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479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 

a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és 

könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 

2020.évre vonatkozó változások 

 

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

beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet 

teljes szövege, külön kiemelve a változásokkal. 

Módosítás az előző változathoz képest: 

4§ (2) bekezdés 

Új szöveg 

A 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti civil szervezetek közé tartozó vagyonkezelői alapítvány 

beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének a vagyonkezelő alapítványokról szóló 

2019. évi XIII. törvény előírásaival összhangban, a Tv., valamint az e rendeletben foglaltak 

szerint tesz eleget. 

 

7§ (4) bekezdés 

Régi szöveg 

A beszámoló lehet: 

a) egyszerűsített beszámoló, 

b) egyszerűsített éves beszámoló, 

c) az egyéb szervezet választása vagy jogszabály előírása alapján a Tv. szerinti éves beszámoló. 

 

Új szöveg 

(4) A beszámoló lehet: 

a) egyszerűsített beszámoló, 

b) egyszerűsített éves beszámoló, 

c) a Tv. szerinti éves beszámoló. 

 

7§ (6) bekezdés 

Régi szöveg 

Az egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója a 3. melléklet szerinti mérlegből és a 4. 

melléklet szerinti eredménykimutatásból áll. 

 

Új szöveg 

Az egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója a 3. melléklet szerinti mérlegből és a 4. 

melléklet szerinti eredménykimutatásból, valamint a Tv. szerinti kiegészítő mellékletből áll. 

 

 



7§ (7) bekezdés 

Régi szöveg 

Annak az egyéb szervezetnek, amely a Tv. szerinti éves beszámoló készítését választotta, és 

vállalkozási tevékenységet is folytat, a Tv.-ben előírt beszámoló készítése során biztosítania 

kell az alap- és a vállalkozási tevékenységéből származó bevételeinek, ráfordításainak 

(költségeinek), kiadásainak, valamint a vállalkozási tevékenység adózás előtti eredményének 

elkülönített bemutatását. 

 

Új szöveg 

Annak az egyéb szervezetnek, amely a Tv. szerinti éves beszámolót készít, és vállalkozási 

tevékenységet is folytat, a Tv.-ben előírt beszámoló készítése során biztosítania kell az alap- és 

a vállalkozási tevékenységéből származó bevételeinek, ráfordításainak (költségeinek), 

kiadásainak, valamint a vállalkozási tevékenység adózás előtti eredményének elkülönített 

bemutatását. 

 

8§ (3) bekezdés 

Régi szöveg 

Ha a jogelőd nélkül alapított egyéb szervezetnek a tárgyévet megelőző két üzleti év egyikére 

vagy mindkét üzleti évre vonatkozó (ár)bevételi adatai hiányoznak, vagy csak részben állnak 

rendelkezésre, az (1)-(2) bekezdésben foglaltak alkalmazásakor a tárgyévi várható éves 

(ár)bevételt és − ha van − a tárgyévet megelőző (első) üzleti évi (éves szintre átszámított) 

(ár)bevételt kell figyelembe vennie. 

 

Új szöveg 

Éves beszámolót köteles készíteni a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet, ha két egymást 

követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő három mutatóérték közül bármelyik 

kettő meghaladja az alábbi határértékeket: 

a) a mérlegfőösszeg az 1200 millió forintot, 

b) az alaptevékenységből, valamint a vállalkozási tevékenységből származó éves 

(ár)bevételének együttes összege a 2400 millió forintot, 

c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt. 

 

8§ (4) bekezdés 

Új szöveg 

Ha a jogelőd nélkül alapított egyéb szervezetnek a tárgyévet megelőző két üzleti év egyikére 

vagy mindkét üzleti évre vonatkozó (ár)bevételi adatai hiányoznak, vagy csak részben állnak 

rendelkezésre, az (1)-(3) bekezdésben foglaltak alkalmazásakor a tárgyévi várható éves 

(ár)bevételt és − ha van − a tárgyévet megelőző (első) üzleti évi (éves szintre átszámított) 

(ár)bevételt kell figyelembe vennie. 

 

9§ (3) bekezdés 

Régi szöveg 

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet - saját elhatározása alapján - bármelyik üzleti 

év január 1-jével áttérhet a kettős könyvvitelre. Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb 

szervezet köteles áttérni a kettős könyvvitel vezetésére - és egyszerűsített éves beszámolót 

készíteni - azt az évet követő üzleti év január 1-jével, amikor az egyszerűsített beszámoló 



készítésére a 8. § (1) bekezdésében rögzített feltételnek két egymást követő üzleti évben már 

nem felel meg. 

