
KÖZFELÜGYELETI HATÓSÁG 

Tájékoztató a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatósághoz 

történő könyvvizsgálói adatszolgáltatás teljesítéséhez 

 
A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a 

könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 189. § (6) bekezdése előírja, 

hogy a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég július 31-ig tájékoztatja a közfelügyeleti 

hatóságot az előző 12 hónapban az éves beszámolóról, egyszerűsített éves beszámolóról, továbbá 

az összevont (konszolidált) éves beszámolóról kiadott független könyvvizsgálói jelentésekről. A 

tájékoztatás a megbízó nevét és az adott független könyvvizsgálói jelentésben szereplő záradék 

fajtáját (hitelesítő, korlátozott, elutasító), illetve a záradék megadása elutasításának a tényét, 

továbbá, amennyiben a könyvvizsgáló figyelemfelhívással élt, annak tényét tartalmazza.  
 

A fenti adatszolgáltatás teljesítéséhez a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó 

hatóság (a továbbiakban: hatóság) a mellékelt nyomtatvány használatát javasolja.  

 

A mellékletként csatolt nyomtatvány letölthető a hatóság honlapjáról: 

http://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/konyvvizsgaloi-kozfelugyeleti-hatosag 

 

Az adatszolgáltatást a hatóság elektronikus címére (excel formátumban), vagy postacímére 

kell megküldeni a törvényben megjelölt határidőig. 

Elektronikus cím: kozfelugyelet@ngm.gov.hu 

Postacím: Nemzetgazdasági Minisztérium, Számviteli és Felügyeleti Főosztály, 1051 

Budapest, József nádor tér 2-4. 

 

Az adatszolgáltatás teljesítésekor kérjük, legyenek figyelemmel az alábbiakra: 

 
1. Amennyiben az adatszolgáltatást elektronikus formában teljesíti, kérjük, hogy azt a 

csatolt excel file alkalmazásával, excel formátumban tegye meg! 

 

2. Kérjük, hogy az elektronikus file-t úgy nevezze el, hogy annak neve tartalmazza az 

adatszolgáltatást teljesítő könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég nevét (például: 

pelda_istvan.xls vagy pelda_es_tarsa.xls)! 

 

3. Kérjük, hogy kitöltéskor az excel táblázat szerkezetét ne változtassa meg: ne töröljön és 

ne illesszen be új sorokat! 

 

4. Amennyiben a sorszámozott sorok száma nem elegendő, kérjük, hogy a 40. sorszámmal 

ellátott sor után, az „Adatszolgáltatás időpontja” sor fölé szíveskedjen új sorokat 

beilleszteni! 

 

5. A könyvvizsgált társaság nevén, valamint az „igen” és „nem” válaszokon kívüli szöveges 

megjegyzéseket kizárólat a 8. „megjegyzés” oszlopban szíveskedjenek megtenni! 

 

6. Egy excel táblában a fejlécen kívül csak egyszer szerepeljen a dátum és az 

adatszolgáltatást teljesítő neve és elérhetősége (a táblázat legalján)! 

 

7. A nyomtatványt nem szükséges aláírni. 

http://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/konyvvizsgaloi-kozfelugyeleti-hatosag
mailto:kozfelugyelet@ngm.gov.hu
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Az adatszolgáltatást minden esetben az adatszolgáltatás megtételének időpontjában 

ismert adatok alapján szükséges megtenni. 

 

Kinek kell az adatszolgáltatást teljesítenie, a könyvvizsgálónak vagy a könyvvizsgáló cégnek? 

 

Amennyiben a könyvvizsgáló cég kötött szerződést a jogszabályi kötelezettségen alapuló 

könyvvizsgálói tevékenységre és bocsátott ki független könyvvizsgálói jelentést a 2015. július 

31-et megelőző 12 hónapban, úgy az adatszolgáltatást a könyvvizsgáló cégnek szükséges 

teljesítenie.  

