
KÖNYVVIZSGÁLÓK 
LAPJA

a MaGYaR KÖNYVVIZSGÁLÓI KaMaRa HIVaTaLOS LaPJa
	 2.	évfolyam	∙	9.	szám	∙	2013.	szeptember

Pályázati felhívások

Jó nevű könyvvizsáló

XXI. Országos  
Könyvvizsgálói Konferencia



KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA | Főszerkesztő: Dr. Lukács János, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöke | Felelős 
szerkesztő: Dr. Ladó Judit, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai alelnöke | Szerkesztőség: Magyar Könyvvizsgálói Kama-
ra 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8. | Kiadja: Saldo Zrt. (1135 Budapest, Mór u. 2–4.), felelős kiadó: Dr. Bokor Pál, vezérigazgató.
www.mkvk.hu | konyvvizsgaloklapja@mkvk.hu ISSN 2063–2169

előszó
 

21. Egy szám. Így, arab jelöléssel írva 
a 21 sokaknak nyerőszámnak tűnik, 
szívesen látnák a telitalálatos szelvé-
nyen. Római számként elegáns, egy 
konferencia sorozat egyik elemeként 
nagyon is jól mutat. Több mint há-
romszáz könyvvizsgálónak idén 
szeptemberben a hagyományos éves 
konferenciánkat jelentette, köztük a 
többségnek sokadik alkalommal. 

XXI. Igen, immár 21 éve találko-
zik a szakma, ezt a folyamatot még 
a mai kamara elődje, az egyesület 
indította el. Volt sok értékes előadás, 

tartalmas vita. Kialakultak rövidebb-hosszabb szakmai és emberi 
kapcsolatok, jó volt a bor, humoros volt műsor, szép az énekesnő… 
Persze voltak gondok is. Nem tudott eljönni a miniszter (államtitkár, 
főosztályvezető, igazgató), késett a program, vagy eljött az előadó, bár 
inkább otthon maradt volna. Hangos/halk volt a zene, inkább táncol-
tam/beszélgettem volna! Miért nem volt villányi/egri bor? Azután: 
jövőre ismét találkozunk!

Idén rendeztük meg a Kamara XXI. éves konferenciáját. Bár most 
is voltak lemondások, sikerült megtalálni azokat az előadókat, akik 
fel tudták kelteni az érdeklődést. Tapasztalhattuk, hogy a helyettes 
államtitkár komoly szakmaisággal napi szinten tisztában van a ka-
mara eredményeivel és nehézségeivel, valamint azt is, hogy a FEE 
vezérigazgatója által felvázolt európai folyamatok hogyan érinthet-
nek bennünket. Vendégeinkkel a társ szakmai szervezetek vezetőivel 
együtt ismerhettük meg az üzleti élet, az államháztartás, az informa-
tika szakmánkhoz kapcsolódó területeivel összefüggő véleményeket, 
módszertani kérdéseket, derülhettünk Sárközy professzor előadásán.

A négy szekció alaposan felkészült vezetői a záró plenáris ülésen 
nem csak arról számoltak be, hogy milyen üzeneteket lehet megfogal-
mazni, hanem arról is, hogy új elemként megjelentek és sikert arattak 
olyan új témák, amelyek nem közvetlenül kapcsolódnak munkánk-
hoz. A konferencia értékelését az elnökség el fogja végezni, de a leg-
fontosabb a megjelent, valamint a remélhetőleg következő évi kon-
ferenciánkon várhatóan megjelenő könyvvizsgálók véleménye, amire 
számítunk munkánk javítása érdekében.

Ebben az évben nem volt teljes a konferenciát szervezők csapata, 
egy valaki nagyon hiányzott: az a Dankáné Marika, akiről a kamara 
életműdíjjal kitüntetett korábbi és a jelenlegi elnöke is megemlékezett 
a nyitó ülésen. Bár szerintem ő is ott volt, és egy nagyon jó helyről 
figyelte kollégái munkáját…

Dr. Pál Tibor
oktatási alelnök
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A bizalom gazdaságban betöltött sze-
repét nem lehet eleget hangsúlyozni.  
A bizalom, vagy annak hiánya jelen 
van a piaci szereplők közötti valameny-
nyi kapcsolatban. A bizalom az ered-
ményes együttműködés egyik alapkö-
ve, amelynek kialakulásához pozitív 
tapasztalatokra van szükség. A meg-
szerzett és megtartott bizalom komoly 
versenyelőnyt, gazdasági értéket jelent, 
amelyet igen könnyen el lehet veszíteni. 

