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Jogszabályi háttér

Közvetlen szabályozás:

� Számvitelről szóló 2000. évi C. tv. [Szt.]

� A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 
végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. [Ctv.]

� Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. [Art.]

� A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. [Ptk.]

� A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tv. [Btk.]

� A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi 
LIII. törvény  [Pmt.]
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Jogszabályi háttér

Közvetett szabályozás:

� Mo. helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
tv.

� Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint 
a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. tv.

� A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói 
tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói 
közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. tv.

� A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 
1991. évi XLIX. tv.
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Ki a „cég” ?

A Szt. és Ctv. jellemzően a cégre testálnak feladatokat és 
kapcsolnak hozzá felelősséget, szankciókat

� A cég önmagában cselekvésképtelen >>>

>>>Helyette személyek

� Vezető tisztségviselő

� Vezető tisztségviselő által valamely feladattal 
megbízott 

� Cégen belüli személyek (alkalmazott könyvelő, 
főkönyvelő, pénzügyi munkatárs)

� Külső megbízottak (kiszervezett könyvelő, 
tanácsadó)
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„Cég” feladatai

Szt. 4. § (1) 

A gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi és 
jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek 
zárását követően, e törvényben meghatározott 
könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót 
köteles – magyar nyelven - készíteni.

� Mérleg, EK, Kiegészítő melléklet

� További információk, ha kell (!) 

� Alapelvek és konkrét szabályok

� Megbízható és valós összképet kell adni
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„Cég” feladatai

Szt. 4. § (4) 

� A törvény előírásaitól csak abban a kivételes 
esetben lehet - a könyvvizsgáló egyetértése és ilyen 
tartalmú nyilatkozata mellett - eltérni, ha az adott 
körülmények mellett e törvény valamely 
rendelkezésének alkalmazása … nem biztosítja a … 
megbízható és valós összképet. 

� Minden ilyen eltérést be kell mutatni a kiegészítő 
mellékletben (indok, eszközökre-forrásokra, a 
pénzügyi helyzetre és az eredményre gyakorolt 
hatását)
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„Cég” feladatai

Szt. 8. § (5) – beszámoló elkészítése

„A gazdálkodó legfőbb irányító (vezető) szervén, 
ügyvezető szervén és felügyelő testületén belül a 
tagok együttes kötelezettsége - a jogszabályban 
meghatározott hatáskörükben eljárva - annak 
biztosítása, hogy az éves beszámoló … , valamint 
a kapcsolódó üzleti jelentés összeállítása és 
nyilvánosságra hozatala e törvény előírásainak 
megfelelően történjen.”

� Kinek mi a feladata?

� Ki miért felelőssége?
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Utalás jogi következményre

Szt. 170. §

(1) E törvényben előírt számviteli szabályok 
megsértéséért való felelősségre a Polgári 
Törvénykönyv általános felelősségi szabályait kell 
alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően, a 
törvényben foglalt rendelkezések megsértése 
esetén az érintettek a külön törvényekben 
(Büntető Törvénykönyv, szabálysértésekről szóló 
törvény) meghatározott felelősséggel is tartoznak.
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Szt. 170. §

(3) Amennyiben az adóhatóság megállapítja, hogy 
… közzétett éves beszámoló … egészében vagy 
részben nem felel meg e törvény előírásainak, 
akkor az ilyen beszámolót készítő vállalkozóra az 
adózás rendjéről szóló törvény szerint mulasztási 
bírság szabható ki.
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„Cég” feladatai - Cégt. – beszámoló 
letétbe helyezése, közzététele

� elektronikus úton; 

� személyre szabott ügyintézési felület útján;

� a céginformációs szolgálat részére megküldeni;

� nincs helye a papír alapú beszámoló képi 
formátumú elektronikus okirattá történő 
átalakításának;

� elektronikus űrlap – célja:

� benyújtó természetes személy azonosítása; 

� jogosultság ellenőrzése

� benyújtás jogszerűségének ellenőrzése
10



„Cég” feladatai - Cégt. – beszámoló 
letétbe helyezése, közzététele

Ctv. 18. § (6) 

Ha a cég a beszámolóról - külön jogszabály szerint arra 
feljogosított által aláírt - papír alapú okirat alapján 
határozott, úgy az [(5) bekezdés szerinti személy *(?)] 
egyben igazolja, hogy az ezt követően elektronikus úton 
megküldött beszámoló megegyezik a jóváhagyott 
beszámolóval. Ebben az esetben az [(5) bekezdés 
szerinti személy * (?)] a papír alapú beszámoló egy 
eredeti példányát - annak elfogadásától számított 10 
évig - megőrzi, és amennyiben a megküldött beszámoló 
szabályszerűségével összefüggésben kétség merülne fel, 
köteles azt a cégbíróság felhívására bemutatni.
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„Cég” feladatai - Cégt. – beszámoló 
letétbe helyezése, közzététele

Ctv. 18. § (6) 

[(5) bekezdés szerinti személy *(?)]”

(5) A beszámolót a cégnek az adózás rendjéről szóló 
2003. évi XCII. törvény 7. §-ának (2) bekezdése szerinti 
képviselője küldi meg a céginformációs szolgálat 
részére.

Hatályon kívül helyezte: 2017. évi CLIX. törvény 121. §. 
Hatálytalan: 2018. I. 1-től 

…. mert ez a régi Art-re hivatkozott, ami megszűnt!!!

TISZTÁZATLAN JOGI HELYZET!
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„Céginformációs szolgálat” 
feladatai - Cégt. – beszámoló közzététele

� elektronikus úton megküldi a NAV-nak; 

� céginformációs szolgálat honlapján napi feltöltéssel 
– piaci szereplők informálása;

� megküldésének teljesítéséről az időpont 
megjelölésével elektronikus igazolást küld a 
beszámolót benyújtó személynek;

� őrzi, gondoskodik a beszámolót érintő archiválási 
feladatok ellátásáról;

� véd a jogosulatlan hozzáférés, módosítás, törlés 
vagy megsemmisítés ellen.
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Kinek a számára készül a 
beszámoló

� Tulajdonosok

� Hatóságok (NAV, KSH, Kamarák, Bíróság-Ügyészség)

� Hitelezők (bank, kölcsönt nyújtó, lízingcégek)

� Munkavállalók

� Piac szereplő

� Vevők (potenciális is)

� Szállítók (potenciális is)

� Konkurensek 
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Hatóságok

Kép forrása: google
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Hatóságok és jogaik - NAV

Cégt. 19. § (2)

Az állami adóhatóság az elektronikus űrlap adatai 
alapján ellenőrzi a beszámoló megküldésének 
tényét és időpontját. Amennyiben az állami 
adóhatóság azt állapítja meg, hogy a cég a 
letétbe helyezésre és közzétételre előírt törvényi 
határidőig nem küldte meg a beszámolót, az 
adózás rendjéről szóló törvényben 
meghatározottak szerint jár el.
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Hatóságok és jogaik - NAV

Art. 227. § [Beszámoló letétbe helyezési és közzétételi 
szabály megsértése]

(1): A NAV a Szt. szerinti beszámoló letétbe helyezési 
és közzétételi kötelezettség elmulasztása esetén 30 
napos határidő tűzésével felhívja az adózót a 
kötelezettség teljesítésére.

