
Amikor a könyvvizsgáló is Amikor a könyvvizsgáló is 
elektronikusan ír alá…elektronikusan ír alá…
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XXI. század megkezdődött XXI. század megkezdődött 
Az elektronikusan keletkező, papírt sosem látott iratok új
kihívások elé állítják a könyvvizsgálókat. Érdemes
áttekinteni a téma kapcsán a szabályozást és a kérdéses
szituációk kezelését.
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Miről lesz szó?Miről lesz szó?
Az éves beszámolók elektronikus úton való közzététele 
felerősítette az igényt a következő témakörök mielőbbi 
megnyugtató szakmai rendezésére:

- elfogadó nyilatkozat elektronikusan aláírva
- a könyvvizsgáló által elektronikus formában befogadott 

dokumentumok köre;
- a teljességi nyilatkozat kézbesítése és a dátumozás 

kérdése;
- a könyvvizsgálói jelentés dátumozása és időbélyegzése.
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A jogszabályi háttér adottA jogszabályi háttér adott
Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény
(továbbiakban: Eat.) szerint az elektronikus aláírás, illetve
dokumentum elfogadását - beleértve a bizonyítási
eszközként történő alkalmazást - megtagadni,
jognyilatkozat tételére, illetve joghatás kiváltására való
alkalmasságát kétségbe vonni nem lehet kizárólag amiatt,
hogy az aláírás, illetve dokumentum elektronikus formában
létezik.
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A jogszabályi háttér adottA jogszabályi háttér adott

Kétségbe vonni 
nem lehet!
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A jogszabályi háttér adottA jogszabályi háttér adott

A bírósági eljárások között a cégeljárásban az
elektronikusan aláírt dokumentumok használatát a
jogszabály kifejezetten lehetővé teszi. Ez azt is jelenti,
hogy a könyvvizsgálónak elegendő az elfogadó
nyilatkozatát és a könyvvizsgálói jelentését elektronikus
úton kibocsátania.

A minősített tanúsítványt a könyvvizsgálati kötelezettséget
érintő bírósági (cégbírósági) és a beszámoló közzétételi
folyamatában el kell fogadni.
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A jogszabályi háttér adottA jogszabályi háttér adott
Eat. 3.§ (1), az öröklés és a családjogi viszonyokban nem
lehet elektronikusan aláírt dokumentumokat alkalmazni
Eat. 3.§ (3), Ctv. 17.§, valamint a Szvt. 156.§-a okiratként
Eat. 3.§ (5), a cégbírósági eljárásban nincs akadály
Pp. 196.§ (2), a teljes bizonyító erejű magánokirat
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A jogszabályi háttér adottA jogszabályi háttér adott
Egy elektronikus iratot többen is aláírhatnak, így az
elfogadói nyilatkozat, könyvvizsgálói jelentés kizárólag
elektronikus úton való kibocsátása akkor sem jelent
akadályt, ha a kamarai tag könyvvizsgáló és az őt
foglalkoztató szervezet vezetője eltérő személy lenne.
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Könyvvizsgáló által befogadott Könyvvizsgáló által befogadott 
iratok és állományok kavalkádjairatok és állományok kavalkádja

A fenti téma azért merül fel, mert a kor követelményeinek
megfelelő elektronikus aláírással ellátott iratok, és az írásos
anyagok jelenleg még keverednek egymással. Bár a
könyvvizsgálati standard a papíralapon érkező bizonyíték
kapcsán nem is számol azok manipulálhatóságával és a
csalás kockázatával, ez a tendencia a piaci viszonyokkal
szemben megfordulhat, ha az elektronikus aláírások és
elektronikus forrásból származó információk teljesen
kiszorítják a hagyományos papíralapú közléseket.
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A papír mindent visz, de mire jó?A papír mindent visz, de mire jó?
Várhatóan a jövőben a megbízható információnak már
nem az lesz a kizárólagos megjelenési formája, hogy
kézjeggyel ellátott iratokat adnak át a könyvvizsgáló
számára.

Hiába lehet formailag hiteles közlésnek tekinteni az
ilyen iratokat ha azok ellenőrizhetetlen, olvashatatlan
aláírásokat, vagy valótlan dátumokat tartalmaznak,
hiszen a jogszabály az ellenkező bizonyításáig azt
érvényesnek tekinti (Pp. 195.§ (7), és 197.§ (2)).
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Magas szintű forrás és azonosításMagas szintű forrás és azonosítás
A jogszabály (Pp. 196. § (1)) szerint teljes bizonyító erejű
magánokiratnak minősül az a számviteli irat, bizonylat is,
ha az elektronikus okiraton kiállítója azon minősített
elektronikus aláírást helyezett el, de az tartalmilag akkor se
kifogásolható, ha csak fokozott biztonságú aláírást
tartalmaz.
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ScanScan + elektronikus aláírás+ elektronikus aláírás
Az elektronikus aláírással rendelkező iratok kapcsán a
könyvvizsgáló egyszerűsítheti dokumentációját, akár úgy
is, hogy a kapott iratokról elektronizált tartalmú másolatot
készít és azt legalább fokozott szintű aláírással látja el. Az
iratok között tárolt eredeti, kézjeggyel ellátott verzió őrzése
elegendő a könyvvizsgáló számára ahhoz, hogy a
nyilvántartásaiból kizárja a papíralapon történő
dokumentálást (Pp. 196.§ (2)).

