratban rögzített
deviza helyett más - a létesít okirat módosításában szerepl - devizában adja meg, a forintról
devizára, a devizáról forintra, illetve a devizáról más devizára való áttéréskor a (3)-(5) bekezdésben
foglaltakat kell alkalmaznia.
(3) A (2) bekezdés szerinti áttérési id ponttal (mint mérlegfordulónappal) e törvény el írásainak
megfelel éves beszámolót, egyszer sített éves beszámolót kell készíteni az áttérés el tti
pénznemben.
(4) A (3) bekezdés szerinti éves beszámolót, egyszer sített éves beszámolót a 153. § el írásainak
megfelel en az áttérés napját követ ötödik hónap utolsó napjáig letétbe kell helyezni, a 154. §
szerint közzé kell tenni.
(5) A (3) bekezdés szerinti - a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott - éves beszámoló,
egyszer sített éves beszámoló mérlegében szerepl adatokat a 146-149. § szerint kell forintról
devizára, devizáról forintra, illetve devizáról más devizára átszámítani. Az átszámítás alapján,
annak megfelel en az áttérés napjára vonatkozóan külön mérleget kell készíteni a létesít okiratban
rögzített devizában, illetve forintban, majd ezen - a könyvvizsgáló által hitelesített - külön mérleg
alapján kell a könyveket az áttérés napját követ nappal, a létesít okiratban rögzített devizában,
illetve forintban megnyitni.
(6) A 20. § (4) és (5) bekezdése szerinti lehet ség alkalmazása esetén az áttérésre csak az üzleti év
végén, az üzleti év mérlegfordulónapjával kerülhet sor.
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Könyvviteli szolgáltatás és könyvvizsgálat elhatárolása
150. § (1) E törvény alkalmazásában számviteli szolgáltatás az e törvényben, továbbá a kapcsolódó
kormányrendeletekben el írt könyvvezetési, beszámolókészítési kötelezettség teljesítése érdekében
elvégzend feladatok összessége (a továbbiakban: könyvviteli szolgáltatás), valamint a
könyvvizsgálói tevékenység.
(2) A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozik különösen:
a) a számviteli politika, a könyvviteli elszámolás, a beszámolókészítés rendszerének, módszerének
kialakításával (ideértve a bels információs rendszer kialakítását is), a számlarend, a
könyvvezetéshez, a beszámolókészítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres
karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátása, beleértve a f könyvi nyilvántartások vezetését, az
összesít feladások készítését, a beszámoló összeállítását, a beszámolóban, a könyvviteli
nyilvántartásokban szerepl adatok elemzését, a gazdasági döntéseket megalapozó következtetések
levonását is,
b) az elszámolások, a beszámolóban szerepl adatok jogszer ségének, szabályszer ségének,
megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságának, a számviteli alapelvek
követelményei megtartásának biztosításával a valóságnak megfelel bels és küls információk
el állítása, szolgáltatása.
(3) A törvényi el írásoknak megfelel , a vállalkozó vagyoni, pénzügyi helyzetér l, m ködésének
eredményér l megbízható és valós összképet adó beszámoló készít inek, illetve felülvizsgálóinak az
ilyen tevékenységre jogosító - jogszabályi feltételeken alapuló - engedéllyel kell rendelkezniük.
(4) A könyvvizsgálói tevékenységet végz könyvvizsgálóval, továbbá a könyvvizsgálói
szakképesítéssel szembeni követelményeket külön törvények szabályozzák.
Letétbe helyezés
153. § (1) A kett s könyvvitelt vezet , cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozó köteles a jóváhagyásra
jogosult testület által elfogadott éves beszámolót, egyszer sített éves beszámolót, kötelez
könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is
tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt, valamint az adózott eredmény
felhasználására vonatkozó határozatot az adott üzleti év mérlegfordulónapját követ ötödik hónap
utolsó napjáig letétbe helyezni ugyanolyan formában és tartalommal (szövegezésben), mint
amelynek alapján a könyvvizsgáló az éves beszámolót vagy az egyszer sített éves beszámolót
felülvizsgálta.
(2) Az anyavállalat a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott összevont (konszolidált) éves
beszámolót a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó
független könyvvizsgálói jelentéssel együtt az összevont (konszolidált) éves beszámoló
mérlegfordulónapját követ hatodik hónap utolsó napjáig köteles letétbe helyezni ugyanolyan
formában és tartalommal (szövegezésben), mint amelynek alapján a könyvvizsgáló az összevont
(konszolidált) éves beszámolót felülvizsgálta.
(4) A letétbe helyezett éves beszámoló, egyszer sített éves beszámoló, egyszer sített beszámoló,
összevont (konszolidált) éves beszámoló adatai, kötelez könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói
záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói
jelentéssel együtt nyilvánosak, azokról bárki tájékoztatást kaphat, és másolatot készíthet.
(5) A külföldi székhely vállalkozás magyarországi fióktelepe köteles a külföldi székhely
vállalkozás által elfogadott éves beszámolót, egyszer sített éves beszámolót a könyvvizsgálói
záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói
jelentéssel együtt, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot az adott
üzleti év mérlegfordulónapját követ ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni.
Közzététel
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154. § (1) Minden kett s könyvvitelt vezet vállalkozó (ideértve a külföldi székhely vállalkozás
magyarországi fióktelepét is) köteles az éves beszámolót, illetve az egyszer sített éves beszámolót,
kötelez könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának
elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt közzétenni.
(2) A vállalkozó köteles biztosítani, hogy munkavállalói, alkalmazottai, tagjai az éves beszámolót, az
egyszer sített éves beszámolót, az összevont (konszolidált) éves beszámolót, kötelez
könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is
tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést a vállalkozó (az anyavállalat) székhelyén
megtekinthessék és azokról teljes vagy részleges másolatot készíthessenek.
(3) Ha a vállalkozó közzétett éves beszámolóját, illetve egyszer sített éves beszámolóját
könyvvizsgáló nem ellen rizte, vagy kötelez könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgáló a záradék
megadását elutasította, akkor a vállalkozó az általa elkészített éves beszámoló, illetve egyszer sített
éves beszámoló mérlegén, eredménykimutatásán, kiegészít mellékletén (ezek minden egyes
példányán) köteles feltüntetni a következ szöveget: "A közzétett adatok könyvvizsgálattal
nincsenek alátámasztva."
Konszolidált beszámoló
(4) Az anyavállalat köteles az összevont (konszolidált) éves beszámolót a könyvvizsgálói
záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói
jelentéssel együtt közzétenni. ( lásd még 1606/2002/EK rendelet és IFRS min sítés, a
nyilvánosan m köd társaságoknál - t zsdei - kötelez IFRS szerinti beszámoló készíteni.)
Ismételt közzététel
(5) A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibák esetén a már közzétett - az adott
üzleti évet megel z üzleti évre vonatkozó - éves beszámolót, egyszer sített éves beszámolót
ismételten közzé kell tenni. Az ismételten közzétett éves beszámolóban, egyszer sített éves
beszámolóban a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott, az ismételt közzétételt megel z en
közzétett üzleti év
a) mérlegének záró adata mellett az ellen rzés megállapításainak ezen eszközök és források értékét
összevontan módosító összegeit,
b) eredménykimutatásának tárgyévi oszlopának adatai mellett az ellen rzés megállapításainak az
el z év(ek) eredményét érint értékeit összevontan
kell feltüntetni.
(6) Az éves beszámoló, az egyszer sített éves beszámoló ismételt közzétételéhez is szükséges kötelez könyvvizsgálat esetén - a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának
elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentés, a jóváhagyásra jogosult testület elé
terjesztés, továbbá a jóváhagyást követ 30 napon belül - a cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozó
esetén - a letétbe helyezés. Nem kell a megel z üzleti év éves beszámolóját, egyszer sített éves
beszámolóját ismételten letétbe helyezni és közzétenni, ha az erre nyitva álló határid letelte el tt
az adott üzleti évi éves beszámoló, egyszer sített éves beszámoló letétbe helyezése és közzététele
megtörtént és annak mérlegében és eredménykimutatásában a lezárt korábbi üzleti év(ek)re
vonatkozó módosítások külön oszlopban bemutatásra kerültek.
(7) Közzétételi kötelezettségének - ideértve az ismételt közzétételt is - azzal tesz eleget a vállalkozó,
a külföldi székhely vállalkozás magyarországi fióktelepe, ha az éves beszámoló, az egyszer sített
éves beszámoló, az anyavállalat az összevont (konszolidált) éves beszámoló egy eredeti vagy egy
hiteles másolati példányát, kötelez könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a
záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény szerinti
elektronikus rlappal együtt a céginformációs szolgálatnak megküldi a kormányzati portál útján. Az
elektronikus rlapot a céginformációs szolgálat továbbítja az állami adóhatóság felé.
(8) A 10. § (2) bekezdése szerinti vállalkozó a (7) bekezdésben szerepl dokumentumokat az üzleti
jelentéssel, az összevont (konszolidált) üzleti jelentéssel együtt - az ott megjelölt id pontban 13

internetes honlapján is köteles közzétenni, és a közzétett adatok folyamatos megtekinthet ségét
legalább a következ második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítani.
(9) Amennyiben a vállalkozó e törvény vagy más jogszabály, illetve saját döntés alapján az
internetes honlapján vagy egyéb más módon is közzéteszi a beszámolót és a kapcsolódó üzleti
jelentést, a könyvvizsgálatra való hivatkozás tekintetében a (3) bekezdés szerint köteles eljárni.
(10) A cégjegyzékbe be nem jegyzett vállalkozó - ha jogszabály a közzétételr l, annak módjáról
külön rendelkezik - a közzétételr l az adott üzleti év mérlegfordulónapját követ ötödik hónap
utolsó napjáig, az ismételt közzétételr l az ellen rzés befejezését követ harmadik hónap utolsó
napjáig köteles gondoskodni.
(11) Ha a vállalkozó nem tett eleget letétbe helyezési, valamint közzétételi kötelezettségének és a
letétbe helyezés, a közzététel elmaradása harmadik fél jogos érdekeit érinti, a harmadik fél
kezdeményezheti a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárását.
(12) Az éves beszámoló részét nem képez üzleti jelentés, az összevont (konszolidált) üzleti jelentés
megtekintését a vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére biztosítani
kell, továbbá lehet vé kell tenni azt, hogy arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot
készíthessen.
154/B. § (1) A vállalkozó (ideértve az anyavállalatot és a külföldi székhely vállalkozás
magyarországi fióktelepét is) a 153-154/A. §-okban foglalt letétbe helyezési és közzétételi
kötelezettségének - a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló
törvény vonatkozó el írásainak figyelembevételével - elektronikus úton tesz eleget.
(2) A vállalkozó az éves beszámolónak, az egyszer sített éves beszámolónak, az összevont
(konszolidált) éves beszámolónak a céginformációs szolgálat részére a kormányzati portál útján
történ (1) bekezdés szerinti megküldésével egyidej leg teljesíti mind a letétbe helyezési, mind a
közzétételi kötelezettségét.
Fióktelep mentessége és a mentesség alóli kivételek
154/A. § (1) Azon külföldi székhely vállalkozás magyarországi fióktelepe, amely vállalkozás
székhelye az Európai Unió valamely tagállamában található, mentesül a 153. § (5)
bekezdésében el írt letétbe helyezési, a 154. §-ban el írt közzétételi, valamint a 155. §-ban el írt
könyvvizsgálati kötelezettség alól.
(2) Az (1) bekezdésben említett kötelezettségek alól mentesül továbbá azon külföldi székhely
vállalkozás magyarországi fióktelepe is, amely vállalkozás székhelye nem az Európai Unió
valamely tagállamában található, azonban az adott állam jogszabályai által el írt éves beszámoló
készítési, könyvvizsgálati, letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségek összhangban vannak
az Európai Unió vonatkozó el írásaival. Ezen államok listáját a miniszter teszi közzé.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben említett kötelezettségek teljesítése alól mentesül fióktelepet kizárólag a
külföldi székhely vállalkozás által a székhely szerinti állam jogszabályai alapján összeállított éves
beszámoló, illetve összevont (konszolidált) éves beszámoló tekintetében terheli közzétételi és
letétbe helyezési kötelezettség, azzal a feltétellel, hogy ezen beszámolóknak az összeállítása,
ellen rzése, közzététele és letétbe helyezése az Európai Unió vonatkozó irányelveivel összhangban
történt.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott közzétételi és letétbe helyezési kötelezettségének a fióktelep
magyar nyelven köteles eleget tenni.
(5) A közzétételi, letétbe helyezési és könyvvizsgálati kötelezettség alól az (1)-(2) bekezdés alapján
mentesül fióktelep köteles a fióktelep m ködésér l készített éves beszámoló, egyszer sített éves
beszámoló és adózási célú kimutatások megtekintését, valamint azokról másolat készítését a
fióktelep székhelyén az érintett felek részére lehet vé tenni.
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(6) A külföldi hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások magyarországi fióktelepei éves
beszámolója közzétételi, letétbe helyezési és könyvvizsgálati kötelezettségér l az ezen
vállalkozásokra vonatkozó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendelet
rendelkezik.
8003/2004. (PK 7.) PM tájékoztató a számvitelr l szóló 2000. évi C. törvény 154/A. §-a (2)
bekezdésének megfelel államok listájáról
A számvitelr l szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 178. §-ának (3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - összhangban a Tanács 1989. december 21-i, a valamely
tagállam jogának hatálya alá tartozó meghatározott jogi formájú társaságoknak egy másik
tagállamban létesített fióktelepeire vonatkozó bejelentési és közzétételi követelményeir l szóló
89/666/EGK irányelvével, valamint az Európai Gazdasági Térségr l szóló Megállapodással - a
pénzügyminiszter a számviteli törvény 154/A. §-a (2) bekezdésének megfelel államok listáját jelen
tájékoztató mellékletében teszi közzé.
Melléklet a 8003/2004. (PK 7.) PM tájékoztatóhoz:
A számviteli törvény 154/A. §-a (2) bekezdésének megfelel államok
Izlandi Köztársaság
Liechtensteini Nagyhercegség
Norvég Királyság
(Ez a tájékoztató egyes jogtárakban hatályosnak máshol 2012.1.1.t l hatályon kívülinek látszik,
ezért írásban megkerestük a minisztériumot. Addig is az EU tagországokat mindenképp
megfelel nek kell tekinteni.)
Eljárási szabály a beszámoló elfogadásakor
158. § (6) Kötelez könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgáló által ellen rzött éves beszámoló,
egyszer sített éves beszámoló, összevont (konszolidált) éves beszámoló a független
könyvvizsgálói jelentéssel együtt terjeszthet a legf bb szerv (a részvénytársaság közgy lése,
a korlátolt felel sség társaság taggy lése) elé.
A beszámolóról érvényes döntés a könyvvizsgálói jelentés nélkül nem hozható. Ez minden olyan
esetben így van, ha kötelez volt a könyvvizsgálat. Ha ha saját elhatározás alapján választottak
könyvvizsgálót ez nem követelmény a számviteli törvény szerint, de pl. a Gt. 49. §-ban említett
kisebbségi jogok miatt vagy a Bíróság által kijelölt könyvvizsgáló esetében ez már nem ennyire
egyértelm .
(7) Amennyiben a közgy lés, a taggy lés az eléterjesztett éves beszámoló, egyszer sített éves
beszámoló, összevont (konszolidált) éves beszámoló adatait megváltoztatja, vagy olyan információ
jutott a könyvvizsgáló tudomására, amely mellett a közgy lést, a taggy lést megel z en adott
könyvvizsgálói záradék már nem tükrözi a valós helyzetet, a könyvvizsgálónak a letétbe helyezésre,
a közzétételre kerül éves beszámolóhoz, egyszer sített éves beszámolóhoz, összevont
(konszolidált) éves beszámolóhoz a valóságnak megfelel könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó
független könyvvizsgálói jelentést kell - még a letétbe helyezést, a közzétételt megel z en készítenie.
(Apportot lásd a Gt-nél.)
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1978. évi IV. törvény a Büntet Törvénykönyvr l
A számvitel rendjének megsértése
289. § (1) Aki a számvitelr l szóló törvényben vagy a felhatalmazásán alapuló jogszabályokban
el írt
a) beszámolókészítési, könyvvezetési, könyvvizsgálati kötelezettségét megszegi,
b) bizonylati rendet megsérti,
és ezzel a vagyoni helyzetének áttekintését, illetve ellen rzését meghiúsítja vagy az adott üzleti évet
érint en a számvitelr l szóló törvény szerinti megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló
hibát idéz el , b ntettet követ el, és öt évig terjed szabadságvesztéssel büntetend .
(2) Az (1) bekezdés szerint büntetend az egyéni vállalkozó, valamint a számvitelr l szóló törvény
hatálya alá nem tartozó más gazdálkodó is, aki jogszabályban meghatározott nyilvántartási,
bizonylatolási kötelezettségét megszegi, és ezzel vagyoni helyzetének áttekintését, illetve
ellen rzését meghiúsítja.
(3) A büntetés két évt l nyolc évig terjed szabadságvesztés, ha a cselekményt pénzügyi
intézmény, befektetési vállalkozás, árut zsdei szolgáltató, befektetési alapkezel , kockázati
t kealap-kezel , t zsdei, elszámolóházi, központi értéktári vagy központi szerz d fél
tevékenységet végz szervezet, biztosító, viszontbiztosító vagy független biztosításközvetít ,
illetve önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár vagy foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézmény körében követik el.
(4) A büntetés vétség miatt két évig terjed szabadságvesztés, ha az (1)-(2) bekezdésben
meghatározott cselekményt gondatlanságból követik el.
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2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról (Gt.)
40. § (1) A gazdasági társaság legf bb szerve által választott könyvvizsgáló feladata, hogy
gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzésér l, és ennek során
mindenekel tt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti
beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság
vagyoni és pénzügyi helyzetér l, m ködésének eredményér l.
(2) A könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást, amely az (1)
bekezdés szerinti közérdekvédelmi feladata tárgyilagos és független módon történ ellátását
veszélyeztetheti. Külön törvény határozza meg a társaság könyvvizsgálója által végezhet kiegészít
tevékenységek körét, a szolgáltatásnyújtás feltételeit és korlátait.
41. § (1) Ha a számviteli törvény a gazdasági társaság számára a könyvvizsgálati szolgáltatás
igénybevételét kötelez vé teszi, vagy azt a gazdasági társaság társasági szerz dése egyébként
el írja, a gazdasági társaság legf bb szerve megválasztja a társaság könyvvizsgálóját és
meghatározza a könyvvizsgálóval kötend szerz dés lényeges elemeinek tartalmát.
(2) Ha az ellen rzött társaság jogutód nélkül megszüntetésre kerül, a min sített befolyásszerz
korlátlan felel sséggel tartozik a társaság minden olyan kötelezettségéért, amelynek kielégítését az
eljárás során az adós ellen rzött társaság vagyona nem fedezi, ha hitelez inek a felszámolási eljárás
során, vagy a társaság jogutód nélküli megsz nését követ en, törvényben meghatározott határid n
belül benyújtott keresete alapján a bíróság - az adós társaság felé érvényesített tartósan hátrányos
üzletpolitikájára figyelemmel - megállapítja a min sített befolyásszerz korlátlan és teljes
felel sségét.
(3) A társaság könyvvizsgálójává az választható, aki az erre vonatkozó jogszabály szerint a
könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. Egyebekben a könyvvizsgálóra vonatkozó szakmai
képesítési és etikai követelményeket, valamint az összeférhetetlenségi szabályokat külön törvény
állapítja meg.
(4) Ha a társaság legf bb szerve jogi személyt választ a társaság könyvvizsgálójává, úgy a jogi
személynek ki kell jelölnie azt a tagját, vezet tisztségvisel jét, illetve munkavállalóját, aki a
könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felel s. A személyében felel s könyvvizsgáló
helyettesítésére - tartós távolléte esetére - helyettes könyvvizsgáló is kijelölhet .
(5) Nem lehet könyvvizsgáló a gazdasági társaság alapítója, illetve tagja (részvényese). Nem
választható könyvvizsgálóvá a társaság vezet tisztségvisel je, felügyel bizottsági tagja, valamint
ezen személyek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa, továbbá a társaság
munkavállalója, e jogviszonya, illetve min sége fennállta idején, valamint annak megsz nését l
számított három évig.
42. § (1) A társaság legf bb szervének a társaság könyvvizsgálóját határozott id re, de
legfeljebb öt évre kell megválasztani. A könyvvizsgáló megbízatásának id tartama nem lehet
rövidebb, mint az t megválasztó taggy lést l (közgy lést l) az üzleti év számviteli törvény
szerinti beszámolóját elfogadó taggy lésig (közgy lésig) terjed azon id szak, amelynek a
felülvizsgálatára megválasztották. A társasági könyvvizsgáló visszahívására nem adhatnak alapot
a független könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások vagy a társaság számviteli törvény
szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradék megadásának az elutasítása.
(2) Külön törvény a társasági könyvvizsgáló újraválasztását kizárhatja.
(3) A könyvvizsgálói megbízás elfogadásának az min sül, ha a könyvvizsgáló megválasztását
követ kilencven napon belül megbízási szerz dést köt a gazdasági társaság ügyvezetésével. A
határid eredménytelen elteltével a könyvvizsgáló megválasztása hatálytalanná válik és a legf bb
szervnek másik könyvvizsgálót kell választania.
43. § (1) A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a gazdasági társaság könyveibe
betekinthet, a vezet tisztségvisel kt l, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a
társaság pénzforgalmi számláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerz déseit megvizsgálhatja.
17

