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A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARD TESTÜLET 
MŐKÖDÉSI RENDJE 

– módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva – 

A Magyar Számviteli Standard Testület (a továbbiakban: Testület) létrehozásáról és mőködtetésé-
rıl a magyar számviteli standardokról, azok értelmezéseirıl és a kapcsolódó eljárási rendrıl szóló 
202/2003. (XII. 10.) kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezik. 

I. Fejezet 
A Mőködési Rend hatálya 

1.1. A Testület a Korm. rendelet 4. §-a (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak végrehajtása 
érdekében – az Országos Számviteli Bizottság javaslata alapján – Mőködési Rendet fogad el. 

1.2. A Mőködési Rend hatálya kiterjed a Testület tagjaira, az Országos Számviteli Bizottság tit-
kárságára (a továbbiakban: OSZB-Titkárság), valamint mindazokra, akik a Testület tevé-
kenységében részt vesznek. 

II. Fejezet 
A Testület feladatai, mőködésének alapelvei 

2.1. A Testület feladata a magyar számviteli standardalkotással összefüggı munkálatok stratégiai 
irányítása, valamint annak elısegítése, hogy a standardalkotásban résztvevı szervezetek 
egymással összehangolva lássák el tevékenységüket. 

2.2. A Testület a 2.1. pontban meghatározott feladatai megvalósítása érdekében: 

a) az Országos Számviteli Bizottság javaslata alapján meghatározza a standardjavaslatok és 
a standardok értelmezései kialakításának részletes eljárási rendjét, 

b) a Standard Elıkészítı Testület javaslata alapján dönt a megalkotni indokolt standardok 
témakörérıl és a standardjavaslatok idıbeli ütemezésérıl, 

c) a Standard Elıkészítı Testület javaslata alapján dönt a standardjavaslatokról, 

d) a Standard Értelmezı Testület javaslata alapján dönt a megalkotandó standardértelme-
zések témakörérıl, 

e) a Standard Értelmezı Testület javaslata alapján dönt a standardértelmezésekrıl, 

f) a magyar számviteli standardalkotással összefüggésben kapcsolatot tart az érintett 
szakmai és egyéb szervezetekkel. 

2.3. A Testület a döntéseit az ülésein hozza. 

2.4. A Testület ülésein a tagok – az elnök kivételével – a delegáló szervezetek felhatalmazása 
alapján alakítják ki és képviselik álláspontjukat.  

2.5. A tagot a testületi munkája ellátása során helyettesíteni nem lehet. 

2.6. A Testület gondoskodik a mőködéséhez mindenkor rendelkezésre álló pénzügyi, humán és 
egyéb erıforrások lehetı legteljesebb, hatékony hasznosításáról. 
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2.7. A Testület az üléseit rendszerbe foglalt dokumentáció alapján, átláthatóan készíti elı és 
folytatja le. 

2.8. A Testület tevékenysége – a VI. fejezetben foglaltak figyelembevételével – nyilvános. 

2.9. A Testület és a Standard Elıkészítı Testület, a Standard Értelmezı Testület, az Országos 
Számviteli Bizottság, valamint a számviteli szabályozásért felelıs miniszter (a továbbiakban: 
miniszter) közötti kapcsolattartásért az elnök a felelıs. 

2.10. A Testület és a 2.9. pontban nem említett belföldi szervezetek, továbbá a külföldi vagy 
nemzetközi szervezetek közötti eseti vagy állandó kapcsolattartásért az elnök vagy az általa 
kijelölt tagok a felelısek. 

2.11. A kapcsolattartásért felelıs, a 2.9. és 2.10. pontban meghatározott személyek kizárólag a 
Testület által elızetesen jóváhagyott álláspontot képviselhetik a kapcsolattartás során. 