Amennyiben a kamarai tag könyvvizsgáló természetes személyként kötött szerződést 

könyvvizsgálói tevékenységre és bocsátott ki független könyvvizsgálói jelentést, úgy 

értelemszerűen a természetes személy könyvvizsgáló köteles az adatszolgáltatást teljesíteni. 

 

Kell-e adatszolgáltatást teljesíteni az aktív kamarai státusszal rendelkezőknek, ha nem 

bocsátott ki könyvvizsgálói jelentést az elmúlt 12 hónapban? 

 

Amennyiben a kamarai tag könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég nem bocsátott ki 

könyvvizsgálói jelentést a 2015. július 31-et megelőző 12 hónapban, azonban aktív kamarai 

státusszal rendelkezik, úgynevezett „nullás” adatszolgáltatást szükséges küldenie a 

hatóság részére.  

 

Kell-e adatszolgáltatást teljesíteniük a szüneteltető kamarai státusszal rendelkező 

könyvvizsgálóknak? 

 

Amennyiben a kamarai tag könyvvizsgáló az adatszolgáltatás teljesítésekor szüneteltető 

kamarai státusszal rendelkezik, és az adatszolgáltatás teljesítését megelőző 12 hónapban nem 

bocsátott ki könyvvizsgálói jelentést, úgy nem kell adatszolgáltatást teljesítenie a hatóság 

részére. Amennyiben a kamarai tag könyvvizsgáló az adatszolgáltatás teljesítésekor 

szüneteltető kamarai státusszal rendelkezik, de az adatszolgáltatás teljesítését megelőző 12 

hónapban bocsátott ki könyvvizsgálói jelentést, úgy a kibocsátott könyvvizsgálói jelentésekről 

adatszolgáltatást köteles teljesíteni, annak ellenére, hogy az adatszolgáltatás teljesítésekor 

szüneteltető státusszal rendelkezik. 

 

Amennyiben a kamarai tag könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég 2015. július 31-ét 

megelőző 12 hónapban könyvvizsgálói jelentést bocsátott ki, úgy a mellékletben szereplő 

„Adatszolgáltatás az előző 12 hónapban kibocsátott könyvvizsgálói jelentésekről” című 

táblázatot kell kitölteni. 
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Kitöltési útmutató az „Adatszolgáltatás az előző 12 hónapban kibocsátott könyvvizsgálói 

jelentésekről” című nyomtatványhoz: 

 

 
„Kamarai tag könyvvizsgáló/könyvvizsgáló cég neve:” Itt szükséges megadni az 

adatszolgáltatást teljesítő kamarai tag könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég nevét. 
 

„Kamarai tag könyvvizsgáló/könyvvizsgáló cég nyilvántartási száma:” Itt szükséges 

megadni az adatszolgáltatást teljesítő kamarai tag könyvvizsgáló tagszámát vagy 

könyvvizsgáló cég nyilvántartási számát. 

 

1. oszlop: „Sorszám”: Az adatszolgáltatást tevő kamarai tag 

könyvvizsgáló/könyvvizsgáló cég által felsorolt megbízások sorszáma. A táblázatok 

sorainak száma szükség szerint bővíthető. Kérjük, a táblázatból ne töröljön 

oszlopokat és ne illesszen be új oszlopokat! Amennyiben a sorászámozott sorok 

száma nem elegendő, kérjük, hogy a 40. sorszámmal ellátott sor után, az 

„Adatszolgáltatás időpontja” sor fölé szíveskedjen új sorokat beilleszteni.  
 

2. oszlop: „Könyvvizsgált gazdálkodó neve”: Itt szükséges megadni azon megbízók 

nevét, amelyek beszámolójáról (éves beszámolóról, egyszerűsített éves beszámolóról, 

továbbá az összevont (konszolidált) éves beszámolóról) a kamarai tag 

könyvvizsgáló/könyvvizsgáló cég az adatszolgáltatást megelőző 12 hónapban 

könyvvizsgálói jelentést bocsátott ki. 