(2) Ha a gazdasági társaságnál felügyel bizottság m ködik, a bizottság kezdeményezheti a társasági
könyvvizsgálónak a bizottság ülésén történ meghallgatását. A könyvvizsgáló is kérheti, hogy a
felügyel bizottság az általa javasolt ügyet t zze napirendjére, illetve, hogy a felügyel bizottság
ülésén tanácskozási joggal részt vehessen.
(3) A gazdasági társaság könyvvizsgálója az (1)-(2) bekezdésben foglaltakkal összefügg eljárása
során sem alakíthat ki olyan szakmai együttm ködést a társaság ügyvezetésével, amely a
könyvvizsgálati feladatok pártatlan elvégzését veszélyeztetheti.
(4) A könyvvizsgáló köteles a gazdasági társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot meg rizni.
44. § (1) A gazdasági társaság könyvvizsgálóját a társaság legf bb szervének a társaság számviteli
törvény szerinti beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló az ülésen köteles
részt venni.
(2) Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a gazdasági
társaság vagyonának jelent s csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezet
tisztségvisel k vagy a felügyel bizottság tagjainak e törvényben meghatározott felel sségét vonja
maga után, köteles a gazdasági társaság legf bb szervének összehívását kezdeményezni. Ha a
legf bb szerv ülésének összehívására nem kerül sor, illetve a jogszabályok által megkívánt
döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló err l a társaság törvényességi felügyeletét ellátó
cégbíróságot értesíti.
Kisebbségi jogok
49. § (1) Azok a tagok (részvényesek), akik a szavazatok legalább öt százalékával
rendelkeznek, a társaság legf bb szervének összehívását - az ok és cél megjelölésével - bármikor
kérhetik. A társasági szerz dés ezt a jogot a szavazatok kisebb hányadát képvisel tagoknak
(részvényeseknek) is megadhatja. Ha az ügyvezetés az indítványban foglaltaknak harminc napon
belül nem tesz eleget, a gazdasági társaság legf bb szervének ülését az indítványtev tagok
kérelmére, a kérelem benyújtásától számított harminc napon belül a cégbíróság hívja össze, vagy az
ülés összehívására az indítványtev tagokat jogosítja fel. A kérelemnek helyt adó cégbírósági végzés
ellen fellebbezésnek nincs helye.
(2) A cégbíróság a társaság legf bb szerve ülésének (1) bekezdés szerinti összehívására csak akkor
köteles, ha az indítványtev tagok (részvényesek) a szükséges költségeket megel legezik, és
biztosítják az ülés megtartásának egyéb feltételeit is. A gazdasági társaság legf bb szerve dönt arról,
hogy a gazdasági társaság legf bb szerve ülésének összehívásával felmerült költségeket a gazdasági
társaság vagy az ülést összehívók viselik.
(3) Ha a gazdasági társaság legf bb szerve elvetette azt az indítványt, hogy az utolsó,
számviteli törvény szerinti beszámolót vagy az utolsó két év ügyvezetésében el fordult
valamely eseményt - ideértve a min sített befolyásszerz (52. §) által érvényesített tartósan
hátrányos üzletpolitikát is - könyvvizsgáló vizsgálja meg, illetve, ha a legf bb szerv
szabályszer en bejelentett ilyen indítvány kérdésében a határozathozatalt mell zte, ezt a vizsgálatot
a társaságnak a szavazatok legalább öt százalékával rendelkez tagjai (részvényesei) kérelmére a
cégbíróság elrendeli.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott kérelmet - jogvesztés terhe mellett - a legf bb szerv ülésének
napjától számított harminc napon belül kell el terjeszteni. A kérelemnek helyt adó döntés esetében
a könyvvizsgálót a cégbíróság jelöli ki, ennek költségeit a gazdasági társaság köteles el legezni.
A kérelem alapján a cégbíróság a társaság választott könyvvizsgálóját (40. §) nem jelölheti ki.
A gazdasági társaság legf bb szerve dönt arról, hogy a könyvvizsgáló tevékenységével felmerült
költségeket a gazdasági társaság vagy a vizsgálatot indítványozók viselik-e.
(5) Ha a gazdasági társaság legf bb szerve elvetette azt az indítványt, hogy a társaságnak a tagok,
a vezet tisztségvisel k vagy a felügyel bizottsági tagok, illetve a társaság választott
könyvvizsgálója ellen támasztható követelése érvényesítésre kerüljön, továbbá, ha a társaság
legf bb szerve a szabályszer en bejelentett ilyen indítvány tárgyában a határozathozatalt mell zte,
18

a követelést a társaságnak a szavazatok legalább öt százalékával rendelkez tagjai
(részvényesei) a legf bb szerv ülésének napjától számított harminc napon belül - jogvesztés terhe
mellett - a gazdasági társaság nevében keresettel maguk érvényesíthetik.
Átalakulás
71. § (1) A gazdasági társaság legf bb szerve az átalakulásról - a társasági szerz dés eltér
rendelkezése hiányában - két alkalommal határoz. A tagok a társasági szerz désben úgy is
rendelkezhetnek, hogy ha a vezet tisztségvisel k az átalakuláshoz szükséges okiratokat
el készítik, az átalakulási javaslat érdemi elbírálásáról a legf bb szerv egy ülésen határoz. Ez utóbbi
esetben erre az ülésre el kell készíteni az ülés napját legfeljebb hat hónappal megel z , a vezet
tisztségvisel k által meghatározott id pontra - mint mérlegforduló napra - vonatkozó, könyvvizsgáló
által elfogadott vagyonmérleg-tervezeteket és vagyonleltár-tervezeteket.
(2) Ha a legf bb szerv az átalakulásról két alkalommal határoz, úgy els ízben a vezet
tisztségvisel knek - ha a társaságnál felügyel bizottság m ködik -, a felügyel bizottság által
véleményezett el terjesztése alapján azt állapítja meg, hogy a gazdasági társaság tagjai
(részvényesei) egyetértenek-e az átalakulás szándékával, dönt továbbá arról, hogy a gazdasági
társaság milyen társasági formába alakuljon át, és el zetesen felméri, hogy a társaság tagjai
(részvényesei) közül ki kíván a jogutód gazdasági társaság tagjává (részvényesévé) válni.
(3) Ha a tagok (részvényesek) az átalakulás szándékával - az adott gazdasági társaságnál el írt
szavazati aránnyal - egyetértenek, a legf bb szerv meghatározza a vagyonmérleg-tervezetek
fordulónapját, dönt a könyvvizsgáló személyér l, és megbízza a társaság vezet tisztségvisel it a
vagyonmérleg-tervezetek és az azokat alátámasztó vagyonleltár-tervezetek, valamint az átalakulási
döntés meghozatalához szükséges egyéb - jogszabály által meghatározott vagy a legf bb szerv által
el írt - okiratok elkészítésével.
(4) A vezet tisztségvisel k elkészítik az átalakuló gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetét és
vagyonleltár-tervezetét, a jogutód gazdasági társaság (nyitó) vagyonmérleg-tervezetét és
vagyonleltár-tervezetét, a jogutód társaság társasági szerz dés tervezetét, illetve a jogutód gazdasági
társaságban tagként (részvényesként) részt venni nem kívánó személyekkel való elszámolás
módjáról szóló tervezetet.
(5) Az átalakulással létrejöv gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezete az átalakuló gazdasági
társaság vagyonmérleg-tervezetét l eltérhet.
73. § (1) A vagyonmérleg-tervezetet a számviteli törvény szerinti beszámoló mérlegére vonatkozó
módszerekkel és a számviteli törvény által el írt bontásban kell elkészíteni. Az átalakuló gazdasági
társaság azonban a számviteli törvény szerinti beszámoló mérlegében kimutatott eszközeit és
kötelezettségeit átértékelheti.
(2) Az átalakuló gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezeteként a számviteli törvény szerinti
beszámoló mérlege is elfogadható abban az esetben, ha annak fordulónapja az átalakulásról való
végleges döntés id pontját legfeljebb hat hónappal el zte meg, és ha a társaság az átértékelés
lehet ségével nem él.
(3) A vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár-tervezetek elkészítésére, az átértékelésre vonatkozó
részletes szabályokat, továbbá a jogutód gazdasági társaság tervezett saját t kéjének és jegyzett
t kéjének megállapítására vonatkozó részletes rendelkezéseket a számviteli törvény tartalmazza.
(4) A vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket könyvvizsgálóval, továbbá - ha
a gazdasági társaságnál ilyen m ködik -, a felügyel bizottsággal is ellen riztetni kell. Nem
jogosult erre a gazdasági társaság könyvvizsgálója, és az a könyvvizsgáló, aki az átalakulási
vagyonmérleg-tervezet fordulónapját megel z két üzleti évben a társaság számára
könyvvizsgálatot vagy a nem pénzbeli hozzájárulás értékének ellen rzését végezte. A jogutód
gazdasági társaság könyvvizsgálójává a gazdasági társaság cégbejegyzését l számított három
üzleti éven belül nem jelölhet ki az a könyvvizsgáló, aki az átalakulási vagyonmérlegtervezeteket ellen rizte.
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(5) A gazdasági társaság vagyonának értékét, a saját t ke összegét a könyvvizsgáló által
elfogadottnál magasabb értékben nem lehet meghatározni.
Apport
13. § (1) A gazdasági társaság alapításához valamennyi tag (részvényes) vagyoni hozzájárulása
szükséges. A tagok (részvényesek) vagyoni hozzájárulása pénzbeli hozzájárulásból, illetve a tagok
(részvényesek) által a társaság javára szolgáltatott nem pénzbeli hozzájárulásból áll.
(2) A nem pénzbeli hozzájárulás bármilyen vagyoni értékkel rendelkez dolog, szellemi alkotáshoz
f z d vagy egyéb vagyoni érték jog - ideértve az adós által elismert vagy joger s bírósági
határozaton alapuló követelést is - lehet. A tag munkavégzésre vagy más személyes
közrem ködésre, illetve szolgáltatás nyújtására irányuló kötelezettségvállalását nem pénzbeli
hozzájárulásként figyelembe venni nem lehet.
(3) Törvény a pénzbeli és a nem pénzbeli hozzájárulás arányát meghatározhatja, és a tag
(részvényes) korlátozott felel sségével m köd társaságoknál megállapíthatja a törzst ke, illetve az
alapt ke legkisebb mértékét. Azoknál a társaságoknál, amelyeknél a tagok (részvényesek)
felel ssége a társaság tartozásaiért korlátozott, törvény a nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatására
többletszabályokat állapíthat meg.
(4) A nem pénzbeli hozzájárulást szolgáltató tag (részvényes) a hozzájárulás szolgáltatásától
számított ötéves jogveszt határid n belül helytállni tartozik a gazdasági társaságnak azért,
hogy a társasági szerz désben megjelölt érték nem haladja meg a nem pénzbeli
hozzájárulásnak a szolgáltatás idején fennálló értékét. Azok a tagok, akik valamely tag nem
pénzbeli hozzájárulását tudomásuk ellenére a szolgáltatáskori értéket meghaladó értékkel
fogadták el, a nem vagyoni szolgáltatást teljesít vel együtt egyetemlegesen és korlátlanul
felelnek a társaság felé az abból származó károkért.
114. § (1) A társaság törzst kéje az egyes tagok törzsbetéteinek összességéb l áll. A törzst ke
összege nem lehet kevesebb ötszázezer forintnál.
(2) A törzsbetét a tagok vagyoni hozzájárulása, amely pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulásból
áll.
(3) Az egyes tagok nem pénzbeli hozzájárulásuk értékét maguk állapítják meg és azt a tagok
fogadják el. Ha a tagok a nem pénzbeli hozzájárulás értékének megállapításánál nem vettek igénybe
könyvvizsgálót vagy más szakért t, úgy meg kell határozniuk, hogy milyen szempontok alapján
történt meg a hozzájárulás értékelése. Ezen nyilatkozatukat az ügyvezet 117. § (1) bekezdése
szerinti nyilatkozatához kell csatolni.
( Rt-nél: ) 202. § (2) A részvénytársaság igazgatósága a részvénykönyv vezetésére - külön törvény
szerinti - elszámolóháznak, központi értéktárnak, befektetési vállalkozásnak, pénzügyi
intézménynek, ügyvédnek vagy könyvvizsgálónak (ide nem értve a számviteli törvény szerinti
kötelez könyvvizsgálat esetén a választott könyvvizsgálót) adhat megbízást. A megbízás tényét
és a megbízott személyét a Cégközlönyben közzé kell tenni.
208. § (1) Az alapszabályban - a 12. § (1) bekezdésében felsoroltakon kívül - meg kell határozni:
(2) Szükség szerint tartalmazza az alapszabály:
a) a nem pénzbeli hozzájárulás tárgyát, értékét, szolgáltatásának id pontját, az ellenében adandó
részvények számát, névértékét, a hozzájárulást szolgáltató nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét) és
a nem pénzbeli hozzájárulásnak az alapszabály szerinti értékét el zetesen felülvizsgáló
könyvvizsgáló vagy szakért nevét (cégét), székhelyét (lakóhelyét);
209. § (1) Nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatása esetén - az e törvényben meghatározott
esetek kivételével - az alapszabályhoz mellékelni kell a könyvvizsgáló, illetve más szakért (a
továbbiakban: könyvvizsgáló) jelentését, amely tartalmazza a nem pénzbeli hozzájárulás leírását
és értékelését - ezzel összefüggésben a könyvvizsgáló arra vonatkozó megállapítását, hogy a nem
pénzbeli hozzájárulásnak az alapítók által el zetesen megállapított értéke egyensúlyban van-e az
ellenében adandó részvények számával, névértékével -, valamint az alkalmazott értékelési
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szempontok ismertetését. A részvénytársaság választott könyvvizsgálója a nem pénzbeli
hozzájárulás értékének el zetes felülvizsgálatára nem jogosult.
(2) Nincs szükség a könyvvizsgálói jelentésre, ha a nem pénzbeli szolgáltatást nyújtó részvényes a
szolgáltatás id pontjához képest három hónapnál nem régebbi, számviteli törvény szerinti
beszámolóval rendelkezik, amely a hozzájárulás értékét tartalmazza, vagy ha a nem pénzbeli
hozzájárulás olyan értékpapírokból áll, amelyek piaci értéke megállapítható.
(3) A könyvvizsgáló jelentését az igazgatóság a bejegyzési kérelem benyújtásával egyidej leg a
Cégközlönyben közzéteszi.

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni
cégr l
Az egyéni cég alapítása
21. § (1) 31 Az egyéni cég alapításához közjegyz által készített közokiratba vagy ügyvéd által
ellenjegyzett magánokiratba foglalt alapító okiratra van szükség, amelyet a tagnak (alapítónak) alá
kell írnia. Az alapító okirat aláírásának legkorábbi napja az egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételt
követ nap.
(2) Az alapító okirat a Ctv. mellékletét képez szerz désminta megfelel kitöltésével is elkészíthet .
Ebben az esetben az alapító okirat tartalmát kizárólag a kitöltött szerz désmintában foglalt
rendelkezések alkothatják. A szerz désmintával készült alapító okiratra az (1) bekezdést
alkalmazni kell.
(3) Az alapító okirat az egyéni cég m ködésének és gazdálkodásának alapokmánya, tartalmát a tag
e törvény, illetve más jogszabályok keretei között szabadon állapíthatja meg, e törvény
rendelkezéseit l azonban csak akkor térhet el, ha ezt a törvény megengedi.
(4) Nem alapíthat egyéni céget a tevékenységét szüneteltet egyéni vállalkozó a szünetelés
id tartama alatt.
22. § (1) Az alapító okiratban meg kell határozni:
a) az egyéni cég cégnevét és székhelyét,
b) az egyéni cég alapítóját családi és utóneve, anyja neve, lakóhelye és egyéni vállalkozói
nyilvántartási száma feltüntetésével,
c) az egyéni cég azon tevékenységeit, amelyeket a cégjegyzékben szerepeltetni kíván,
d) az egyéni cég jegyzett t kéjét, a tag vagyoni betétjének összegét, valamint a jegyzett t ke
rendelkezésre bocsátásának módját és idejét,
f) az egyéni cég m ködésének id tartamát, ha azt határozott id re alapítják,
g) ha az egyéni cég könyvvizsgálót jelöl ki, a könyvvizsgáló nevét (cégnevét) és lakóhelyét
(székhelyét), h) az osztalékel leg fizetésének lehet ségét.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjának alkalmazása során - a statisztikai nómenklatúra szerinti
besorolásra való tekintet nélkül - minden olyan tevékenység megjelölhet , amit törvény nem tilt
vagy nem korlátoz. Az egyéni cég - az alapító okiratban meghatározott tevékenységen belül bármely gazdasági tevékenységet folytathat, amit az állami adóhatóságnak-f tevékenységként vagy
más tevékenységként - bejelent.
(3) Ha az alapító okirat az egyéni cég id tartamáról nem rendelkezik, az egyéni cég m ködése
id tartamát határozatlan idej nek kell tekinteni.
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224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény
szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
(A hivatkozott Tv. értelemszer en a számviteli törvény)
2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Tv. 3. §-a (1) bekezdésének 4. pontjában felsorolt egyéb
szervezetek közül:
a) a lakás, a nyugdíjasház, az üdül , a személygépkocsi-tároló, a m hely vagy üzlethelyiség épít - és
fenntartó szövetkezetre (a továbbiakban: lakásszövetkezet),
b) a társasházra,
c) az egyesületre (ide értve a sportszövetségeket), az alapítványra (a továbbiakban együtt: civil
szervezet),
d) a köztestületre,
e) a közalapítványra,
f) az ügyvédi irodára, a szabadalmi ügyviv irodára, a végrehajtói irodára, a közjegyz i
irodára,
h) a M sorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezel Alapra,
i) a Munkavállalói Résztulajdonosi Program keretében létrejött szervezetre,
j) a víziközm társulatra,
k) a külön jogszabályban meghatározott, jogi személynek min sül egyéb szervezetre.
(2) Az (1) bekezdés k) pontja szerinti külön jogszabályban meghatározott, jogi személynek min sül
egyéb szervezet különösen: a Pénz- és T kepiaci Állandó Választottbíróság, a közhasznú
szervezetként m köd fels oktatási intézmény, a Magyar Fels oktatási Akkreditációs
Bizottság, a Fels oktatási és Tudományos Tanács, a Magyar Rektori Konferencia,a Hallgatói
Önkormányzatok Országos Konferenciája, az európai területi együttm ködési csoportosulás,
az európai kutatási infrastruktúráért felel s konzorcium, valamint a Nyugdíjreform és
Adósságcsökkent Alap.
(3) A Tv. szerinti egyéb szervezetek közül az egyházi jogi személy, valamint a befektetési alap, az
egyéb alapok, a t zsde, az elszámolóházi tevékenységet végz szervezet, a
magánnyugdíjpénztár, az önkéntes nyugdíjpénztár, az önkéntes kölcsönös egészség- és
önsegélyez pénztár, a közraktár, a kockázati t ketársaság, a kockázati t kealap, továbbá a
biztosító egyesület beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól külön
kormányrendeletek rendelkeznek.
(4) A Nyugdíjreform és Adósságcsökkent Alap éves beszámoló készítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságait a 20/A-20/C. §-ok tartalmazzák.
( kötelez )
(5) E rendelet civil szervezetre vonatkozó szabályozásában
a) alaptevékenység alatt az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
m ködésér l és támogatásáról szóló törvényben (a továbbiakban: Ectv. - 2011. évi CLXXV. tv.)
meghatározott alapcél szerinti tevékenységet (ide értve a közhasznú tevékenységet is) kell érteni,
b) vállalkozási tevékenység alatt az Ectv.-ben meghatározott gazdasági-vállalkozási tevékenységet
kell érteni,
c) közszolgáltatási bevétel alatt az Ectv.-ben meghatározott közszolgáltatási szerz dés alapján
végzett tevékenységb l származó bevételt kell érteni..
3. § (1) A rendelet 2. §-ának (1) bekezdése szerinti egyéb szervezetek közül az ügyvédi irodának, a
szabadalmi ügyviv irodának, a végrehajtói irodának, a közjegyz i irodának, a M sorszolgáltatás
Támogató és Vagyonkezel Alapnak, a víziközm társulatnak, a Pénz- és T kepiaci Állandó
Választottbíróságnak, valamint a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának, továbbá a
közhasznú besorolással nem rendelkez európai területi együttm ködési csoportosulásnak és az
európai kutatási infrastruktúráért felel s konzorciumnak a beszámolókészítési és könyvvezetési
kötelezettsége megállapításánál a Tv. el írásait kell alkalmaznia.
Ezekre a szervezetekre a számviteli törvény szerinti
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és nem a kormányrendelet szerinti beszámolási szabályok
vonatkoznak, a könyvvizsgálati kötelezettség
a vállalkozási bevételekt l függ.
(2) A víziközm társulatnak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettsége megállapításánál a
Tv. el írásait kell alkalmazni azzal, hogy e rendelet 16. §-ának (8) bekezdését is figyelembe kell
vennie.
(4) A közhasznú szervezetként m köd fels oktatási intézménynek, a Magyar Fels oktatási
Akkreditációs Bizottságnak, a Fels oktatási és Tudományos Tanácsnak, a Magyar Rektori
Konferenciának, valamint a közhasznú szervezetként m köd európai területi együttm ködési
csoportosulásnak a beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettsége megállapításánál a Tv.,
valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek m ködésér l és
támogatásáról szóló törvény vonatkozó el írásait kell alkalmaznia.
(5) Az egyéb szervezetek által alapított, fenntartott egészségügyi, szociális és oktatási tevékenységet
ellátó jogi személyiséggel rendelkez szervezetnél a Tv. 6. §-a (3) bekezdésének el írásait kell
alkalmazni.
(6) A rendelet 2. §-a (1) bekezdésének k) pontja szerinti külön jogszabályban meghatározott, jogi
személynek min sül egyéb szervezet beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségét az (1)(5) bekezdésben, illetve e rendelet 4. §-ában foglaltak figyelembevételével a rá vonatkozó
jogszabályi el írások alapján kell megállapítani.
(7) A rendelet 2. §-a (1) bekezdésének c) pontjában nevesített civil szervezetek közé tartozó párt
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének a pártok m ködésér l és gazdálkodásáról
szóló, többször módosított 1989. évi XXXIII. törvény el írásai szerint köteles eleget tenni.
4. § (1) A rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti egyéb szervezetek közül a lakásszövetkezet, a
társasház, a Munkavállalói Résztulajdonosi Program keretében létrejött szervezet (a továbbiakban:
MRP szervezet), a civil szervezet, a köztestület, a közalapítvány (a továbbiakban együtt: egyéb
szervezet) a Tv. el írásait e rendeletben foglaltak figyelembevételével köteles alkalmazni.
(2) A közhasznú jogállású egyéb szervezet a Tv., valamint az Ectv. el írásait e rendeletben foglaltak
figyelembevételével köteles alkalmazni.
5. § Az egyéb szervezet, az alapszabályában (alapító okiratában) foglaltaknak megfelel en, a külön
jogszabályokban meghatározott alaptevékenységet (tevékenység célja szerinti, lakásszövetkezeti,
közhasznú, alapítványi célú tevékenység stb.), valamint ha jogszabály lehet vé teszi, vállalkozási
tevékenységet is folytathat.
Könyvvizsgálati kötelezettség egyéb szervezeteknél
19. § (1) Kötelez a könyvvizsgálat minden közalapítványnál, továbbá annál az egyéb
szervezetnél, amelynél a vállalkozási tevékenységb l elért éves (éves szintre átszámított)
(ár)bevétel az üzleti évet megel z két üzleti év átlagában meghaladja a 200 millió forintot.
Minden olyan esetben, amikor a könyvvizsgálat e rendelet vagy más jogszabály el írásai szerint
nem kötelez , az egyéb szervezet dönthet arról, hogy a beszámoló felülvizsgálatával könyvvizsgálót
bíz meg.
(2) Jogel d nélkül alapított egyéb szervezetnél az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazásakor, ha az
üzleti évet megel z két üzleti év egyikének vagy mindkett nek az (ár) bevételi adatai hiányoznak,
vagy csak részben állnak rendelkezésre, akkor a tárgyévi várható (ár) bevételt és - ha van - a
megel z (els ) üzleti évi (éves szintre átszámított) (ár) bevételt kell figyelembe venni.
(3) Ha kötelez a könyvvizsgálat az (1) bekezdésben foglaltak vagy más jogszabály el írása alapján,
illetve, ha azt saját elhatározásból választja az egyéb szervezet, akkor az üzleti évr l készített 6. §
(4) bekezdése szerinti beszámolók felülvizsgálatára az abban foglaltak valódiságának és
jogszer ségének ellen rzésére a Tv. 155. §-ának (7) bekezdésének megfelel en bejegyzett
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könyvvizsgálót, könyvvizsgálói társaságot kell - az el z üzleti évi beszámoló elfogadásakor, jogel d
nélkül alapított egyéb szervezetnél az üzleti év fordulónapja el tt - választani.
(4) Jogel d nélkül alapított, vállalkozási tevékenységet is folytató egyéb szervezet - az (1) bekezdés
szerinti kötelezettség megállapításánál - a Tv. 155. §-ának (4) bekezdésében foglaltakat is köteles
figyelembe venni.