III. Fejezet 
A Testület tagjainak, tisztségviselıinek kinevezési rendje, munkacsoportok felállítása 

A Korm. rendelet elıírásai szerint a Testület tagjait a miniszter nevezi ki, és menti fel. A miniszter 
a Testület azon tagjait, akik nem tagjai az Országos Számviteli Bizottságnak, az érintett szakmai, 
társadalmi, érdekképviseleti, felsıoktatási szervezetek javaslatainak figyelembevételével nevezi ki, 
és menti fel. A miniszter a Testület azon tagjai vonatkozásában, akik egyben az Országos Számvi-
teli Bizottságnak is tagjai, a számviteli törvény vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével jár 
el. A Testület személyi összetételét azon tagok vonatkozásában, akik nem tagjai az Országos 
Számviteli Bizottságnak, a miniszter minden év március 1-jéig – az adott évre ütemezett standard-
javaslatok témakörének, és az azok alapján érintett szakmai, társadalmi, érdekképviseleti, felsıok-
tatási szervezetek javaslatainak figyelembevételével – felülvizsgálhatja. 

3.1. A tagok elnököt választanak maguk közül. Az elnök irányítja a Testület munkáját, és ellátja 
a Mőködési Rendben számára elıírt feladatokat. 

3.2. A tagok az elnöki teendık ellátásának elısegítése érdekében alelnököt választanak maguk 
közül. Az elnök távolléte esetén az alelnök teljes jogkörben helyettesíti az elnököt. A Mő-
ködési Rend elnökre vonatkozó rendelkezéseit az elnök távollétében az alelnökre is érte-
lemszerően alkalmazni kell. 

3.3. Ha a Testület tagja a továbbiakban nem tudja, vagy nem kívánja betölteni tisztségét, vagy, 
ha három egymást követı alkalommal nem tett eleget a 3.11. pontban foglalt kötelezettsé-
gének, az elnök indoklással alátámasztott javaslatot tehet a miniszter számára a tag felmen-
tésére, egyben új tag kinevezésére irányuló eljárás lefolytatására, azzal, hogy a jogszabályok-
ban foglalt tagjelölési arányoknak való megfelelést folyamatosan fenn kell tartani a Testület 
tagságának vonatkozásában. 

3.4. Amennyiben az elnök, vagy az alelnök a továbbiakban nem tudja, vagy nem kívánja betöl-
teni tisztségét, a tagok új elnököt, alelnököt választanak. 

3.5. A Testület elnökének, alelnökének és többi tagjának nevét, kinevezésük, megválasztásuk 
idıpontját, és az ıket jelölı szervezetek megnevezését a Mőködési Rend mellékletei tartal-
mazzák (1. számú melléklet). 
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3.6. A Testület a II. Fejezetben meghatározott tevékenységei ellátásának támogatására – vala-
mely tag szakmai irányítása mellett – eseti vagy állandó munkacsoportokat hozhat létre. 

3.7. A 3.6. pont szerinti munkacsoportokat létre lehet hozni: 

a) kizárólag tagokból, vagy 

b) tagok és külsı szakértık felkérésével. 

3.8. A 3.7. pont szerinti külsı szakértık felkérésére az elnök jogosult, a Testület elızetes jóvá-
hagyása alapján. 

3.9. Amennyiben a 3.7. pont szerinti külsı szakértı díjazás ellenében látja el feladatát, a díjazás-
sal összefüggı megállapodás megkötésére a miniszter írásbeli ellenjegyzésével kerülhet sor. 

3.10. A Testület ülésein kizárólag a tagok bírnak szavazati joggal. 

3.11. A tagok kötelesek a Testület ülésein részt venni, és a Mőködési Rendben foglaltakkal, vala-
mint a számvitel szakterületén érvényesülı szakmai, etikai elvekkel összhangban végezni te-
vékenységüket. 

3.12. A 3.7. pont szerinti külsı szakértı köteles az érvényes megállapodásban foglaltakat mara-
déktalanul végrehajtani. A megállapodásban foglaltak végrehajtását – a Testület elızetes jó-
váhagyását kikérve – az elnök igazolja. 