Minden érdekeltnek – köztük a 
megbízónak is – meggyőződéssel és 
bizalommal kell lennie a könyvvizs-
gáló kvalitása iránt: hinni kell szak-
szerűségében, függetlenségében, tár-
gyilagosságában, tisztességében és 
megbízhatóságában.

A fentiek szellemében tartotta meg 
nyitó előadását Dr. Lukács János, a 
kamara elnöke, aki előadásában a 
bizalom könyvvizsgálatban betöltött 
szerepét hangsúlyozta. A könyvvizs-
gálat egyszerre épít a bizalomra és a 
szakmai szkepticizmusra, a folyama-
tos kételkedésre. A könyvvizsgáló 
bizalommal van, támaszkodik a bel-
ső ellenőrzés, a szakértők, az előző 
könyvvizsgálók munkájára és alap-
vetően bizalommal van a megbízók, 
a tulajdonosok, és a könyvvizsgálat-
hoz adatokat szolgáltatók iránt. De 
eközben folyamatosan fent kell, hogy 
tartsa szakmai szkepticizmusát. A pi-
aci szereplők és a hatóságok a könyv-
vizsgálónak, a könyvvizsgáló által 
kibocsátott vélemény megalapozott-
ságában, helytállóságában hisznek. 

„A bizalom gyalogszerrel jön, de ló-
háton távozik” idézte Dr. Lukács János 
Thorbecke-t, Hollandia első minisz-
terelnökét a bizalom törékenységére 
utalva. 

Előadása végén Dr. Lukács János 
bemutatta a könyvvizsgálói piac ala-
kulását is. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium 
adózásért és számvitelért felelős he-
lyettes államtitkára, Pankucsi Zoltán 
az aktuális adópolitikai kérdésekről 
tartott előadást. Az adójogszabályok 
gyors és gyakori változásaival kap-
csolatos kritikákra reagálva kifejtet-
te, hogy Magyarországnak a 2014-
2020-as időszakban komoly fejlesz-
tési forrásokról kellett volna lemon-
dania, ha nem kerülünk ki az orszá-
gunk ellen folyó túlzottdeficit-eljárás 
alól. A költségvetési egyensúly és az 
államadósság helyzetének megoldá-
sához azonban kemény kiadási és 
bevételi oldali intézkedésekre volt 
szükség. Ahogy a lakossági terheket 
is igyekszik az adórendszer egyre in-
kább visszaszorítani, a vállalkozások 
teherviselésénél is meg kellett vizs-
gálni, hogy egységesen vonják-e be 

a vállalkozókat a közteherviselésbe, 
vagy vizsgálják meg, mely szekto-
roknak nagyobb a teherviselő képes-
sége. Ez utóbbi tükröződik vissza az 
adópolitikában a bankadó, vagy a 
szektorális különadó bevezetésekor. 

Ennek a lépésnek köszönhetően a 
költségvetési hiány 2013-ra perma-
nensen 3% alatt tudott maradni és 
Magyarország hivatalosan is kikerült 
túlzott deficit eljárás alól. A 2013. évi 
eddigi intézkedések közül Pankucsi 
Zoltán részletesen ismertette a 2013. 
évi XXXVII., a 2013. évi CIII., valamint 
a 2013. évi CXXIII. törvény egyes ele-
meit, majd áttért a folyamatban lévő 
intézkedések bemutatására. A hama-
rosan záruló pénztárgép-cserén felül 
kidolgozás alatt álló projektek között 
említette az „egyutalásos” adófizetés 
koncepciójának kidolgozását, az IFRS 
bevezetésének lehetőségét egyedi be-
számolókra, az adóetikai kódex meg-
alkotását, valamint – visszautalva a 

Könyvvizsgálat és bizalom
a magyar Könyvvizsgálói Kamara idén 21. alkalommal rendezte meg országos Könyvvizsgálói 
Konferenciáját Könyvvizsgálat és bizalom címmel. a rendezvénynek ezúttal is balatonalmádi 
adott otthont.
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konferencia mottójára – a bizalom 
meglétéhez, és erősödéséhez hozzájá-
ruló felügyeleti ellenőrzéseket is. Ki-
térve az őszi adócsomagra elmondta, 
hogy új adó bevezetését az idén már 
nem tervezik, fő cél az adórendszer 
stabilitásának a megőrzése, annak 
egyszerűsítése, áramvonalasítása. 
Előadása végén a helyettes államtit-
kár ismertette a minisztérium állás-
pontját a kamara azon javaslataira, 
mely a felszabaduló könyvvizsgálói 
kapacitás hasznosítására irányult. 