Egyéb szervezetek átalakulása
17/B. § (1) Az egyéb szervezetnek átalakulása során a vagyonmérleget (vagyonmérleg-tervezetet és
végleges vagyonmérleget)- ha külön törvény eltér en nem rendelkezik-könyv szerinti értéken kell
elkészítenie. Az az átalakuló egyéb szervezet, amelynél külön törvény lehet vé teszi a vagyon
átértékelését, a vagyonmérlege összeállításánál alkalmazhatja a Tv. 136-141. §-ainak
vagyonátértékelésre vonatkozó rendelkezéseit.
(2) Amennyiben az átalakulás során az egyéb szervezet él az (1) bekezdés szerint a
vagyonátértékelés lehet ségével, a vagyonmérleget (a vagyonmérleg-tervezetet és a végleges
vagyonmérleget) és az azt alátámasztó vagyonleltárt (a vagyonleltár-tervezetet és a végleges
vagyonleltárt) a Tv. el írásai szerinti független könyvvizsgálóval kell ellen riztetnie.
(3) Egyesülés esetén, ha az átalakuló és az átalakulással létrejöv egyéb szervezet(ek)
könyvvezetése eltér (egyszeres vagy kett s könyvvitel), akkor az átalakuláshoz kapcsolódóan a
vagyonmérlegek (vagyonmérleg-tervezetek és a végleges vagyonmérlegek) elkészítésekor el ször a
könyvviteli rendszerek változtatására vonatkozó áttérés miatti rendezéseket kell elvégezni a 9. §ban meghatározott el írásoknak megfelel en.
Nyugdíjreform és Adósságcsökkent Alap
Nyugdíjreform és Adósságcsökkent Alap beszámolókészítési és könyvvezetési sajátosságai
20/A. § (1) A Nyugdíjreform és Adósságcsökkent Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás
lebonyolításával összefügg egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény (a
továbbiakban: Nyt.) hatálya alá tartozó Nyugdíjreform és Adósságcsökkent Alap (a továbbiakban:
Alap) a Tv. el írásait a (2)-(5) bekezdésben és a 20/B-20/C. §-ban foglaltak figyelembevételével
alkalmazza.
(2) Az Alap üzemgazdasági szemlélet kett s könyvviteli nyilvántartással alátámasztott éves
beszámolót köteles készíteni.
20/C. § (2) Az Alap éves beszámolóját könyvvizsgálóval kell felülvizsgáltatni.
(3) Az Alap könyvvizsgáló által felülvizsgált és az Alap Irányító Testülete által jóváhagyott éves
beszámolóját, az Országgy lés elé beterjesztett pénzügyi beszámoló részeként az ÁKK Zrt.
honlapján kell közzétenni a külön jogszabályban foglaltak szerint.
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2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek m ködésér l és
támogatásáról
30. § (1) A civil szervezet köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját,
valamint közhasznúsági mellékletét - kötelez könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot
vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel
együtt - az adott üzleti év mérlegfordulónapját követ ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni
és közzétenni, kötelez könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek
alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta.
(2) A civil szervezet az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének a civil szervezetek bírósági
nyilvántartásáról és az ezzel összefügg eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott
módon tesz eleget.
(3) A letétbe helyezett beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet a civil szervezetek bírósági
nyilvántartásáról és az ezzel összefügg eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott
módon kell közzétenni, valamint adatainak lekérdezését a Civil Információs Portál számára lehet vé
kell tenni.
(4) Ha a civil szervezet saját honlappal rendelkezik, a közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló,
valamint közhasznúsági melléklet saját honlapon történ elhelyezésére is. A civil szervezet a saját
honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthet ségét legalább a közzétételt követ második
üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja.
(5) Ha a civil szervezet a beszámolóval, valamint közhasznúsági melléklettel kapcsolatos (1)-(3)
bekezdés szerinti kötelezettségét elmulasztja és azt egy éven belül nem pótolja, a bíróság
törvényességi ellen rzési eljárás lefolytatása céljából értesíti az ügyészséget.
(6) A civil szervezet beszámolójára egyebekben a számvitelr l szóló törvény, valamint az annak
felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet el írásait kell alkalmazni.
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1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekr l és a pénzügyi
vállalkozásokról
A tevékenységi (m ködési) engedély iránti kérelem
18. § (1) A hitelintézet m ködésének - pénzügyi és kiegészít pénzügyi szolgáltatási
tevékenységének-megkezdéséhez a Felügyelet engedélye szükséges.
(2) A hitelintézetnek a tevékenységi engedély megadása iránti kérelméhez a következ ket kell a
Felügyelethez benyújtani:
j) valamely, a hitelintézetek közötti fizetési rendszerhez való közvetlen csatlakozásról szóló
nyilatkozatot és a csatlakozást biztosító informatikai rendszer könyvvizsgálói igazolását, vagy a
közvetve történ csatlakozás elfogadásáról adott nyilatkozatot,
Országos Betétbiztosítási Alap
109/A. § (1) Az Alap könyvvizsgálót bíz meg.
(2) Az Alap könyvvizsgálóját a pénzügyi intézmények könyvvizsgálatára jogosultak közül választja
az igazgatótanács.
(3) A könyvvizsgáló természetes személy megbízatása legfeljebb öt évig tarthat, és a megbízatás
lejártát követ harmadik év után lehet újabb megbízási szerz dést kötni ugyanazon
könyvvizsgálóval. A könyvvizsgálói társaság által alkalmazott (munkavállaló, vezet tisztségvisel ,
munkavégzésre kötelezett tag) könyvvizsgáló legfeljebb öt évig láthat el könyvvizsgálói feladatokat
az Alapnál és a megbízatás lejártát követ harmadik év után láthatja el újra a könyvvizsgálói
feladatokat.
(4) A könyvvizsgáló feladata az Alap könyvviteli nyilvántartásának és éves beszámolójának
felülvizsgálata, továbbá véleménynyilvánítás az Alap gazdálkodásával, a vagyonkezeléssel és
felhasználással kapcsolatos igazgatótanácsi el terjesztések hitelességér l.
Önkéntes Betétbiztosítási és Intézményvédelmi Alap
128/L. § (1) Az önkéntes alap könyvvizsgálót bíz meg.
(2) Az önkéntes alap könyvvizsgálóját a pénzügyi intézmények könyvvizsgálatára jogosultak közül
választja a közgy lés.
(3) Az önkéntes alap természetes személy könyvvizsgálójának megbízatása legfeljebb öt évig
tarthat, és a megbízatás lejártát követ harmadik év után lehet újabb megbízási szerz dést kötni
ugyanazon könyvvizsgálóval. A könyvvizsgáló társaság által alkalmazott (munkavállaló, vezet
tisztségvisel , munkavégzésre kötelezett tag) könyvvizsgáló legfeljebb öt évig láthat el
könyvvizsgálói feladatokat az önkéntes alapnál, és a megbízatás lejártát követ harmadik év után
láthatja el újra - ugyanannál az önkéntes alapnál - a feladatát.
(4) A könyvvizsgáló feladata az önkéntes alap könyvviteli nyilvántartásának és éves
beszámolójának felülvizsgálata, továbbá véleménynyilvánítás az önkéntes alap gazdálkodásával, a
vagyonkezeléssel és felhasználással kapcsolatos közgy lési el terjesztések hitelességér l. A
könyvvizsgáló véleménye és jelentéstételi kötelezettsége nélkül e kérdésekben nem hozható
határozat.
A pénzügyi intézmények….könyvvizsgálata
132. § (1) A pénzügyi intézmény, a pénzforgalmi intézmény és az elektronikuspénz-kibocsátó
intézmény köteles az arra jogosult testület által elfogadott - könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó éves beszámolót, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot a
Felügyeletnek annak elfogadásától számított tizenöt munkanapon belül, de legkés bb a tárgyévet
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követ év május 31-éig, az összevont (konszolidált) éves beszámolót annak elfogadásától számított
tizenöt munkanapon belül, de legkés bb a tárgyévet követ év június 30-áig megküldeni.
(2) A 3. § (2) bekezdésének a) és c) pontjaiban meghatározott kiegészít pénzügyi szolgáltatásokat
végz jogi személy könyvvezetésére és könyvvizsgálatára a 131-137. § rendelkezéseit nem kell
alkalmazni.
133. § (1) Pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény és elektronikuspénz-kibocsátó intézmény
esetén - a gazdasági társaságokról szóló törvénynek a könyvvizsgálóra vonatkozóan meghatározott
feltételein túlmen en - könyvvizsgálói feladatok ellátására csak akkor adható az érvényes
könyvvizsgálói engedéllyel rendelkez , bejegyzett könyvvizsgáló (könyvvizsgálói társaság) részére
megbízás, ha
a) a könyvvizsgáló (könyvvizsgálói társaság) pénzügyi intézményi min sítéssel rendelkezik,
b) a könyvvizsgáló nem rendelkezik a hitelintézetben, pénzforgalmi intézményben és
elektronikuspénz-kibocsátó intézményben közvetlen vagy közvetett tulajdonnal,
c) a könyvvizsgálónak nincs a hitelintézettel, pénzforgalmi intézménnyel és elektronikuspénzkibocsátó intézménnyel szemben fennálló kölcsöntartozása, valamint
d) a min sített befolyással rendelkez tulajdonos a könyvvizsgáló cégben közvetlen vagy közvetett
tulajdonnal nem rendelkezik.
(2) Az (1) bekezdés c)-d) pontjaiban foglalt korlátozásokat a könyvvizsgáló közvetlen
hozzátartozójára is alkalmazni kell.
(3) A hitelintézet természetes személy könyvvizsgálójának megbízatása legfeljebb öt évig tarthat, és
a megbízatás lejártát követ harmadik év után lehet újabb megbízási szerz dést kötni ugyanazon
könyvvizsgálóval. A könyvvizsgálói társaság által alkalmazott (munkavállaló, vezet tisztségvisel ,
munkavégzésre kötelezett tag) könyvvizsgáló legfeljebb öt évig láthat el könyvvizsgálói feladatokat
ugyanannál a hitelintézetnél, és a megbízatás lejártát követ harmadik év után láthatja el újra ugyanannál a hitelintézetnél - a feladatát.
(4) Az (1) bekezdésben el írtakon túlmen en további követelmény a hitelintézeti természetes
személy könyvvizsgálóval szemben, hogy
a) egyidej leg legfeljebb öt hitelintézetnél láthat el könyvvizsgálói feladatot, ide nem értve a
szövetkezeti hitelintézeteket,
b) egyidej leg legfeljebb tíz szövetkezeti hitelintézetnél láthat el könyvvizsgálói feladatot,
c) egy-egy hitelintézett l származó jövedelme (bevétele) nem haladhatja meg éves jövedelmének
(bevételének) harminc százalékát,
d) az egy tulajdonosi csoporthoz tartozó pénzügyi intézményekt l, befektetési szolgáltatóktól,
befektetési alapkezel társaságoktól, t zsdét l, illet leg elszámolóházi tevékenységet végz
szervezett l, valamint a tulajdonosi csoporthoz tartozó befektetési alapkezel társaság által kezelt
befektetési alaptól származó jövedelme (bevétele) nem haladhatja meg éves jövedelmének
(bevételének) hatvan százalékát.
(5) A hitelintézeti könyvvizsgáló társaságokkal szemben az (1) bekezdésben foglaltakon
túlmen en további követelmény, hogy
a) a könyvvizsgálói társaságon belül az (1) bekezdésben foglalt követelményeknek megfelel
könyvvizsgáló - egyidej leg - legfeljebb öt hitelintézetnél láthat el könyvvizsgálói feladatot, ide
nem értve a szövetkezeti hitelintézeteket,
b) a könyvvizsgálói társaságon belül az (1) bekezdésben foglalt követelményeknek megfelel
könyvvizsgáló - egyidej leg - legfeljebb tíz szövetkezeti hitelintézetnél láthat el könyvvizsgálói
feladatot,
c) könyvvizsgálói társaság egy-egy hitelintézett l származó bevétele nem haladhatja meg éves nettó
árbevételének tíz százalékát,
d) 751 a könyvvizsgáló társaságnak az egy tulajdonosi csoporthoz tartozó pénzügyi intézményekt l,
befektetési szolgáltatóktól, befektetési alapkezel társaságoktól, t zsdét l, illet leg elszámolóházi
tevékenységet végz szervezett l, valamint a tulajdonosi csoporthoz tartozó befektetési alapkezel
társaság által kezelt befektetési alaptól származó bevétele nem haladhatja meg éves nettó
árbevételének harminc százalékát.
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(6) Pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény és elektronikuspénz-kibocsátó intézmény nem
adhat könyvvizsgálói megbízást a Felügyelet alkalmazottjának, illet leg annak közeli
hozzátartozójának.
134. § (1) A pénzügyi intézmény által választott könyvvizsgáló a vizsgálatának eredményér l a
pénzügyi intézménnyel egyidej leg a Felügyeletet - írásban - haladéktalanul tájékoztatja, ha olyan
tényeket állapított meg, amelynek alapján
a) a könyvvizsgálói záradék korlátozása vagy megtagadása válhat szükségessé,
b) b ncselekmény elkövetésére vagy a pénzügyi intézmény bels szabályzatának súlyos
megsértésére, illet leg az el z ekben említettek súlyos veszélyére utaló körülményeket észlel,
c) e törvény vagy más jogszabályok, illetve az MNB rendelkezéseiben foglalt el írások súlyos
megsértésére utaló körülményeket észlel,
d) a pénzügyi intézmény kötelezettségeinek teljesítését, a rábízott vagyoni értékek meg rzését nem
látja biztosítottnak, vagy
e) a pénzügyi intézmény bels ellen rzési rendszereinek súlyos hiányosságait vagy elégtelenségét
állapítja meg,
f) jelent s véleménykülönbség alakult ki közte és a pénzügyi intézmény vezetése között a pénzügyi
intézmény fizet képességét, jövedelmét, adatszolgáltatását vagy könyvvezetését érint , a pénzügyi
intézmény m ködését lényegesen érint kérdésekben.
(2) A pénzügyi intézmény összevont (konszolidált) éves beszámolóját felülvizsgáló könyvvizsgáló
írásban haladéktalanul tájékoztatja a Felügyeletet, ha a pénzügyi intézménnyel ellen rz befolyás
miatt szoros kapcsolatban álló vállalkozásnál olyan tényeket állapít meg, amelyek a pénzügyi
intézmény folyamatos m ködését kedvez tlenül érintik, vagy az (1) bekezdés a), c) pontjában
foglaltak fennállására utalnak.
(3) A pénzforgalmi intézmény vagy az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény könyvvizsgálója a
vizsgálatának eredményér l a pénzforgalmi intézménnyel vagy az elektronikuspénz-kibocsátó
intézménnyel egyidej leg a Felügyeletet írásban haladéktalanul tájékoztatja, ha olyan tényt
állapított meg, amelynek alapján
a) a pénzforgalmi szolgáltatásra és elektronikuspénz-kibocsátásra vonatkozó jogszabályokban
foglalt el írások súlyos megsértésére utaló körülményeket észlel,
b) a pénzforgalmi intézmény pénzforgalmi szolgáltatási tevékenysége, illetve az elektronikuspénzkibocsátó intézmény elektronikuspénz-kibocsátási tevékenysége folyamatos m ködését,
kötelezettségeinek teljesítését nem látja biztosítottnak,
c) a könyvvizsgálói záradék korlátozása vagy megtagadása válhat szükségessé, vagy
d) a pénzforgalmi intézmény pénzforgalmi szolgáltatási tevékenysége, illetve az elektronikuspénzkibocsátó intézmény elektronikuspénz-kibocsátási tevékenysége bels ellen rzési rendszerének
súlyos hiányosságait vagy elégtelenségét állapítja meg.
(4) Az (1) és (3) bekezdésben fel nem sorolt esetekben is
a) a könyvvizsgáló jogosult
1. a Felügyelettel konzultálni, illet leg
2. a Felügyeletet a vizsgálat eredményér l tájékoztatni,
b) a Felügyelet jogosult a könyvvizsgálótól ennek megállapításairól közvetlenül tájékoztatást kérni
és kapni.
135. § A Felügyelet a 151. § (3) bekezdésének k) pontjában meghatározott esetben jogosult arra,
hogy a hitelintézetet más könyvvizsgáló választására kötelezze és a könyvvizsgáló pénzügyi
intézményi min sítésének visszavonását kezdeményezze.
136. § (1) A könyvvizsgálónak a hitelintézet éves beszámolójának vizsgálata mellett az alábbiakat is
meg kell vizsgálnia:
a) az értékelés szakmai helyességét,
b) az el írt és szükséges értékhelyesbítések és leírások elvégzését,
c) az el írt és szükséges tartalékok képzésének megtörténtét,
d) a szavatoló t kére, a t kemegfelelésre, folyamatos fizet képességre, valamint az egyes pénzügyi
szolgáltatásokra vonatkozó szabályok betartását,
e) az eredményes, megbízható és független tulajdonlásra, illet leg a prudens m ködésre vonatkozó
jogszabályok, valamint az MNB tv., a pénzforgalomról szóló jogszabályok, a devizajogszabályok,
illetve felügyeleti és jegybanki határozatok betartását, valamint
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f) a megfelel ellen rzési rendszerek m ködését.
(2) A könyvvizsgálónak az (1) bekezdésben foglaltakra vonatkozó megállapításait külön kiegészít
jelentésben kell rögzítenie, és ezt az igazgatóságnak, az ügyvezet nek, a felügyel bizottság
elnökének, a Felügyeletnek, valamint - a szövetkezeti hitelintézet könyvvizsgálója kivételével - az
MNB-nek legkés bb a tárgyévet követ év május 31-éig meg kell küldenie.
137. § (1) A pénzügyi intézmény, a pénzforgalmi intézmény és az elektronikuspénz-kibocsátó
intézmény köteles a könyvvizsgálóval - az éves beszámoló könyvvizsgálatára - kötött szerz dést és
valamennyi, a könyvvizsgáló által az éves beszámolóval kapcsolatban készített jelentést a
Felügyelet számára megküldeni.
(2) A Felügyelet jogosult a könyvvizsgáló jelentésének alapján - az éves beszámoló jóváhagyása el tt
- a pénzügyi intézménynél, a pénzforgalmi intézménynél és az elektronikuspénz-kibocsátó
intézménynél kezdeményezni, hogy a helytelen adatokat tartalmazó beszámolót vizsgáltassa felül,
helyesbítse, gondoskodjon a helyesbített adatok könyvvizsgálóval történ hitelesítésér l.
(3) Ha az éves beszámoló jóváhagyását követ en jutott a Felügyelet tudomására, hogy az éves
beszámoló lényeges hibát tartalmaz, a Felügyelet kötelezheti a a pénzügyi intézményt, a
pénzforgalmi intézményt és az elektronikuspénz-kibocsátó intézményt az adatok módosítására és
könyvvizsgálóval való felülvizsgálatára. A módosított és a könyvvizsgáló által felülvizsgált adatot a a
pénzügyi intézmény, a pénzforgalmi intézmény és az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény köteles
a Felügyeletnek bemutatni.

250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet a hitelintézetek és a
pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
9. § (1) A pénzügyi intézménynek a mérlegtételek értékelésekor a Tv. 54-56. §-át és a 60. §-át a (2)(18) bekezdésben foglalt sajátosságok figyelembevételével kell alkalmaznia.
(11) A névérték felett vagy alatt vásárolt befektetési célú kamatozó értékpapírok vételára és
névértéke közötti különbözet hátralév lejárati id alatti id arányos eredményként való
elszámolása, valamint értékelése (értékvesztésének és visszaírásának elszámolása) csoportos
nyilvántartás és értékelés esetén - a könyvvizsgáló által is elfogadott és a számviteli politikában
rögzített, a csoportszint értékelést a valóságnak megfelel en biztosító - módszer alkalmazásával
történik. Ilyen módszer hiányában a névérték alatt, illetve felett vásárolt befektetési célú kamatozó
értékpapíroknál csak egyedi nyilvántartást és egyedi értékelést lehet alkalmazni (a csoportos
nyilvántartás és értékelés nem folytatható).
Közzététel
27. § A pénzügyi intézmény a 3. § (1) bekezdés szerinti éves beszámolóját a könyvvizsgálói
záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói
jelentéssel együtt a Tv. el írásainak megfelel en köteles közzétenni.
Fióktelepek közzétételi el írásai
27/A. § (1) A külföldi székhely vállalkozás magyarországi fióktelepeként m köd pénzügyi
intézmény a Tv. 154/A. §-ának el írásait a (2)-(6) bekezdés figyelembevételével köteles alkalmazni.
(2) A fióktelep köteles közétenni és letétbe helyezni a külföldi székhely vállalkozás által a székhely
szerinti tagállam jogszabályai alapján összeállított - könyvvizsgálói záradékkal ellátott - éves
beszámolót, illetve összevont (konszolidált) éves beszámolót és azok vizsgálatáról szóló
könyvvizsgálói jelentést magyar nyelven, hiteles fordításban.
(3) A fióktelep saját tevékenységér l a Tv., valamint e rendelet alapján készített éves beszámoló
közzététele és letétbe helyezése alól mentesül, amennyiben a külföldi vállalkozás székhelye az
Európai Unió valamely tagállamában található, vagy amennyiben az Európai Unión kívüli országban
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található, azonban az adott állam jogszabályai által el írt éves beszámoló, összevont (konszolidált)
éves beszámoló készítési, könyvvizsgálati, letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségek
összhangban vannak az Európai Unió vonatkozó irányelveivel [az adott állam szerepel a Tv. 154/A.
§-ának (2) bekezdése szerint a pénzügyminiszter által közzétett listán].
(4) A (3) bekezdésben el írt feltételeknek megfelel fióktelep a (2) bekezdés szerinti közzététel
teljesítése mellett köteles a saját tevékenységér l magyar jogszabályok szerint vezetett számviteli
nyilvántartása és elkészített éves beszámolója könyvvizsgáló által felülvizsgált adatai alapján az
alábbiakat közzétenni:
a) a fióktelepnél felmerült kapott (járó) kamatok, kamatjelleg bevételek, bevételek értékpapírokból,
kapott (járó) jutalék- és díjbevételek, pénzügyi m veletek nettó eredménye, egyéb bevételek üzleti
tevékenységb l, általános igazgatási költségek, szokásos (üzleti) tevékenység eredménye;
b) a fióktelep dolgozóinak átlagos állományi létszáma;
c) a külföldi székhely vállalkozás valamennyi követelését és kötelezettségét, amely a fiókteleppel
összefüggésben keletkezett, hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni követelések és
kötelezettségek bontásban forintban kifejezve;
d) a fióktelepnél nyilvántartott állampapírok, hitelintézetekkel és ügyfelekkel szemben keletkezett
követelések, hitelviszonyt megtestesít értékpapírok, forgatási célú részvények és más változó
hozamú értékpapírok forgatási célú és befektetési célú bontásban, hitelintézetekkel és ügyfelekkel
szembeni kötelezettségek, kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettségek, biztos (jöv beni)
kötelezettségek és pénzeszközre vonatkozó függ kötelezettségek.
(5) A (3) bekezdésben el írt feltételeknek megfelel fióktelep köteles biztosítani, hogy saját
tevékenységér l a Tv., illetve e rendelet szerint elkészített éves beszámolóját és adózási célú
kimutatásait a fióktelep székhelyen az érintett felek megtekinthessék, azokról másolatot
készíthessenek.
(6) A (3) bekezdésben el írt feltételeknek nem megfelel fióktelep a (2) bekezdés szerinti közzététel
teljesítése mellett köteles a saját tevékenységér l a Tv., illetve e rendelet szerint elkészített éves
beszámolóját az általános szabályok szerint könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, letétbe helyezni és
közzétenni.
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2003. évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási
tevékenységr l
A biztosító könyvvizsgálója
149. § (1) A biztosítónak - a 300 millió forint éves díjbevételt el nem ér biztosító egyesület
kivételével - könyvvizsgálót kell választania.
(2) A biztosító könyvvizsgálói feladatok ellátására kizárólag olyan bejegyzett könyvvizsgálót
választhat, aki
a) biztosítási és a 86. § (1) bekezdésének a)-b) pontjaiban meghatározott feltételeknek megfelel
aktuáriusi szakértelemmel és gyakorlattal rendelkezik, ez utóbbi hiánya esetén az e feltételnek
megfelel aktuáriust köteles foglalkoztatni;
b) nem áll a biztosító min sített befolyással rendelkez tulajdonosával munkaviszonyban,
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, vagy olyan könyvvizsgálói társasággal
munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, amelynek a tulajdonosa a
biztosító min sített befolyással rendelkez tulajdonosa;
c) nem rendelkezik a biztosítóban sem közvetlen, sem közvetett tulajdonnal;
d) biztosítói min sítéssel rendelkezik.
(3) A biztosító természetes személy könyvvizsgálójának megbízatása legfeljebb 5 évig tarthat, és az
nem hosszabbítható meg. A könyvvizsgálói társaság által alkalmazott vagy megbízott könyvvizsgáló
legfeljebb 5 évig láthat el könyvvizsgálói feladatokat ugyanannál a biztosítónál.
(4) A könyvvizsgáló megbízatásának megsz nését követ két év eltelte után a könyvvizsgáló
ismételten megválasztható. A könyvvizsgálói társaság által alkalmazott vagy megbízott
könyvvizsgáló megbízatásának lejártát követ két év elteltével a könyvvizsgálói feladatokat
ugyanannál a biztosítónál ismételten elláthatja.
(5) A biztosító által megbízott természetes személy könyvvizsgáló egyidej leg legfeljebb 6
biztosítónál láthatja el a könyvvizsgálói feladatokat, és a biztosítótól származó jövedelme (bevétele)
nem haladhatja meg éves jövedelmének (bevételének) 30 százalékát. Az egy tulajdonosi csoportba
tartozó hitelintézetekt l, pénzügyi vállalkozásoktól, befektetési vállalkozásoktól, befektetési
alapkezel t l, a tulajdonosi csoportba tartozó befektetési alapkezel által kezelt befektetési alaptól,
valamint biztosítótól származó összesített jövedelme (bevétele) nem haladhatja meg éves
jövedelmének (bevételének) 60 százalékát.
(6) A biztosító által megbízott könyvvizsgáló társaságon belül a könyvvizsgáló egyidej leg legfeljebb
6 biztosítónál láthatja el a könyvvizsgálói feladatokat, és a könyvvizsgáló társaság biztosítótól
származó bevétele nem haladhatja meg éves nettó árbevételének 30 százalékát. A könyvvizsgáló
társaságnak az egy tulajdonosi csoportba tartozó hitelintézetekt l, pénzügyi vállalkozásoktól,
befektetési vállalkozásoktól, befektetési alapkezel t l, a tulajdonosi csoportba tartozó befektetési
alapkezel által kezelt befektetési alaptól, valamint biztosítótól származó összesített bevétele nem
haladhatja meg éves nettó bevételének 50 százalékát.
151. § (1) A könyvvizsgáló köteles a biztosító ügyvezet jét haladéktalanul tájékoztatni, ha e törvény
vagy a biztosítási tevékenységre vonatkozó jogszabályok megsértését észleli, így különösen, ha a
biztosítástechnikai tartalékok mértéke vagy eszközfedezete nem kielégít .
(2) A könyvvizsgáló köteles vizsgálatának eredményér l a biztosítóval egyidej leg a Felügyeletet
haladéktalanul írásban tájékoztatni, ha olyan tényeket állapított meg, amelyek alapján
a) a korlátozott vagy elutasító könyvvizsgálói záradék, illetve záradék megadásának elutasítása
válhat szükségessé,
b) b ncselekmény elkövetésére vagy a biztosító bels szabályzatának súlyos megsértésére, illetve
az el z ekben említettek súlyos veszélyére utaló körülményeket észlel,
c) a biztosítási tevékenység engedélyezésére vagy a biztosító m ködésére vonatkozó jogszabályi
el írások súlyos megsértésére utaló körülményeket észlel,
d) a biztosító kötelezettségeinek folyamatos teljesítését, a rábízott vagyoni értékek meg rzését nem
látja biztosítottnak,
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e) a biztosító bels ellen rzési rendszereinek súlyos hiányosságát vagy elégtelenségét állapítja meg,
f) jelent s véleménykülönbség alakul ki közte és a biztosító ügyvezet je között a biztosító
fizet képességét, jövedelmét, adatszolgáltatását vagy könyvvezetését érint , a biztosító m ködését
lényegesen érint kérdésekben.
(3) Az ügyvezet köteles az (1) bekezdésben meghatározottakról a Felügyeletet haladéktalanul
tájékoztatni.
(4) Az (1)-(2) bekezdésekben foglaltakon túl a könyvvizsgáló
a) a Felügyelet kérésére köteles tájékoztatást adni,
b) kérésére a Felügyelet köteles konzultációt tartani.
(5) A könyvvizsgálónak a biztosító éves beszámolójának vizsgálata mellett az alábbiakat is
vizsgálnia kell:
a) a szavatoló t kére, a t keszükségletre vonatkozó szabályok betartását, a szavatoló t ke
számítások helyességét;
b) az eredményes, megbízható és független tulajdonlásra, illet leg a prudens m ködésre vonatkozó
jogszabályok és felügyeleti határozatok betartását;
c) a 65. § b) pontjában el írt folyamatos nyilvántartási, adatfeldolgozási és adatszolgáltatási
rendszer megfelel ségét;
d) az ellen rzési rendszerek megfelel m ködését.
(6) A könyvvizsgáló az (5), valamint a (7) és (8) bekezdésekben foglaltakra vonatkozó
megállapításait külön kiegészít jelentésben rögzíti, és ezt az igazgatóságnak, az ügyvezet nek, a
felügyel bizottság elnökének, valamint a Felügyeletnek a tárgyévet követ évben az auditálás
befejezésével, de legkés bb május 31-éig megküldi.
(7) A biztosító könyvvizsgálója a (6) bekezdésben el írt kiegészít jelentésében köteles arra is
kitérni, hogy a biztosítástechnikai tartalékok mértéke elégséges-e, és eszközfedezete megfelel-e az e
törvényben foglaltaknak.
(8) A biztosító könyvvizsgálója köteles a (6) bekezdésben el írt kiegészít jelentésében a biztosító
biztosítástechnikai tartalékait tartalékfajtánként és ágazatonként elkülönítetten írásban értékelni,
és a részletes értékelést a biztosítónak átadni.
(9) A biztosító köteles könyvvizsgálójának lemondásáról, illetve a vele kötött szerz dés
megsz nésér l a Felügyeletet 2 munkanapon belül tájékoztatni, és 2 hónapon belül új
könyvvizsgálót választani. A könyvvizsgáló megbízásának lejártáról a Felügyeletet a lejárat napját
megel z en 2 hónappal kell tájékoztatni.
(10) Ha a könyvvizsgáló az e törvényben el írt kötelezettségének nem tesz eleget, a Felügyelet
jogosult arra, hogy a biztosítót más, a 149. § (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek
megfelel könyvvizsgáló választására kötelezze. Ha a Felügyelet a 195. § (1) bekezdésének f) pontja
alapján, felügyeleti intézkedés alkalmazásakor a biztosító könyvvizsgálójának felmentését
kezdeményezi, jogosult a könyvvizsgáló biztosítói min sítésének visszavonását kezdeményezni.
152. § (1) A biztosító köteles a könyvvizsgálóval kötött azon szerz dést, amely alapján a
könyvvizsgáló az éves beszámoló könyvvizsgálatára köteles, és valamennyi, a könyvvizsgáló által az
éves beszámolóval kapcsolatban készített jelentést a Felügyelet számára megküldeni.
(2) A Felügyelet jogosult a könyvvizsgáló jelentésének alapján a biztosító igazgatóságánál
kezdeményezni, hogy a helytelen adatokat tartalmazó beszámolót vizsgáltassa felül, helyesbítse,
gondoskodjon a helyesbített adatok könyvvizsgálóval történ hitelesítésér l.
(3) Ha az éves beszámoló jóváhagyását követ en jutott a Felügyelet tudomására, hogy az éves
beszámoló lényeges hibát tartalmaz, a Felügyelet kötelezheti a biztosító igazgatóságát az adatok
módosítására, és a könyvvizsgálóval való felülvizsgálatára. A módosított, és a könyvvizsgáló által
felülvizsgált adatot a közgy lés elé történ beterjesztése el tt a biztosító köteles a Felügyeletnek
bemutatni, és a közgy lés által jóváhagyott beszámolót ismételten közzétenni.
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2007. évi CLIX. törvény a viszontbiztosítókról
83. § A viszontbiztosítónak könyvvizsgálót kell választania.
84. § A viszontbiztosító könyvvizsgálójára a Bit. 149. §-ában, 151-152. §-aiban foglalt
rendelkezéseket kell megfelel en alkalmazni.