(2) Ha az adózó a felhívás szerinti határidőben a 
kötelezettség teljesítését nem pótolja, a NAV 30 
napos határidő tűzésével 200.000,- forint mulasztási 
bírság kiszabása mellett ismételten felhívja az 
adózót a kötelezettség teljesítésére.
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Hatóságok és jogaik - NAV

Art. 227. § [Beszámoló letétbe helyezési és közzétételi 
szabály megsértése]

(3): Ha az adózó a beszámoló közzétételi 
kötelezettségének az ismételt felhívásban szereplő 
határidőn belül sem tesz eleget, a NAV az adózó 
adószámát törli és erről haladéktalanul értesíti a 
cégbíróságot elektronikus úton és kezdeményezi a 
cég megszűntnek nyilvánítását.

(4): Nincs helye az adószám törlésének, ha az adózó 
a közzétételi kötelezettségét az adószám törléséről 
szóló határozat véglegessé válását megelőzően 
teljesíti.
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Hatóságok és jogaik - NAV

Art. 227/A. § (hatályos:19.01.01.től) [A számviteli 
törvény alapján összeállítandó szabályzatban 
foglaltaktól eltérő eljárás és a közzétett beszámolóban a 
lényegesnek minősülő információ nem vagy téves 
szerepeltetése]

(1) Az adózó az általános bírságszabály szerint 
szankcionálható, ha a Szt. alapján összeállítandó 
szabályzataiban foglaltaktól eltérően jár el, továbbá, 
ha a közzétett beszámolója a beszámoló 
szempontjából lényegesnek minősülő információkat 
nem tartalmaz vagy tévesen mutat be. >>>
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Hatóságok és jogaik - NAV

… lényegesnek minősülő információkat nem tartalmaz 
vagy tévesen mutat be. >>>

(2) E § alkalmazásában lényegesnek minősül a 
beszámoló szempontjából minden olyan információ, 
amelynek elhagyása vagy téves bemutatása - az 
észszerűség határain belül - befolyásolja a 
beszámoló adatait felhasználók döntéseit.

220. § [Általános bírságszabály]

(1) … kötelezettségnek a megszegése miatt …nem 
természetes személy adózót ötszázezer forintig 
terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.
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Hatóságok és jogaik - NAV

Art.136. § [A kockázatelemzés módja]
(1) A kockázatelemzés során az adóhatóság

a) az adózó által benyújtott bevallások,

b) az adatszolgáltatások,

c) az adóhatósági nyilvántartások,

d) az adózónál, jogelődjénél, kapcsolt vállalkozásainál és a vele 
szerződéses kapcsolatban állt vagy álló adózónál korábban 
végzett ellenőrzések és egyéb helyszíni cselekmények során 
szerzett tapasztalatok,

e) a bíróságtól, más hatóságtól, más adózóktól származó 
adatok, 

f) a nyilvánosan elérhető adatok

összevetését és kiértékelését végzi el.
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Hatóságok és jogaik - NAV

Art.138. § [A kockázatelemzési eljárást követő 
intézkedések] 

A feltárt kockázat megszüntetése érdekében az 
adóhatóság

a) támogató eljárást indít,

b) az adózót ellenőrzésre kiválasztja, vagy

c) bűncselekmény megelőzése, az adott 
bűncselekmény felderítése, folytatásának 
megakadályozása érdekében tájékoztatja az állami 
adó- és vámhatóság nyomozó hatóságát.
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Hatóságok és jogaik - Bíróság

Btk. 403. § (1)

Aki a számvitelről szóló törvényben vagy a 
felhatalmazásán alapuló jogszabályokban előírt 
bizonylati rendet megsérti vagy könyvvezetési, 
beszámoló készítési kötelezettségét megszegi, és ezzel

a) a megbízható és valós képet lényegesen 
befolyásoló hibát idéz elő (>>>), vagy

b) az adott üzleti évet érintően vagyoni helyzete 
áttekintését, illetve ellenőrzését meghiúsítja,

bűntett miatt három évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő.
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Hatóságok és jogaik - Bíróság

� EV is

� Szt. alá nem tartozó egyéb gazdálkodó is, 

aki jogszabályban meghatározott nyilvántartási, 
bizonylatolási kötelezettségét megszegi, és ezzel 
vagyoni helyzetének áttekintését, illetve 
ellenőrzését meghiúsítja.

� 2-8 év, ha pénzintézet, tőzsdei szolgáltató, 
biztosító, pénztár stb.
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Hatóságok és jogaik - Bíróság

Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló 
hiba:

egy adott üzleti évet érintően feltárt hibák és 
hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-
csökkentő - értékének együttes, előjeltől független 
összege meghaladja a hiba elkövetésének üzleti 
évére vonatkozó számviteli beszámolóban kimutatott 

� nettó árbevétel 20 százalékát és 
� mérlegfőösszeg 20 százalékát is. 
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Hatóságok és jogaik - Bíróság

Ptk. 403. § alapján Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba

Millió 
Ft 20%

Millió 
Ft 20%

Millió 
Ft 20%

Árbevétel
500  100 150 30 80 16

Mérlegfőösszeg
200 40 80 16 99 19,8

Egy adott üzleti évet 
érintően feltárt hibák és 
hibahatások - eredményt, 
saját tőkét növelő-

csökkentő - értékének 
együttes, előjeltől független 
összege

20 NEM 20 NEM 20 IGEN
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Hatóságok és jogaik 

� KSH – Nemzeti statisztikákhoz

� Kamarák - Pl. tagdíjhoz

� ???
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Piaci szereplők
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Piaci szereplők

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET - Szt. 96. §

(2):  Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege … 
nagybetűvel és római számmal jelölt tételeit 
tartalmazza.

