
A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK 
RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE 

 – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva – 

1. § 

(1) A magyar számviteli standardokról, azok értelmezéseirıl és a kapcsolódó eljárási rendrıl 
szóló 202/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. §-a 
(1) bekezdésének b) pontja szerint – az Országos Számviteli Bizottság javaslata alapján – a 
Magyar Számviteli Standard Testület a mellékletben meghatározott módon határozza meg a 
magyar számviteli standardok kihirdetésére vonatkozó javaslatok (a továbbiakban: standard-
javaslatok) kialakításának részletes eljárási rendjét. 

(2) A mindenkor hatályban lévı magyar számviteli standardok módosításának kezdeményezése 
során a standardjavaslatok megalkotására vonatkozó eljárási rendet kell értelemszerően al-
kalmazni. 

(3) A standardjavaslatok kialakításának részletes eljárási rendjét módosítani a standardjavaslatok 
kialakítása részletes eljárási rendjének összeállítására vonatkozó elıírások értelemszerő al-
kalmazásával lehet. 

2. § 

(1) Standardjavaslatot kizárólag a melléklet szerinti eljárási rend betartásával lehet összeállítani 
és a számviteli szabályozásért felelıs miniszternek benyújtani. A melléklet szerinti eljárási 
rendtıl eltérı módon összeállított javaslat a Korm. rendelet vonatkozásában nem minısül 
standardjavaslatnak, így arra nem vonatkozik a Korm. rendelet 6. §-ának (1)-(2) bekezdése 
sem. 

(2) A melléklet szerinti eljárási rend maradéktalan betartásáért a Magyar Számviteli Standard 
Testület elnöke a felelıs. 

(3) A (2) bekezdés szerinti felelısség másra át nem ruházható. 

3. § 

(1) A magyar számviteli standardjavaslatok kialakításának részletes eljárási rendje 2004. de-
cember 1-jén lép hatályba. 

(2) A magyar számviteli standardjavaslatok kialakításának részletes eljárási rendjét a Magyar 
Számviteli Standard Testület 2011 június 28-án tartott ülésén módosította, a módosítások 
2011. június 28-án lépnek hatályba. 
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MELLÉKLET 

A magyar számviteli standardok kihirdetésére vonatkozó javaslatok kialakításának 
részletes eljárási rendje 

1. A Standard Elıkészítı Testület javaslatot tesz a Magyar Számviteli Standard Testületnek a megalkotandó 
standardok témakörére és a standardjavaslatok elkészítésének idıbeli ütemezésére 

A Standard Elıkészítı Testület a javaslata kialakítása során figyelembe veszi és mérlegeli: 

− a számvitel elméleti és módszertani hátterét, 

− a számvitel legjobb nemzetközi gyakorlatát, 

− a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokat (az IFRS-eket), 

− a számviteli szabályozással összefüggı magyar és nemzetközi ajánlásokat, 

− a Standard Értelmezı Testület által a megalkotandó standardértelmezések témakörére 
tett javaslatokat, 

− a kötelezı érvényő magyar és nemzetközi számviteli elıírásokat és az azok magyaror-
szági gyakorlati végrehajtásával összefüggı tapasztalatokat, 

− a számviteli szabályozással és gyakorlattal összefüggı magyar és nemzetközi nem-
számviteli elıírásokat és az azok magyarországi gyakorlati végrehajtásával összefüggı 
tapasztalatokat, 

− a Magyar Számviteli Standard Testület bármely tagjának javaslatát. 

A Standard Elıkészítı Testület olyan témakörökben kezdeményezi standardjavaslat összeállí-
tását, amelyekben – a fentiek vizsgálata alapján – indokolt a magyar számviteli elıírások egy-
séges végrehajtását és az egységes számviteli gyakorlat kialakulását elısegíteni. 