192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a biztosítók éves
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól
16/A. § A biztosító a Tv. könyvvizsgálati kötelezettségre vonatkozó el írásait köteles alkalmazni
azzal, hogy a biztosítóként m köd , a Tv. 154/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti külföldi székhely
vállalkozás magyarországi fióktelepe nem mentesül a könyvvizsgálati kötelezettség alól.
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222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a magánnyugdíjpénztárak
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól
49. § (1) Az éves pénztári beszámoló felülvizsgálatával az Mpt. 46. §-a (1997. évi LXXXII. törvény
a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról) a 71. §-a alapján a pénztár bejegyzett
könyvvizsgálót köteles választani. A könyvvizsgáló választásánál a Tv. 155. §-ának (6)-(7) és (10)
bekezdésében foglaltakat kell figyelembe venni.
(2) A könyvvizsgáló feladata az éves pénztári beszámoló valódiságának, szabályszer ségének (a
mérleg, az eredménykimutatás, a kiegészít melléklet) felülvizsgálata, a számviteli törvény, az Mpt.,
a pénztár gazdálkodására és befektetési tevékenységére vonatkozó egyéb jogszabályok, a pénztár
alapító okirata, valamint e rendelet el írásai betartásának ellen rzése, és ennek alapján az éves
pénztári beszámolóról a könyvvizsgáló állásfoglalását tükröz vélemény kialakítása, a beszámoló
záradékkal való ellátása (záradékolása).
(4) A pénztári eszközök piaci értékeként a letétkezel által meghatározott piaci értéket kell
figyelembe venni. Amennyiben a pénztár könyvvizsgálója az Mbr. 3. számú mellékletének I/6.
pontjában foglaltak alapján a rendeletben el írt értékelési szabályoktól eltér, köteles az eszközök
mérlegfordulónapra vonatkozó piaci értékét - indokolással alátámasztva - meghatározni. Ebben az
esetben a pénztár az értékelési különbözet összegének megállapításánál a könyvvizsgáló által
meghatározott piaci értéket köteles figyelembe venni.
(6) A könyvvizsgáló az éves pénztári beszámoló felülvizsgálatáról - a könyvvizsgálói záradékot vagy
a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó - írásbeli könyvvizsgálói jelentést köteles
készíteni és azt a pénztár igazgatótanácsa elnökének (ügyvezet jének) átadni.
(7) A pénztár a (6) bekezdés szerinti könyvvizsgálói jelentést a Felügyeletnek is köteles megküldeni
az éves pénztári beszámolóval egyidej leg.
(8) A pénztár könyvvizsgálójának a könyvvizsgálói jelentés elkészítésénél, valamint a
könyvvizsgálat során a Tv. 155-158. §-aiban foglalt el írásokat kell figyelembe venni.

223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet az önkéntes
nyugdíjpénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól
49. § (1) Az éves pénztári beszámoló felülvizsgálatával az Öpt. 40. §-ának (2) bekezdése alapján a
pénztár bejegyzett könyvvizsgálót köteles választani. A könyvvizsgáló választásánál a Tv. 155. §ának (6)-(7) és (10) bekezdésében foglaltakat kell figyelembe venni.
(2) A könyvvizsgáló feladata az éves pénztári beszámoló, az egyesített (összesített) éves pénztári
beszámoló valódiságának, szabályszer ségének (a mérleg, az eredménykimutatás, a kiegészít
melléklet) felülvizsgálata, a számviteli törvény, az Öpt., a pénztár gazdálkodására és befektetési
tevékenységére vonatkozó egyéb jogszabályok, a pénztár alapszabálya, valamint e rendelet el írásai
betartásának ellen rzése, és ennek alapján az éves pénztári beszámolóról, az egyesített (összesített)
éves pénztári beszámolóról a könyvvizsgáló állásfoglalását tükröz vélemény kialakítása, a
beszámoló záradékkal való ellátása (záradékolása).
(4) A pénztári eszközök piaci értékeként a letétkezel által meghatározott piaci értéket kell
figyelembe venni. Amennyiben a pénztár könyvvizsgálója az Öbr. 3. számú mellékletének 6.
pontjában foglaltak alapján a rendeletben el írt értékelési szabályoktól eltér, köteles az eszközök
mérlegfordulónapra vonatkozó piaci értékét - indokolással alátámasztva - meghatározni. Ebben az
esetben a pénztár az értékelési különbözet összegének megállapításánál a könyvvizsgáló által
meghatározott piaci értéket köteles figyelembe venni.
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Öbr.: 282/2001 (XII.26) Korm.r.
(6)A könyvvizsgáló az éves pénztári beszámoló felülvizsgálatáról - a könyvvizsgálói záradékot vagy
a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó - írásbeli könyvvizsgálói jelentést köteles
készíteni és azt a pénztár igazgatótanácsa elnökének (ügyvezet jének) átadni.
(7) A pénztár a (6) bekezdés szerinti könyvvizsgálói jelentést a Felügyeletnek is köteles megküldeni
az éves pénztári beszámolóval egyidej leg.
(8) A könyvvizsgálónak a könyvvizsgálói jelentés elkészítésénél, valamint a könyvvizsgálat során a
Tv. 155-158. §-aiban foglalt el írásokat kell figyelembe venni.

252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az önkéntes kölcsönös
egészség- és önsegélyez pénztárak beszámoló készítési és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
Könyvvizsgálati kötelezettség
35. § (1) Az éves pénztári beszámoló felülvizsgálatával az Öpt. 40. §-ának (2) bekezdése alapján a
pénztár bejegyzett könyvvizsgálót köteles választani. A könyvvizsgáló választásánál a Tv. 155. §ának (6)-(7) és (10) bekezdésében foglaltakat kell figyelembe venni.
(2) A pénztártól független könyvvizsgáló feladata az éves pénztári beszámoló valódiságának,
szabályszer ségének (a mérleg, az eredménykimutatás, a kiegészít melléklet) felülvizsgálata, a
számviteli törvény, az Öpt., a pénztár gazdálkodására vonatkozó egyéb jogszabályok, a pénztár
alapszabálya, valamint e rendelet el írásai betartásának ellen rzése, és ennek alapján az éves
pénztári beszámolóról a könyvvizsgáló állásfoglalását tükröz vélemény kialakítása, a beszámoló
záradékkal való ellátása (záradékolása), a beszámoló és az üzleti jelentés adatai összhangjának
igazolása.
(3) A könyvvizsgáló az éves pénztári beszámoló felülvizsgálatáról - a könyvvizsgálói záradékot vagy
a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó - írásbeli könyvvizsgálói jelentést köteles
készíteni és azt a pénztár igazgatótanácsa elnökének (ügyvezet jének) átadni.
(4) A pénztár a (3) bekezdés szerinti könyvvizsgálói jelentést a Felügyeletnek is köteles
megküldeni az éves pénztári beszámolójával egyidej leg.
(5) A pénztár könyvvizsgálójának a könyvvizsgálói jelentés elkészítésénél, valamint a
könyvvizsgálat során a Tv. 155-158. §-aiban foglalt el írásokat kell figyelembe venni.

169/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a Pénztárak Garancia
Alapjának szervezeti és m ködési szabályairól
16. § (1) Az Alap könyvvizsgálatát megbízás alapján könyvvizsgáló látja el.
(2) Az Alap könyvvizsgálóját határozott id tartamra - de legalább egy évre - az ellen rz bizottság
javaslata alapján az Alap igazgatósága bízza meg oly módon, hogy a határozott id leteltének
dátumát az Alap éves beszámolójának felülvizsgálata és hitelesítése utáni id pontban kell
meghatározni.
(3) A könyvvizsgáló feladatkörébe tartozik különösen az Alap könyvvezetése helyességének
szakmai ellen rzése, az Alap éves beszámolójának felülvizsgálata és hitelesítése, illetve az Alap
pénzügyi-számviteli tevékenységére irányadó jogszabályok betartásának ellen rzése, valamint a
negyedéves értékelések alkalmával megállapított piaci érték hitelesítése.
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(4) Az Alap könyvvizsgálója az igazgatóság és az ellen rz bizottság ülésein tanácskozási joggal
részt vehet, az Alap könyveibe betekinthet, az Alap alkalmazottaitól felvilágosítást kérhet, az Alap
pénztárát, szerz déseit és pénzforgalmi számláját megvizsgálhatja.

214/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet a betétbiztosítási alapok
és intézményvédelmi alapok, valamint a befektet -védelmi
alap éves beszámoló készítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól
9. § (1) Az OBA csak olyan könyvvizsgálót választhat éves beszámolójának felülvizsgálatára, aki
megfelel a Hpt. el írásai szerint a könyvvizsgálóval szemben támasztott követelményeknek.
(2) Az OBA által a tagintézethez kiküldött könyvvizsgáló a vizsgált tagintézetnek nem lehet
könyvvizsgálója.
19. § Az önkéntes alap csak olyan könyvvizsgálót választhat éves beszámolójának felülvizsgálatára,
aki megfelel a Hpt. el írásai szerint a könyvvizsgálóval szemben támasztott követelményeknek.
28. § (1) A Befektet -védelmi Alap csak olyan könyvvizsgálót választhat éves beszámolójának
felülvizsgálatára, aki megfelel a Tv. 155. §-ának (6)-(7) és (10) bekezdése szerint a könyvvizsgálóval
szemben támasztott követelményeknek.
(2) A Befektet -védelmi Alap által a taghoz kiküldött könyvvizsgáló a vizsgált tagnak nem lehet
könyvvizsgálója.
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2001. évi CXX. törvény a t kepiacról
296/D. § (1) A kérelmez nek a kockázati t kealap-kezelési tevékenység végzésére vonatkozó
engedély iránti kérelméhez be kell nyújtania:
h) a könyvvizsgáló igazolását arra vonatkozóan, hogy a kérelmez informatikai rendszere,
számviteli politikája és számviteli rendje mindenkori pénzügyi helyzetének megállapítására
alkalmas;
358. § (1) A nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátó, kockázati t kealap-kezel , t zsde,
elszámolóházi tevékenységet végz szervezet, illetve központi értéktár által - a Gt.-nek a
könyvvizsgálóra vonatkozóan meghatározott feltételein túlmen en - könyvvizsgálói feladatok
ellátására csak olyan, érvényes könyvvizsgálói engedéllyel rendelkez könyvvizsgáló
(könyvvizsgáló cég) részére adható megbízás, amely rendelkezik pénzügyi intézményi vagy
befektetési vállalkozási min sítéssel.
(5) A nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátó, a t zsde, illetve az elszámolóházi
tevékenységet végz szervezet természetes személy könyvvizsgálójának megbízatása legfeljebb öt
évig tarthat, és a megbízatás lejártát követ harmadik év után lehet újabb megbízási szerz dést
kötni ugyanazon könyvvizsgálóval. A könyvvizsgáló cég nevében könyvvizsgálói tevékenységet
ellátó kamarai tag könyvvizsgáló legfeljebb öt évig láthat el könyvvizsgálói feladatokat
ugyanannál a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátónál, t zsdénél, illetve
elszámolóházi tevékenységet végz szervezetnél, és a megbízatás lejártát követ 2 üzleti éven belül
nem láthat el újra - ugyanannál a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátónál, t zsdénél,
illetve elszámolóházi tevékenységet végz szervezetnél - könyvvizsgálói feladatot.
(6) Az (1) bekezdésben el írtakon túlmen en további követelmény a természetes személy
könyvvizsgálóval szemben, hogy - egyidej leg - legfeljebb öt azonos típusú intézménynél láthat el
könyvvizsgálói feladatot, és az egy intézményt l származó jövedelme (bevétele) nem haladhatja meg
az éves jövedelmének (bevételének) harminc százalékát. Az egy tulajdonosi csoportba tartozó
nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátóktól, hitelintézetekt l, pénzügyi
vállalkozásoktól, befektetési vállalkozásoktól, befektetési alapkezel t l, t zsdét l és elszámolóházi
tevékenységet végz szervezett l, illetve a tulajdonosi csoportba tartozó befektetési alapkezel által
kezelt kollektív befektetési formától származó összesített jövedelme (bevétele) nem haladhatja meg
az éves jövedelmének (bevételének) hatvan százalékát.
(7) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmen en további követelmény a könyvvizsgáló céggel
szemben, hogy a könyvvizsgáló cégen belül az (1) bekezdésben foglalt követelményeknek megfelel
könyvvizsgáló egyidej leg legfeljebb öt azonos típusú intézménynél láthat el könyvvizsgálói
feladatot, és a könyvvizsgáló cég egy intézményt l származó bevétele nem haladhatja meg az éves
nettó árbevételének tíz százalékát. A könyvvizsgáló cégnek az egy tulajdonosi csoportba tartozó
nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátóktól, hitelintézetekt l, pénzügyi
vállalkozásoktól, befektetési vállalkozásoktól, befektetési alapkezel t l, kockázati t kealapkezel t l, t zsdét l, elszámolóházi tevékenységet végz szervezett l, valamint központi értéktártól a
tulajdonosi csoportba tartozó befektetési alapkezel által kezelt kollektív befektetési formától
származó összesített bevétele nem haladhatja meg az éves nettó árbevételének harminc százalékát.
360. § (1) A kockázati t kealap-kezel , a t zsde, az elszámolóházi tevékenységet végz szervezet, a
központi értéktár által megbízott könyvvizsgáló a felülvizsgálatának eredményér l a vizsgált
intézménnyel egyidej leg a Felügyeletet - írásban - haladéktalanul tájékoztatja, ha olyan tényeket
állapított meg, amelynek alapján
a) korlátozott vagy elutasító könyvvizsgálói záradék, illetve a záradék megadásának elutasítása
válhat szükségessé;
b) b ncselekmény elkövetésére vagy a kockázati t kealap-kezel , a t zsde, az elszámolóházi
tevékenységet végz szervezet, illetve a központi értéktár bels szabályzatának, kockázati t kealap
kezelési szabályzatának súlyos megsértésére, illetve az el z ekben említettek súlyos veszélyére
utaló körülményeket észlel;
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c) e törvény vagy más jogszabályok, a t zsde, az elszámolóházi tevékenységet végz szervezet,
illetve a központi értéktár szabályzataiban foglalt el írások súlyos megsértésére utaló
körülményeket észlel;
d) a kockázati t kealap-kezel , a t zsde, az elszámolóházi tevékenységet végz szervezet, illetve a
központi értéktár kötelezettségeinek teljesítését, a rábízott vagyoni értékek meg rzését nem látja
biztosítottnak;
e) úgy ítéli meg, hogy kockázati t kealap-kezel tevékenysége folytán a befektet k érdekei
veszélyben forognak;
f) a kockázati t kealap-kezel , a t zsde, az elszámolóházi tevékenységet végz szervezet, illetve a
központi értéktár bels ellen rzési rendszereinek súlyos hiányosságait vagy elégtelenségét állapítja
meg;
g) jelent s véleménykülönbség alakult ki közte és a kockázati t kealap-kezel , a t zsde, az
elszámolóházi tevékenységet végz szervezet, illetve a központi értéktár vezetése között a kockázati
t kealap-kezel , a t zsde, az elszámolóházi tevékenységet végz szervezet, illetve a központi
értéktár fizet képességét, jövedelmét, adatszolgáltatását vagy könyvvezetését érint , a m ködés
szempontjából lényeges kérdésekben.
(3) Az (1) bekezdésben fel nem sorolt esetekben is
a) a könyvvizsgáló jogosult a Felügyelettel konzultálni, illet leg a Felügyeletet tájékoztatni,
b) a Felügyelet jogosult a könyvvizsgálótól közvetlenül tájékoztatást kérni és kapni.
361. § Ha a könyvvizsgáló a jogszabályban el írt kötelezettségeinek nem tesz eleget, a Felügyelet
jogosult arra, hogy a kockázati t kealap-kezel t, a t zsdét, az elszámolóházi tevékenységet végz
szervezetet, illetve a központi értéktárat más, a 358. §-ban meghatározott követelményeknek
megfelel könyvvizsgáló választására kötelezze. Ha a Felügyelet a 400. § (1) bekezdésének d)
pontjában meghatározott intézkedésként a kockázati t kealap-kezel , a kockázati t kealap, a t zsde,
az elszámolóházi tevékenységet végz szervezet, illetve a központi értéktár könyvvizsgálójának
felmentését kezdeményezi, jogosult a könyvvizsgáló pénzügyi intézményi, illetve befektetési
vállalkozási min sítésének visszavonását kezdeményezni.
363. § (1) A kockázati t kealap-kezel , a t zsde, az elszámolóházi tevékenységet végz szervezet,
illetve a központi értéktár köteles a könyvvizsgálóval - az éves beszámoló könyvvizsgálatára - kötött
szerz dést és valamennyi, a könyvvizsgáló által az éves beszámolóval kapcsolatban készített
jelentést a Felügyelet számára megküldeni.
(2) A Felügyelet jogosult a könyvvizsgáló Tpt. 360. § (3) bekezdés b) pontja szerinti tájékoztatása
alapján - az éves beszámoló jóváhagyása el tt - a kockázati t kealap-kezel nél, a t zsdénél, az
elszámolóházi tevékenységet végz szervezetnél, illetve a központi értéktárnál kezdeményezni,
hogy a helytelen adatokat tartalmazó beszámolót helyesbítsék, gondoskodjanak a helyesbített
adatok könyvvizsgálóval történ felülvizsgálatáról.
(3) Ha az éves beszámoló jóváhagyását követ en jutott a Felügyelet tudomására, hogy az éves
beszámoló lényeges hibát tartalmaz, a Felügyelet kötelezheti a kockázati t kealap-kezel t, a t zsdét,
az elszámolóházi tevékenységet végz szervezetet, illetve a központi értéktárat az adatok
módosítására és könyvvizsgálóval való felülvizsgálatára az Szt.-ben foglalt, önellen rzésre
vonatkozó szabályok figyelembevételével. A módosított, könyvvizsgáló által felülvizsgált adatokat a
kockázati t kealap-kezel , a t zsde, az elszámolóházi tevékenységet végz szervezet, illetve a
központi értéktár köteles a Felügyeletnek bemutatni.