(3): Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-
kimutatása …  nagybetűvel és római számmal jelölt 
tételeit tartalmazza.

(3a) A (2) és (3) bekezdés alkalmazása során 
összevont, arab számmal jelölt tételek összegét, 
azok tartalmát külön-külön be kell mutatni a 
kiegészítő mellékletben, amennyiben azok 
jelentősnek minősülnek. 31

Piaci szereplők

Beszámolóból számolható mutatók:

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ARÁNYA 

� = befektetett eszközök / összes eszköz

FORGÓESZKÖZÖK ARÁNYA

� = forgó eszköz / összes eszköz

BEFEKTETETT ESZKÖZ

� Összes forrás - forgó eszköz

PÉNZESZKÖZ

� Összes forgó eszköz - készletek
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Piaci szereplők

TŐKEERŐSSÉG

� = saját tőke / összes forrás

TŐKEFESZÜLTSÉG 

� = hosszú lejáratú kötelezettség / saját tőke

ADÓSSÁGÁLLOMÁNY ARÁNYA 

� = hosszú lejáratú kötelezettség / saját tőke + hosszú 
lejáratú kötelezettség
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Piaci szereplők

SAJÁT TŐKE

� = Mérleg főösszeg - idegen tőke = összes eszköz -
összes forrás

ÖSSZES FORRÁS

� = Kötelezettség + saját tőke + elsőbbségi részvény

VEVŐK ÁTFUTÁSI IDEJE

� =(Átlagos vevőállomány / Nettó árbevétel) *360 

SZÁLLÍTÓK ÁTFUTÁSI IDEJE

� =(Átlagos szállítói áll / Anyagjellegű ráfordítások)*360 
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Piaci szereplők

VEVŐK ARÁNYA A SZÁLLÍTÓKHOZ

� = Vevők / Szállítók

ELADÓSODOTTSÁG MÉRTÉKE

� = Kötelezettségek / Saját tőke 

NETTÓ ELADÓSODOTTSÁG MÉRTÉKE

� =(Kötelezettségek - Követelések) / Saját tőke 
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Piaci szereplők

ESZKÖZARÁNYOS JÖVEDELMEZŐSÉG

� = Adózás előtti eredmény / Eszközök összesen

ÁRBEVÉTEL ARÁNYOS JÖVEDELMEZŐSÉG

� = Adózás előtti eredmény / Árbevétel összesen

ESZKÖZMEGTÉRÜLÉSI MUTATÓ

� = Adózott eredmény / Eszközök összesen 

TÁRGYI ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA

� = Nettó árbevétel / Tárgyi eszközök 

KÉSZLETEK FORDULATSZÁMA

� = Értékesítés nettó árbevétele / Készletek 36



Piaci szereplők

LIKVIDITÁSI MUTATÓ

� = Forgóeszközök / Kötelezettségek 

RÖVID TÁVÚ LIKVIDITÁS I.

� = Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek 

RÖVID TÁVÚ LIKVIDITÁS II. 

� =(Forgóeszközök - Készletek) / Rövid lejáratú 
kötelezettségek 
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Tulajdonosi kör

� Tulajdonos(ok) - taggyűlés, közgyűlés
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Tulajdonosi kör

Ptk - A gazdasági társaságok közös szabályai

� A legfőbb szerv – feladata:

� társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben 
való döntéshozatal – ennek keretében:

� a Szt. szerinti beszámoló jóváhagyása és 

� a nyereség felosztásáról való döntés [3:109.§]

� a vezető tisztségviselő kérésére a beszámoló 
elfogadásával egyidejűleg az előző üzleti évben 
kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét 
megállapító felmentvényt adhat. (lehetőség)
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V.Ö. Szt. előírása

Szt. 8. § (5) – beszámoló elkészítése

A gazdálkodó legfőbb irányító (vezető) szervén, 
ügyvezető szervén és felügyelő testületén belül a 
tagok együttes kötelezettsége - a jogszabályban 
meghatározott hatáskörükben eljárva - annak 
biztosítása, hogy az éves beszámoló … , valamint 
a kapcsolódó üzleti jelentés összeállítása és 
nyilvánosságra hozatala e törvény előírásainak 
megfelelően történjen.”
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Tulajdonosi kör

� TAGOK GYŰLÉSE – Közkereseti társaság, Betéti 
társaság

� KÖZGYŰLÉS  – Szövetkezet

� TAGGYŰLÉS – Kft

� KÖZGYŰLÉS – Zrt, Nyrt.

***

� Beszámoló alapján dönt

� Beszámolót a vezető tisztségviselőtől kapja meg

� Osztalékkorlátot a könyvelő számolja ki >>> vezető 
tisztségviselőnek megadja >>> az továbbítja.
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Tulajdonosi kör

Ptk. 3:120. § [A felügyelőbizottság jogköre]

(2) Ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, 
a beszámolóról a társaság legfőbb szerve a 
felügyelőbizottság írásbeli jelentésének 
birtokában dönthet.
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Lassú tőkevesztés

Ptk. 3:133 § (2) (Ex Gt.   51. §)

Ha egymást követő két üzleti évben a társaság saját 
tőkéje nem éri el az adott társasági formára 
kötelezően előírt jegyzett tőkét, és a tagok a 
második év beszámolójának elfogadásától 
számított három hónapon belül a szükséges saját 
tőke biztosításáról nem gondoskodnak, e határidő 
lejártát követő hatvan napon belül a gazdasági 
társaság köteles elhatározni átalakulását. 

Átalakulás helyett a gazdasági társaság a jogutód 
nélküli megszűnést vagy az egyesülést is 
választhatja.

� A Gt-ben a közgyűlés, taggyűlés időpontját
legfeljebb három hónappal megelőző
mérlegfordulónapra összeállított közbenső
mérleggel lehetett dokumentálni, hogy a saját
tőke helyreállt, ezért nem kell tulajdonosi
intézkedést hozni.