A Standard Elıkészítı Testület a standardjavaslat elkészítésének idıbeli ütemezésére tett ja-
vaslatában figyelembe veszi az ezen eljárási rendben foglaltakat és a Korm. rendelet szerinti 
standard testületek mőködési rendjét is.  

A Standard Elıkészítı Testület megfelelı indoklással alátámasztva kezdeményezheti stan-
dardjavaslat összeállítását. Az indoklásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy az alapján a Ma-
gyar Számviteli Standard Testület megalapozott határozatot hozhasson. 

2. A Magyar Számviteli Standard Testület a Standard Elıkészítı Testület javaslata alapján dönt a megalkot-
ni indokolt standardok témakörérıl és a standardjavaslatok idıbeli ütemezésérıl 

A Magyar Számviteli Standard Testület – elektronikus úton, szabadon hozzáférhetı internetes 
felületen – nyilvánosságra hozza a napirendjére tőzött, a megalkotni indokolt standardok té-
makörére és a standardjavaslatok idıbeli ütemezésére tett elıterjesztést, valamint azt, hogy az 
elıterjesztést melyik ülésén tárgyalja. 

A Magyar Számviteli Standard Testület az elızetesen nyilvánosságra hozott idıpontban és 
helyszínen lefolytatott nyílt ülésen megtárgyalja a Standard Elıkészítı Testület által a megal-
kotni indokolt standardok témakörére és a standardjavaslatok idıbeli ütemezésére tett elıter-
jesztést, majd határoz arról. A határozatot – az azt alátámasztó érvekkel – a Magyar Számviteli 
Standard Testület nyilvánosságra hozza. 

Amennyiben a Magyar Számviteli Standard Testület a napirendjére tőzött elıterjesztést (stan-
dardjavaslatot), vagy annak módosított változatát elfogadja, a határozat alapján – az elfogadott 
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idıbeli ütemezésnek megfelelıen – a Standard Elıkészítı Testület megkezdi a standardjavas-
latok részletes szakmai koncepciójának összeállítását. 

Amennyiben a Magyar Számviteli Standard Testület a napirendjére tőzött elıterjesztést (stan-
dardjavaslatot) nem fogadja el, a Standard Elıkészítı Testület új javaslatot tehet, az 
1. pontban foglaltak szerint. 

3. A Standard Elıkészítı Testület összeállítja az egyes standardjavaslatok részletes szakmai koncepcióját és 
azokról széles körő egyeztetéseket, nyilvános vitát folytat 

A Standard Elıkészítı Testület a Magyar Számviteli Standard Testület határozatának megfele-
lıen megkezdi az egyes standardjavaslatok részletes szakmai koncepciójának összeállítását. 
Ennek elısegítésére tagjaiból és szükség esetén további felkért szakértıkbıl standardjavasla-
tonként – legfeljebb összesen 5 fıs – munkacsoportot hozhat létre, melynek munkájában leg-
alább egy fı a számviteli szabályozásért felelıs miniszter (a továbbiakban: miniszter) által 
meghatározott szervezeti egység képviseletében vesz részt. A munkacsoport vezetıjét a stan-
dardjavaslat témakörének figyelembe vételével nevezik ki. 

A részletes szakmai koncepció kialakítását megelızıen a munkacsoport általános szakmai 
koncepciót állít össze, amelyet a Standard Elıkészítı Testület jóváhagyását követıen – elek-
tronikus úton, szabadon hozzáférhetı internetes felületen – nyilvános vitára kell bocsátani. 
Az észrevételezésre legalább 20 napot kell biztosítani. 

A munkacsoport köteles az észrevételezésre nyitva álló idın belül érkezett véleményeket 
megvizsgálni, és ahol arra lehetıség van, azokat figyelembe venni az általános szakmai kon-
cepcióban. A munkacsoport beszámolót készít a Standard Elıkészítı Testület részére a beér-
kezett észrevételekrıl és arról, mennyiben vette azokat figyelembe az általános szakmai kon-
cepcióban. 