2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezel kr l és a
kollektív befektetési formákról
A KÖNYVVIZSGÁLÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
144. § (1) A befektetési alap esetében a könyvvizsgálói feladatok ellátására csak olyan, érvényes
könyvvizsgálói engedéllyel rendelkez könyvvizsgáló (könyvvizsgáló cég) részére adható megbízás,
amely rendelkezik pénzügyi intézményi vagy befektetési vállalkozási min sítéssel, és megfelel az e
fejezetben foglalt feltételeknek.
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(2) A befektetési alap természetes személy könyvvizsgálójának megbízatása legfeljebb 5 évig
tarthat, és a megbízatás lejártát követ harmadik év után lehet újabb megbízási szerz dést kötni
ugyanazon könyvvizsgálóval. A könyvvizsgáló cég nevében könyvvizsgálói tevékenységet ellátó
kamarai tag könyvvizsgáló legfeljebb 5 évig láthat el könyvvizsgálói feladatokat ugyanannál a
befektetési alapnál, és a megbízatás lejártát követ 2 üzleti éven belül nem láthat el újra ugyanannál a befektetési alapnál - könyvvizsgálói feladatot.
(3) Az (1) bekezdésben el írtakon túlmen en további követelmény a természetes személy
könyvvizsgálóval szemben, hogy egyidej leg legfeljebb tíz befektetési alapnál láthat el
könyvvizsgálói feladatot, és az egy befektetési alapkezel t l és az általa kezelt befektetési alap(ok)tól származó jövedelme (bevétele) nem haladhatja meg az éves jövedelmének (bevételének) 30
százalékát.
(4) Az (1) bekezdésben el írtakon túlmen en további követelmény a könyvvizsgáló cégekkel
szemben, hogy a könyvvizsgáló cégen belül az (1) bekezdésben foglalt követelményeknek megfelel
könyvvizsgáló - egyidej leg - legfeljebb tíz befektetési alapnál láthat el könyvvizsgálói feladatot, és a
könyvvizsgáló cég egy befektetési alapkezel t l és az általa kezelt befektetési alap(ok)tól származó
bevétele nem haladhatja meg az éves nettó árbevételének 10 százalékát.
145. § (1) A befektetési alap könyvvizsgálatával megbízott könyvvizsgáló a felülvizsgálatának
eredményér l a befektetési alapot kezel befektetési alapkezel vel egyidej leg a Felügyeletet írásban - haladéktalanul tájékoztatja, ha olyan tényeket állapított meg, amelynek alapján
a) korlátozott vagy elutasító könyvvizsgálói záradék, illetve a záradék megadásának elutasítása
válhat szükségessé;
b) b ncselekmény elkövetésére vagy a befektetési alap kezelési szabályzatának súlyos
megsértésére, illetve az el z ekben említettek súlyos veszélyére utaló körülményeket észlel;
c) e törvény vagy más jogszabályok, a t zsde, az elszámolóházi tevékenységet végz szervezet,
illetve a központi értéktár szabályzataiban foglalt el írások súlyos megsértésére utaló
körülményeket észlel;
d) úgy ítéli meg, hogy a befektetési alapot kezel befektetési alapkezel tevékenysége folytán a
befektet k érdekei veszélyben forognak;
e) jelent s véleménykülönbség alakult ki közte és a befektetési alapkezel vezetése között a
befektetési alapkezel által kezelt befektetési alap fizet képességét, jövedelmét, adatszolgáltatását
vagy könyvvezetését érint , a m ködés szempontjából lényeges kérdésekben.
(2) Az (1) bekezdésben fel nem sorolt esetekben is
a) a könyvvizsgáló jogosult a Felügyelettel konzultálni, illetve a Felügyeletet tájékoztatni,
b) a Felügyelet jogosult a könyvvizsgálótól közvetlenül tájékoztatást kérni és kapni.
146. § Ha a Felügyelet a befektetési alap könyvvizsgálójának felmentését kezdeményezi, jogosult a
könyvvizsgáló pénzügyi intézményi, illetve befektetési vállalkozási min sítésének visszavonását
kezdeményezni.
147. § (1) A befektetési alapkezel köteles az általa kezelt befektetési alap könyvvizsgálójával - az
éves beszámoló könyvvizsgálatára - kötött szerz dést és valamennyi, a könyvvizsgáló által az éves
beszámolóval kapcsolatban készített jelentést a Felügyelet számára megküldeni.
(2) A Felügyelet jogosult a könyvvizsgáló 145. § (2) bekezdés b) pont szerinti tájékoztatása alapján az éves beszámoló jóváhagyása el tt - a befektetési alap befektetési alapkezel jénél kezdeményezni,
hogy a helytelen adatokat tartalmazó beszámolót helyesbítsék, és gondoskodjanak a helyesbített
adatok könyvvizsgálóval történ felülvizsgálatáról.
(3) Ha az éves beszámoló jóváhagyását követ en jutott a Felügyelet tudomására, hogy az éves
beszámoló lényeges hibát tartalmaz, a Felügyelet kötelezheti a befektetési alapot kezel befektetési
alapkezel t az adatok módosítására és könyvvizsgálóval való felülvizsgálatára az Szt.-ben foglalt,
önellen rzésre vonatkozó szabályok figyelembevételével. A módosított, könyvvizsgáló által
felülvizsgált adatokat a befektetési alapkezel köteles a Felügyeletnek bemutatni.
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2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és
az árut zsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhet
tevékenységek szabályairól
28. § (1) A kérelmez a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésre jogosító engedély iránti
kérelemhez mellékeli
q) a könyvvizsgáló igazolását arra vonatkozóan, hogy a befektetési vállalkozás informatikai
rendszere alkalmas a 18. § (2) bekezdésében meghatározott követelmények teljesítésére,
97. § (1) A befektetési vállalkozás, illet leg az árut zsdei szolgáltató a könyvvizsgálói feladatok
ellátására annak az érvényes könyvvizsgálói engedéllyel rendelkez könyvvizsgálónak, illetve
könyvvizsgáló cégnek ad megbízást, aki, illetve amely a Gt. könyvvizsgálóra vonatkozó
rendelkezéseinek megfelel és rendelkezik pénzügyi intézményi vagy befektetési vállalkozási
min sítéssel.
(2) A befektetési vállalkozás, illet leg az árut zsdei szolgáltató természetes személy
könyvvizsgálójának megbízatása legfeljebb 5 évig tarthat és a megbízatás lejártát követ harmadik
év után lehet újabb megbízási szerz dést kötni ugyanazon könyvvizsgálóval. A könyvvizsgáló cég
nevében könyvvizsgálói tevékenységet ellátó kamarai tag könyvvizsgáló legfeljebb 5 évig láthat el
könyvvizsgálói feladatokat ugyanannál a befektetési vállalkozásnál, illet leg árut zsdei
szolgáltatónál, és a megbízatás lejártát követ 2 üzleti éven belül nem láthat el újra - ugyanannál a
befektetési vállalkozásnál, illet leg árut zsdei szolgáltatónál - könyvvizsgálói feladatot.
(3) A könyvvizsgáló egyidej leg legfeljebb öt befektetési vállalkozásnál, illet leg öt árut zsdei
szolgáltatónál láthat el könyvvizsgálói feladatot, és az egy befektetési vállalkozástól, illet leg
árut zsdei szolgáltatótól származó jövedelme vagy árbevétele nem haladhatja meg az éves
jövedelmének vagy árbevételének harminc százalékát azzal, hogy ha a könyvvizsgáló egy
könyvvizsgáló társaság alkalmazottja vagy megbízottja, akkor ennek a könyvvizsgálói társaságnak
az éves árbevételének legfeljebb tíz százaléka származhat egy befektetési vállalkozástól, illet leg
árut zsdei szolgáltatótól.
(4) A befektetési vállalkozás, illet leg az árut zsdei szolgáltató a könyvvizsgálóval - az éves
beszámoló könyvvizsgálatára - kötött szerz dést a Felügyelet számára megküldi.
98. § (1) A befektetési vállalkozás, illet leg az árut zsdei szolgáltató által megbízott könyvvizsgáló a
befektetési vállalkozás, illet leg az árut zsdei szolgáltató tájékoztatásával egyidej leg írásban
tájékoztatja a Felügyeletet, ha vizsgálata során olyan tényt állapított meg, amely alapján
a) korlátozott vagy elutasító könyvvizsgálói záradék, illetve a záradék megadásának elutasítása
válhat szükségessé,
b) b ncselekmény elkövetésére, jogszabály megsértésére vagy a befektetési vállalkozás, illet leg az
árut zsdei szolgáltató bels szabályzatának súlyos megsértésére vagy ezek veszélyére utaló
körülményeket észlel,
c) a befektetési vállalkozás, illet leg az árut zsdei szolgáltató kötelezettségeinek teljesítését, a
rábízott pénzügyi eszköz vagy pénzeszköz meg rzését nem látja biztosítottnak,
d) a befektetési vállalkozás, illet leg az árut zsdei szolgáltató bels ellen rzési és megfelelési
rendszereinek súlyos hiányosságait vagy elégtelenségét állapítja meg, vagy
e) közte és a befektetési vállalkozás, illet leg az árut zsdei szolgáltató vezet állású személye között
jelent s véleménykülönbség alakult ki a befektetési vállalkozás, illet leg az árut zsdei szolgáltató
fizet képességét, jövedelmét, adatszolgáltatását vagy könyvvezetését érint , a m ködés
szempontjából lényeges kérdésekben.
(2) A befektetési vállalkozás, illet leg az árut zsdei szolgáltató összevont (konszolidált) éves
beszámolóját felülvizsgáló könyvvizsgáló írásban haladéktalanul tájékoztatja a Felügyeletet, ha a
befektetési vállalkozással, illet leg az árut zsdei szolgáltatóval ellen rz befolyás miatt szoros
kapcsolatban álló vállalkozásnál olyan tényt állapít meg, amely a befektetési vállalkozás, illet leg az
árut zsdei szolgáltató folyamatos m ködését kedvez tlenül érinti vagy az (1) bekezdés a) vagy b)
pontjában foglaltak fennállására utal.
(3) Az (1) bekezdésben felsorolt eseteken kívül
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a) a könyvvizsgáló jogosult a Felügyelettel konzultálni és a Felügyeletet vizsgálata eredményér l
tájékoztatni, és
b) a Felügyelet jogosult a könyvvizsgálótól a vizsgálata megállapításairól közvetlenül tájékoztatást
kérni.
(4) A könyvvizsgálót - jóhiszem sége esetén - nem terheli felel sség az (1) és (2) bekezdésben
meghatározott bejelentése esetén akkor sem, ha az utóbb megalapozatlannak bizonyul.
99. § (1) A befektetési vállalkozás, illet leg az árut zsdei szolgáltató könyvvizsgálója az éves
beszámoló vizsgálata mellett megvizsgálja
a) az értékelés szakmai helyességét,
b) az el írt és szükséges értékhelyesbítések és leírások elvégzését,
c) az el írt és szükséges tartalékok képzésének megtörténtét,
d) a kockázatkezelési modellek megfelel ségét,
e) a szavatoló t kére, a t keszükségletre, a t kemegfelelésre, a folyamatos fizet képességre
vonatkozó szabályok betartását,
f) az eredményes, megbízható és független tulajdonlásra, illet leg a prudens m ködésre vonatkozó
jogszabályok betartását, és
g) a megfelel ellen rzési rendszerek m ködését.
(2) A könyvvizsgáló az (1) bekezdésben foglaltakra vonatkozó megállapításait külön kiegészít
jelentésben rögzíti, és ezt az igazgatóságnak, az ügyvezet nek, a felügyel bizottság elnökének,
valamint a Felügyeletnek a tárgyévet követ évben az auditálás befejezését, de legkés bb a
közgy lést követ tizenöt napon belül megküldi.
(3) A Felügyelet jogosult a könyvvizsgáló jelentésének alapján - az éves beszámoló jóváhagyása el tt
- a befektetési vállalkozásnál, illet leg az árut zsdei szolgáltatónál kezdeményezni, hogy a helytelen
adatokat tartalmazó beszámolót vizsgáltassa felül, helyesbítse vagy gondoskodjon a helyesbített
adatok könyvvizsgálóval történ hitelesíttetésér l.
(4) Ha az éves beszámoló jóváhagyását követ en jutott a Felügyelet tudomására, hogy az éves
beszámoló lényeges hibát tartalmaz, a Felügyelet kötelezheti a befektetési vállalkozást, illet leg az
árut zsdei szolgáltatót az adatok módosítására és könyvvizsgálóval való felülvizsgáltatására, majd
ennek a Felügyelet felé történ megküldésére.

2011. évi CII. törvény a szabályozott ingatlanbefektetési
társaságokról
13. § (1) Szabályozott ingatlanbefektetési társaság által könyvvizsgálói feladatok ellátására csak
akkor adható az érvényes könyvvizsgálói engedéllyel rendelkez , kamarai tag könyvvizsgáló
(könyvvizsgálói cég) részére megbízás, ha
a) a könyvvizsgáló nem rendelkezik a szabályozott ingatlanbefektetési társaságban közvetlen vagy
közvetett tulajdonnal,
b) a könyvvizsgálónak nincs a szabályozott ingatlanbefektetési társasággal, vagy annak
projekttársaságával szemben fennálló lejárt követelése,
c) a szabályozott ingatlanbefektetési társaság és annak min sített befolyással rendelkez
tulajdonosa nem rendelkezik a könyvvizsgáló cégben közvetlen vagy közvetett tulajdonnal.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott korlátozást a könyvvizsgáló Ptk. szerinti közeli
hozzátartozójára is alkalmazni kell.
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2006. évi X. törvény a szövetkezetekr l
A könyvvizsgáló
40. § (1) A szövetkezet közgy lése - ha a számviteli törvény szerint könyvvizsgáló alkalmazása
kötelez vagy az alapszabály el írja - határozott vagy határozatlan id re könyvvizsgálót választ.
Megbízatásának id tartama nem lehet rövidebb, mint a szövetkezet számviteli törvény szerinti
beszámolóját tárgyaló következ közgy lésig terjed id tartam.
(2) Könyvvizsgálóvá az választható, aki az erre vonatkozó jogszabályok szerint a könyvvizsgálók
nyilvántartásában szerepel. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölnie azt a tagját,
vezet tisztségvisel jét vagy munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felel s. A
személyében felel s könyvvizsgáló helyettesítésére - tartós távolléte esetére - helyettes
könyvvizsgáló is kijelölhet .
(3) Nem lehet a (2) bekezdés szerinti könyvvizsgáló a szövetkezet tagja és vezet tisztségvisel je,
valamint ezeknek a Ptk. 685. §-ának b) pontja szerinti közeli hozzátartozója, a szövetkezet
munkavállalója, továbbá valamennyien e min ségük megsz nését l számított 3 évig.
(4) A könyvvizsgálóval a megválasztását követ 30 napon belül a szövetkezet igazgatósága
szerz dést köt a könyvvizsgálói feladatok ellátására. A határid eredménytelen elteltével a
könyvvizsgáló megválasztása hatálytalanná válik.
(5) A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott
könyvvizsgálat elvégzésér l és ennek során mindenekel tt annak megállapításáról, hogy a
szövetkezet számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá
megbízható és valós képet ad-e a szövetkezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetér l,
m ködésének eredményér l.
(6) A könyvvizsgáló nem nyújthat a szövetkezet részére olyan szolgáltatást, amely az (5) bekezdés
szerinti könyvvizsgálói feladata tárgyilagos és független módon történ ellátását veszélyeztetheti.
Külön törvény határozza meg a szövetkezet könyvvizsgálója által végezhet kiegészít
tevékenységek körét, a szolgáltatásnyújtás feltételeit és korlátait.
Ilyen rendeletet nem találunk.
(7) A könyvvizsgáló betekinthet a szövetkezet könyveibe, a vezet tisztségvisel kt l, a felügyel
bizottság tagjaitól és a szövetkezet munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a szövetkezet
pénzforgalmi számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerz déseit megvizsgálhatja.
(8) A könyvvizsgáló a m ködése során szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles meg rizni.
(9) A könyvvizsgáló a közgy lésen köteles részt venni, és részt vehet az igazgatóság, valamint a
felügyel bizottság ülésein.
(10) A közgy lés a számviteli törvény szerinti beszámolóról a könyvvizsgáló véleményének
meghallgatása nélkül nem hozhat döntést. A könyvvizsgáló visszahívására nem adhatnak alapot a
könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások vagy a számviteli törvény szerinti beszámolóhoz
kapcsolódó könyvvizsgálói záradék megadásának elutasítása.
(11) Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a szövetkezet
vagyonának jelent s csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezet tisztségvisel k e
törvényben meghatározott felel sségét vonja maga után, köteles a közgy lés összehívását
kezdeményezni. Ha a közgy lés a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a
könyvvizsgáló err l köteles a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.
(12) A könyvvizsgáló feladataira egyebekben a könyvvizsgálói tevékenységre irányadó
törvények rendelkezéseit kell alkalmazni.
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2006. évi LXIX. törvény az európai szövetkezetr l
Egységes irányítási rendszer
8. § (1) Az egységes irányítási rendszerben m köd európai szövetkezet ügyvezetését az
igazgatótanács látja el. Az európai szövetkezet vezet tisztségvisel i az igazgatótanács tagjai.
(2) Az igazgatótanács legalább öt és - ha az alapszabály a munkavállalói részvétel érvényesítése
érdekében eltér en nem rendelkezik - legfeljebb tizenegy természetes személy tagból áll.
(3) Az igazgatótanács tagjainak többsége független személy. Az európai szövetkezet alapszabálya
ennél magasabb arányt is megállapíthat.
(4) Függetlennek min sül az igazgatótanács tagja, ha az európai szövetkezettel az igazgatótanácsi
tagságán kívül - figyelemmel az (5) bekezdésben foglaltakra is - más jogviszonyban nem áll.
(5) Nem min sül függetlennek az igazgatótanács tagja különösen akkor, ha
a) az európai szövetkezet munkavállalója vagy volt munkavállalója e jogviszonyának megsz nését l
számított öt évig,
b) az európai szövetkezet vagy igazgatótanácsa számára és javára ellenérték fejében szakért i vagy
más megbízási jogviszonyban tevékenységet folytat,
c) az európai szövetkezet eredményes m ködése esetén igazgatótanácsi tagsága alapján vagyoni
juttatásokra jogosult (pl. jegyzési jogot biztosító kötvény, sikerdíj),
d) az európai szövetkezet valamely - nem független - igazgatótanácsi tagjának vagy vezet állású
munkavállalójának közeli hozzátartozója [a Polgári Törvénykönyvr l szóló 1959. évi IV. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 685. § b) pont] vagy élettársa,
e) az európai szövetkezet igazgatótanácsának nem független tagjával egy másik gazdálkodó
szervezetben [Ptk. 685. § c) pont] olyan jogviszonyban áll, amely alapján a nem független tagnak
irányítási, ellen rzési joga van,
f) az európai szövetkezet független könyvvizsgálója, a könyvvizsgáló alkalmazottja vagy üzlettársa e
jogviszony megsz nését l számított három évig.
9. § (1) Ha az európai szövetkezet tevékenységének jellege vagy más ésszer ok indokolja, a
szövetkezet az alapszabályban bizottságokat (jelölési, javadalmazási bizottság stb.) hozhat létre.
(2) Egységes irányítási rendszer európai szövetkezetben audit bizottság létrehozása
kötelez . A bizottságnak legalább három tagja van, akiket az igazgatótanács a független tagjai közül
választ.
(3) Az audit bizottság hatáskörébe tartozik:
a) a számviteli törvény szerinti éves beszámoló véleményezése,
b) javaslattétel a könyvvizsgáló személyére, díjazására,
c) a könyvvizsgálóval megkötend szerz dés el készítése, valamint az alapszabály felhatalmazása
alapján a szövetkezet képviseletében a szerz dés aláírása,
d) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi el írások érvényre
juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttm ködéssel kapcsolatos teend k
ellátása, valamint - szükség esetén - az igazgatótanács számára intézkedések megtételére való
javaslattétel,
e) a pénzügyi beszámolási rendszer m ködésének értékelése és javaslattétel a szükséges
intézkedések megtételére,
f) az igazgatótanács munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelel ellen rzése
érdekében,
g) továbbá mindazon kérdések, amelyeket az európai szövetkezet alapszabálya a hatáskörébe utal.
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2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.)
88. § (1) A vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves
költségvetési beszámolót kell készíteni. Az éves költségvetési beszámolót a 28. § (4) és (5)
bekezdésében megjelölt személy hagyja jóvá.
(2) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól készített éves költségvetési beszámoló ellen rzését az
Állami Számvev szék által kidolgozott módszertan szerint kell végrehajtani.
Állami pénzalapok
(3) Az elkülönített állami pénzalapról készített éves költségvetési beszámolót
könyvvizsgálóval ellen riztetni kell. Az éves költségvetési beszámoló ellen rzését az Állami
Számvev szék által kidolgozott módszertan szerint kell végrehajtani.
(4) A (3) bekezdés szerinti könyvvizsgálót - az Állami Számvev szék elnökének javaslata
ismeretében - a fejezetet irányító szerv bízza meg. Az ellen rzés költségeit az elkülönített állami
pénzalap kezelésével kapcsolatos költségvetési kiadások között kell elszámolni.

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól
Könyvvizsgálat
46. § (1) A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a könyvvizsgálatra kötelezett
egészségügyi szolgáltató éves elemi költségvetési beszámolója, valamint a helyi önkormányzat és az
országos nemzetiségi önkormányzat egyszer sített éves költségvetési beszámolója a számviteli
törvény, illetve e rendelet el írásai szerint készült, és ennek megfelel en megbízható és valós képet
ad az államháztartás szervezete vagyoni és pénzügyi helyzetér l, valamint a gazdálkodás
eredményér l.
(2) A könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatnál és az országos nemzetiségi
önkormányzatnál a könyvvizsgáló feladata az egyszer sített éves költségvetési beszámoló
könyvviteli mérlegében kimutatott eszközök értékadatai az önkormányzati ingatlankataszter
nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szerepl
értékadatokkal való egyez ségének vizsgálata is.
(3) Amennyiben az államháztartás szervezete él a 32. § (7) bekezdés szerinti piaci értékelés
lehet ségével, a piaci értéken történ értékelést - az érintett eszközök vonatkozásában - minden
költségvetési év mérlegfordulónapjára vonatkozóan el kell végezni.
(4) A piaci értéken történ értékeléskor kimutatott értékhelyesbítések megállapításának,
elszámolásának szabályszer ségét a könyvvizsgálónak a kötelez könyvvizsgálat keretében
ellen riznie kell. Amennyiben az államháztartás szervezeténél a könyvvizsgálatról jogszabály
kötelez en nem rendelkezik, az értékelés felülvizsgálatával független könyvvizsgálót kell megbízni.
(5) A (2)-(3) bekezdés szerinti könyvvizsgálatra a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja vagy a
Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál nyilvántartásba bejegyzett könyvvizsgáló cég választható.
Könyvvizsgálói jelentés és a könyvvizsgálói záradék
46/A. § (1) Az államháztartás szervezetét l független könyvvizsgáló feladata az éves elemi
költségvetési beszámoló, az egyszer sített éves költségvetési beszámoló, a konszolidált éves
költségvetési beszámoló valódiságának és szabályszer ségének [a könyvviteli mérleg, a
pénzforgalmi jelentés (kimutatás), a pénzmaradvány-kimutatás, az el irányzatmaradványkimutatás, a vállalkozási maradvány-kimutatás, a kiegészít melléklet] felülvizsgálata, a számviteli
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törvény és e rendelet, valamint az alapító okirat el írásai betartásának ellen rzése, és ennek alapján
az éves elemi költségvetési beszámolóról, az egyszer sített éves költségvetési beszámolóról a
könyvvizsgáló állásfoglalását tükröz vélemény kialakítása, a könyvvizsgálói záradékot vagy a
záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentés elkészítése.
(4) A könyvvizsgáló az éves elemi költségvetési beszámoló, az egyszer sített éves költségvetési
beszámoló felülvizsgálatáról - a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását
is tartalmazó - írásbeli könyvvizsgálói jelentést köteles készíteni és azt megbízójának átadni.
(5) A könyvvizsgálónak a könyvvizsgálói jelentésben rögzítenie kell:
a) a könyvvizsgálói jelentés címét, illetve címzettjét;
b) a könyvvizsgálat tárgyát képez elemi költségvetési beszámoló, egyszer sített éves költségvetési
beszámoló azonosítóit (különösen melyik államháztartás szervezete, milyen f bb jellemz adatokat
tartalmazó, melyik költségvetési évre vonatkozó, milyen mérlegfordulónappal készült beszámolója);
c) a könyvvizsgálat hatókörének leírását, a könyvvizsgálat során alkalmazott könyvvizsgálati
standard-rendszer megjelölését;
d) az elvégzett, a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását megfelel en
alátámasztó vizsgálatok jellegét, összefoglaló bemutatását;
e) az elemi költségvetési beszámolóhoz, az egyszer sített éves költségvetési beszámolóhoz csatolt
könyvvizsgálói záradékban vagy a záradék megadásának elutasításában kifejezett véleményét,
határozott álláspontját arról, hogy az adott beszámoló megfelel-e a számviteli törvényben, illetve e
rendeletben foglaltaknak, továbbá azon egyéb jogszabályok el írásainak, amelyek a könyvvizsgáló
számára a beszámolóban szerepl adatok vonatkozásában feladatokat határoznak meg;
f) a (hitelesít , korlátozott, elutasító) könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának
elutasítását;
g) hivatkozást bármely olyan kérdésre, amelyre a könyvvizsgáló hangsúlyosan fel kívánja hívni a
figyelmet anélkül, hogy az a könyvvizsgáló véleményét min sítette volna (figyelem felhívó
megjegyzés);
h) a könyvvizsgálói jelentés keltezését;
i) a könyvvizsgálatért személyében, felel s könyvvizsgáló nevét, aláírását, kamarai bejegyzési
(nyilvántartási) számát;
j) könyvvizsgálói cég esetén - az i) pontban foglaltakon túlmen en - a társaság képviseletére jogosult
személy nevét, aláírását, a társaság megnevezését, címét, kamarai nyilvántartási számát.
(6) Ha a kiegészít mellékletben az államháztartás szervezete nem vagy nem a valóságnak
megfelel en értékel, akkor a könyvvizsgáló az írásbeli könyvvizsgálói jelentésben köteles bemutatni
az általa feltárt tényeket és megállapításokat, kitérve az el z költségvetési évre, továbbá az éves
elemi költségvetési beszámoló, az egyszer sített éves költségvetési beszámoló mérlegfordulónapja
után bekövetkezett jelent sebb eseményekre és f leg a hátrányos változásokra.
(7) Ha a könyvvizsgáló az ellen rzés során a jogszabályi rendelkezések, az alapító okirat
megsértésér l vagy olyan tényr l szerez tudomást, amely az államháztartás szervezete jöv beni
helyzetét hátrányosan befolyásolja, err l haladéktalanul köteles megbízóját értesíteni.
46/B. § (2) Az Ötv. 92/A. §-a szerint könyvvizsgálatra kötelezett önkormányzatoknál a
könyvvizsgáló jelentésének tartalmaznia kell, hogy az önkormányzati ingatlankataszter
nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szerepl értékadatok
az egyszer sített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak-e.
(6) Amennyiben az államháztartás szervezetének irányító szerve (helyi önkormányzat esetében
annak képvisel -testülete, illetve az országos nemzetiségi önkormányzat esetében annak
közgy lése) az el terjesztett éves elemi költségvetési beszámoló, illetve az egyszer sített éves
költségvetési beszámoló adatainak módosítását kezdeményezi, vagy olyan információ jutott a
könyvvizsgáló tudomására, amely mellett a független könyvvizsgálói jelentésben adott
könyvvizsgálói záradék már nem tükrözi a valós helyzetet, a könyvvizsgálónak a letétbe helyezésre,
a közzétételre kerül éves elemi költségvetési beszámolóhoz, illetve egyszer sített éves
költségvetési beszámolóhoz a valóságnak megfelel en kell a független könyvvizsgálói jelentést és az
ennek részét képez könyvvizsgálói záradékot - még a letétbe helyezést, a közzétételt megel z en újra elkészítenie.
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1990. évi LXV. tv a helyi önkormányzatokról
92/A. § (1) A megyei, a megyei jogú városi, a f városi és a f városi kerületi önkormányzat
képvisel -testülete köteles könyvvizsgálót megbízni, továbbá az egyszer sített tartalmú - a
helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó - éves pénzforgalmi
jelentését, könyvviteli mérlegét, pénzmaradvány-kimutatását, továbbá vállalkozási
maradvány-kimutatását a Hivatalos Értesít ben közzétenni.
(3) A helyi önkormányzat, ha az el z évben a teljesített kiadásainak összege meghaladta a
300 millió forintot és hitelállománnyal rendelkezik vagy hitelt vesz fel, köteles az (1)
bekezdésben foglaltakat a hitelfelvétel évét l a hiteltörlesztés utolsó évéig bezárólag évente
könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni és közzétenni.
92/C. § (3) A képvisel -testület a könyvvizsgálóval kötött külön szerz désben más - gazdasági
kihatású - el terjesztés könyvvizsgálói véleményezését is kérheti.
(4) A könyvvizsgáló véleményér l írásban köteles tájékoztatni a képvisel -testületet.
(5) A könyvvizsgálói véleményezés körébe tartozó el terjesztésr l a könyvvizsgáló írásos véleménye
nélkül érvényes döntés nem hozható.