� Ptk. nem tartalmaz ilyen szabályt

� Ptk. nem teljes üzleti évre hivatkozik!
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Gyors tőkevesztés

Kft: Ptk. 3:189 § (Ex Gt.   143. §)

(1) Az ügyvezető késedelem nélkül   köteles összehívni 
a taggyűlést vagy annak ülés tartása nélküli döntéshozatalát 
kezdeményezni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha 
tudomására jut, hogy 

a) a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke 
felére csökkent; 

b) a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben 
meghatározott minimális összege alá csökkent; 

c) a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy 
fizetéseit megszüntette; vagy 

d) ha vagyona tartozásait nem fedezi.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt esetekben a 
tagoknak határozniuk kell pótbefizetés előírásáról, 
a törzstőke mértékét elérő saját tőke más módon 
való biztosításáról vagy a törzstőke leszállításáról; 
mindezek hiányában a társaság átalakulását, 
egyesülését, szétválását vagy jogutód nélküli 
megszüntetését kell elhatározni. A taggyűlés ezzel 
kapcsolatos határozatait három hónapon belül 
végre kell hajtani. 

(3) Ha a taggyűlés befejezését követő három 
hónapon belül az összehívására okot adó, az (1) 
bekezdés a) pontja szerinti körülmény változatlanul 
fennáll, a törzstőkét le kell szállítani.

Rt: Ptk. 3:270 § (Gt.   245. §) … hasonló



Taggyűlés – Kft. Rt.

Ptk. 3:185. § [Az osztalék]

� felosztható és a taggyűlés által felosztani rendelt saját 
tőkéjéből 

� a törzsbetétek arányában meghatározott összeg 

� az a tag jogosult, aki az osztalékfizetésről szóló döntés 
meghozatalának időpontjában a társasággal szemben 
a tagsági jogok gyakorlására jogosult. 

� a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában 
jogosult.

� a taggyűlés az osztalékfizetésről a beszámoló 
elfogadásával egyidejűleg határoz. 47

Taggyűlés – Kft. Rt.

Ptk. 3:186. § [Az osztalékelőleg]

Lehetőség (!) taggyűlés dönt – két egymást követő 
beszámoló elfogadása közötti időszakban, ha

a) közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a 
társaság rendelkezik osztalék fizetéséhez szükséges 
fedezettel;

b) a kifizetés nem haladja meg a közbenső mérlegben 
kimutatott adózott eredménnyel kiegészített szabad 
eredménytartalék összegét; és

c) a társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés 
folytán nem csökken a törzstőke összege alá.
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Taggyűlés – Kft. Rt.

� Osztalékelőleg fizetésére az ügyvezető tesz javaslatot.

� Ha a társaságnál FB működik, az ügyvezető 
javaslatához a felügyelőbizottság jóváhagyása 
szükséges.

� Ha az osztalékelőleg kifizetését követően elkészülő 
éves beszámolóból az állapítható meg, hogy 
osztalékfizetésre nincs lehetőség, az osztalékelőleget a 
tagok kötelesek visszafizetni.

49

Szt. osztalékkorlát

Szt. 39. §

(3) Az előző üzleti évi adózott eredménnyel 
kiegészített szabad eredménytartalék akkor fizethető 
ki osztalékként, részesedésként, a kamatozó részvény 
tulajdonosának kamatként, ha a lekötött tartalékkal, 
továbbá a pozitív értékelési tartalékkal csökkentett 
saját tőke összege az osztalék, a részesedés, a 
kamatozó részvény kamatának figyelembevétele 
(kifizetése) után sem csökken a jegyzett tőke összege 
alá.

� Furcsa a jogszabályi hely: értékelési tartalék … L/J
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Szt. osztalékkorlát

Szt. 39. §

(3a) A (3) bekezdés szerinti szabad eredménytartalék 
és saját tőke összegének meghatározásánál növelő 
tételként figyelembe lehet venni az előző üzleti évi 
beszámolóban még nem szereplő, de a tárgyévben a 
mérlegkészítés időpontjáig elszámolt, a 84. § (1) 
bekezdés szerinti kapott (járó) osztalék, részesedés 
összegét.

� Lehetőség!

� Anyavállalat – leányvállalat beszámoló elfogadás 
időpontja („járó”)
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Szt. osztalékelőleg korlát

Szt. 39. §

(4) Osztalékelőlegként - a más jogszabályban előírt 
egyéb feltételek mellett - csak akkor fizethető ki a 21. §
szerinti közbenső mérlegben (illetve egyéb, az alapul 
szolgáló beszámoló mérlegében) kimutatott adózott 
eredménnyel kiegészített eredménytartalék, ha a 
lekötött tartalékkal, továbbá a pozitív értékelési 
tartalékkal csökkentett - a közbenső mérlegben (illetve 
egyéb, az alapul szolgáló beszámoló mérlegében) 
kimutatott - saját tőke összege az osztalékelőleg 
megállapított összegének figyelembevételével sem 
csökken a jegyzett tőke összege alá.
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Osztalékelőleg

� Osztalékelőleg fizetése jellemzően a közbenső

mérleg alapján (feltételei, mint az osztaléknál)

� Ptk.: szerint csak közbenső mérleg alapján, éves
beszámoló nem lehet a fedezetvizsgálat
dokumentuma

� Gt.: ismerte a hathónapos szabályt, az új Ptk.-ban
nincs ilyen (Szt. szabályozza)

� Ptk: Nem kell a társasági szerződésben rendelkezni
róla

Felelősség a cég megszűnése 

esetén

Ptk. 3:48. § [Jogi személy jogutód nélküli 
megszűnése]

(3) A jogutód nélkül megszűnt jogi személy tagjai 
és alapítója a felosztott vagyonból való 
részesedésük mértékéig kötelesek helytállni a 
megszűnt jogi személy ki nem elégített 
tartozásaiért.
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Vezető tisztségviselő

55

Vezető tisztségviselő

� Bt., Kkt. – cégjegyzésre jogosult tag

� Kft – ügyvezető igazgató

� Zrt. – vezérigazgató

� Nyrt. – vezérigazgató vagy 5 természetes 
személyből álló igazgatótanács
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Szt. 151. § (1)

A vállalkozó (?) (vezető tisztségviselő köti a szerződést) 
a … könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok 
irányításával, vezetésével, az éves beszámoló … 
elkészítésével

� a) olyan természetes személyt köteles megbízni, 
alkalmazni, aki okleveles könyvvizsgálói  vagy 
mérlegképes könyvelői ( vagy egyenértékű) 
szakképesítéssel és a tevékenység ellátására jogosító 
engedéllyel rendelkezik, 

� 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. 57

Számviteli politika

Szt. 14.§ (12)

(12) A számviteli politika elkészítéséért, 
módosításáért a gazdálkodó képviseletére jogosult 
személy felelős.