12



Elfogadó nyilatkozatElfogadó nyilatkozat
Az elfogadó nyilatkozat – a tévhitekkel szemben – a
megválasztást követően, utólag készül, hiszen a
szerződéses kapcsolat (Ctv. 1. sz. melléklet, 8.).

A cégbíróság felé történő benyújtásnál a papíralapú
formává alakítás azt eredményezi, hogy az ügyvédnek
vissza kell azt alakítania a saját maga által
elektronikusan (es3-as, vagy mokka adatállományban)
aláírt állománnyá.
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Elfogadó nyilatkozatElfogadó nyilatkozat
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Elfogadó nyilatkozat Elfogadó nyilatkozat 
Az IM szerint is jó elektronikusanAz IM szerint is jó elektronikusan

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 37. § (1)
bekezdése értelmében a jogi képviselő feladata az általa
készített okiratok mellett a cégbejegyzési
(változásbejegyzési) kérelem mellékletét képező, nem
általa készített okiratok (pl. tulajdoni lap másolata,
hatósági engedély, a pénzforgalmi szolgáltató igazolása a
pénzbetétek befizetéséről) elektronikus okirati formába
történő átalakítása is.
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Elfogadó nyilatkozat Elfogadó nyilatkozat 
Az IM szerint is jó elektronikusanAz IM szerint is jó elektronikusan

Természetesen, amennyiben ezen dokumentumok már
elektronikus okirati formában jöttek létre, úgy nincs
szükség ezek kinyomtatására, illetve ismételt elektronikus
okirattá történő alakítására. A törvény szövegével
összhangban megállapítható, hogy kizárólag azon
dokumentumokat kell a jogi képviselőnek elektronikus
okirati formába alakítania, amelyek eredetileg papír alapon
jöttek létre.
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Elfogadó nyilatkozat Elfogadó nyilatkozat 
Az IM szerint is jó elektronikusanAz IM szerint is jó elektronikusan

Mindezek alapján, amennyiben a
könyvvizsgálói nyilatkozat elektronikus
okirati formában került kiállításra, úgy
nincs szükség a könyvvizsgálói nyilatkozat
papíralapú kibocsátására.
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Teljességi nyilatkozat papíron jönTeljességi nyilatkozat papíron jön
A minőség-ellenőrzés tapasztalatai azt mutatták, hogy a
teljességi nyilatkozat mindenképpen a könyvvizsgálói
jelentés dátumával egyező kellett, hogy legyen (sőt, azt
még mindig a beszámoló dátumával is gyakran egyezőnek
kívánták a minőség-ellenőrzés során), valójában a
könyvvizsgáló akkor is a standardok szerint járt el, ha a
teljességi nyilatkozat kézhezvétele után bocsátotta ki a
jelentését (1247/2009. számú levelében az állítást a szerző
számára az MKVK Szakértői Bizottságának elnöke
megerősítette).
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A teljességi nyilatkozat és az IFACA teljességi nyilatkozat és az IFAC
Az említett új standard (580. szám A.19, 3. pont)
szövegében már pontosabban fogalmaznak, szűkítve a
teljességi nyilatkozat és a jelentés kibocsátása közti időt:

(… megállapítását az alábbi tényezők befolyásolhatják…:)
A kijelentés egy példányát a pénzügyi kimutatásokra
vonatkozó könyvvizsgálói jelentés dátumához lehető
legközelebb eső, de nem azt követő időpontban a
könyvvizsgáló rendelkezésére bocsátják-e.
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Elegendő lenne az is, ha…Elegendő lenne az is, ha…
A könyvvizsgálói jelentés dátuma nem lehet korábbi, mint
az az időpont, amellyel a könyvvizsgáló megszerezte a
pénzügyi kimutatásokra vonatkozó véleménye
megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati
bizonyítékot, beleértve a bizonyítékot arról, hogy: (…)
(b) az elismert hatáskörrel rendelkező személyek
megerősítették, hogy felelősséget vállalnak a pénzügyi
kimutatásokért.
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A jelentésben nem beszélünk rólaA jelentésben nem beszélünk róla
Miután időbeli rés keletkezik a teljességi nyilatkozat és a
könyvvizsgálói jelentés között, logikus lenne feltüntetni a
jelentésben a teljességi nyilatkozat időpontját, hiszen a
könyvvizsgáló az ezt követően történt, vezetés által
megismert, de arról nyilatkozat hiányában rejtett
információk tekintetében nem képes megállapítást tenni.
Ez a kézenfekvő információ, mint egyfajta időbeli hatókör,
azonban nem része a könyvvizsgálói jelentésnek, az sem a
jogszabályból, sem az új standardokból nem következik,
így azt a minőségellenőrzésen se lehetne hiányolni.
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Mi a helyzet a jelentéssel?Mi a helyzet a jelentéssel?
A könyvvizsgálói jelentésekkel kapcsolatosan egyelőre
nem mérhető, de „hangos” esetek látnak napvilágot, vagy
terjednek pletykaként:

A könyvvizsgáló nem tud arról, hogy jelentés bocsátott ki
A könyvvizsgáló minősített véleményét nem teszik közzé
A könyvvizsgálat elmarad, a beszámoló közzétételre kerül
Van jelentés, de az előző év van közzétéve
Egy másik cégnél tűnik fel a könyvvizsgáló jelentése
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Mit tesz a kamara a beszámolók Mit tesz a kamara a beszámolók 
közzététele alapján?közzététele alapján?