21/2005. (IV. 15.) BM rendelet a könyvvizsgálatra kötelezett
helyi önkormányzatok feladataihoz kapcsolódó költségvetési
támogatás igénylésér l
A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésér l szóló 2004. évi CXXXV. törvény 5. számú
mellékletének 11. pontjában foglalt felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a
2004. évben könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok támogatása igénylésének, döntési
rendszerének, folyósításának és elszámolási rendjének eljárási szabályaira a következ ket
rendelem el:
1. § A támogatás igénylésére jogosultak a megyei, megyei jogú városi, f városi és f városi kerületi
önkormányzatok, valamint azon települési önkormányzatok, amelyeknek a 2004. évben teljesített
kiadásainak összege meghaladta a 300 millió Ft-ot és 2004. évben vagy azt megel z években
felvett hosszú lejáratú hitelállománnyal rendelkeznek, vagy hitelt vettek fel.
2. § (1) Az önkormányzat a támogatási igényét 2005. július 8-ig nyújthatja be a Magyar
Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságához, illet leg a Magyar
Államkincstár illetékes Megyei Területi Igazgatóságához (a továbbiakban: Igazgatóság). Az
Igazgatóságok az önkormányzatok igényét összesítve - e rendelet melléklete szerinti adatlapon 2005. július 25-ig, elektronikus és postai úton továbbítják a Belügyminisztérium részére.
(2) A támogatási kérelemhez csatolni kell:
a) a könyvvizsgálati kötelezettség bizonyítására - a megyei, megyei jogú városi, a f városi és a
f városi kerületi önkormányzatok kivételével - a 2004. évben teljesített kiadások összegének,
valamint a 2004. december 31-én fennálló hitelállomány összegének és a 2004. évben vagy azt
megel z en felvett hosszú lejáratú hitel 2004. évben visszafizetett törleszt részletének a hitelesített
dokumentumát;
b) a könyvvizsgálati kötelezettség teljesítésének igazolására a könyvvizsgáló és a jegyz
együttes írásbeli nyilatkozatát (feltüntetve a kamarai tagság számát vagy a könyvvizsgálói
igazolvány számát) arra vonatkozóan, hogy az érintett önkormányzatnál a könyvvizsgáló 2004.
évben vállalta és teljesítette a könyvvizsgálati feladatot;
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353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az adósságot keletkeztet
ügyletekhez történ hozzájárulás részletes szabályairól
A Kormány a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1)
bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következ ket rendeli el:
1. § E rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok, a többcélú
kistérségi társulások, az egyéb, jogi személyiséggel rendelkez társulások, a területfejlesztésr l és a
területrendezésr l szóló törvény szerinti térségi fejlesztési tanácsok (a továbbiakban együtt:
önkormányzat) és a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek minden olyan adósságot
keletkeztet ügyletére (a továbbiakban: ügylet), amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról
szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: stabilitási törvény) szerint a Kormány
hozzájárulása szükséges.
5. § (1) Az önkormányzat a 3. § (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás alapján nyújtja be a
Kormány hozzájárulása iránti kérelmét a fejlesztési célú ügylethez. Kivételesen indokolt esetben a
3. § szerinti adatszolgáltatás hiányában is benyújtható a kérelem.
(3) e) az önkormányzat zárszámadásáról készült könyvvizsgálói jelentést, amennyiben ilyen
készült,
(A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek ügyleteinek engedélyezése)
11. § (1) A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet a stabilitási törvény 9. §-a szerinti
hozzájárulás iránti kérelmét az alapító, tulajdonos - az Országgy lés, a Kormány vagy az állam
nevében más személy által alapított és az állam tulajdonában álló kormányzati szektorba sorolt
egyéb szervezet esetén az alapítói, tulajdonosi jogokat gyakorló - szervezetnek küldi meg. Ha az
alapító, tulajdonos, illetve az alapítói, tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet a kérelemben
foglaltakkal egyetért, azt az államháztartásért felel s miniszternek továbbítja.
(2) A kérelem tartalmazza
a) a stabilitási törvény 9. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kötelez feladat megjelölését és az azt
meghatározó jogszabályi rendelkezésre vagy a m ködési célra való utalást, és
b) fejlesztési célú ügylet esetén a fejlesztési cél megjelölését, a fejlesztéssel el álló kapacitás
meghatározását, a fejlesztés eredményeként létrejöv tárgyi eszköz folyamatos m ködtetéséhez
szükséges források bemutatását és a stabilitási törvény 9. § (2) bekezdés c) pontja szerinti elemzést.
(3) A kérelemhez - a stabilitási törvény 10. § (9) bekezdése szerinti dokumentumok mellett mellékelni kell
a) a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek a kérelem benyújtását megel z három évr l
készült, a számvitelr l szóló törvény szerinti beszámolóját (ideértve a kiegészít mellékletet is),
továbbá - ha a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet a számvitelr l szóló törvény
alapján könyvvizsgálatra köteles - a beszámolóról készült könyvvizsgálói jelentést, és
b) a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet tárgyévi üzleti tervét vagy nyilatkozatot arról,
hogy üzleti terv készítését az alapító, tulajdonos szervezet, illetve az alapítói, tulajdonosi jogokat
gyakorló szervezet nem írta el .

30/2012. (III. 24.) VM rendelet a LEADER Helyi
Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mez gazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás
részletes feltételeir l
8. § (1) A LEADER HACS évenkénti könyvvizsgálatra kötelezett, és a közgy lés által elfogadott éves
beszámolót, könyvvizsgálói jelentést, a könyvvizsgálói jelentés elkészítését követ els kifizetési
kérelemmel, de legkés bb évente június 30-ig meg kell küldenie az MVH részére. Amennyiben
ennek nem tesz eleget, és az MVH által kiküldött felszólításban megjelölt határid n belül sem
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pótolja, vagy a könyvvizsgálói jelentés és az éves beszámoló adattartalma nem feleltethet meg
egymásnak, és az MVH-val történ adategyeztetés sem vezet eredményre, akkor az MVH
tájékoztatja az IH-t és az IH visszavonhatja a LEADER HACS címet.

254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való
gazdálkodásról
13. § (1) Az MNV Zrt. Által a Vtv. 17. § (1) bekezdés b) pontja alapján vezetett nyilvántartásban el
kell különíteni az MNV Zrt. saját vagyonát, illetve annak nyilvántartását a tulajdonosi jogokat
gyakorló szervezetekre rábízott állami vagyon nyilvántartásától. A Vtv. hatálya alá tartozó állami
vagyon egységes nyilvántartásán belül az MNV Zrt. elkülönítve tartja nyilván az egyes tulajdonosi
jogokat gyakorló szervezetekre rábízott állami vagyont.
(2) Az MNV Zrt. az (1) bekezdés szerinti állami vagyont az adott vagyontárgy sajátosságainak
megfelel , az azonosítást lehet vé tev - a Központi Statisztikai Hivatallal egyeztetett - módon,
naturáliában (mennyiségben) és értékben, a keletkezés (aktiválás) id pontját is feltüntetve tartja
nyilván.
(3) Az értékben történ nyilvántartástól csak abban az esetben lehet eltekinteni, ha az adott
vagyontárgy értéke természeténél, jellegénél fogva nem állapítható meg.
(4) Az MNV Zrt. saját vagyonával kapcsolatos könyvvezetési és beszámoló készítési
kötelezettségének a számvitelr l szóló 2000. évi C. törvény el írásai szerint, a rábízott állami
vagyonnal kapcsolatos könyvvezetési és éves beszámoló készítési kötelezettségének a Magyar
Állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek rábízott állami vagyonnal kapcsolatos éves
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségér l szóló 347/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet
el írásai szerint köteles eleget tenni.
(A vagyonkezelésre vonatkozó elszámolási szabályok)
17. § (1) A saját vagyonnal rendelkez vagyonkezel a rábízott állami vagyonról olyan elkülönített
nyilvántartást köteles vezetni, amely tételesen tartalmazza ezen eszközök könyv szerinti bruttó és
nettó értékét, az elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés összegét és az értékben
bekövetkezett egyéb változásokat.
(2) Amennyiben az egyéb vagyonkezel legalább százmillió forint bruttó nyilvántartási érték
állami vagyont kezel, az üzleti évr l készített éves beszámoló, egyszer sített éves beszámoló
felülvizsgálatát, az abban foglaltak valódiságának és jogszabályszer ségének ellen rzését köteles
független könyvvizsgálóval elvégeztetni. E rendelkezés nem vonatkozik arra az egyéb
vagyonkezel re, amely a számviteli jogszabályok alapján egyébként is könyvvizsgálatra kötelezett.
(3) Az egyéb vagyonkezel a vagyonkezel i jog egy összegben megfizetett ellenértékét vagyoni
érték jogként mutatja ki, amely után a számviteli el írásoknak megfelel en - az MNV Zrt. által
elfogadott számviteli politikájában meghatározott módon - értékcsökkenést számol el.

2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvev székr l
2. § (1) Az Állami Számvev szék a központi költségvetés szerkezetében önálló fejezet, a fejezet
felügyeletét ellátó szerv vezet jének jogosítványait az elnök gyakorolja.
(2) Az Állami Számvev szék a költségvetésére vonatkozó javaslatát és a költségvetésének
végrehajtásáról szóló beszámolóját maga állítja össze, és azt a Kormány változtatás nélkül terjeszti
be a központi költségvetésr l, illetve az annak végrehajtásáról szóló törvényjavaslat részeként az
Országgy lésnek. Az Állami Számvev szék költségvetését úgy kell megállapítani, hogy ne legyen
kevesebb az el z évi központi költségvetésben megállapított összegnél.
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(3) Az Állami Számvev szék részére e törvény 3-5. §-aiban foglaltakon túlmen en további feladatot
törvény csak úgy állapíthat meg, hogy a feladatellátáshoz szükséges pénzügyi fedezetet egyidej leg
biztosítja.
(4) Az Állami Számvev szék gazdálkodását az Országgy lés elnöke által közbeszerzési eljárás
útján kiválasztott és megbízott független könyvvizsgáló ellen rzi. A könyvvizsgálattal a Magyar
Könyvvizsgálói Kamara által vezetett könyvvizsgálói névjegyzékben szerepl "költségvetési"
min sítés könyvvizsgáló bízható meg.

49

2006. évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer
fejlesztésér l
Egészségügyi szolgáltatók
12. § (1) Az az egészségügyi szolgáltató, amely
a) a 8. § (2) bekezdése alapján kötött és érvényes finanszírozási szerz déssel rendelkezik, és
b) az egészségügyi szakellátásokért az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott tételek éves
összege eléri a 300 millió forintot, köteles a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját
könyvvizsgálóval ellen riztetni.
(2) A könyvvizsgálatra, illetve a könyvvizsgálóval szembeni követelményekre a számviteli
jogszabályok, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységr l
szóló törvény el írásait kell megfelel en alkalmazni.

2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról
Átviteli rendszerirányító
102/C. § (6) Az átviteli rendszerirányító nem köthet szerz dést a vertikálisan integrált
villamosenergia-ipari vállalkozáséval azonos tanácsadókkal vagy szállítókkal az informatikai
rendszerek vagy berendezések, vagy biztonsági hozzáférési rendszerek vonatkozásában, nem
oszthat meg a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozással informatikai rendszert vagy
berendezést, tevékenységének végzéséhez szükséges helyiséget vagy épületet, vagy biztonsági
hozzáférési rendszert, továbbá nem vehet igénybe könyvvizsgálói tevékenység végzésére a
vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozáséval azonos könyvvizsgálót.

2008. évi XL. törvény a földgázellátásról
Integrált és több engedélyes földgázipari vállalkozás
120. § (1) Az integrált, valamint a több engedéllyel rendelkez földgázipari vállalkozás köteles az
Sztv.-ben meghatározott módon eszközeit és forrásait, bevételeit és ráfordításait bels számvitelében
földgázipari tevékenységenként is, és a nem földgázipari tevékenységeit l is elkülöníteni, valamint
azokat az éves beszámoló kiegészít mellékletében, a tevékenységenként készített mérlegben és az
eredmény kimutatásban olyan módon bemutatni, mintha az egyes tevékenységeket önálló
gazdálkodó szervezetek végeznék.
(2) Az integrált földgázipari vállalkozás köteles olyan számviteli szétválasztási szabályokat
kidolgozni, és az egyes tevékenységeire olyan elkülönült nyilvántartást vezetni, amely biztosítja az
egyes tevékenységek átláthatóságát és a diszkriminációmentességet, kizárja a keresztfinanszírozást
és a versenytorzítást.
(3) A földgázipari vállalkozásnak az éves beszámoló kiegészít mellékletében részleteznie kell a
más engedélyes földgázipari tevékenységet végz társaság tulajdonlásából ered bevételeket, és a
kapcsolt vállalkozásoktól származó bevételeket és ráfordításokat.
(4) A beszámolási és könyvvezetési kötelezettségre, a beszámoló összeállítására, a könyvek
vezetésére, valamint a nyilvánosságra hozatalra és közzétételre vonatkozó szabályokat az Sztv.
állapítja meg. Az e törvény szerinti engedélyköteles tevékenységet végz k kötelesek bels
számvitelükben az eszközök és források, a bevételek és ráfordítások, valamint a tevékenységhez
egyértelm en hozzá nem rendelhet eszközök tekintetében az értékcsökkenés megosztásának
szabályait megállapítani. Az e törvény szerinti engedélyköteles tevékenységet végz k éves
könyvvizsgálata során a könyvvizsgálónak ellen riznie kell az (1) bekezdésben meghatározott
kötelezettségek teljesítését is.
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(5) Az integrált, valamint a több engedéllyel rendelkez földgázipari vállalkozás
könyvvizsgálója az éves beszámolóhoz, illetve az összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz
kiadott független könyvvizsgálói jelentésben köteles igazolni, hogy a vállalkozás által
kidolgozott és alkalmazott számviteli szétválasztási szabályok, valamint az egyes
tevékenységek közötti tranzakciók árazása biztosítják a vállalkozás üzletágai közötti
keresztfinanszírozás-mentességet.
(6) Minden engedélyes földgázipari vállalkozás köteles az auditált számviteli éves
beszámolóját a tárgyévre készített üzleti jelentéssel, és a könyvvizsgálói jelentéssel együtt a
Hivatalnak az Sztv. szerinti letétbe helyezéssel egyidej leg megküldeni.

1996. évi XLVIII. törvény a közraktározásról
5/B. § (1) A fióktelepként m köd közraktári tevékenység gyakorlásához szükséges engedély
iránti kérelemhez két példányban mellékelni kell:
a) a külföldi vállalkozás alapító okiratát, valamint harminc napnál nem régebbi cégkivonatát vagy a
külföldi székhely vállalkozás székhelye szerinti ország ezzel egy tekintet alá es szervezetének
igazolását a külföldi vállalkozás alapításáról, képviseletér l, jegyzett t kéjér l,
b) az 5. § (2) bekezdés b)-f) pontjában felsorolt okiratokat, szabályzatokat és nyomtatványokat,
c) a külföldi vállalkozás belföldön bejegyzett fióktelepe vezet jének (vezet inek) állampolgárságára,
szakmai képesítésére és alkalmazására vonatkozó okiratokat,
e) az alapítónak az el z üzleti évre vonatkozó, könyvvizsgáló által hitelesített éves
beszámolóját,

245/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet a közraktárak éves
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól
3. § (1) A közraktár a számviteli politika keretében - a Tv. 14. §-ának (3)-(5) bekezdésében
foglaltakon túlmen en - köteles elkészíteni a Kt. 5. §-a (2) bekezdésének e) pontjában foglalt
fedezetmin sítési, illetve fedezetértékelési szabályzatokat.
(2) A közraktárnak a fedezetmin sítési, illetve fedezetértékelési szabályzatban kell rendelkeznie:
a) az általa nyújtott zálogkölcsön esetében azokról a szempontokról, amelyek alapján a nála
elhelyezett árut fedezetként elfogadja (értékelhet ség, t zsdén, illetve t zsdén kívüli
értékesíthet ség, értékállóság stb.);
b) az általa nyújtott zálogkölcsön fedezetéül szolgáló, nála elhelyezett áru értékének megállapítása
során figyelembe veend szempontokról (t zsdei árfolyam, t zsdén nem forgalmazott áru esetében
az értékbecsl által meghatározott érték, a mobilizálhatóság és a hozzáférhet ség vizsgálatára
vonatkozó adatok, illetve az értékesítés költségigénye stb.);
c) azokról a minimális kockázatokról, amelyeket az adott árunak (biztosítéknak) fedeznie kell;
d) az áru elhelyezésekor - annak min ségi állapotára és természetére vonatkozóan - a letev t l kért
nyilatkozatban foglaltaknak az áru értékelése és az értékében bekövetkezett változások során
történ figyelembevételér l;
e) a fedezet min sítése, értékelése ellen rzésér l és a fedezethez kapcsolódó bizonylatok
kezelésér l, meg rzésér l;
f) az általa nyújtott zálogkölcsön követelést megtestesít zálogjegyhez kapcsolódó értékvesztés
elszámolásának, illetve visszaírásának szabályairól.
(3) A fedezetmin sítési és fedezetértékelési szabályzatokat a könyvvizsgálóval egyeztetni kell.
A könyvvizsgálóval a szabályzatokban foglaltak megtartását évente legalább egyszer meg kell
vizsgáltatni. A könyvvizsgáló err l szóló jelentését meg kell küldeni a közraktárak felügyeletét
ellátó szerveknek.
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79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet a fels oktatásról szóló 2005.
évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
31. § (1) A magán fels oktatási intézmény beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét a
számvitelr l szóló 2000. évi C. törvényben (a továbbiakban: számviteli törvény) meghatározottak
szerint teljesíti.
(2) A közhasznú szervezetként, kiemelked en közhasznú szervezetként nyilvántartásba vett magán
fels oktatási intézmény a számviteli törvényben a beszámoló összeállítása, a könyvek vezetése
során érvényesítend elvekre, az azokra épített szabályok szerint teljesített beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségre, valamint a nyilvánosságra hozatalra, a közzétételre és a
könyvvizsgálatra vonatkozó követelmények teljesítésén túl a közhasznú szervezetekr l szóló
1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: közhasznú szervezetekr l szóló törvény) 19. §-a szerinti
közhasznúsági jelentést készít.
(3) A magán fels oktatási intézmény a fels oktatási törvény 138. § (1) bekezdése második mondata
szerinti tevékenység alapító okiratban történt feltüntetése hatálybalépését megel z napra - mint a
számviteli törvény 11. §-a szerinti üzleti évre - a számviteli törvény szerinti beszámolót készít. A
tevékenység hatálybalépésének napjával új üzleti év kezd dik, amely a naptári év utolsó napjáig
tart és amelynek nyitóadatai megegyeznek az e bekezdés szerinti beszámoló megfelel
záróadataival.

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerr l
A hallgatói hitelek kamatának meghatározása
6. § (1) A hallgatóknak nyújtott hitelek változó kamatozásúak. A kamatláb a következ elemek százalékos mértékben kifejezett - értékéb l áll:
a) a hallgatói hitelrendszer finanszírozása érdekében bevont források kamat és kamatjelleg ,
valamint egyéb járulékos költségeit, továbbá a 27. § (3) bekezdése alapján elhatárolt aktív, illetve
passzív kamatkülönbözetekb l id arányosan feloldott összeget figyelembe vev - a soron következ
naptári félévet megel z naptári félév els és utolsó naptári napja közötti id szakra számított súlyozott, átlagos forrásköltség,
b) az adott hallgatói hiteltípust igénybevev hallgatók által alkotott egységes kockázatközösségnek
törlesztés nem teljesítését fedez kockázati prémium,
c) a hallgatói hitelrendszer m ködési költségét és egyéb, bevételekkel nem ellentételezett
ráfordításait fedez prémium.
(2) A kamatszámítás módját a Diákhitel szervezet az üzletszabályzatában határozza meg.
(3) A hallgatói hitelek aktuális kamatát a Diákhitel szervezet naptári féléves kamatperiódusban
állapítja meg és annak mértékét minden naptári félév els napjától alkalmazza. A kötött
felhasználású hitel els kamatperiódusa 2012. október 15-ét l 2012. december 31-éig tart. A
Diákhitel szervezet köteles a hallgatói hitelek kamatának mértékét minden kamatperiódust
megel z 7 nappal két országos napilapban, honlapján, valamint hirdetményként a fels oktatási
intézményben közzétenni.
(4) A Diákhitel szervezet a hallgatói hitelek kamatának megállapításakor figyelembe veend
kockázati prémium változását és a 14. § (5) bekezdés b) pontja szerinti törlesztési hányadokat
minden év május 31-éig aktuáriussal felülvizsgáltatja. Az aktuárius által megállapított kockázati
prémiumok mértéket a Diákhitel szervezet a hallgatói hitelek soron következ két félévi kamatának,
valamint a 14. § (5) bekezdés b) pontja szerinti törlesztési hányadok meghatározásakor figyelembe
veszi.
(5) A Diákhitel szervezet a m ködési költséget fedez prémium mértékét a Diákhitel szervezet
könyvvizsgálatát végz könyvvizsgálóval - az éves beszámoló könyvvizsgálatával egyidej leg 52

évente felülvizsgáltatni köteles. A felülvizsgálat eredményét a Diákhitel szervezet a következ
félévek hallgatói hitelek kamatának megállapításához figyelembe veheti.
(6) A Diákhitel szervezet a (4)-(5) bekezdésben foglalt felülvizsgálatok eredményeként a hallgatói
hitelek kamatát a jöv re nézve megváltoztathatja, azonban a kamatmértéken belül a kockázati
prémium és a m ködési költséget fedez prémium együttes összegét 4,5%-nál magasabbra nem
növelheti.
(7) A kötött felhasználású hitel esetében az (1)-(6) bekezdések alapján számított kamatot a
hitelfelvev csak részben fizeti meg. A hitelfelvev számára felszámítandó kamatláb 2%, míg a
fennmaradó kamatrészt az állam általános kamattámogatás formájában utalja át a Diákhitel
szervezet részére.
(8) A kamatszámítás kezd napja a hallgatói hitelszerz dés alapján történ hitel folyósításának els
napja.
(9) A tárgyévben meg nem fizetett kamat t késítésére évente december 31-ei értéknappal kerül sor.
A t késítésre kerül kamatösszeg számítása napi kamatszámítással történik. A napi kamat az adott
napon fennálló, a befizetésekkel módosított t ketartozás állományra számított egy napra vetített
kamat összegével azonos.