(5) A számviteli politika keretében el kell készíteni:

a) az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási 
szabályzatát;

b) az eszközök és a források értékelési szabályzatát;

c) az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső 
szabályzatot;

d) a pénzkezelési szabályzatot.
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SZP = döntések sorozat  >>> lehet:

Gazdálkodó képviseletére jogosult döntés e

Tulajdonosi döntés (tulajdonosi érdek alapján)

– a tulajdonos döntését a gazdálkodó 
képviseletére jogosult hajtja végre

>>> következmény (könyvelő): 

SZP szerinti könyvelés

SZP szerinti beszámolókészítés

(könyvelő: „utasítások”-ban foglaltakat 
megfelelő gondossággal végrehajtja)

59

Gyors tőkevesztés

Kft: Új Ptk. 3:189 § (Ex Gt.   143. §)

(1) Az ügyvezető késedelem nélkül   köteles összehívni 
a taggyűlést vagy annak ülés tartása nélküli döntéshozatalát 
kezdeményezni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha 
tudomására jut, hogy 

a) a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke 
felére csökkent; 

b) a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben 
meghatározott minimális összege alá csökkent; 

c) a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy 
fizetéseit megszüntette; vagy 

d) ha vagyona tartozásait nem fedezi.



(2) Az (1) bekezdésben megjelölt esetekben a 
tagoknak határozniuk kell pótbefizetés előírásáról, 
a törzstőke mértékét elérő saját tőke más módon 
való biztosításáról vagy a törzstőke leszállításáról; 
mindezek hiányában a társaság átalakulását, 
egyesülését, szétválását vagy jogutód nélküli 
megszüntetését kell elhatározni. A taggyűlés ezzel 
kapcsolatos határozatait három hónapon belül 
végre kell hajtani. 

(3) Ha a taggyűlés befejezését követő három 
hónapon belül az összehívására okot adó, az (1) 
bekezdés a) pontja szerinti körülmény változatlanul 
fennáll, a törzstőkét le kell szállítani.

Ptk. – Társasággal szembeni 

felelősség

Ptk. 3:117. § [A vezető tisztségviselő társasággal 
szembeni kártérítési felelőssége]

(1) Ha a társaság legfőbb szerve a vezető 
tisztségviselő kérésére a beszámoló elfogadásával 
egyidejűleg az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési 
tevékenység megfelelőségét megállapító 
felmentvényt ad, a társaság a vezető tisztségviselő 
ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek 
megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a 
felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények 
vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.
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Ptk. – Harmadik személyekkel 

szembeni felelősség

Ptk. 3:118. § [A vezető tisztségviselő harmadik 
személyekkel szembeni felelőssége]

Ha a gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik, 
a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig
kártérítési igényt érvényesíthetnek a társaság vezető 
tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül 
okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha 
a vezető tisztségviselő a társaság 
fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta 
után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez 
a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés 
esetén nem alkalmazható.
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Btk. - Felelősségrevonás

Btk. 

404. § Csődbűncselekmény

405. § Tartozás fedezetének elvonása

407. § Saját tőke csorbítása

409. § Gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség 
elmulasztása

És …
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Btk. - Pénzmosás

399. § (1) Aki más által elkövetett büntetendő 
cselekményből származó

a) dolgot átalakítja, átruházza, vagy a dologgal 
összefüggésben bármilyen pénzügyi 
tevékenységet végez, vagy pénzügyi 
szolgáltatást vesz igénybe abból a célból, hogy

aa) az ilyen dolog eredetét eltitkolja, 
elleplezze, vagy

ab) a más által elkövetett büntetendő 
cselekmény elkövetőjével szemben folytatott 
büntetőeljárást meghiúsítsa, …
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399. § (1) Aki más által elkövetett büntetendő 
cselekményből származó

a) …

b) dolog eredetét, az ilyen dolgon fennálló jogot vagy 
az e jogban bekövetkezett változásokat, az ilyen dolog 
helyének változását vagy azt a helyet, ahol az ilyen 
dolog található, eltitkolja, vagy elleplezi,

bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő.

(3) Nem büntethető az … pénzmosás miatt, aki a 
hatóságnál önként feljelentést tesz, és az elkövetés 
körülményeit feltárja, feltéve, hogy a bűncselekményt 

még nem vagy csak részben fedezték fel. J
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Igazgatótanács, ha van

�

67

Igazgatóság, igazgatótanács, ha 

van

� A részvénytársaság operatív szerve az igazgatóság,

� Kvázi az ügyvezetés 

� 3 természetes tagból áll - nem követelmény, hogy a 
vezető tisztségviselő a társaság részvényese is 
legyen. 

� Az igazgatóság tagjai közül elnököt választ, aki az 
igazgatóság munkáját képviseli, irányítja és 
összefogja, összehangolja.

� Autonóm jelleg - ügyrendjét saját maga állapítja 
meg;
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Igazgatóság, igazgatótanács, ha 

van

Feladata: 

� a társaság képviselete harmadik személyek, 
hatóságok, bíróságok előtt; 

� közgyűlés, rendkívüli közgyűlés összehívása - a 
részvényesek részére a napirendi pont tárgyalásához 
szükséges információk megadása; 

� beszámoló elkészítése, közgyűlés elé terjesztése; 

� az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről, 
üzletpolitikájáról jelentést készít, és erről a közgyűlést, 
valamint a FB tájékoztatja. 

� a részvénykönyv vezetése. 69

Gyors tőkevesztés

Rt: Ptk. 3:270 § (Gt.   245. §)

(1) Az igazgatóság köteles nyolc napon belül - a 
felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett - a szükséges 
intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni vagy 
közgyűlés tartása nélkül történő határozathozatalt 
kezdeményezni, ha bármely tagjának tudomására jut, hogy 

a) a részvénytársaság saját tőkéje veszteség következtében az 
alaptőke kétharmadára csökkent; 

b) a részvénytársaság saját tőkéje az alaptőke törvényben 
meghatározott minimális összege alá csökkent; 

c) a részvénytársaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy 
fizetéseit megszüntette; vagy 

d) a részvénytársaság vagyona a tartozásait nem fedezi.”



Következmény: Kft, Rt ua.,

• Taggyűléssel v Közgyűléssel vagy az nélkül

• határozatot hozni a konszolidálásra VAGY

• dönteniük kell 

–a társaság átalakulásáról, egyesüléséről vagy 
szétválásáról; 

–ezek hiányában a társaság megszüntetéséről. 

