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2020. ÉVI BESZÁMOLÓK BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE, 

 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KÉSZÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG,  

KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS, KÖNYVVIZSGÁLATI KÖTELEZETTSÉG 
 

Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy 

a 479/2016.(XII.28.) 17. § (1) bekezdésben foglaltak szerint a cégbíróságon bejegyzett egyéb 

szervezet beszámolójának nyilvánosságra hozatalára a Tv. rendelkezéseit kell megfelelően 

alkalmazni. 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153. § (1) bekezdés alapján minden kettős könyvvitelt 

vezető, cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozó köteles a jóváhagyásra jogosult testület által 

elfogadott éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót az adott üzleti év 

mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és 

közzétenni. 

A közzétételi határidő a tárgyévet követő év május 31. napja. 

A Kormány bejelentése alapján a koronavírus járványra tekintettel június 30-ig 

benyújtható igazolási kérelem a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé, amely a számviteli 

beszámoló, valamint az adóbevallás késedelmes megküldésének jogkövetkezményei alól 

mentesíthet. 

 

 
 

 

Igazságügyi Minisztérium Céginformációs Főosztály válaszában megerősítette a 

lakásszövetkezetek egyszerűsített éves beszámolójának készítésekor  

• a 2020. évben induló üzleti évről készített beszámoló esetében kötelező a 

kiegészítő melléklet csatolása, 

• míg a 2019. évben induló üzleti évről készített beszámoló készítése esetén nem 

kötelező, de csatolható.  

 

Jeleztük a Céginformációs Főosztály felé, hogy az OBR rendszer használatban levő verziója 

nem teszi lehetővé a kiegészítő melléklet csatolását. A kapott válaszuk alapján az Online 

Beszámoló és űrlapkitöltő Rendszeren (OBR) verzió váltást elvégezték 2020.09.14-én. Ezt 

követően már csatolható a kiegészítő melléklet a lakásszövetkezet egyszerűsített 

éves beszámolójának készítésekor.  
 

479/2016.(XII.28.) kormányrendelet a lakszövetkezetek könyvvezetésére és 

beszámolókészítésére vonatkozó előírásai között található a kiegészítő melléklet készítésének 

kötelezettsége kettős könyvvitel vezetés esetén. 

1. Beszámolási kötelezettség 

7. §  

(5) Az egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója az 1. melléklet szerinti egyszerűsített 

mérlegből és a 2. melléklet szerinti eredménylevezetésből áll. 

(6)  Az egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója a 3. melléklet szerinti mérlegből 

és a 4. melléklet szerinti eredménykimutatásból, valamint a Tv. szerinti kiegészítő mellékletből 

áll. 

       Hírlevél/29. szám 2021. május 20. 

479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek 

beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 2020.évre vonatkozó 

változásokról a   2020/30 számú hírlevelünkben adtunk tájékoztatást, ami innen 

letölthető. 

 

http://letesz.hu/msites/letesz/UserFiles/Sajtofigyeles/hirlevel%202020/Hirlevel/30)%20479%20_2016.%20(XII.%2028.)%20Korm.%20rendelet%20modositasa.pdf
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Az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmi követelményeit a 

számviteli törvény 96. §-a tartalmazza. (A 96. §. (4) bekezdése a korábbiaktól eltérően leírja 

milyen adatokat kell tartalmaznia az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő 

mellékletének.  

Számviteli törvény előírása 

IV. Fejezet 

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 

96. §  

(4) Az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletének a 88. § (4), (4a) és (5) 

bekezdése, a 89. § (4) bekezdés b) pontja, 89. § (6) bekezdése, a 90. § (2) bekezdése, a 90. 

§ (3) bekezdés a) -c) pontja, a 90. § (7) bekezdése és a 90. § (9) bekezdés a)-e), és g) pontja 

szerinti adatokat kell tartalmaznia. A 91. § a) pont szerinti adatokból csak a tárgyévben 

foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszámát kell bemutatni. 

(5) * Az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletében a könyvvizsgáló által a 88. § 

(8) bekezdésének b) pontjában foglalt jogcímeken felszámított díjakat nem kell összegszerűen 

bemutatni, ha az tartalmazza a díjak jogcímenkénti megoszlását, és a könyvvizsgálói 

közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság részére, annak kérésére, a vállalkozó a díjakról 

részletes tájékoztatást ad. 

479/2016.(XII.28.) kormányrendelet 

6. Könyvviteli szolgáltatás 

15. §  

(1) Az egyéb szervezet a Tv. 150. § (2) bekezdése szerinti könyvviteli szolgáltatás körébe 

tartozó feladatok irányításával, vezetésével, a beszámoló elkészítésével 

a) olyan természetes személyt köteles megbízni, illetve ezen feladatok végzésére alkalmazni, 

aki okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel vagy mérlegképes könyvelői szakképesítéssel, 

illetve az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelői szakképesítéssel egyenértékű 

szakképesítéssel és a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel rendelkezik, vagy aki a Tv. 

152/B. § szerinti bejelentést tett, vagy 

b) olyan számviteli szolgáltatást nyújtó társaságot köteles megbízni, amelynek a feladat 

irányításával, vezetésével, a beszámoló elkészítésével megbízott tagja, alkalmazottja megfelel 

az a) pontban meghatározott követelményeknek. 

(2) Mentesül az (1) bekezdésben előírt kötelezettség alól az az egyéb szervezet, amelynél az 

éves (éves szintre átszámított) (ár)bevétel a tárgyévet megelőző két üzleti év átlagában, ennek 

hiányában az üzleti évben várhatóan a 10 millió forintot nem haladja meg. 

479/2016.(XII.28.) kormányrendelet 

7. Könyvvizsgálati kötelezettség 

16. §  

(1) Kötelező a könyvvizsgálat annál az egyéb szervezetnél, amelynél az éves (éves szintre 

átszámított) (ár)bevétel az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában meghaladja a 300 

millió forintot. Minden olyan esetben, amikor a könyvvizsgálat e rendelet vagy más jogszabály 

előírásai szerint nem kötelező, az egyéb szervezet dönthet arról, hogy a beszámoló 

felülvizsgálatával könyvvizsgálót bíz meg. 

Vass Ferenc 

                                                                      Elnök 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600479.kor