A standardjavaslatok általános szakmai koncepciójának a beérkezett vélemények alapján át-
dolgozott változatát a Standard Elıkészítı Testületnek jóvá kell hagynia. A jóváhagyott álta-
lános szakmai koncepciót a Standard Elıkészítı Testület – elektronikus úton, szabadon hoz-
záférhetı internetes felületen – is közzéteszi. 

A jóváhagyott általános szakmai koncepció alapján a munkacsoport összeállítja a standard-
javaslat részletes szakmai koncepcióját, amelynek alkalmasnak kell lennie arra, hogy az alapján 
érdemi változtatás vagy további számviteli szakmai döntés nélkül el lehessen készíteni az 
egyes standardok szövegére vonatkozó konkrét javaslatot. 

A standardjavaslatok részletes szakmai koncepcióját, valamint a részletes szakmai koncepció 
és a magyar számviteli jogszabályok, az Európai Unió számviteli elıírásai és a Nemzetközi 
Pénzügyi Beszámolási Standardok érintett elıírásai vonatkozásában a munkacsoport által ösz-
szeállított tételes megfeleltetést a Standard Elıkészítı Testület jóváhagyását követıen – elek-
tronikus úton, szabadon hozzáférhetı internetes felületen – nyilvános vitára kell bocsátani. 
Az észrevételezésre legalább 40 napot kell biztosítani. 

A munkacsoport köteles az észrevételezésre nyitva álló idın belül érkezett véleményeket 
megvizsgálni és ahol arra lehetıség van, azokat figyelembe venni a részletes szakmai koncep-
cióban. A munkacsoport beszámolót készít a Standard Elıkészítı Testület részére a beérke-
zett észrevételekrıl és arról, mennyiben vette azokat figyelembe a részletes koncepcióban. 

A standardjavaslatok részletes szakmai koncepciójának a beérkezett vélemények alapján át-
dolgozott változatát a Standard Elıkészítı Testületnek jóvá kell hagynia. Amennyiben a jóvá-
hagyott koncepcióban a nyilvános vita eredményeképpen érdemi módosításra került sor, a jó-
váhagyott koncepciót újra nyilvános vitára kell bocsátani legalább 20 nap észrevételezési ha-
táridıvel, vagy egyeztetı tárgyalást kell meghirdetni a koncepcióról (mindkét esetben értelem-
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szerően alkalmazva a nyilvános vita elızıekben kifejtett eljárási rendjét). A részteles szakmai 
koncepció egyeztetését – a standardjavaslat kialakítása idıbeli ütemezésének figyelembe véte-
lével – addig kell folytatni, amíg arra az egyeztetésben résztvevık igényt tartanak. 

A standardjavaslat részletes szakmai koncepciója nyilvános vitájának lezárását követıen a 
Standard Elıkészítı Testület jóváhagyja a koncepciót, valamint az egyeztetés során felvetıdı 
észrevételekrıl és az azok figyelembevételérıl összeállított beszámolót. A standardjavaslat 
részletes szakmai koncepciója csak akkor hagyható jóvá, ha az összhangban van a magyar 
számviteli jogszabályokkal és az Európai Unió számviteli elıírásaival, valamint figyelemmel 
van a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokra. Az összhang és a figyelembe vétel 
igazolására a munkacsoport tételes megfeleltetést állít össze a részletes szakmai koncepció és a 
magyar számviteli jogszabályok, az Európai Unió számviteli elıírásai és a Nemzetközi Pénz-
ügyi Beszámolási Standardok érintett elıírásai vonatkozásában. 

