
Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A 

minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is 

jelentősen módosulhatnak, ezért az előterjesztés jelen formájában nem tekinthető a 

Miniszter álláspontjának.  

A dokumentum célja a társadalmi egyeztetés elindítása és a jogalkotási folyamat 

átláthatóvá tétele, amelynek alapján, illetve eredményeként a mellékelt tervezet 

valamennyi tartalmi és formai eleme módosulhat!  

 

 

A tervezet előterjesztője  



A közigazgatási és igazságügyi miniszter  

..…/2013. (….) KIM  

rendelete 

 

 

a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és 

közzétételéről szóló 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet és  

az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 24/2006. 

(V. 18.) IM rendelet  

módosításáról  

 

 

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. 

törvény 128. §-ának c), e), f), valamint j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes 

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 

– az 1. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár 

feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § e) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel, a 2. § tekintetében az 

egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 

szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § j) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el: 

 

1. §  

(1) A számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és 

közzétételéről szóló 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet (a továbbiakban: 

R.): 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„(1) A cégnek a számviteli törvény rendelkezései alapján összeállított beszámolót, a független 

könyvvizsgálói jelentést, az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot (a 

továbbiakban együtt: beszámoló) a közzétételi költségtérítés megfizetéséről szóló igazolást és 

az elektronikus űrlapot a kormányzati portál útján kell a céginformációs szolgálat részére 

megküldeni. A beszámoló beküldésekor a beküldő személy az űrlap benyújtásával nyilatkozik 

arról, hogy az űrlapon megadott adatok a valóságnak megfelelnek, valamint hogy a csatolt 

okiratban szereplő adatok az elfogadott beszámoló adattartalmával egyezőek.” 

 

(2) Az R. 3. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(5) A céginformációs szolgálat, ha azt észleli, hogy a közzétett beszámolóval együtt 

megküldött űrlapon megadott cégadatok, a beszámolóhoz mellékelt okiratokban feltüntetett 

adatok nem egyeznek a cég cégjegyzékének adataival, a beszámolót haladéktalanul eltávolítja 

a honlapjáról. Az eltávolítás tényéről a céginformációs szolgálat elektronikus értesítést küld a 

beszámolót benyújtó személy ügyfélkapus tárhelyére, valamint az állami adóhatóságnak. 

Ebben az esetben a beszámolót be nem nyújtottnak kell tekinteni. Az eltávolítás tényét a 

céginformációs szolgálat rögzíti rendszerében. Az eltávolított beszámoló a céginformációs 

szolgálat ügyfélszolgálati helyiségében elektronikusan megtekinthető. 

 



(6) A cég kérelmére a már közzétett beszámoló a céginformációs szolgálat honlapjáról nem 

távolítható el, az bárki számára megismerhető, azonban a céginformációs szolgálat a 

beszámolót „a cég kérésére visszavont” megkülönböztető jelzéssel látja el.” 

 

2. §  

 

A beszámolót az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről 

szóló 24/2006. (V. 18.) IM rendelet (a továbbiakban: Ecvhr.) 1. § (2) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép:  

 

„(2) Az elektronikus irattárban csak a közigazgatási informatikáért felelős miniszter által 

kibocsátott ajánlásban foglaltaknak megfelelő, a céginformációs szolgálat honlapján közzétett 

informatikai feltételeknek megfelelő elektronikus beszámoló helyezhető el, és a 

beszámolóhoz csak ilyen űrlap mellékelhető.”  

 

3. §  

 

E rendelet a kihirdetést követő hónap 1. napján lép hatályba.  

 

 

 

 

______________________________ 

dr. Navracsics Tibor 

 

Egyetértek:  

 

_______________________ 

Varga Mihály 

 

________________________ 

Németh Lászlóné 

  



 

Szakmai indokolás 

 

A számvitelről szóló 2000. évi. C. törvény 153. § (1) bekezdése értelmében a kettős 

könyvvitelt vezető, cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozó köteles a jóváhagyásra jogosult 

testület által elfogadott éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót, kötelező 

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 követő ötödik 

hónap utolsó napjáig letétbe helyezni ugyanolyan formában és tartalommal (szövegezésben), 

mint amelynek alapján a könyvvizsgáló az éves beszámolót vagy az egyszerűsített éves 

beszámolót felülvizsgálta. A 154. § (1) bekezdés szerint továbbá minden kettős könyvvitelt 

vezető vállalkozó (ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is) 

köteles az éves beszámolót, illetve az egyszerűsített éves beszámolót, kötelező könyvvizsgálat 

esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó 

független könyvvizsgálói jelentéssel együtt közzétenni. 