3.13. A 3.7. pont szerinti külsı szakértı részt vehet a munkacsoportok munkájában, és – meghí-
vottként – részt vehet Testület érintett ülésein. 

IV. Fejezet 
A testületi ülések rendje 

4.1. A Testület ülése akkor határozatképes, ha azon a határozathozatal idıpontjában az elnök, és 
legalább további 21 tag jelen van. 

4.3. Az ülés határozatképességét az elnök állapítja meg. 

4.4. A Testület a beterjesztett és megtárgyalt (módosított) elıterjesztések valamint az azok tár-
gyalása során ismertetett módosítási javaslatok elfogadásáról szavazás útján dönt. 

4.5. A szavazást megelızıen az OSZB-Titkárság kijelölt munkatársa szóban ismerteti a szava-
zásra bocsátott, módosítási javaslatokkal egybeszerkesztett elıterjesztést. 

4.6. A szavazást az elnök vezeti le. A szavazás eredményét az elnök ismerteti. 

4.7. A számviteli szabályozással, a Mőködési Rend módosításával, a Testület tisztségviselıinek 
megválasztásával vagy visszahívásával, valamint a tagok felmentésének kezdeményezésével 
összefüggı elıterjesztés elfogadására csak az összes tag legalább kétharmadának támogatá-
sával kerülhet sor. 

4.8. A 4.7. pontban nem említett esetekben az elıterjesztés elfogadására a szavazásban résztve-
vık többségének támogatásával kerülhet sor. 

4.9. A Testület ülésezési rendet készít. 
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4.10. A Testület az ülésezési rend szerint ülésezik. 

4.11. Az elnök a 4.10. pontban meghatározott üléseken kívül szükség esetén soron kívüli ülések 
összehívásáról is dönthet. Az elnök a tagok legalább felének kérésére köteles soron kívüli 
ülést összehívni. 

4.12. A Testület üléseit – a napirend megjelölésével – az elnök hívja össze és vezeti. 

4.13. Az ülésen tárgyalt elıterjesztést az elıterjesztı, vagy – annak távolléte esetén – az elnök 
döntése szerinti tag ismerteti. 

4.14. Az ismertetett elıterjesztések tárgyalása során bármely tag észrevételeket és módosítási ja-
vaslatokat tehet. A tárgyalás során a meghívottak észrevételeket tehetnek. 

4.15. Az ismertetett elıterjesztésekhez kapcsolódóan az ülésen tett módosítási javaslatokról a 
Testület szavazás útján dönt. 

4.16. Az egyes elıterjesztések tárgyalásának lezárását az elnök rendeli el. A tárgyalás lezárását 
követıen az elnök a módosításokkal egybeszerkesztett elıterjesztésrıl szavazást rendelhet 
el, vagy felkérheti az elıterjesztıt az elıterjesztés tárgyalási szakaszban elhangzottak figye-
lembevételével történı módosítására és javaslatként történı újbóli benyújtására. 

4.17. A Testület ülésein – szavazati jog nélkül – legfeljebb 7 fı meghívott vehet részt. A meghí-
vottakat a Testület elnöke választja ki, az ülés napirendjének figyelembe vételével. 

4.18. A Testület ülésein – tanácskozási és szavazati jog nélkül – legfeljebb 7 fı külsı megfigyelı 
vehet részt. A megfigyelıket az OSZB-Titkárság választja ki, az elızetes jelentkezések alap-
ján. 

4.19. Javaslatot az elnök, bármely további tag és az OSZB-Titkárság nyújthat be írásban, legké-
sıbb 30 nappal a soron következı ülést megelızıen. 

4.20. Az írásbeli javaslatnak tartalmaznia kell: 

a) a javaslatot tevı nevét, 

b) a javaslat rövid, tartalmi leírását (tárgyát),  

c) a javaslat részletes leírását, 

d) a javaslat indoklását, 

e) a javaslat dátumát, 

f) a javaslatot tevı aláírását, 

g) a javaslat kidolgozásában résztvevık körét, ha azt többen állították össze, és 

h) a javaslat elfogadása esetén szükségessé váló intézkedések leírását, ha ilyenekre szükség 
van. 