• három hónapon belül végre kell hajtani. 

• Ha közgyűlés befejezését követő három hónapon 
belül 3:270 § (1) a) változatlanul fennáll >>> 

az alaptőkét le kell szállítani. 

Felügyelőbizottság, ha van
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Felügyelőbizottság, ha van

3:119. § [A felügyelőbizottság létrehozásának 
kötelező esete]

Kötelező felügyelőbizottság létrehozása, ha a 
társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott 
munkavállalóinak száma éves átlagban a kétszáz 
főt meghaladja ….

� FB 3 tagból áll;

� FB tag megbízatása öt évre szól;

� ~ jogviszonyra a megbízási szerződés szabályai;

� nem lehet tagja a társaság munkavállalója, csak 
küldött  – egyensúlyi kontroll biztosítása 73

Felügyelőbizottság, ha van

3:120. § [A felügyelőbizottság jogköre]

„(2) Ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, a 
beszámolóról a társaság legfőbb szerve a 
felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában 
dönthet.”

Jogosult összehívni a társaság legfőbb szervének ülését, 
ha ügyvezetés tevékenysége 

� jogszabályba, létesítő okiratba ütközik, 

� ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy

� egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit, 
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Felügyelőbizottság, ha van

Együttműködés a könyvvizsgálóval:

� A könyvvizsgáló a FB ülésén tanácskozási joggal 
részt vehet; 

� a FB felhívása esetén a könyvvizsgáló a 
felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni;

� a FB köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által 
megtárgyalásra javasolt ügyeket.

75

Auditbizottság, ha van
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Auditbizottság, ha van

3:291. § [Auditbizottság]

(1): Nyilvánosan működő részvénytársaságnál 
kötelező auditbizottság létrehozása, 

(2): 

� közgyűlés választja

� 3 tagból áll – kevesebb nem lehet

� felügyelőbizottság vagy az igazgatótanács 
független tagjai közül választják

� legalább egy tagjának számviteli vagy 
könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie
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Auditbizottság, ha van

3:291. § [Auditbizottság]

(1): Feladata segítségnyújtás 

� a felügyelőbizottságnak, illetve

� az igazgatótanácsnak 

Területek:

� a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében,

� a könyvvizsgáló kiválasztásában és a 
könyvvizsgálóval való együttműködés
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Könyvvizsgáló, ha van

79

Könyvvizsgáló, ha van

Ptk. 3:129. § [Az állandó könyvvizsgáló feladata]

(1):  feladata, 

� a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, 

� ennek alapján független könyvvizsgálói 
jelentésben foglaljon állást arról, hogy a 
gazdasági társaság beszámolója 

� megfelel-e a jogszabályoknak és 

� megbízható, valós képet ad-e a társaság 
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, 
működésének gazdasági eredményeiről.
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Könyvvizsgáló, ha van

Szt. 156. § (1)  A könyvvizsgáló feladata:

� az éves beszámoló valódiságának és 

szabályszerűségének  felülvizsgálata, 

� Szt. és a létesítő okirat előírásai betartásának 

ellenőrzése,

� éves beszámolóról vélemény kialakítása, 

� a független könyvvizsgálói jelentés elkészítése.

A könyvvizsgálat hatóköre nem terjedhet ki a vállalkozó 
jövőbeli életképességére és a legfőbb irányító (vezető) 
szerv, ügyvezető szerv tevékenységének hatékonyságára 
és eredményességére vonatkozó bizonyosság nyújtására.81

Könyvvizsgáló, ha van

Lehetőségei – Ptk. 3:38. § szerint:

� betekinthet a jogi személy irataiba, számviteli 
nyilvántartásaiba, könyveibe, 

� a vezető tisztségviselőktől, a felügyelőbizottság 
tagjaitól és a jogi személy munkavállalóitól 
felvilágosítást kérhet, 

� a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, 
értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit 
megvizsgálhatja.
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Könyvvizsgáló, ha van

Ptk. 3:38. § (2) Ha az állandó könyvvizsgáló a jogi 
személy vagyonának olyan változását észleli, amely 
veszélyezteti a jogi személlyel szembeni követelések 
kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a 
vezető tisztség-viselők vagy a felügyelőbizottsági tagok e 
minőségükben kifejtett tevékenységükért való 
felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles 
az ügyvezetésnél kezdeményezni a tagok … 
döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. 
Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre köteles a 
feltárt körülményekről a jogi személy törvényességi 
felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.
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Könyvvizsgáló, ha van

� Munkáját a Magyar Könyvvizsgálati Standardok 
alapján végzi

� Könyvvizsgálói vélemény – nem teljes bizonyosság 
arról, hogy nincsenek a beszámolóban hibák

� Jelentés típusai:

� Tiszta jelentés

� Tiszta jelentés figyelemfelhívással

� Korlátozott vélemény

� Ellenvélemény

� Vélemény elutasítása
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Könyvvizsgáló, ha van

A könyvvizsgáló felelőssége:

� az általa vizsgált cég éves beszámolójáról 
könyvvizsgálói vélemény kialakítása és 

� jelentésbe foglalása kellő gondossággal betartva a 
Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok által 
meghatározott követelményeket.

Standardok az esetleges csalási események 
felderítésére vonatkozóan célokat fogalmaznak meg 
– DE  a könyvvizsgálat NEM az esetleges csalási 
események azonosítására szolgáló célvizsgálat. 
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Könyvvizsgáló, ha van

Könyvvizsgálói függetlenség:

� nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan 
szolgáltatást és 

� nem alakíthat ki olyan együttműködést az 
ügyvezetéssel, 

amely könyvvizsgálói feladatának független és 
tárgyilagos ellátását veszélyezteti.

A legfőbb szervnek a társaság beszámolóját tárgyaló 
ülésére meg kell hívni.

A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni.
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Könyvelő

87

Könyvelő státusza

Munkaviszony Külső szolgáltató

Jogi háttér Mt. Ptk.

