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Megszűnt a lényeges hiba kategória, nincs lehetőség ismételt beszámoló közzétételére 

A számviteli törvény értelmező rendelkezéseinek módosulása miatt 2013. január 1-től a 
következők szerint változott a jelentős összegű hiba fogalma:  

3. § (1) E törvény alkalmazásában 

(3) E törvény alkalmazásában 

1. ellenőrzés: a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóval lezárt üzleti 
év(ek) adatainak - a gazdálkodó, illetve az adóhatóság általi - utólagos ellenőrzése az 
önellenőrzés, illetve az adóhatósági ellenőrzés keretében;  
 
2. ellenőrzés megállapítása: az ellenőrzés során feltárt, az eszközöket-forrásokat, az 
eredményt, a saját tőkét érintő hibák és hibahatások, amelyek a beszámolóval lezárt üzleti 
évvel (évekkel) kapcsolatosak, a hatályos jogszabályi előírások nem vagy nem megfelelő 
alkalmazásából, helytelen értelmezéséből, vagy nem megengedett, tiltott cselekmény 
elkövetéséből származnak;  

3. jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy 
adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – eredményt, 
saját tőkét növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a 
számviteli politikában meghatározott értékhatárt. Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a 
hiba feltárásának évében az ellenőrzések során – ugyanazon évet érintően – megállapított 
hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől 
független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, 
illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 
millió forintot; 

4. nem jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, 
egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – 
eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) összege 
nem haladja meg a jelentős összegű hiba 3. pont szerinti értékhatárát; 

Ugyancsak 2013. január elsejétől hatályon kívül helyezték a számviteli törvény 154. § -nak 
(5) és (6) bekezdéseit melyek az alábbi rendelkezéseket tartalmazták. 

(5) A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibák esetén a már közzétett – az 
adott üzleti évet megelőző üzleti évre vonatkozó – éves beszámolót, egyszerűsített éves 
beszámolót ismételten közzé kell tenni. Az ismételten közzétett éves beszámolóban, 
egyszerűsített éves beszámolóban a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott, az ismételt 
közzétételt megelőzően közzétett üzleti év 

a) mérlegének záró adata mellett az ellenőrzés megállapításainak ezen eszközök és források 
értékét összevontan módosító összegeit, 

b) eredménykimutatásának tárgyévi oszlopának adatai mellett az ellenőrzés megállapításainak 
az előző év(ek) eredményét érintő értékeit összevontan kell feltüntetni. 
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(6) Az éves beszámoló, az egyszerűsített éves beszámoló ismételt közzétételéhez is 
szükséges – kötelező könyvvizsgálat esetén – a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék 
megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentés, a jóváhagyásra 
jogosult testület elé terjesztés, továbbá a jóváhagyást követő 30 napon belül – a cégjegyzékbe 
bejegyzett vállalkozó esetén – a letétbe helyezés. Nem kell a megelőző üzleti év éves 
beszámolóját, egyszerűsített éves beszámolóját ismételten letétbe helyezni és közzétenni, ha 
az erre nyitva álló határidő letelte előtt az adott üzleti évi éves beszámoló, egyszerűsített éves 
beszámoló letétbe helyezése és közzététele megtörtént és annak mérlegében és 
eredménykimutatásában a lezárt korábbi üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások külön 
oszlopban bemutatásra kerültek. 

A számviteli törvény átmeneti rendelkezéseit tartalmazó 177.§ (30) bekezdése szerint: E 
törvénynek az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
2012. évi CLXXVIII. törvénnyel hatályon kívül helyezett 154. § (5)-(6) bekezdését a 2012-
ben feltárt, megbízható, valós összképet lényesen befolyásoló hibákra nem kell alkalmazni. 
Vagyis az ismételt közzétételi kötelezettség a 2012-ben feltárt, a megbízható és valós képet 
lényegesen befolyásoló hibák esetén sem alkalmazandó. A 177. § (31) bekezdése szerint a 
számviteli törvény 2012. évi CLXXVIII. törvénnyel módosított 3. § (3) bekezdés 3. pontját 
először a 2013. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni. 

 
 