4.21. A javaslatot az OSZB-Titkársághoz kell eljuttatni, amely továbbítja azt az elnök felé. A ja-
vaslat napirendre tőzésérıl (elıterjesztésérıl) az elnök dönt, majd a napirendre tőzött javas-
latokat (elıterjesztéseket) az OSZB-Titkárság nyilvántartásba veszi. 

4.22. A tagok az elnök által napirendre tőzött elıterjesztéssel kapcsolatos álláspontjukat írásban, 
legkésıbb 10 nappal a soron következı ülést megelızıen eljuttatják az OSZB-Titkárság-
hoz. 
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V. Fejezet 
A Testület munkájának adminisztratív támogatása 

5.1. A Testület munkáját az OSZB-Titkárság támogatja, amely a miniszter által meghatározott 
szervezeti egység keretei között végzi tevékenységét. 

5.2. A Testület ülései elıkészítésének technikai lebonyolításáról az OSZB-Titkárság gondosko-
dik. 

5.3. Az ülések elızetes napirendjét – a VI. Fejezetben foglaltak figyelembevételével – az OSZB-
Titkárság nyilvánosságra hozza. 

5.4. Az OSZB-Titkárság gondoskodik arról, hogy az ülés napirendjén szereplı elıterjesztések 
minden taghoz és meghívotthoz eljussanak, legkésıbb 20 nappal az ülést megelızıen. 

5.5. Az OSZB-Titkárság a tagok 4.22. pont szerint megküldött álláspontját összesíti, és minden 
taghoz és meghívotthoz eljuttatja azokat, legkésıbb 5 nappal az ülést megelızıen. 

5.6. A Testület üléseirıl az OSZB-Titkárság jegyzıkönyvet készít. A jegyzıkönyv tartalmazza az 
elıterjesztések szövegét, a felszólalások tartalmi kivonatát, valamint az elfogadott elıterjesz-
tések (határozatok) szó szerinti szövegét. 

5.7. A jegyzıkönyvet az elnök és egy tag hitelesíti. 

5.8. A jegyzıkönyvet az elnök és a tagok megkapják. 

5.9. A jegyzıkönyv alapján az OSZB-Titkárság tájékoztatót készít, melyet az elnök hagy jóvá. 

5.10. A tájékoztatót az OSZB-Titkárság a Számvitel-Adó-Könyvvizsgálat címő folyóirat rendel-
kezésére bocsátja, és gondoskodik arról, hogy az hozzáférhetıvé váljon az Interneten ke-
resztül is. 

5.11. Az OSZB-Titkárság nyilvántartást vezet az elıterjesztésekrıl és a határozatokról. 

VI. Fejezet 
A nyilvánosság biztosítása 

6.1. A Testület munkája – az alábbi kivételekkel – nyilvános: 

a) a Testület tisztségviselıi megválasztásának és visszahívásának, valamint a tagok felmen-
tése kezdeményezésének tárgyalása (ide nem értve a határozatokat), 

b) a Mőködési Rend módosításának tárgyalása, 

c) az elnök által nem-nyilvánosnak minısített tevékenységek. 

6.2. A Testület 6.1. pontban meghatározott nem-nyilvános tevékenységeiben a Testület tagjain 
és az OSZB-Titkárságon kívüli személyek kizárólag az elnök elızetes írásbeli engedélye 
alapján vehetnek részt. 

6.3. A Testület nem-nyilvános tevékenységeirıl a tagok, az OSZB-Titkárság és a 6.2. pont sze-
rinti engedéllyel rendelkezı személyek kizárólag az elnök elızetes írásbeli engedélye alapján 
adhatnak tájékoztatást külsı felek részére. 
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VII. Fejezet 
Hatálybalépés 

7.1. Jelen Mőködési Rend 2004. május 1-jén lép hatályba. 

7.2. A Testület a Mőködési Rendet a 2011. június 28-án tartott ülésén módosította, a módosítá-
sok 2011. június 28-án lépnek hatályba. 