Cégspecifikus 
szabályok

SZMSZ

Munkaköri leírás
ÁSZF

Könyvelési szerződés

Utasítást adhat
Szakmai vezető,

Vezető tisztségviselő
Szerződésben 

nevesített személy

Viszony Alá-fölé rendeltség "Egyenrangú felek"

Díjazás Bérezés szerint
Megállapodás szerint

(piaci viszonyok)
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Könyvelő

Szt. 150. § (2) 

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozik különösen:

a) a számviteli politika, a könyvviteli elszámolás, a 
beszámolókészítés rendszerének, módszerének 
kialakításával (ideértve a belső információs rendszer 
kialakítását is), a számlarend, a könyvvezetéshez, a 
beszámolókészítéshez szükséges szabályzatok 
elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos 
feladatok ellátása, beleértve a főkönyvi nyilvántartások 
vezetését, az összesítő feladások készítését, a beszámoló 
összeállítását, a beszámolóban, a könyvviteli nyilván-
tartásokban szereplő adatok elemzését, a gazdasági 
döntéseket megalapozó következtetések levonását is,
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Könyvelő

150. § (2) 

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozik különösen:

b) az elszámolások, a beszámolóban szereplő adatok 
jogszerűségének, szabályszerűségének, 
megbízhatóságának, bizonylatokkal való 
alátámasztottságának, a számviteli alapelvek 
követelményei megtartásának biztosításával a 
valóságnak megfelelő belső és külső információk 
előállítása, szolgáltatása.
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Könyvelő = „teljesítési segéd”

Gazdálkodó megbízza xxx feladatok elvégzésével

Könyvelő a megbízás alapján jár el xxx feladatok 
teljesítésében 91
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Megbízási jogviszony

6:272. § [Megbízási szerződés]

Megbízási szerződés alapján a megbízott a megbízó 
által rábízott feladat ellátására, a megbízó a 
megbízási díj megfizetésére köteles.

6:273. § [Utasítás]

(1) A megbízott köteles a megbízó utasításait 
követni.

(2) A megbízott a megbízó utasításától akkor térhet 
el, ha ezt a megbízó érdeke feltétlenül megköveteli, 
…
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(3) Ha a megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen 

utasítást ad, a megbízott köteles őt erre 

figyelmeztetni. Ha a megbízó a figyelmeztetés 
ellenére utasítását fenntartja, a megbízott a 
szerződéstől elállhat, illetve a szerződést 
felmondhatja, vagy a feladatot a megbízó 
utasításai szerint, a megbízó kockázatára 
elláthatja. Meg kell tagadnia az utasítás 

teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály 

vagy hatósági határozat megsértésére vezetne, 
vagy veszélyeztetné mások személyét vagy 
vagyonát.
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6:275. § [Tájékoztatási kötelezettség]

(1) A megbízott köteles a megbízót 
tevékenységéről és a feladat állásáról 

kívánságára, szükség esetén e nélkül is 
tájékoztatni. A megbízott köteles a megbízót 
tájékoztatni, ha közreműködő igénybevétele vált 
szükségessé, vagy ha a felmerült új körülmények 
az utasítások módosítását teszik indokolttá.

(2) A megbízott köteles a megbízót a megbízás 
teljesítéséről késedelem nélkül értesíteni.
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Könyvelői felelősség

Ptk. 5: 118. § [A közreműködőért való felelősség]

(1) Aki kötelezettsége teljesítéséhez vagy joga 
gyakorlásához más személy közreműködését veszi 
igénybe, az igénybe vett személy magatartásáért 
felelős.

Kötelezettség:

� Jogszabályi kötelezettség (könyvek vezetése, 
beszámolókészítés, adóbevallás benyújtása stb.)

� Szerződéses kötelezettség (alvállalkozó 
igénybevétele)
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Könyvviteli szolgáltatás

Mire terjed(het) ki:

� Befektetett eszközök analitikus 
és főkönyvi nyilvántartása;

� Készletek - főkönyvi könyvelése 
a Megrendelő analitikus 
nyilvántartásai alapján – SZP-
ban előírt módon;

� Pénzügyi eszközök, 
követelések, saját tőke és a 
kötelezettségek főkönyvi 
nyilvántartása

Előírt analitikus 
nyilvántartások 
közül a főkönyvi 
rendszerhez 
tartozó, annak 
szerves részét 
képező analitikák 
vezetése;

96



� Eredményszámlák folyamatos vezetése;

� A vállalkozás eredményének meghatározása -
időszakonként;

� Üzleti évről a beszámoló és az aktuális adóbevallások 
határidőre való elkészítése;

� Közbenső mérleg összeállítása – igény szerinti 
fordulónappal;

� Az adózással kapcsolatos törvényekben előírt 
• adat-bejelentési kötelezettségek teljesítése - csak a 

rendelkezésre bocsátott iratok alapján;

• a könyvelés számain alapuló adóbevallások elkészítése

� Információs anyagok kiadása - csak arról, ami …
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Bérügyviteli szolgáltatás

Mire terjed(het) ki:

� Foglalkoztatottakra vonatkozó bejelentési, 
adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése;

� Kilépő dolgozók iratainak, igazolásainak elkészítése;

� Bérszámfejtés – bér, jövedelem, ktg-térítés;

� Bérjegyzékek, kifizetési jegyzékek elkészítése;

� Levont és fizetendő adók, járulékok meghatározása;

� Adóigazolások elkészítése;

� Bérfeladás elkészítése a könyvelés felé.

98



Mire NEM terjed(het) ki:

� Cégjogi jellegű feladatokból …

� Gazdálkodási jellegű feladatok

� Döntéshozatal átvállalása

� Dokumentálási feladatokból …

� Speciális adózási feladatokból …

� Munkaügyi, bérügyviteli feladatokból …

� Egyéb feladatokból …

� DE lehetnek: opcionális szolgáltatások
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Szerződés

Ptk. 6:59. § [Szerződési szabadság] 
(1) A felek szabadon köthetnek szerződést, és 

szabadon választhatják meg a másik szerződő 
felet. 

(2) A felek szabadon állapíthatják meg a szerződés 
tartalmát. A szerződéseknek a felek jogaira és 
kötelezettségeire vonatkozó szabályaitól egyező 
akarattal eltérhetnek, ha e törvény az eltérést nem 
tiltja. 

Ptk. 6:61. § [Visszterhesség vélelme]
A szerződéssel kikötött szolgáltatásért - ha a 

szerződésből vagy a körülményekből más nem 
következik - ellenszolgáltatás jár.
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Ptk. 6:62. § [Együttműködési és tájékoztatási 
kötelezettség] 

(1) A felek kötelesek a szerződéskötési tárgyalások 

alatt, a szerződés megkötésénél, fennállása alatt 

és megszüntetése során együttműködni és 

tájékoztatni egymást a szerződést érintő lényeges 

körülményekről. 