 

 

Új szöveg 

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet - saját elhatározása alapján - bármelyik üzleti 

év január 1-jével áttérhet a kettős könyvvitelre. Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb 

szervezet köteles áttérni a kettős könyvvitel vezetésére - és egyszerűsített éves beszámolót 

vagy éves beszámolót készíteni - azt az évet követő üzleti év január 1-jével, amikor az 

egyszerűsített beszámoló készítésére a 8. § (1) bekezdésében rögzített feltételnek két egymást 

követő üzleti évben már nem felel meg. 

 

9§ (4) bekezdés 

Régi szöveg 

Kettős könyvvitelt köteles vezetni az egyszerűsített éves beszámolót készítő egyéb szervezet, 

valamint minden olyan egyéb szervezet, amelynek a 3. § (3) bekezdése, valamint az 51. § 

szerint a Tv.-ben foglalt előírásokat kell kötelezően alkalmaznia, továbbá az az egyéb 

szervezet, amely saját döntése alapján a Tv. szerinti éves beszámoló készítését választotta. 

 

Új szöveg 

Kettős könyvvitelt köteles vezetni az egyszerűsített éves beszámolót vagy éves beszámolót 

készítő egyéb szervezet, valamint minden olyan egyéb szervezet, amelynek a 3. § (3) 

bekezdése, valamint az 51. § szerint a Tv.-ben foglalt előírásokat kell kötelezően alkalmaznia. 

 

15§ 

Régi szöveg 

(1) A vállalkozási tevékenységet is folytató 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 (ez utóbbiak a továbbiakban együtt: mérlegképes könyvelői szakképesítés) 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 a vállalkozási tevékenységet is 

folytató egyéb szervezet, amelynél a vállalkozási tevékenységből származó 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. 

 

Új szöveg 

(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 (ez utóbbiak a továbbiakban együtt: mérlegképes könyvelői szakképesítés) 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. 

 

16§ (1) bekezdés 

Régi szöveg 

Kötelező a könyvvizsgálat annál az egyéb szervezetnél, amelynél a vállalkozási tevékenységből 

származó 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. 

 

Új szöveg 

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. 

 

16§ (4) bekezdés 

Régi szöveg 

Jogelőd nélkül alapított vállalkozási tevékenységet is folytató egyéb szervezet − az (1) 

bekezdés szerinti kötelezettség megállapításánál − a Tv. 155. § (4) bekezdésében foglaltakat is 

köteles figyelembe venni. 

 

Új szöveg 

Jogelőd nélkül alapított egyéb szervezet − az (1) bekezdés szerinti kötelezettség 

megállapításánál − a Tv. 155. § (4) bekezdésében foglaltakat is köteles figyelembe venni. 

 

30§ (2) bekezdés 

Régi szöveg 

Kettős könyvvitelt köteles vezetni - figyelemmel a 33. § (1)-(4) bekezdésében foglaltakra − az 

egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alá bejelentkezett lakásszövetkezet. 

 

Új szöveg 

Kettős könyvvitelt köteles vezetni - figyelemmel a 33. § (1)-(4) bekezdésében foglaltakra − a 



kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény hatálya alá 

bejelentkezett lakásszövetkezet. 

60§ 

Új szöveg 

(1) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat 

tartalmazó kormányrendeletek módosításáról, valamint az adótanácsadók, adószakértők és 

okleveles adószakértők nyilvántartásba vételével és továbbképzésével kapcsolatos 

kormányrendelet módosításáról szóló 343/2019. (XII. 23.) Korm. rendelettel megállapított 7. § 

(4) bekezdés c) pontját, 7. § (6) és (7) bekezdését, 8. § (3) és (4) bekezdését, 9. § (3) és (4) 

bekezdését, 15. § (1) és (2) bekezdését, 16. § (1) és (4) bekezdését, valamint 30. § (2) 

bekezdését először a 2020. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni. 

 

(2) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat 

tartalmazó kormányrendeletek módosításáról, valamint az adótanácsadók, adószakértők és 

okleveles adószakértők nyilvántartásba vételével és továbbképzésével kapcsolatos 

kormányrendelet módosításáról szóló 343/2019. (XII. 23.) Korm. rendelettel megállapított 7. § 

(4) bekezdés c) pontját, 7. § (6) és (7) bekezdését, 8. § (3) és (4) bekezdését, 9. § (3) és (4) 

bekezdését, 15. § (1) és (2) bekezdését, valamint 16. § (1) és (4) bekezdését a 2019. évben 

induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet. 

 

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. 

  

2020.09.28 

 

Kiadja: 

                                                                                                                            Vass Ferenc s.k.  

                                                                                                                                         Elnök 
 

 


