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A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján a pártok működéséről
és gazdálkodásáról szóló 1989 . évi XXXIII- törvény és a választási eljárásról szóló 1997 .
évi C. törvény, valamint ezzel összefüggésben egyes más törvények módosításáról T/237 .
számú törvényjavaslathoz a következő

módosító

	

javaslatot
terjesztem elő :

A Javaslat 9. §-ában, a Ptv. 9/C.§-ának az alábbi módosítását javasolom:
„9/C. § (1) A párt kettős könyvvitelt köteles vezetni .
(2) A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítására, vezetésére, az éves beszámoló
elkészítésével megbízott vagy e tevékenységek végzésére alkalmazott személy tekintetében
alkalmazni kell a számviteli törvényben foglalt előírásokat .
(3) Mentesül a 11--(2) bekezdés szerinti kötelezettség alól az a párt, amelynél az éves (éves szintre
átszámított) összes bevétel az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában - ennek hiányában a
tárgyévben várhatóan - a 10 millió Ft-ot nem haladja meg és egyszeres könyvvitelt választott . Az
egyszeres könyvvezetést választó pártok a számviteli törvény szerinti egyszerűsített beszámolót
kötelesek készíteni, amely egyszerűsített mérlegből és eredmény-levezetésből áll .
(4) Kötelező a számviteli törvény szerinti könyvvizsgálat annál a pártnál, amelynél az éves (éves
szintre átszámított) összes bevétel az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában - ennek
hiányában a tárgyévben várhatóan - meghaladja az 50 millió Ft-ot .
(5) A párt a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott - kötelező könyvvizsgálat esetén a
könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független
könyvvizsgálói jelentéssel együtt - éves beszámolóját az üzleti év mérleg-fordulónapját követő
150, napig a Magyar Közlönyben, valamint a saját honlappal rendelkező párt a honlapján is
köteles közzétenni és ugyanezen határidőig az Állami Számvevőszéknek megküldeni ."

INDOKOLÁS
Az ÁSZ ellenőrzési tapasztalatai alapján a rendszeres költségvetési támogatásban nem részesülő
pártok többsége jelenleg egyszeres könyvvitelt vezet, éves bevételük pedig 10 millió forint alatti,
így esetükben szükségtelen a kettős könyvvitel előírása.
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