 

3. oszlop: „A könyvvizsgálói záradék fajtája hitelesítő? (igen/nem)”: Itt szükséges 

„igen” választ adni, amennyiben a kamarai tag könyvvizsgáló/könyvvizsgáló cég által 

a 2. oszlopban megadott megbízó beszámolójáról (éves beszámolóról, egyszerűsített 

éves beszámolóról, továbbá az összevont (konszolidált) éves beszámolóról) 

kibocsátott könyvvizsgálói jelentésben hitelesítő záradék szerepel. Amennyiben a 

záradék nem hitelesítő, úgy „nem” választ kell megadni, vagy a cellát üresen kell 

hagyni.  

 

4. oszlop:. „A könyvvizsgálói záradék fajtája korlátozott? (igen/nem)”: Itt szükséges 

„igen” választ adni, amennyiben a kamarai tag könyvvizsgáló/könyvvizsgáló cég által 

a 2. oszlopban megadott megbízó beszámolójáról (éves beszámolóról, egyszerűsített 

éves beszámolóról, továbbá az összevont (konszolidált) éves beszámolóról) 

kibocsátott könyvvizsgálói jelentésben korlátozott záradék szerepel. Amennyiben a 

záradék nem korlátozott, úgy „nem” választ kell megadni, vagy a cellát üresen kell 

hagyni. 
 

5. oszlop: „A könyvvizsgálói záradék fajtája elutasító (ellenvélemény)? (igen/nem)”: 

Itt szükséges „igen” választ adni, amennyiben a kamarai tag 

könyvvizsgáló/könyvvizsgáló cég által a 2. oszlopban megadott megbízó 

beszámolójáról (éves beszámolóról, egyszerűsített éves beszámolóról, továbbá az 

összevont (konszolidált) éves beszámolóról) kibocsátott könyvvizsgálói jelentésben 

elutasító záradék szerepel. Amennyiben a záradék nem elutasító (ellenvélemény), úgy 

„nem” választ kell megadni, vagy a cellát üresen kell hagyni. 
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6. oszlop: „Elutasította a záradék megadását (véleménynyilvánítás visszautasítása)? 

(igen/nem)” Itt szükséges „igen” választ adni, amennyiben a kamarai tag 

könyvvizsgáló/könyvvizsgáló cég által a 2. oszlopban megadott megbízó 

beszámolójával (éves beszámolóval, egyszerűsített éves beszámolóval, továbbá az 

összevont (konszolidált) éves beszámolójával) kapcsolatosan visszautasította a 

záradék megadását. Amennyiben a könyvvizsgáló nem utasította vissza a záradék 

megadását, úgy „nem” választ kell megadni, vagy a cellát üresen kell hagyni. 
 

7. oszlop: „Tartalmaz a könyvvizsgálói jelentés figyelemfelhívó bekezdést? 

(igen/nem)”: Itt szükséges „igen” választ adni, amennyiben a kamarai tag 

könyvvizsgáló/könyvvizsgáló cég által kibocsátott könyvvizsgálói jelentés 

figyelemfelhívó bekezdést tartalmaz. Ha a könyvvizsgálói jelentés nem tartalmaz 

figyelemfelhívó bekezdést, úgy „nem” választ kell megadni, vagy a cellát üresen kell 

hagyni. 

 

8. oszlop: „Megjegyzés”: Amennyiben a kibocsátott könyvvizsgálói jelentéssel vagy a 

megbízással kapcsolatosan bármilyen megjegyzése van, azt itt szükséges megtenni. 

 

 

„Adatszolgáltatás időpontja:” Itt szükséges megadni az adatszolgáltatás megtételének 

napját. 

 

„Az adatszolgáltatást teljesítette (név, elérhetőség):” Itt szükséges megadni az 

adatszolgáltatást teljesítő személy nevét és elérhetőségét. Könyvvizsgáló cég esetében a cég 

képviseletére jogosult, adatszolgáltatást tevő személy nevét és elérhetőségét szükséges 

megadni. (A nyomtatványt nem szükséges aláírni.) 

 

Az adatszolgáltatást a hatóság elektronikus címére vagy postacímére kell megküldeni 2015. 

július 31-ig. 

 

 