A számviteli ellenjegyzés1 kapcsán 
megjegyezte, hogy jelenleg nem idő-
szerű azok körében, akiket mentesí-
tettek a könyvvizsgálat alól egy má-
sik, ugyancsak könyvvizsgáló alkal-
mazására vonatkozó kötelezettség 
előírása.  

A hitelfelvételekhez szükséges 
könyvvizsgálói ellenjegyzés megkö-
veteléséhez kapcsolódóan elmondta, 
hogy sok bank már jelenleg is meg-
követeli a könyvvizsgálói jelentést az 
önerő igazolásához, s bár racionális, 
megvalósításra indokolt javaslatnak 
tartja az ötletet, egyelőre nem látszik, 
hogy hol lehet jogszabályban megha-
tározni azt a kört, ami érdemi több-
letkötelezettséget ír elő a mai üzleti 
világban megkövetelt üzleti kötele-
zettségekhez képest. Bár e két javas-
lat az idei őszi csomagban nem fog 
megjelenni, a javaslatok megvalósít-
hatóságának vizsgálata folyamatban 
van. Az egyes munkakörökben meg-
követelhető könyvvizsgálói szakké-
pesítésre, valamint új üzleti model-
lekre vonatkozó kamarai javaslatra 
reagálva megjegyezte, hogy mindkét 
indítvány kidolgozása jelenleg is zaj-
lik, már több lehetőséget is találtak 
annak realizálására. 

A plenáris ülés utolsó előadójaként 
Olivier Boutellis-Taft, a FEE (Európai 
Könyvvizsgálói Szövetség) ügyve-
zető igazgatója tartott előadást a 
könyvvizsgálat helyzetéről Euró-
pában. Előadása kezdetén hangsú-
lyozta, hogy külön öröm számára a 
konferencia címválasztása, hiszen a 

FEE mottójában is a bizalom szere-
pel (Standing for trust and integrity).  
A FEE feladata, hogy a 45 – különbö-
ző szegmenshez tartozó – tagszerve-
zet hangja eljusson a döntéshozók-
hoz, szabályzatalkotókhoz. E feladat 
azért is fontos, mert a szabályzatok 
80 százaléka az Európai Unió szint-
jén kerül kidolgozásra. A jelenleg 
futó projektek közül megemlítette az 
adózással kapcsolatos, a pénzmosás 
és korrupció ellenes jelentésekkel 
kapcsolatos projektetket, majd bő-
vebben is kitért a jelenleg is folyó 
számviteli reformról. Az Európai 
Tanács idén júniusban jóváhagyta a 
számviteli irányelvet, mely hatályon 
kívül helyezi az eddigi 4-es és 7-es 
irányelveket és módosítja az eddigi 
8-as irányelvet is. A tagállamoknak – 
így Magyarországnak is – 2015 végé-
ig kell saját jogszabályaikat a direk-
tívának megfelelően módosítaniuk. 
A direktíva egységesíti az egyes vál-
lalkozási mérettel összefüggő kate-
góriákat, valamint előírja a pénzügyi 
beszámolók legfontosabb elemeit az 
egyedi és a konszolidált beszámoló 
tekintetében, valamint a vállalkozá-
sok méretével összefüggő lehetséges 
mentesítéseket2.

A FEE álláspontja szerint a vállala-
ti méret szerinti kategorizálás nem a 
legmegfelelőbb út, hiszen így óriási 
mennyiségű cég kerülhet ki a könyv-
vizsgálati kötelezettség alól. Példán 
szemléltetve egy kisebb német cég 
meglehetősen fajsúlyos lehet a ma-
gyar piacon. A FEE 2006 óta foglal-
kozik már ezekkel a kérdésekkel, és 
megfelelő előrelépéseket is sikerült 
tenni, hiszen akkor az Európai bi-
zottság álláspontja még az volt, hogy 
általánosságban meg kell szüntetni 
a kisebb vállalkozásokra vonatkozó 
könyvvizsgálati kötelezettséget. Lé-
nyegi változás a szövegezésben tör-
tént: eddig a direktíva úgy rendelke-
zett, hogy a tagállamok felmenthetik 
a kisebb cégeket a könyvvizsgálói 
kötelezettség alól, ma a szöveg azt 
mondja, hogy a tagállamok kötelez-

hetik a kisebb vállaltokat könyvvizs-
gálatra.