A kamarai tagok evidens érdeke lenne, hogy az MKVK
tegyen intézkedéseket a beszámolók közzététele alapján az
alábbi területeken:

Minden könyvvizsgálatra köteles könyvvizsgáltasson!
Minden könyvvizsgálói jelentés hiteles legyen!
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Az IFAC Az IFAC rükvercbenrükvercben……
Az International Federation of Accountants (IFAC) által
publikált standardok is készülnek arra, hogy a nem is olyan
távoli jövőben háttérbe szorulnak a könyvvizsgálók által
papíralapon őrzött bizonyítékok és előtérbe kerülnek az
elektronikus dokumentumformák. A készülődés azonban
igencsak furcsa, mintha éppen akadályozni kívánnák a
folyamatot.
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A standard szerint…A standard szerint…
505. számú standard (A12. pont):

Az elektronikus úton, például faxon vagy e-mail-en érkezett
válaszok a megbízhatóság tekintetében kockázatokat
rejtenek magukban, mert bonyolult lehet megállapítani az
eredetiséget és a válaszadó hatáskörét, és bonyolult lehet
feltárni a változtatásokat. A könyvvizsgáló és a válaszadó
által alkalmazott olyan eljárás, amely az elektronikusan
beérkezett válaszok terén biztonságos környezetet teremt,
csökkentheti az ilyen kockázatokat.
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A standard szerint…A standard szerint…
Ha a könyvvizsgáló meggyőződött arról, hogy ez az eljárás
biztonságos és megfelelően ellenőrzött, a kapcsolódó
válaszok megbízhatósága nő. Az elektronikus megerősítési
eljárás esetleg különböző technikákat foglalhat magában
az információt elektronikus úton feladó kilétének
ellenőrzésére, például titkosítás, elektronikus digitális
aláírások és a weboldal hitelességét igazoló eljárások
alkalmazásával.
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ElekronikusElekronikus aláírásnál dátum?aláírásnál dátum?
Abban az esetben, amikor a könyvvizsgálói jelentés
elektronikus úton, minősített aláírást tartalmazóan kerül
kibocsátásra, felmerülhet az, hogy vajon szabad-e
egyáltalán dátumot szerepeltetni az okiraton. Bár
megszokásból az iraton általában szerepel a dátum, annak
forrása kizárólag az elektronikus aláírás időpontja lehet,
hasonlóképpen értelmét veszti az aláírás helye is, mint
információ.
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JelentésJelentés
Nincs példányszámbeli,
Nincs kézbesítési,
Nincs megőrzési,
Nincs hitelesítési,
Nincs továbbítási,
Nincs felhasználási
probléma.

És a beszámoló így nem
reklámfelület… 28



Amikor az ügyfél ír alá digitálisanAmikor az ügyfél ír alá digitálisan
Ez azért fontos, mert a hiteles adatforgalom érdekében a
jövőben egyre gyakrabban fordulhat elő, hogy a számviteli
beszámolót is – kézjeggyel történő ellátás helyett – az arra
jogosult elektronikus iratként minősített elektronikus
aláírással látja el.

Ez a módszer nem akadályozza a közzétételt végző
személy számára az ügyfélkapun keresztüli benyújtást. A
könyvvizsgáló akár ilyen beszámoló és teljességi
nyilatkozat alapján is köteles eljárni.
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A döntő fordulatra várunk…A döntő fordulatra várunk…
A döntő fordulat az lehet, ha a könyvvizsgáló elhagyja
az ilyen iratokból való tájékozódást, és kizárólag
elektronikusan hitelesített adatok útján jut ügyfeléről
érdemi információhoz.

Vajon megkövetelheti az ügyfeleitől, vagy az ügyfelek
fogják lelépni azzal, hogy csak így hajlandóak adatokat
átadni?
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A döntő fordulatra várunk…A döntő fordulatra várunk…

Előző előadás időpontja:
2011.09.08
Mai előadás időpontja:
2015.09.04

Az eltelt 4 évben a standard a következőképpen
változott:
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Az eltelt 4 év alatt a standard a Az eltelt 4 év alatt a standard a 
következőképpen változottkövetkezőképpen változott

SEHOGY
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Múlt Múlt -- jövő jövő 

Bár jelenleg még utópisztikusan hangzik, de
a kereshetőség, az adattovábbítás, a
transzparens és gyorsan elérhető információ
tekintetében a papír

már nem alternatíva, 
hanem a múlt. 
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