 

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. 

törvény 18. § (3) bekezdése szerint a beszámolónak a céginformációs szolgálat részére történő 

elektronikus megküldésével a cég letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének is eleget 

tesz. A beszámolót 2008-s üzleti évtől kezdődően kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani 

(azt megelőzően a letétbehelyezés és a közzététel folyamata elvált egymástól). 2009 

májusával indult el az elektronikus beszámoló rendszer (EBESZ.) Jelenleg az Elektronikus 

Beszámoló Portál a KIM http://e-beszamolo.kim.gov.hu/ internetes címen érhető el, ahol a 

minisztérium a beszámolókba való ingyenes betekintést bárki számára lehetővé teszi.  

 

Éves szinten mintegy 450 000 beszámoló kerül benyújtásra, és ezek döntő hányada minden év 

májusában (jellemzően május 15-31. között) kerül megküldésre. A beszámolók 

közzétételének minél gyorsabb, és a közhitelesség elvének érvényre juttatása érdekében a 

céginformációs szolgálat 2012. szeptember 1-je óta a benyújtáskor elektronikus úton összeveti 

a beszámoló mellé csatolt elektronikus űrlap adatait a cégjegyzékkel, és amennyiben eltérést 

tapasztal, erről értesíti a beküldő személyt; ebben az esetben a beszámolót be nem nyújtottnak 

kell tekinteni.  

 

A benyújtásra kerülő beszámolók hatalmas számára, illetve arra a tényre figyelemmel, hogy 

az adatok egyezőségére vonatkozó informatikai ellenőrzés nyilvánvalóan csak a 2012 

szeptembere után benyújtott beszámolókra vonatkozhat, gyakorlati igényként merül fel a 

hibás beszámolóknak a többi beszámolóról való leválasztásának igénye. A felmerülő „hiba” 

kétféle természetű lehet, amelynek ebből következően a kezelése is kétféle lehet.  

 

Az egyik eset az, amikor a benyújtott beszámolóban feltüntetett adatok (ideértve az űrlap 

adatait, a beszámolóban vagy a kiegészítő mellékletben feltüntetett cégadatokat) nem 

egyeznek meg annak a cégnek a cégjegyzék adataival, vagyis megállapítható, hogy a 

beszámoló nem a helyes cég „neve alatt” került közzétételre. Ebben az esetben a 

közhitelességet az szolgálja, ha a zavaró, megtévesztő, téves beszámolók a Portál internetes 

felületéről eltávolításra kerülnek. A megismerhetőséget azonban a céginformációs szolgálat 

ebben az esetben is biztosítja. Amennyiben az eltávolított beszámoló a cég utolsó beszámolója 

volt, az eltávolítás azzal a következménnyel jár, hogy a beszámoló be nem nyújtottnak 

tekintendő, vagyis annak pótlásáról a cégnek gondoskodnia kell.  

http://e-beszamolo.kim.gov.hu/


 

A másik eset az, ha noha a beszámoló a jól került közzétételre (vagyis annak a cégnek a 

beszámolói között, amelyre valóban vonatkozik), azonban a cég a közzétételt követően a 

beszámoló tartalmában hibát észlel, és új (felülvizsgált) beszámoló megküldésével korrigálni 

kívánja a hibát. Ebben az esetben a korábbi beszámoló eltávolításának nincs helye (még a cég 

ilyen tartalmú kérése esetén sem), hiszen az szabályosan került benyújtásra és közzétételre, 

azonban a nyilvánosság elve alapján a céginformációs szolgálat biztosítja ezen beszámoló 

közzétételét is. (Fontos rámutatni arra, hogy ezen beszámolónak is meg kell felelnie a 

követelményeknek, vagyis a cég legfőbb szerve által elfogadottnak kell lennie.) 

 

Annak érdekében ugyanakkor, hogy az információt keresők egyértelműen meg tudják 

állapítani, melyik a cég által közzétenni kívánt, vagyis legutolsó beszámoló, a céginformációs 

szolgálat a korábban megküldött, de azonos üzleti időszakra vonatkozó beszámolót az 

internetes Portálon megkülönböztető jelzéssel (megjegyzéssel) látja el. Ezzel elkerülhetővé 

válik, hogy ugyanarra az időszakra több beszámoló is a Portálon legyen, anélkül, hogy azok 

között csak alapos áttanulmányozást követően lehessen különbséget tenni.  