Végezetül a FEE ügyvezetője ki-
tért az Európai Bizottság, az Euró-
pai Parlament Jogi Bizottsága és az 
Európa Tanács berkeiben folyó leg-
hevesebb vitára, a könyvvizsgálók 
kötelező rotációjára. Jelenleg az ere-
deti 6 évenkénti rotációra vonatkozó 
javaslat helyett 10 éves kompromisz-
szum javasolt, amelyet bizonyos ese-
tekben 16 évre meghosszabbíthat-
nak. Sok tagállam egyetért a köte-
lező rotáció elvével, az időtartamot, 
a terjedelmet és a meghosszabbítás 
feltételeit illetően azonban még min-
dig megosztottak. A másik heves 
vita a nem könyvvizsgálati szolgál-
tatásokhoz kapcsolódott. Az eredeti 
elképzelések szerint egy fekete, egy 
szürke és egy fehér lista született 
volna. A fekete a tiltott, a szürke az 
engedélyhez kötött, a fehér pedig a 
kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások 
listáját tartalmazta volna azzal a ki-
kötéssel, hogy ez utóbbi nem halad-
hatja meg a könyvvizsgálati díj 10 
százalékát. A FEE hathatós közbe-
járásának köszönhetően az Európai 
Tanácsban ma már csak tiltólista lé-
tezik, a kapcsolódó szolgáltatásokra 
vonatkozó plafon pedig 3 éves vi-
szonylatban 70%-os felső határban 
állapítható meg. 

A plenáris ülés a Dr. Bartók Nagy 
András Életműdíj átadásával ért vé-
get (ld. 12. oldal).

A konferencián idén is négy szekci-
óban folyt a munka. A konferencián 
elhangzott előadásokat folyamato-
san töltjük fel honlapunkra. 

Jegyzetek
1  könyvvizsgálatra nem kötelezett cégek szá-

mára készített könyvvizsgálói ellenjegyzés, 

mely  igazolja, hogy a beszámoló készítése 

során minden törvényességi előírást betar-

tottak
2  A direktíváról bővebben a kamara honlap-

ján olvashat: http://www.mkvk.hu/szerve-

zet/bizottsagok/szakertoi/kozlemenyek/

szamviteli_ iranyelv 
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 tanulmány

A hatályos jogszabályok a könyvvizs-
gálói tevékenységet és annak végzé-
sének normáit szabályozzák, és nem 
azt hogy mi a könyvvizsgáló és annak 
különféle jelzőivel ellátott fogalma. 
A kamarai törvény szerint minden 
könyvvizsgálóra mérettől függetle-
nül ugyanazok a szakmai elvárások, 
törvényi előírások vonatkoznak. Az 
egyes speciális tevékenységek könyv-
vizsgálatának elvégzéséhez szakmai 
minősítések (pénzintézeti, költség-
vetési stb) kapcsolódnak, a speciális 
tevékenységű szervezeteknél könyv-
vizsgálatot csak megfelelő szakmai 
minősítéssel rendelkező könyvvizs-
gálók folytathatnak.

A jogszabály definíciója a kamarai 
törvényhez képest egy újfajta minő-
sítést vezet be, mely szerint lehetnek  
„jó nevű könyvvizsgálók”, ami ki-
mondatlanul is azt jelenti, hogy akik 
ebbe a kategóriába nem tartoznak, 
azok vagy rossz nevűek vagy jobb 
esetben a nevenincs könyvvizsgálók 
csoportjába tartoznak.

Lássuk, a jogszabály alapján mi a 
különbség a jó nevű és a többi könyv-
vizsgáló között?

A jó nevű könyvvizsgáló fogalma a 
jogszabály szerint: pártatlan és meg-

kérdőjelezhetetlen szakmai hírnévvel 
rendelkező, könyvvizsgálattal illető-
leg cégértékeléssel főtevékenységként 
foglalkozó, pénzintézetek könyvvizs-
gálatára jogosult, nemzetközileg is 
elismert szakmai reputációval ren-
delkező szervezet;

A fogalom meghatározást olvasva 
az első hallásra megfelel a kamarai 
törvénynek, mely szerint a könyv-
vizsgálónak pártatlannak, független-
nek, szakmailag felkészültnek kell 
lennie, szakmai minősítést igénylő te-
vékenységet csak a kamara engedélye 
alapján végezhet, továbbá a könyv-
vizsgálói tevékenység főfoglalko-
zásban végezhető. Az már egy kicsit 
problémásabb, hogy egy szervezet 
könyvvizsgálattal illetőleg cégértéke-
léssel egyszerre főtevékenységként 
foglalkozzon, hiszen a főtevékenység 
vagy az egyik vagy a másik lehet. 