1. számú melléklet 
1. oldal 

 

1. SZÁMÚ MELLÉKLET  
A Testület elnöke, alelnöke és többi tagja 

 NÉV 
KINEVEZÉS 

(MEGVÁLASZTÁS) 
IDİPONTJA 

JELÖLİ SZERVEZET 

Elnök  Boros Judit Tag: 2011. február 1. 
Elnök: 2011. június 28. 

Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság 

Alelnök Dr. Adorján Csaba Tag: 2011. február 1. 
Alelnök: 2011. június 28. 

Magyar Könyvvizsgálói Kamara 

 Auguszt Ildikó 2011. február 1. Budapesti Értéktızsde Zrt. 

 Barabás Csaba 2011. február 1. Nemzetgazdasági Minisztérium 

 Barsi Éva 2011. február 1. Magyar Könyvvizsgálói Kamara 

 Bebiák Valéria 2011. február 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

 Bohus Gabriella 2011. február 1. A hat legnagyobb könyvvizsgáló cég (Big6) 

Dr. Bosnyák János 2011. február 1. Budapesti Corvinus Egyetem 

 Botka Erika 2011. február 1. Magyar Adótanácsadók és Könyvelık Szövetsége 

 Fridrich Péter 2011. február 1. Magyar Könyvvizsgálói Kamara 

 Kalina Gábor 2011. február 1. Magyar Nemzeti Bank 

 Kardos Péter 2011. február 1. Nemzetgazdasági Minisztérium 

 Kisné Agócs Éva 2011. február 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Dr. Kováts Erzsébet 2011. február 1. Nemzetgazdasági Minisztérium 

Dr. Ladó Judit 2011. február 1. A hat legnagyobb könyvvizsgáló cég (Big6) 

Tagok 

 Lakatos László Péter 2011. február 1. Magyar Könyvvizsgálói Kamara 



1. számú melléklet 
2. oldal 

 

 NÉV 
KINEVEZÉS 

(MEGVÁLASZTÁS) 
IDİPONTJA 

JELÖLİ SZERVEZET 

 Lilliné Fecz Ildikó 2011. február 1. Nemzetgazdasági Minisztérium 

Dr. Lits József 2011. február 1. Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége 

Dr. Lukács János 2011. február 1. Magyar Könyvvizsgálói Kamara 

 Madarasiné dr. Szirmai Andrea 2011. február 1. Budapesti Gazdasági Fıiskola 

 Majorné dr. Lövei Judit 2011. február 1. Magyar Okleveles Adószakértık Egyesülete 

Dr. Nagy Gábor 2011. február 1. Magyar Adótanácsadók és Könyvelık Szövetsége 

Dr. Pál Tibor 2011. február 1. Magyar Könyvvizsgálói Kamara 

 Pankucsi Zoltán 2011. február 1. Nemzetgazdasági Minisztérium 

 Regıs Gábor 2011. február 1. Magyar Adótanácsadók és Könyvelık Szövetsége 

Dr. Róth József 2011. február 1. Magyar Könyvvizsgálói Kamara 

 Ruszin Zsolt 2011. február 1. Magyar Adótanácsadók és Könyvelık Szövetsége 

 Siklós Márta 2011. február 1. Magyar Adótanácsadók és Könyvelık Szövetsége 

Dr. Szima Mária 2011. február 1. Állami Számvevıszék 

Dr. Sztanó Imre 2011. február 1. Magyar Adótanácsadók és Könyvelık Szövetsége 

 Szük Krisztina 2011. február 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

 Zara László 2011. február 1. Magyar Adótanácsadók és Könyvelık Szövetsége 

 