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról
A GAZDASÁGI ELLEN RZÉS SEGÍTÉSE
A gazdasági ellen rzést segít személy
51/A. § (1) Ha a közösség éves pénzforgalma meghaladja a húszmillió forintot vagy az alapító okirat
szerint külön tulajdonban lév lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma meghaladja
az ötvenet, a számvizsgáló bizottság, illet leg az ellen rzési jogkör gyakorlója (a továbbiakban
együtt: számvizsgáló bizottság) feladatellátásának segítésére - a számviteli szabályok szerinti
könyvvezetés és beszámoló alapján elkészített éves elszámolás és a következ évi költségvetési
javaslat el zetes vizsgálatára és véleményezésére - gazdasági ellen rzést segít személyt kell
igénybe venni. Gazdasági ellen rzést segít személy a számvitelr l szóló törvény szerinti
könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult szolgáltató vagy okleveles könyvvizsgálói képesítéssel
rendelkez és regisztrált személy lehet.
(2) Nem kötelez az (1) bekezdésben említett gazdasági ellen rzést segít személy igénybevétele,
ha:
a) az ellen rzési feladatok ellátása az 51. § (5) bekezdés alapján biztosított,
b) a számvizsgáló bizottság elnöke vagy tagja mérlegképes könyvel i vagy okleveles könyvvizsgálói
képesítéssel rendelkez és regisztrált személy, vagy
c) a közös képvisel , az intéz bizottság elnöke vagy tagja mérlegképes könyvel i vagy okleveles
könyvvizsgálói képesítéssel rendelkez és regisztrált személy, vagy társasház-kezel i vagy
ingatlankezel i szakképesítéssel rendelkezik és megfelel az e törvény 52- 55. § szerinti
feltételeknek.
(3) A gazdasági ellen rzés segítésével olyan gazdálkodó szervezet is megbízható, melynek tagja
vagy alkalmazottja rendelkezik az (1) bekezdésben meghatározott szakképesítéssel. A gazdálkodó
szervezet megbízásakor a gazdasági ellen rzést segít természetes személyt is meg kell nevezni.
A gazdasági ellen rzést segít személy jogai és kötelezettségei
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51/B. § (1) A gazdasági ellen rzést segít személy feladata a számviteli szabályok szerinti
könyvvezetés és beszámoló alapján elkészített éves elszámolás és a következ évi költségvetési
javaslat - éves közgy lés elé terjesztett - tervezetének el zetes vizsgálata és véleményezése.
(2) A gazdasági ellen rzést segít személy az (1) bekezdésben meghatározott feladatának elvégzése
céljából betekinthet a közösség számviteli nyilvántartásaiba - ideértve a pénzforgalommal
kapcsolatos iratokat is -, az azt alátámasztó bizonylatokba, dokumentumokba, valamint a közös
képvisel t l, az intéz bizottság elnökét l, tagjaitól és a számvizsgáló bizottság elnökét l, tagjaitól
felvilágosítást kérhet.
(3) A gazdasági ellen rzést segít személy tanácskozási joggal vesz részt az (1) bekezdésben
említett közgy lési napirendi pont tárgyalásán, amelyre t kötelez meghívni. A gazdasági
ellen rzést segít személy a véleményér l és vizsgálatának eredményér l - ideértve azt is, ha
tudomást szerez a közösség vagyonának várható jelent s csökkenésér l, illetve más olyan tényr l,
amely társasházi tisztségvisel felel sségre vonását vonhatja maga után -, írásban köteles
tájékoztatni a közgy lést. A gazdasági ellen rzést segít személy e tájékoztatását a meghívóhoz
mellékelni kell; ennek elmulasztása esetén az e körbe tartozó napirendi pontokról hozott közgy lési
határozat érvénytelen.

2011. évi CCVIII. törvény a Magyar Nemzeti Bankról
41. § Az MNB könyvvizsgálójának megválasztását, illetve visszahívásának kezdeményezését
megel z en az MNB elnöke kikéri az Állami Számvev szék elnökének a véleményét.
43. § (1) A részvényes részvényesi határozattal dönt:
a) az alapító okirat megállapításáról és módosításáról,
b) a könyvvizsgáló megválasztásáról és visszahívásáról és
c) a könyvvizsgáló díjazásának megállapításáról.
(2) A részvényest az igazgatóság a 49. § (4) bekezdés b) pontja alapján megállapított, könyvvizsgálói
záradékkal ellátott számviteli beszámolóról - annak megküldésével - tájékoztatja.
57. § Az MNB könyvvizsgálója legfeljebb öt évre kaphat megbízást, a megbízás lejártát követ en 5
éven belül újra nem választható.

2/2012. (IV. 5.) MNB utasítás a Magyar Nemzeti Bank
Szervezeti és M ködési Szabályzatáról
I.3.1. A könyvvizsgáló, az Állami Számvev szék
A könyvvizsgáló, illetve az Állami Számvev szék a Bank m ködésének törvényességét
ellen rzi. A könyvvizsgáló hatáskörét és feladatait az MNB tv., a Gt., valamint a Bank Alapító
Okirata tartalmazza. Az Állami Számvev széknek a Bank feletti ellen rzési jogkörér l az Állami
Számvev székr l szóló törvény rendelkezik.

4/2011. (IX. 23.) ÁSZ utasítás az Állami Számvev szék
elnökének az elkülönített állami pénzalapok könyvvizsgálóira
vonatkozó javaslattételi joga gyakorlásának rendjér l Javaslattételi Szabályzat
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2011. évi CLXV. törvény a polgár rségr l és a polgár ri
tevékenység szabályairól
8. § (1) Az Országos Polgár r Szövetség az önkormányzás elvén alapuló közhasznú jogállású
köztestület. Az Országos Polgár r Szövetség névhasználatára kizárólag az e törvény által létrehozott
köztestület jogosult.
(2) Az Országos Polgár r Szövetség feletti törvényességi ellen rzést az ügyészség gyakorolja.
(3) Az Országos Polgár r Szövetség az általános rend rségi feladatok ellátására létrehozott szerv
központi szervével együttm ködési megállapodást köt.
(4) A polgár r szervezet felvétele az Országos Polgár r Szövetségbe nem tagadható meg, ha a
polgár r szervezet magára nézve kötelez nek elfogadja az Országos Polgár r Szövetség
alapszabályát. A tagfelvételi kérelem vonatkozásában annak beérkezését követ 30 napon belül az
Országos Polgár r Szövetség dönt.
(5) Az Országos Polgár r Szövetség legfels bb szerve a tagok képvisel ib l álló közgy lés.
(6) A közgy lés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály megállapítása és módosítása,
b) ügyintéz és a képviseleti, valamint a felügyel szerv tagjainak megválasztása és visszahívása,
c) az etikai bizottság elnökének és tagjainak megválasztása és visszahívása,
d) az el z évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámoló valamint a tárgyévi pénzügyi és szakmai
terv elfogadása,
e) minden olyan kérdés, amelyet az alapszabály a közgy lés kizárólagos hatáskörébe utal.
(7) Az Országos Polgár r Szövetség gazdálkodását az ellen rz testület mellett a közgy lés
által választott könyvvizsgáló is ellen rzi. Az ellen rz testület, valamint a könyvvizsgáló írásbeli
jelentése hiányában a közgy lés a számvitelr l szóló törvény szerinti beszámolóról nem dönthet.
(8) Az Országos Polgár r Szövetség m ködésének részletes szabályait e törvény, valamint az egyéb
jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével a közgy lés által elfogadott alapszabály
határozza meg.

2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a
tömegkommunikációról
107. § (1) A közszolgálati médiaszolgáltatók közös könyvvizsgálóját a Kuratórium választja
két évre. Megbízatásának megszüntetése is a Kuratórium hatáskörébe tartozik.
(2) A könyvvizsgáló feladatát, jogkörét a gazdasági társaságokról szóló törvény keretei között, a
közszolgálati médiaszolgáltató alapító okiratában kell meghatározni.
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218/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet az egyházi jogi személyek
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól
12. § (1) A vállalkozási tevékenységet is folytató egyházi jogi személynél kötelez a beszámoló
könyvvizsgálóval történ felülvizsgálata, ha a vállalkozási tevékenységb l elért éves (éves
szintre átszámított) árbevétele a tárgyévet megel z két naptári év átlagában a 200 millió
forintot meghaladta.
(2) Jogel d nélkül alapított vállalkozási tevékenységet is folytató egyházi jogi személy - az (1)
bekezdés szerinti kötelezettség megállapításánál - a Tv. 155. §-ának (4) bekezdésében foglaltakat is
köteles figyelembe venni.

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett
közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint
az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a
saját számlás személyszállítási tevékenységr l, továbbá az
ezekkel összefügg jogszabályok módosításáról
12. § (1) A gazdálkodó szervezet pénzügyi helyzete abban az esetben megfelel , ha
a) a tevékenység megkezdéséhez és a zavartalan üzletvitelhez az 1071/2009/EK rendelet 7.
cikkének (1) bekezdésében meghatározott t keer vel rendelkezik, és
b) a kérelem benyújtásának id pontjában az adózás rendjér l szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §
32. pontja szerint - köztartozásmentes adózónak min sül.
(2) Az (1) bekezdés a) pontját nem kell alkalmazni olyan gazdálkodó szervezet esetén, amely
kizárólag mez gazdasági vontatót, lassú járm vet és azokhoz kapcsolt pótkocsit üzemeltet.
(3) A megfelel pénzügyi helyzet az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra vonatkozóan a
Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál bejegyzett könyvvizsgáló nyilatkozatával, nyilvántartásba
vett könyvvizsgálói társaság nyilatkozatával, vagy vagyoni biztosíték igazolásával
tanúsítható.
(4) A könyvvizsgálói nyilatkozatnak a gazdálkodó szervezet számvitelr l szóló törvény alapján
készített beszámolója - beszámoló hiányában nyitómérleg, vagyonmérleg vagy vagyonkimutatás alapján kell tanúsítania az (1) bekezdés a) pontjában foglaltak - egy évnél nem régebbi id pontban
való - teljesülését. A közlekedési hatóság a gazdálkodó szervezett l kérheti a könyvvizsgálói
nyilatkozat alapjául szolgáló bármely dokumentum bemutatását is.
(5) Vagyoni biztosíték lehet az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott összegnek megfelel pénzügyi intézménynél lekötött és elkülönített - pénzösszeg, pénzügyi intézmény által vállalt
kezesség, bankgarancia, vagy biztosító intézettel kötött felel sségbiztosítás. A vagyoni biztosítékra
vonatkozó szerz dést legalább egy évi id tartamra kell megkötni. A gazdálkodó szervezet legkés bb
a szerz dés lejártáig köteles igazolni, hogy a szerz dést meghosszabbította, vagy más pénzügyi
intézménnyel, biztosító intézettel új szerz dést kötött.
(6) Amennyiben a pénzügyi feltételek már nem teljesülnek, a közlekedési hatóság a gazdálkodó
szervezet kérelmére legfeljebb hat hónapi id tartamra haladékot adhat azok teljesítése alól, ha a
gazdálkodó szervezet - megalapozott üzleti terv alapján - könyvvizsgálói nyilatkozattal tanúsítja,
hogy meghatározott id n belül nagy valószín séggel várható a pénzügyi feltételek ismételt
teljesítése. Az engedélyezett határid lejártával a gazdálkodó szervezet köteles igazolni a pénzügyi
feltételek meglétét. Az a gazdálkodó szervezet, amely a pénzügyi feltételek teljesítésére haladékot
kapott, a kérelme benyújtásától számított öt éven belül erre irányuló kérelmet ismételten nem
nyújthat be. ( A MKVK honlapján könyvvizsgálói nyilatkozatmintákat tett közzé.)
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8/2004. (III. 10.) PM rendelet a jövedéki termékek
forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII.
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet
mellékletei az egyes jövedéki engedély iránti kérelmek kötelez tartalmát írják el . A nyilatkozatok
között található (Pl. 1. számú melléklet 4.6. pontjában) a kérelmez arra vonatkozó
nyilatkozatának benyújtása, melyben vállalja az éves beszámoló hitelesítését. Ha nem vállalja
nem kap engedélyt.