(3) Ha a szerződés létrejön, az a fél, aki az (1) 
bekezdésben foglalt kötelezettségét megszegi, 
köteles a másik fél ebből származó kárát a 
szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség 
általános szabályai szerint megtéríteni.
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Ptk. 6:62. § [Együttműködési és tájékoztatási 
kötelezettség] 

(2) A fél nem hivatkozhat a tájékoztatási kötelezettség 
megsértésére olyan jogokkal, tényekkel és adatokkal 
kapcsolatban, amelyeket ismert, vagy közhiteles 
nyilvántartásból vagy más forrásból ismernie kellett. 
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Szerződésszegés

Ptk. 6:142. § [Felelősség szerződésszegéssel okozott 
károkért] 

Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt

okoz, köteles azt megtéríteni. 

Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a 
szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a 
szerződéskötés időpontjában előre nem látható 

körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy 

a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. 
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Szerződésszegés

Ptk. 6:143. § [A kártérítés mértéke] 

(1) Kártérítés címén meg kell téríteni a szolgáltatás 

tárgyában keletkezett kárt. 

(2) A szerződésszegés következményeként a jogosult 
vagyonában keletkezett egyéb károkat és az 
elmaradt vagyoni előnyt olyan mértékben kell 
megtéríteni, amilyen mértékben a jogosult 
bizonyítja, hogy a kár mint a szerződésszegés 

lehetséges következménye a szerződés 

megkötésének időpontjában előre látható volt. 

(3) Szándékos szerződésszegés esetén a jogosult 
teljes kárát meg kell téríteni. 
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Felelősség az új Ptk.-ban

Régi Ptk: egységes kártérítési rendszer

Új Ptk: osztott rendszer

� Szerződésszegéssel okozott kárért      (szigorúbb!!!)

� Szerződésen kívül okozott kárért

Oka:          .

� Tudatosan vállalt kötelezettséget szeg meg

� Úgy kell szerződni, hogy  előre feltudja mérni a 
kockázatokat

� Kockázatot a szerződéses alku részévé tudja tenni
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Könyvelő felelőssége a beküldött 

bevallásokért - Btk. szerinti

Gyakorlat: könyvelő saját nevében olyan bevallást ad 
be, amely valótlan adatokat tartalmaz. Oka lehet:

� tudja, hogy fiktív számla is van a könyvelésben;

� nullás bevallás beadása, mert ügyfél nem hozott 
anyagot;

� ügyfél erre utasította.

Bevallás = teljes bizonyító erejű magánokirat

(Tudatosan) valótlan bevallás benyújtása = szándékos 
és célzott elkövetési magatartás
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Költségvetési csalás

396. § (1) Aki

a) költségvetésbe történő befizetési kötelezettség 
vagy költségvetésből származó pénzeszközök 
vonatkozásában mást tévedésbe ejt, tévedésben 
tart, valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, vagy a 
valós tényt elhallgatja,

b) költségvetésbe történő befizetési kötelezettséggel 
kapcsolatos kedvezményt jogtalanul vesz igénybe, 

c) Vagy a költségvetésből származó pénzeszközöket a 
jóváhagyott céltól eltérően használ fel,

és ezzel egy vagy több költségvetésnek vagyoni 
hátrányt okoz, vétség miatt két évig terjedő 

szabadságvesztéssel büntetendő. 107

Tényállás = a könyvelő tudja (abból a célból cselekszik), 
hogy 

� az általa beküldött bevallás valótlan;

� az abban foglalt eredmény a költségvetésnek kárt 
okoz;

� a költségvetési hátrány miatt az ügyfelénél vagyoni 
előnyként jelentkezik 

„Eredmény-bűncselekmény:

� Bevallás beküldésével a költségvetési csalás 
„befejezetté válik” >>> hiába lesz utána még 
önellenőrzéssel a valós adóra módosítva;

� Jogosulatlan visszaigénylés esetén „kísérlet”  (nem 
enyhítő körülmény) 108



(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő 

szabadságvesztés, ha

a) a költségvetési csalás nagyobb vagyoni hátrányt 
okoz, illetve

b) az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési 
csalást bűnszövetségben vagy üzletszerűen

követik el.

� Több bevallási időszakra

� Több bevallás vonatkozásában
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Bűncselekményt kizáró okok:

� „jóhiszeműen lekönyvelt tétel” – könyvelő nem 
tudta, hogy fiktív a számla (bizonyítani kellene)

� Bizonyítható ügyfél-nyilatkozat a valódiságra, 
teljességre – könyvelőt tévedésben tartja az ügyfél 
>>> a tettes az ügyfél lesz.

Súlyosbítási körülmény:

� jelentős vagyoni hátrányt okoz (5 évig terjedő …)

� különösen nagy vagyoni hátrányt okoz (2-8 év 
között)
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Korlátlanul enyhíthető annak a büntetése, aki az 
költségvetési csalással okozott vagyoni hátrányt a 
vádemelés előtt megtéríti.

Vagyoni hátrány mértéke:

� 51.001 – 500.000 >>> kisebb

� 500.001 – 5.000.000 >>> nagyobb

� 5.000.001 – 50.000.000 >>> jelentős

� 50.000.001 – 500.000.000 >>> különösen nagy

� 500.000.000 felett >>> különösen jelentős
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Btk. - Társadalombiztosítási, szociális 

vagy más jóléti juttatással visszaélés

395. §

(1) Aki társadalombiztosítási ellátás, vagy az 
államháztartás alrendszereiből jogszabály alapján 
természetes személy részére nyújtható pénzbeli vagy 
természetbeni juttatás megszerzése vagy megtartása 
céljából mást tévedésbe ejt, tévedésben tart, vagy a 
valós tényt elhallgatja, és ezzel kárt okoz, vétség miatt 
két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Korlátlanul enyhíthető annak a büntetése, aki 
társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti 
juttatással visszaéléssel okozott kárt a vádemelés előtt 
megtéríti. 112



Btk. - Bennfentes információ 

jogosulatlan közzététele

410/A. §

Aki azért, hogy jogtalan előnyt szerezzen vagy 
jogtalan hátrányt okozzon, bennfentes 
információt illetéktelen személynek vagy 
személyeknek átad, vétség miatt két évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő.
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Btk. - A pénzmosással kapcsolatos 

bejelentési kötelezettség elmulasztása

401. §

Aki a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozásának megelőzésével és 
megakadályozásával kapcsolatos, törvényben 
előírt bejelentési kötelezettségének nem tesz 
eleget, vétség miatt két évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő.
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