 

A rendelet tervezete a fent vázolt szabályozási kérdéseken túlmenően rögzít két, a jelenlegi 

rendszerben már megvalósult elemet: egyrészt a norma törzsszövegébe emeli az űrlapon már 

most is szereplő nyilatkozat tartalmát, másrészt kimondja, hogy az űrlap elektronikus 

intelligens nyomtatvány.  

 

 



Iktatószám: Dátum:

A hatásvizsgálat 

elkészítésére fordított idő:

Kapcsolódó 

hatásvizsgálati lapok:

Hatásvizsgálatba bevont 

személyek, szervezetek:
Vizsgált időtáv:

Előterjesztés címe: Előterjesztő:

Intézkedés megnevezése:

Előterjesztés szükségessége:

Utolsó módosítás dátuma:
Következő módosítás 

várható dátuma:

Előzmények:

Az intézkedés 

alkalmazásához szükséges 

személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek adottak?

igen

nem Hány fővel?

mértékben

mértékben

Csoport mérete (fő)

1. 450000

2. 0

3. 0

2015. január 1.

1. Érintett csoportok

Csoport megnevezése Előny - Hátrány

benyújtandó éves számviteli beszámolók 

Mind a beszámolót közzétevő, mind a beszámolókba betekintők közös érdeke, hogy a közzétett beszámolók az érintett cég beszámolói között legyenek, 

illetve ha a cég valamely okból változtat a korábban közzétett beszámolója tartalmán, az egyértelműen (ránézésre) is megállapítható legyen. 

Növekednek

Csökkennek

Növekednek

Csökkennek

Közigazgatási szereplők esetén Lakossági és egyéb nem piaci szereplők esetén

Növekednek

Végrehajtás feltétételei

25/2012. (V. 18.) KIM rendelet

H A T Á S V I Z S G Á L A T I     L A P
XX-GKFO/1832/2013.

1 munkanap

a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus 

úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről 

szóló 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes 

rendelet és 

 az elektronikus cégbejegyzési eljárás és 

cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 24/2006. 

(V. 18.) IM rendelet módosításáról

 Az EBESZ rendszer közhitelességnek érvényre juttatása

2013. szeptember 10.

KIM

céginformációs szolgálat (KIM) 2010-2013. évek

EBESZ adatminőségének javítása, a közzétételre megküldött és közzétételre került, de valamely okból hibás beszámolókkal 

összefüggő intézkedések normába foglalása

2012. IV. 1.

I. VERSENYKÉPESSÉG

II. TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁS

3. Megtörtént-e az intézkedés adminisztratív terhekre gyakorolt hatásainak 

vizsgálata?
nem

1. Miként járul hozzá az intézkedés az ország versenyképeségének 

javításához?
Nem változik érdemben

Kérjük mutassa  be a versenyképességet befolyásoló tényezőket!

2. Az  intézkedés hozzájárul a foglalkozatás növeléséhez?

Piaci szereplők esetén

0 Ft

0 Ft

Csökkennek

0

-

2. Hatások összefoglalója



A vizsgált időszakban Az aktuális évben További négy évben

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft -

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Jóváhagyta: dr. Czepek Gábor
…………………………………….

Kérjük mutassa be az intézkedés további hatásainak egyes elemeit!

IV. FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

 Hatások  összefoglalója

Az intézkedés költségvetési egyenlegjavító hatása

Teljes hatás

V. EGYÉB HATÁSOK

Költségvetési hatások

Az intézkedés költségvetési egyenlegrontó hatása

Az intézkedés egyenlegrontó hatásának fedezete a költségvetésben

III. STABIL KÖLTSÉGVETÉS

Vannak-e az intézkedésnek további hatásai?

Teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest

Az intézkedés egyenlegjavító hatásának figyelembevétele a költségvetésben

nem

Kérjük mutassa be az intézkedés környezeti és természeti hatásait!

Vannak-e az intézkedésben foglaltaknak jelentősnek ítélt egészséghatásai? nem

Kérjük röviden, lényegre törően mutassa be az adott intézkedés egészséghatásait! 

Vannak-e az intézkedésben foglaltaknak jelentősnek ítélt környezeti vagy természeti hatásai? nem