2009. évi LXI. törvény egyes fémek begy jtésével és
értékesítésével összefügg visszaélések visszaszorításáról
8. § (1) A fémkereskedelmi engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a tevékenység megjelölését;
b) az éves szinten a m ködtetni kívánt kapacitás mellett begy jthet , felvásárolható, raktározható
és tárolható fémkereskedelmi engedélyköteles anyag mennyiségét;
c) a kérelmez nevét, megjelölését;
d) a nyilvántartási és bizonylati rend bemutatását;
e) a telephely vagy telephelyek címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát és berendezésének, valamint
a technológiának a leírását;
f) az anyagkísér okmány aláírására jogosultak körét;
g) a kérelmez nyilatkozatát az engedély érvényességi idejére felajánlott tevékenységi biztosíték
összegér l és teljesítésének módjáról;
h) a kérelmez nyilatkozatát arról, hogy vállalja az engedély kiadását követ évt l pénzügyi
mérlege hitelesítésének kötelezettséget;
E kötelezettség teljesítése csak a számviteli törvény
hatálya alá tartozó gazdálkodóknál kötelez akkor is,
ha egyébként nem lenne könyvvizsgálatra kötelezett,
egyéni vállalkozónál nem - MKVK részére küldött
NAV 5229184571 (2011.12.19) iránymutatás szerint.)
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EU-s pályázatok elszámolása: 24/2011. (V. 6.) NFM utasítás az
egységes m ködési kézikönyv kiadásáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, valamint a 2007-2013.
programozási id szakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és
a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjér l szóló 4/2011. (I. 28.) Korm.
rendelet 5. § d) pontjában foglalt jogkörömben eljárva - a 2007-2013. programozási id szakban az
Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó
támogatások felhasználásának rendjér l szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 4.
pontjára figyelemmel - a következ utasítást adom ki:
200. § (1) A kifizetési igénylés és kapcsolódó beszámoló benyújtása elektronikusan történik. A
kifizetési igényléshez az 1. mellékletben feltüntetett alátámasztó dokumentumok eredeti példányát
kell elektronikus formában (szkennelve) csatolnia Pályázó Tájékoztató Felületen. Ha az elektronikus
alkalmazás nem áll teljeskör en rendelkezésre, a kifizetési igénylést és kapcsolódó beszámolót
papíron is be kell nyújtani. Ebben az esetben az 1. mellékletben feltüntetett alátámasztó
dokumentumok közül a következ dokumentumokat eredeti példányban kell benyújtani:
a) biztosítéknyújtási kötelezettség esetén - ha a pályázati felhívás, illetve a támogatási szerz dés
lehet séget ad arra, hogy az els kifizetési igényléshez mellékelve kerüljön benyújtásra - a
biztosítékok iratanyaga,
b) a kedvezményezett hiteles aláírásával ellátott kifizetési kérelem,
c) a számlaösszesít k,
d) az id szakos, illetve záró beszámoló,
e) ha a pályázati felhívás, illetve a támogatási szerz dés el írja, záró kifizetési igénylés esetén
a könyvvizsgálói igazolás.
(2) Az 1. mellékletben felsorolt - az (1) bekezdésben nem rögzített - dokumentum esetében elegend
a hiteles másolat benyújtása. Hiteles másolatként a kedvezményezett részér l cégjegyzésre jogosult
vagy az általa meghatalmazott személy által megfelel módon aláírt másolat fogadható el.
(3) Ha a projekt keretében elszámolható költségr l szóló bizonylat eredeti példánya elveszett vagy
megsemmisült, és a számlakibocsátó az általa kiállított vagy rzött bizonylatról másolatként új
bizonylatot állít ki, akkor az abban az esetben fogadható el, ha a számlakibocsátó a bizonylat
azonosságát szabályszer en igazolta.
(4) A (3) bekezdés szerinti szabályszer igazoláson a bizonylatot kibocsátó bizonylati rendjében
szabályozott módon történ hitelesítési, aláírási rendnek megfelel módon és személyek által
történ aláírás, esetlegesen bélyegz lenyomat alkalmazását kell érteni.
(5) Az új bizonylatnak tartalmaznia kell, hogy az az eredetivel mindenben megegyezik. Az új
bizonylat bizonyító ereje a tartalmát illet en az eredetiével azonos.
(6) Az új bizonylat eredeti példányát a rendelet 59. § (1) bekezdésében foglaltak szerint záradékolni
kell és elkülönítetten kell nyilvántartani, illetve meg rizni.
(7) Kifizetési igénylés benyújtása esetén ezen záradékolt új bizonylatokról kell hitelesített másolatot
készíteni és a kifizetési kérelemhez mellékelni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006/43/EK
IRÁNYELVE az éves és összevont (konszolidált) éves
beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és
a 83/349/EGK tanácsi irányelv módosításáról, valamint a
84/253/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezésér l (8. Társasági - Irányelv vagy Direktíva)
TÁRGY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
1. cikk Tárgy
Ezen irányelv az éves és az összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatára
vonatkozó szabályokat állapítja meg.
2. cikk Fogalommeghatározások
Ezen irányelv alkalmazásában:
1. "jog szerinti könyvvizsgálat" az éves beszámolók, illetve az összevont (konszolidált) éves
beszámolók közösségi jog által el írt vizsgálata;
2. "jog szerinti könyvvizsgáló" az a természetes személy, akit valamely tagállam illetékes
hatóságai jóváhagynak ezen irányelvvel összhangban jog szerinti könyvvizsgálat elvégzése céljából;
3. "könyvvizsgáló cég": olyan jogi személy vagy egyéb jogalany - függetlenül annak társasági
formájától -, amely jóváhagyást kap valamely tagállam illetékes hatóságaitól ezen irányelvvel
összhangban jog szerinti könyvvizsgálat elvégzésére;
4. "harmadik országbeli könyvvizsgáló jogalany": olyan jogalany - függetlenül annak társasági
formájától -, amely egy harmadik országban bejegyzett társaság éves beszámolóinak vagy összevont
(konszolidált) éves beszámolóinak könyvvizsgálatát végzi;
5. "harmadik országbeli könyvvizsgáló": az a természetes személy, aki egy harmadik országban
bejegyzett társaság éves beszámolóinak vagy összevont (konszolidált) éves beszámolóinak
könyvvizsgálatát végzi;
6. "csoportkönyvvizsgáló": azon jog szerinti könyvvizsgálatot ellátó személy vagy könyvvizsgáló
cég, aki, illetve amely az összevont (konszolidált) éves beszámoló jog szerinti könyvvizsgálatát
végzi;
7. "hálózat": az a nagyobb kiterjedés struktúra,
- amelynek célja olyan együttm ködés, amelyhez jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég
tartozik, valamint
- amelynek célja egyértelm en a profit vagy a költségek megosztása, vagy amely közös tulajdonban
osztozik, közös irányítással vagy vezetéssel, közös min ségellen rzési politikával és eljárásokkal,
közös üzletstratégiával rendelkezik, közös márkanevet használ, vagy megosztja a szakmai
er források meghatározó részét;
8. "könyvvizsgáló cég kapcsolt vállalkozása" bármely vállalkozás - függetlenül társasági
formájától -, amely a könyvvizsgáló céghez közös tulajdon, ellen rzés vagy irányítás révén
kapcsolódik;
9. "könyvvizsgálói jelentés" a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég által készített, a
78/660/EGK irányelv 51a. cikkében és a 83/349/EGK irányelv 37. cikkében említett jelentés;
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10. "illetékes hatóságok": a jogszabály által kijelölt azon hatóságok vagy szervek, amelyek a jog
szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek szabályozásáért és/vagy felügyeletéért vagy azok
meghatározott vonatkozásaiért felel sek; egy adott cikkben az "illetékes hatóságra" való hivatkozás
az ott említett feladatokért felel s hatóságra vagy szerv(ek)re való hivatkozást jelenti;
11. "nemzetközi könyvvizsgálati standardok": a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok (ISA) és
a kapcsolódó Állásfoglalások és Standardok, amennyiben azok a jog szerinti könyvvizsgálat
szempontjából relevánsak;
12. "nemzetközi számviteli standardok" a Nemzetközi Számviteli Standardok (IAS), a Nemzetközi
Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) és a kapcsolódó Értelmezések (SIC-IFRIC értelmezések), e
standardok és a kapcsolódó értelmezések kés bbi módosításai, és a Nemzetközi Számviteli Standard
Testület (IASB) által a jöv ben kiadandó és elfogadandó standardok és kapcsolódó értelmezések;
13. "közérdekl désre számot tartó jogalanyok": azok a valamely tagállami jogszabály alá tartozó
jogalanyok, amelyek átruházható értékpapírjai bármely tagállam szabályozott piacán
bevezetésre kerültek a 2004/39/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 14. pontja értelmében,
továbbá a hitelintézetek tevékenységének megkezdésér l és folytatásáról szóló, 2000. március 20-i
2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1.16 cikkének 1. pontjában meghatározott
hitelintézetek, valamint a 91/674/EGK irányelv 2. cikkének (1) bekezdése értelmében vett
biztosítóintézetek. A tagállamok más jogalanyokat is közérdekl désre számot tartó
jogalanynak nyilváníthatnak, például olyan jogalanyokat, amelyek a közérdek szempontjából
jelent sek tevékenységük természete, méretük vagy alkalmazottaik száma miatt;
14. "szövetkezet": az európai szövetkezet (SCE) statútumáról szóló, 2003. július 22-i 1435/2003/EK
tanácsi rendelet 1.17 cikkében meghatározott európai szövetkezet, vagy bármilyen más
szövetkezet, amely tekintetében a közösségi jog el írja a jog szerinti könyvvizsgálatot, mint
amilyenek a 2000/12/EK irányelv 1. cikkének 1. pontjában meghatározott hitelintézetek és a
91/674/EGK irányelv 2. cikkének (1) bekezdésének értelmében vett biztosítóintézetek;
15. "nem gyakorló szakember": bármely olyan természetes személy, aki a közfelügyeleti rendszer
irányításában való részvételét megel z en legalább három évig nem végzett jog szerinti
könyvvizsgálatot, nem rendelkezett szavazati joggal könyvvizsgáló cégben, nem volt tagja
könyvvizsgáló cég ügyviteli vagy igazgatási szervének, és nem állt alkalmazásban vagy bármilyen
más kapcsolatban könyvvizsgáló céggel;
16. "f könyvvizsgáló partner":
a) az a jog szerinti könyvvizsgáló, akit a könyvvizsgáló cég meghatározott könyvvizsgálói
megbízatás tekintetében a könyvvizsgáló cég nevében elvégzend jog szerinti könyvvizsgálat
els rend felel seként jelölt ki; vagy
b) csoportkönyvvizsgálat esetében legalább az a jog szerinti könyvvizsgáló, akit a könyvvizsgáló cég
a csoport szintjén a jog szerinti könyvvizsgálat elvégzésének els rend felel seként jelölt ki, és az a
jog szerinti könyvvizsgáló, akit a jelent s leányvállalatok szintjén els rend felel sként jelöltek ki;
vagy
c) az a jog szerinti könyvvizsgáló, aki aláírja a könyvvizsgálói jelentést.
SZAKMAI ETIKA, FÜGGETLENSÉG, PÁRTATLANSÁG, BIZALMASSÁG ÉS SZAKMAI
TITOKTARTÁS
21. cikk Szakmai etika
(1) A tagállamok biztosítják, hogy minden jog szerinti könyvvizsgáló és könyvvizsgáló cég szakmai
etikai elvek hatálya alá tartozzon, melyeknek ki kell terjedniük legalább közérdek hivatásukra,
feddhetetlenségükre és pártatlanságukra, valamint szakmai kompetenciájukra és kell
gondosságukra.
(2) A könyvvizsgálói hivatásba vetett bizalom és az e cikk (1) bekezdése egységes alkalmazásának
biztosítása érdekében a Bizottság a 48. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelel en elvi
alapú végrehajtási intézkedéseket fogadhat el a szakmai etika szabályozásáról.
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22. cikk Függetlenség és pártatlanság
(1) A tagállamok biztosítják, hogy a jog szerinti könyvvizsgálat végzésekor a jog szerinti
könyvvizsgáló és/vagy a könyvvizsgáló cég független legyen a vizsgált jogalanytól és a vizsgált
jogalany döntéshozatalában ne vegyen részt.
(2) A tagállamok biztosítják, hogy jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég ne végezhesse
el a jog szerinti könyvvizsgálatot, ha a jog szerinti könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég vagy a
hálózat, valamint a vizsgált jogalany között olyan közvetett vagy közvetlen pénzügyi, üzleti,
munkáltatói vagy más kapcsolat áll fenn, beleértve a nem könyvvizsgálati, kiegészít szolgáltatások
nyújtását, amely alapján pártatlan, ésszer és tájékozott harmadik személy arra a következtetésre
juthatna, hogy az csorbítja a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég függetlenségét. Ha a
jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég függetlensége önellen rzés, önérdek, pártfogás,
bizalmi viszony vagy fenyegetés miatt veszélybe kerül, a jog szerinti könyvvizsgáló vagy
könyvvizsgáló cég köteles óvintézkedéseket alkalmazni az ilyen veszélyek csökkentése érdekében.
Amennyiben a veszély jelent sége az alkalmazott óvintézkedésekhez képest olyan jelleg , hogy az a
függetlenséget sérti, a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég nem végezheti el a jog
szerinti könyvvizsgálatot.
A tagállamok emellett biztosítják, hogy közérdekl désre számot tartó jogalanyok jog szerinti
könyvvizsgálata esetében, és amennyiben a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég
függetlenségének védelme érdekében szükséges, önellen rzés vagy önérdek fennállása esetén a jog
szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég ne végezhesse el a jog szerinti könyvvizsgálatot.
(3) A tagállamok biztosítják, hogy a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég
dokumentálja a könyvvizsgálati munkaanyagokban a függetlenségét érint összes jelent s veszélyt,
valamint az e veszélyek csökkentésére alkalmazott óvintézkedéseket.
(4) A könyvvizsgálói hivatásba vetett bizalom biztosítása, és az e cikk (1) és (2) bekezdésének
egységes alkalmazása érdekében, a Bizottság a 48. cikk (2) bekezdésében említett eljárással
összhangban elfogadhat a szakmai etikát érint , elvi alapú végrehajtási intézkedéseket az alábbi
kérdésekr l:
a) a (2) bekezdésben említett veszélyek és óvintézkedések;
b) azon esetek, amikor a (2) bekezdésben említett veszélyek jelent sége olyan mérték , hogy a jog
szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég függetlensége sérül;
c) az önellen rzésnek vagy önérdeknek a (2) bekezdés második albekezdésében említett azon
esetei, amikor a jog szerinti könyvvizsgálat elvégzése megengedett vagy nem megengedett.
23. cikk Bizalmasság és szakmai titoktartás
(1) A tagállamok biztosítják, hogy megfelel bizalmassági és szakmai titoktartási szabályok révén
védelmet élvezzen valamennyi információ és dokumentum, amelyhez a jog szerinti könyvvizsgálat
elvégzése során a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég hozzáfér.
(2) A jog szerinti könyvvizsgálókra vagy könyvvizsgáló cégekre vonatkozó bizalmassági és szakmai
titoktartási szabályok nem gátolhatják ezen irányelv rendelkezéseinek alkalmazását.
(3) Ha egy jog szerinti könyvvizsgálót vagy könyvvizsgáló céget egy másik jog szerinti
könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég vált fel, a korábbi jog szerinti könyvvizsgálónak vagy
könyvvizsgáló cégnek a belép jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég számára
hozzáférést kell biztosítania a vizsgált jogalanyt érint minden lényeges információhoz.
(4) A jog szerinti könyvvizsgálóra vagy könyvvizsgáló cégre, amely befejezte részvételét egy adott
könyvvizsgálói megbízatásban, valamint a korábbi jog szerinti könyvvizsgálóra és könyvvizsgáló
cégre ezen könyvvizsgálói megbízatás vonatkozásában továbbra is vonatkoznak az (1) és (2)
bekezdés rendelkezései.
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24. cikk A könyvvizsgáló cégek nevében jog szerinti könyvvizsgálatot végz jog szerinti
könyvvizsgálók függetlensége és pártatlansága
A tagállamok biztosítják, hogy a könyvvizsgáló cég tulajdonosai vagy részvényesei, valamint az
ilyen cég, illetve a kapcsolt vállalkozások ügyviteli, igazgatási és felügyeleti szerveinek tagjai ne
avatkozzanak be semmilyen módon a jog szerinti könyvvizsgálat végrehajtásába, amely
veszélyezteti azon jog szerinti könyvvizsgáló függetlenségét és pártatlanságát, aki a jog szerinti
könyvvizsgálatot a könyvvizsgáló cég nevében végzi.
25. cikk Könyvvizsgálói díjak
A tagállamok biztosítják, hogy megfelel szabályok legyenek érvényben, amelyek el írják, hogy a
jog szerinti könyvvizsgálatért felszámolt díjak:
a) a könyvvizsgálat alá es jogalany számára nyújtott további szolgáltatásoktól függetlenek és azok
által semmilyen módon nem befolyásoltak;
b) nem alapulnak semmiféle feltételen.
KÖNYVVIZSGÁLATI STANDARDOK ÉS KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
26. cikk Könyvvizsgálati standardok
(1) A tagállamok megkövetelik, hogy a jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek a 48.
cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban a Bizottság által elfogadott nemzetközi
könyvvizsgálati standardokkal összhangban végezzék el a jog szerinti könyvvizsgálatokat. A
tagállamok egészen addig alkalmazhatnak nemzeti könyvvizsgálati standardokat, amíg a Bizottság
el nem fogad olyan nemzetközi standardokat, amelyek ugyanazokra a területekre vonatkoznak.
Az elfogadott nemzetközi könyvvizsgálati standardokat teljes egészében közzé kell tenni az Európai
Unió Hivatalos Lapjában a Közösség valamennyi hivatalos nyelvén.
(2) A Bizottság a 48. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban határozhat nemzetközi
könyvvizsgálati standardok Közösségen belüli alkalmazhatóságáról. A Bizottság csak akkor fogadja
el a nemzetközi könyvvizsgálati standardok Közösségen belüli alkalmazását, ha azok:
a) szabályszer eljárás, közfelügyelet és átláthatóság mellett dolgozzák ki ket és nemzetközileg
általánosan elfogadottak;
b) hozzájárulnak az éves, illetve az összevont (konszolidált) éves beszámolók magas szint
hitelességéhez és min ségéhez a 78/660/EGK irányelv 2. cikkének (3) bekezdésében és a 83/349/
EGK irányelv 16. cikkének (3) bekezdésében meghatározott elvekkel összhangban; és
c) az európai közjót szolgálják.
(3) A tagállamok csak akkor írhatnak el könyvvizsgálati eljárásokat vagy követelményeket a
nemzetközi könyvvizsgálati standardok mellett, vagy kivételes esetekben azok részeinek
elhagyásával, ha ezek a jog szerinti könyvvizsgálat hatókörével kapcsolatos külön nemzeti jogi
követelményekb l fakadnak. A tagállamok biztosítják, hogy ezek a könyvvizsgálati eljárások vagy
követelmények megfeleljenek a (2) bekezdés b) és c) pontjában foglaltaknak, és ezeket
elfogadásukat megel z en közlik a Bizottsággal és a tagállamokkal. Valamely nemzetközi
könyvvizsgálati standard egyes részei kiiktatásának kivételes esetében legalább hat hónappal
annak nemzeti szint elfogadása el tt, vagy egy nemzetközi könyvvizsgálati standard
elfogadásának idején már létez el írások esetében a vonatkozó nemzetközi könyvvizsgálati
standard elfogadását követ legkés bb három hónapon belül a tagállamok közlik a Bizottsággal és a
többi tagállammal konkrét nemzeti jogi el írásaikat, illetve azt, hogy miért tartják továbbra is fent
azokat.
(4) A tagállamok a 2010. június 29-ig tartó id szakra az éves beszámolók és összevont (konszolidált)
éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatával kapcsolatban további követelményeket írhatnak
el .
27. cikk Az összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálata
A tagállamok biztosítják, hogy egy vállalatcsoport összevont (konszolidált) éves beszámolójának jog
szerinti könyvvizsgálata esetén:
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a) a csoportkönyvvizsgáló teljes felel sséggel tartozzon az összevont (konszolidált) éves
beszámolókkal kapcsolatos könyvvizsgálói jelentésért;
b) a csoportkönyvvizsgáló végezzen felülvizsgálatot és meg rizze a harmadik országbeli
könyvvizsgáló vagy könyvvizsgálók, a jog szerinti könyvvizsgáló(k), harmadik országbeli
könyvvizsgáló jogalany(ok) és könyvvizsgáló cég(ek) által végzett könyvvizsgálói munka csoportos
könyvvizsgálat céljából történ felülvizsgálatának dokumentációját. A csoportkönyvvizsgáló által
meg rzött dokumentációnak megfelel nek kell lenni arra, hogy az érintett illetékes hatóság
megfelel en áttekinthesse a csoportkönyvvizsgáló munkáját;
c) ha a vállalatcsoport egy részének könyvvizsgálatát olyan harmadik országbeli könyvvizsgáló(k)
vagy könyvvizsgáló jogalany(ok) végzik, amely harmadik országgal nem kötöttek a 47. cikkben
említett munkavégzési szabályokról szóló megállapodást, a csoportkönyvvizsgáló felel s a harmadik
országbeli könyvvizsgáló(k) vagy könyvvizsgáló jogalany(ok) által végzett munka
dokumentációjának - beleértve a csoport könyvvizsgálata szempontjából releváns munkaanyagokat
is - megfelel eljuttatásáért a közfelügyeleti szervekhez kérelem alapján. Ezen eljuttatás biztosítása
érdekében a csoportkönyvvizsgáló meg kell, hogy rizze ezen dokumentáció egy példányát, vagy
meg kell, hogy állapodjon a harmadik országbeli könyvvizsgálóval vagy könyvvizsgáló jogalannyal,
hogy ezekhez kérelem esetén megfelel en és korlátozásmentesen hozzáférhessen, vagy bármilyen
egyéb megfelel intézkedést tehessen. Ha jogi vagy egyéb akadályok gátat vetnek annak, hogy a
könyvvizsgálói munkaanyag a harmadik országból a csoportkönyvvizsgálóhoz kerüljön, a
csoportkönyvvizsgáló által meg rzött dokumentációnak magában kell foglalnia annak bizonyítékát,
hogy megtette a megfelel lépéseket arra, hogy hozzáférést kapjon a könyvvizsgálói
dokumentációhoz, és a nemzeti jogszabályokból fakadó jogi akadályokon kívüli akadályok esetén
magában kell foglalnia az ilyen korlátozásokat alátámasztó bizonyítékot is.
28. cikk Könyvvizsgálói jelentés
(1) Ha könyvvizsgáló cég végzi el a jog szerinti könyvvizsgálatot, akkor legalább a jog szerinti
könyvvizsgálatot a könyvvizsgáló cég nevében elvégz jog szerinti könyvvizsgálónak alá kell írnia a
könyvvizsgálói jelentést. Rendkívüli körülmények esetén a tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy
ezt az aláírást nem kell közzétenni, ha e közzététel bármely személy személyes biztonságára
közvetlen és jelent s veszélyt jelenthet. Az érintett személy(ek) nevét az érintett illetékes
hatóságoknak minden esetben ismerniük kell.
(2) A 78/660/EGK irányelv 51a. cikke (1) bekezdésének ellenére, ha a Bizottság nem fogadott el
ezen irányelv 26. cikke (1) bekezdésének megfelel közös könyvvizsgálói szabványjelentést, az
ezen irányelv 48. cikke (2) bekezdésében említett eljárással összhangban, a könyvvizsgálói
hivatásba vetett társadalmi bizalom javítása céljából elfogadhat egy közös könyvvizsgálói
szabványjelentést, amely a nemzetközi számviteli standardoknak megfelel en elkészített éves vagy
összevont (konszolidált) éves beszámolókra vonatkozik.
VIZSGÁLATOK
31. cikk A könyvvizsgálók felel ssége
A Bizottság 2007. január 1-je el tt jelentést tesz az európai t kepiacokon végzett jog szerinti
könyvvizsgálatokra vonatkozó jelenlegi nemzeti felel sségi szabályok hatásairól, valamint a jog
szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek biztosításának feltételeir l, beleértve a pénzügyi
felel sség korlátainak tárgyilagos elemzését. A Bizottság, ahol szükséges, nyilvános konzultációt
folytat. E jelentés alapján a Bizottság, amennyiben szükségesnek ítéli, ajánlásokat tesz a
tagállamoknak.
KIJELÖLÉS ÉS FELMENTÉS
37. cikk A jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek kijelölése
(1) A jog szerinti könyvvizsgálót vagy könyvvizsgáló céget a vizsgált jogalany részvényeseinek
vagy tagjainak közgy lése jelöli ki.
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(2) A tagállamok engedélyezhetnek alternatív rendszereket vagy szabályokat a jog szerinti
könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég kijelölésében, feltéve hogy ezek a rendszerek vagy szabályok
a jog szerinti könyvvizsgálónak vagy a könyvvizsgáló cégnek a vizsgált jogalany ügyviteli
szervének ügyvezet tagjaitól vagy igazgatási szervét l való függetlenségének biztosítását
szolgálják.
38. cikk A jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek felmentése és lemondása
(1) A tagállamok biztosítják, hogy a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek
csak megfelel indok alapján legyenek felmenthet k. A számviteli kezelés vagy
könyvvizsgálati eljárások tekintetében fennálló véleményeltérés nem megfelel indok a
felmentésre.
(2) A tagállamok biztosítják, hogy a vizsgált jogalany és a jog szerinti könyvvizsgáló vagy
könyvvizsgáló cég tájékoztatja a közfelügyeletért felel s hatóságot vagy hatóságokat a jog
szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég megbízatás id tartama alatt történt felmentésér l
vagy lemondásáról, és ezt megfelel en indokolja.
A KÖZÉRDEKL DÉSRE SZÁMOT TARTÓ JOGALANYOK JOG SZERINTI
KÖNYVVIZSGÁLATÁRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK
39. cikk Nem jegyzett közérdekl désre számot tartó jogalanyokra történ alkalmazás
A tagállamok mentesíthetik az e fejezetben foglalt egy vagy több követelmény alól azon
közérdekl désre számot tartó jogalanyokat, amelyek nem bocsátottak ki a 2004/39/EK irányelv 4.
cikke (1) bekezdésének 14. pontja értelmében vett szabályozott piacon bevezetett átruházható
értékpapírokat, illetve e jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálóját/könyvvizsgálóit vagy
könyvvizsgáló cégét/cégeit.
40. cikk Átláthatósági jelentés
(1) A tagállamok biztosítják, hogy minden üzleti év végét követ három hónapon belül a
közérdekl désre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatát ellátó jog szerinti
könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek éves átláthatósági jelentést tegyenek közzé honlapjukon,
amely legalább a következ ket tartalmazza:
a) a jogi struktúra és a tulajdonosi szerkezet leírása;
b) ha a könyvvizsgáló cég egy hálózathoz tartozik, a hálózat, valamint a hálózat jogi és szerkezeti
rendelkezéseinek leírása;
c) a könyvvizsgáló cég irányítási struktúrájának leírása;
d) a könyvvizsgáló cég bels min ség-ellen rzési rendszerének leírása és az ügyviteli vagy
igazgatási szerv nyilatkozata a rendszer m ködésének hatékonyságáról;
e) arra való utalás, hogy mikor került sor a 29. cikkben említett legutóbbi min ségbiztosítási
ellen rzésre;
f) azon közérdekl désre számot tartó jogalanyok felsorolása, amelyekre nézve a könyvvizsgáló cég
az el z pénzügyi évben jog szerinti könyvvizsgálatot végzett;
g) a könyvvizsgáló cég függetlenségi gyakorlatáról szóló nyilatkozat, amely azt is alátámasztja, hogy
a függetlenségi megfelelés bels ellen rzése megtörtént;
h) a könyvvizsgáló cég által, a jog szerinti könyvvizsgálók 13. cikkben említett folyamatos
képzésével kapcsolatban követett politikáról szóló nyilatkozat;
i) a könyvvizsgáló cég jelent ségét bemutató pénzügyi adatok, úgymint teljes bevétel, megbontva az
éves vagy összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatából származó
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díjakra, valamint az egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokért, adótanácsadói szolgáltatásokért
és egyéb nem könyvvizsgálói szolgáltatásokért felszámolt díjakra;
j) a partneri díjazás alapjáról szóló információk.
A tagállamok rendkívüli esetekben valamely személy személyes biztonságát fenyeget közvetlen és
jelent s veszély enyhítéséhez szükséges mértékben eltekinthetnek az f) pontban szerepl
követelmény alkalmazásától.
(2) Az átláthatósági jelentést - az esett l függ en - a jog szerinti könyvvizsgálónak vagy
könyvvizsgáló cégnek kell aláírnia. Ennek eleget lehet tenni például az 1999/93/EK irányelv 2.
cikkének 1. pontjában meghatározott elektronikus aláírással is.
41. cikk Audit bizottság
(1) Minden közérdekl désre számot tartó jogalanynak rendelkeznie kell audit bizottsággal. A
tagállamok meghatározzák, hogy az audit bizottság az ügyviteli szerv nem ügyvezet tagjaiból és/
vagy a vizsgált jogalany felügyel bizottságának tagjaiból, és/vagy a vizsgált jogalany részvényesi
közgy lése által kinevezett tagokból álljon-e. Az audit bizottság legalább egy tagja független kell,
hogy legyen, és rendelkeznie kell számviteli és/vagy könyvvizsgálati szakértelemmel.
A tagállamok lehet vé tehetik, hogy a 2003/71/EK irányelv 2.20 cikke (1) bekezdése f) pontjában
meghatározott kritériumoknak megfelel közérdekl désre számot tartó jogalanyoknál az audit
bizottság feladatkörét a teljes ügyviteli vagy felügyel szerv lássa el, feltéve hogy amennyiben e
szerv elnöke ügyvezet tag, akkor nem tölti be egyúttal az audit bizottság elnöki tisztségét is.
(2) Az ügyviteli, igazgatási vagy felügyel szerv tagjainak, illetve a vizsgált jogalany
részvényeseinek közgy lése által kinevezett egyéb tagok felel sségének sérelme nélkül az audit
bizottság többek között:
a) figyelemmel kíséri a pénzügyi beszámolás folyamatát;
b) figyelemmel kíséri a cég bels ellen rzésének, adott esetben bels auditjának és kockázatkezel
rendszereinek hatékonyságát;
c) nyomon követi az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatát;
d) felülvizsgálja és figyelemmel kíséri a jog szerinti könyvvizsgáló és a könyvvizsgáló cég
függetlenségét és különösen a vizsgált jogalany részére nyújtott további szolgáltatásokat.
(3) Közérdekl désre számot tartó jogalanyoknál az ügyviteli szerv vagy a felügyel bizottság általi,
jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég kijelölésére irányuló javaslatnak az audit
bizottság ajánlásán kell alapulnia.
(4) A jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég köteles a jog szerinti könyvvizsgálat során
felmerül kulcsfontosságú kérdésekr l, és különösen a bels ellen rzés pénzügyi beszámolási
folyamattal kapcsolatos jelent s hiányosságairól jelentést tenni az audit bizottságnak.
(5) A tagállamok lehet vé tehetik vagy dönthetnek úgy, hogy a (1)-(4) bekezdés rendelkezései ne
vonatkozzanak azokra a közérdekl désre számot tartó jogalanyokra, amelyek rendelkeznek a
vizsgálandó jogalany bejegyzése szerinti tagállamban érvényben lév rendelkezéseknek
megfelel en alapított és m köd , az audit bizottsághoz hasonló funkciókat ellátó testülettel. Ilyen
esetben a jogalanynak nyilvánosságra kell hoznia, hogy melyik testület látja el e funkciókat,
továbbá milyen a testület összetétele.
(6) A tagállamok az audit bizottság felállítására vonatkozó kötelezettség alól mentesíthetik:
a) azokat a közérdekl désre számot tartó jogalanyokat, amelyek a 83/349/EGK irányelv 1. cikke
értelmében vett leányvállalatok, ha a jogalany vállalatcsoport szinten megfelel az e cikk (1)-(4)
bekezdésében foglalt követelményeknek;
b) azokat a közérdekl désre számot tartó jogalanyokat, amelyek a 85/611/EGK irányelv 1. cikkének
(2) bekezdésben meghatározott kollektív befektetési vállalkozások; a tagállamok mentesíthetik
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továbbá azokat a közérdekl désre számot tartó jogalanyokat, amelyek egyedüli célja a köz által
rendelkezésre bocsátott t ke kollektív befektetése, és amelyek a kockázatmegosztás elve alapján
m ködnek, vala-mint nem törekednek a mögöttes befektetések kibocsátói feletti jogi vagy irányítói
ellen rzés megszerzésére, feltéve hogy ezeket a kollektív befektetési vállalkozásokat az illetékes
hatóságok engedélyezték, azok felügyelete alatt állnak és a 85/611/EGK irányelvben el írtakkal
megegyez , letétkezel i végrehajtó szereppel rendelkeznek;
c) azokat a közérdekl désre számot tartó jogalanyokat, amelyek kizárólag a 809/2004/EK bizottsági
rendelet 2.21 cikkének 5. pontjában meghatározott eszközökkel fedezett értékpapírok
kibocsátójaként m ködnek. Ilyen esetekben a tagállamok megkövetelik, hogy a jogalany hozza
nyilvánosságra azokat az okokat, amelyek miatt nem tartja megfelel nek sem audit bizottság, sem
audit bizottsági szerepet betölt ügyviteli vagy felügyel szerv alkalmazását;
d) a 2000/12/EK irányelv 1. cikkének 1. pontja szerinti hitelintézetek, amelyek részvényeit a
2004/39/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 14. pontja szerint nem vezették be valamely
tagállam szabályozott piacán, és amelyek kizárólag - folyamatos vagy ismétl d módon hitelviszonyt megtestesít értékpapírokat bocsátottak ki, feltéve hogy az ilyen kibocsátott
hitelviszonyt megtestesít értékpapírok teljes névértéke 100 000 000 EUR alatt marad, továbbá
hogy nem adtak ki a 2003/71/EK irányelv szerinti tájékoztatót.
42. cikk Függetlenség
(1) A 22. és 24. cikkben meghatározott rendelkezéseken felül a tagállamok biztosítják, hogy a
közérdekl désre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatát végz jog szerinti
könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek:
a) évente írásban igazolják az audit bizottságnak, hogy függetlenek a vizsgált közérdekl désre
számot tartó jogalanytól;
b) évente tájékoztatják az audit bizottságot a vizsgált jogalanynak nyújtott minden további
szolgáltatásról; és
c) évente megvitatják az audit bizottsággal a függetlenségüket érint veszélyeket, valamint az
általuk a 22. cikk (3) bekezdése szerint dokumentált veszélyek csökkentésére alkalmazott
óvintézkedéseket.
(2) A tagállamok biztosítják, hogy a jog szerinti könyvvizsgálat ellátásáért felel s f könyvvizsgáló
partner(ek) a kijelölést l számított legfeljebb hétéves id szakonként lecserél djenek a
könyvvizsgálói megbízásból, és egy legalább kétéves id szak után vehetnek ismét részt a vizsgált
jogalany könyvvizsgálatában.
(3) A jog szerinti könyvvizsgálatot a könyvvizsgáló cég nevében elvégz jog szerinti könyvvizsgáló,
illetve f könyvvizsgáló partner a könyvvizsgálatban jog szerinti könyvvizsgálóként vagy f
könyvvizsgálóként betöltött partneri szerepér l történ lemondását követ en két évig nem tölthet be
kulcsfontosságú vezet tisztséget a vizsgált jogalanynál.
43. cikk Min ségbiztosítás
A 29. cikkben említett min ségbiztosítási ellen rzést legalább háromévente el kell végezni azon
jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek vonatkozásában, amelyek közérdekl désre
számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatát végzik.
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Az európai jog els bbségér l
az europa.eu alapján:
“Az Európai Unió Bírósága a Costa kontra Enel ügyben hozott, 1964. évi ítéletben mondta ki az
els bbség elvét. Az európai jog els bbséget élvez a nemzeti jogok felett. Amennyiben egy nemzeti
szabály valamely európai rendelkezéssel ellentétes lenne, úgy a tagállamok az európai rendelkezést
kötelesek alkalmazni. A nemzeti jog nem válik érvénytelenné és nem helyezik hatályon kívül, de a
kötelez erejét felfüggesztik. Függetlenül attól, hogy valamely nemzeti jogi aktust az érintett
európai jogi aktus el tt vagy után fogadták el, az európai jog els bbsége valamennyi nemzeti jogi
aktusra alkalmazandó. A nemzeti joggal szemben fels bbrend vé vált az európai jog, az els bbség
elve tehát az európai jog által azonos jogvédelmet biztosít minden állampolgár számára az EU
területén. Az európai jog nemzeti jogok feletti els bbsége abszolút. A Bíróság álláspontja szerint az
egyes nemzeti alkotmányok is alárendeltek az els bbség elvének. A tagállami bírák feladata tehát,
hogy ne alkalmazzák az európai joggal ellentétes alkotmány rendelkezéseit. “
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