4. A Standard Elıkészítı Testület a miniszter bevonásával – a részletes szakmai koncepció alapján – gondos-
kodik az egyes standardok szövegére vonatkozó javaslat elkészítésérıl 

A Standard Elıkészítı Testület az elızetesen jóváhagyott, részletes szakmai koncepció alap-
ján – a koncepció jóváhagyásától számított 60 napon belül – a miniszter bevonásával összeál-
lítja (kodifikálja) az egyes magyar számviteli standardok szövegére vonatkozó javaslatot, ame-
lyet a Standard Elıkészítı Testület jóváhagy. Az egyes magyar számviteli standardok szövegé-
re vonatkozó javaslat csak akkor hagyható jóvá, ha az megfelel a mindenkor hatályos jogsza-
bály-szerkesztési elıírásoknak. 

5. A Standard Elıkészítı Testület jóváhagyás céljából benyújtja az egyes standardjavaslatokat a Magyar 
Számviteli Standard Testületnek 

A Standard Elıkészítı Testület jóváhagyás céljából, indoklással alátámasztva benyújtja az 
egyes standardjavaslatokat a Magyar Számviteli Standard Testületnek. Az indoklásnak tartal-
maznia kell a standard jóváhagyott általános szakmai koncepcióját, a standardjavaslat nyilvá-
nos viták lefolytatását követıen jóváhagyott részletes szakmai koncepcióját, az egyeztetés so-
rán felvetıdı észrevételekrıl és az azok figyelembevételérıl összeállított beszámolót, vala-
mint a releváns elıírásokkal való összhang igazolására összeállított tételes megfeleltetést is. Az 
indoklásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy az alapján a Magyar Számviteli Standard Testü-
let megalapozott határozatot hozhasson. 

6. A Magyar Számviteli Standard Testület a Standard Elıkészítı Testület javaslata alapján határoz a stan-
dardjavaslatokról, és jóváhagyás esetén kezdeményezi a miniszternél a standardok kihirdetését, egyéb esetben 
felkéri a Standard Elıkészítı Testületet azok további egyeztetésére 

A Magyar Számviteli Standard Testület – elektronikus úton, szabadon hozzáférhetı internetes 
felületen – az ülés elıtt legalább 20 nappal nyilvánosságra hozza a napirendjére tőzött stan-
dardjavaslatokat, valamint azt, hogy a standardjavaslatokat melyik ülésén tárgyalja. 

A Magyar Számviteli Standard Testület az elızetesen nyilvánosságra hozott idıpontban és 
helyszínen lefolytatott nyílt ülésen megtárgyalja a Standard Elıkészítı Testület által elıterjesz-
tett standardjavaslatokat, majd határoz azokról. A határozatot – az azt alátámasztó érvekkel – 
a Magyar Számviteli Standard Testület nyilvánosságra hozza. 

Amennyiben a Magyar Számviteli Standard Testület a napirendjére tőzött elıterjesztést (stan-
dardjavaslatot), vagy annak módosított változatát elfogadja, a határozat alapján, megfelelı in-
doklással alátámasztva kezdeményezi a miniszternél a standard kihirdetését. Az indoklásnak 
tartalmaznia kell a standard jóváhagyott általános szakmai koncepcióját, a standardjavaslat 
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nyilvános viták lefolytatását követıen jóváhagyott részletes szakmai koncepcióját, az egyezte-
tés során felvetıdı észrevételekrıl és az azok figyelembevételérıl összeállított beszámolót, 
valamint a releváns elıírásokkal való összhang igazolására összeállított tételes megfeleltetést is 
(megfelelıen aktualizálva, ha a Magyar Számviteli Standard Testület módosításokkal fogadta 
el a Standard Elıkészítı Testület standardjavaslatát). 

Amennyiben a Magyar Számviteli Standard Testület a napirendjére tőzött elıterjesztést (stan-
dardjavaslatot) nem fogadja el, a Magyar Számviteli Standard Testület elvi iránymutatás nyúj-
tása mellett felkéri a Standard Elıkészítı Testületet új javaslat összeállítására. A Standard Elı-
készítı Testület az új javaslat összeállítása során a 3-5. pontok értelemszerő alkalmazásával jár 
el. 