A legnagyobb visszhangot a foga-
lom utolsó fordulata, a nemzetközileg 
is elismert szakmai reputációval ren-
delkező szervezet előírása okozta. A 
szakma a nemzetközi multinacionális 
cégek nyílt, törvénnyel alátámasztott 
előnyben részesítésének minősítette 
ezt a bekezdést. És van benne vala-
mi: jogszabályi kötelezettségen ala-

puló könyvvizsgálói tevékenységet 
Magyarország területén az végezhet, 
aki a Magyar Könyvvizsgálói Kama-
ra tagja és rendelkezik az ezt igazoló 
igazolvánnyal, ebből következően 
egy magyar, a kamaránál regisztrált 
könyvvizsgáló szervezet elsősorban 
nemzeti reputációt szerezhet. 

A tárgyilagosság érdekében meg 
kell említeni, hogy a „jó nevű könyv-
vizsgáló” fogalmát a törvény egy, 
azaz egy darab megbízásra, konkré-
tan az MFB jogszabály alapján meg-
szerzett jogainak vagyonértékelésére 
alkotta meg, amelyet két független 
könyvvizsgálónak kell elvégeznie 
párhuzamosan, majd ez az érték lesz 
az alapja az MFB által végrehajtott 
tranzakciónak. 

A konkrét feladat súlyát és kocká-
zatát mérlegelve, valljuk be, ennek 
vállalásához tényleg olyan kocká-
zatviselő képesség, szakmai felké-
szültség és a gyakorlat szükséges, 
ami a kisebb magyar könyvvizsgáló 
cégeknél nem sűrűn fordul elő. Nem 
tartjuk helyesnek, ha a nemzetközi 
hátterű cégeket nyakló nélkül szid-
juk, ismerjük el, hogy a szakmai in-
novációban és speciális szakmai tu-
dásban gyakran az élen járnak, sokat 

Miszori ildikó – partner, bejegyzett könyvvizsgáló, BPO–AUDIT és killik lászló – partner, bejegyzett könyvvizsgáló, BPO–AUDIT

van-e Különbség Könyvvizsgálat  
és Könyvvizsgálat Között,  
avagy mitől jó nevű egy Könyvvizsgáló?
az elmúlt hónapokban könyvvizsgáló berkekben nagy 
port kavart a 2013. évi CXXXv. törvény a szövetkeze-
ti hitelintézetek integrációjáról, amely definiálta a „jó 
nevű könyvvizsgáló” fogalmát. a jogszabály indoklása 
szerint a jogalkotó lényegében nem teremtett új fogal-
mat, a törvény joganyaga koherens az élő joganyaggal. 
ennek ellenére a megfogalmazáson a szakma szinte 
egésze felháborodott, de valójában miért is? 
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lehet tőlük tanulni. A kisebb méretű, 
magyar tulajdonban lévő könyvvizs-
gáló cégeknek pedig fel kellene is-
merniük, hogy miben jobbak, mások, 
mint a „bigek” és az előnyből kellene 
erényt kovácsolni, saját identitást ta-
lálni és azt felvállalni. A kiszorítósdi 
helyett a kölcsönös előnyökön nyug-
vó egymás mellett élés útjának kita-
posása is megoldást jelenthet, mely-
nek koordinálásában a kamarának 
lehetne úttörő szerepe. 

Visszatérve az eredeti témára: a 
legsúlyosabb problémája a jó könyv-
vizsgáló fogalmának az elismert szak-
mai reputációra történő hivatkozás. 
A nemzetközi ismertség szakmai re-
ferenciákkal, ajánlólevelekkel, nem-
zetközi publikációkkal objektíven 
relatíve jól mérhető. A reputáció azon-
ban nem azt jelenti, amit egy cég állít 
magáról, hanem azt, ahogy mások 
értékelik, tehát szubjektív érzékelésen 
alapul, amit nevezhetünk hétköznapi-

an: hírnévnek, tekintélynek, köztiszte-
letnek. A reputáció egzakt mérése ter-
mészetéből adódóan nem lehetséges. 
Vannak kísérletek vállalati reputációs 
rangsorok készítésére, de a reputáció-
val foglalkozó szakemberek felhívják 
a figyelmet arra, hogy ahol a munka 
jobban kötődik egy személy reputáci-
ójához, mint cégéhez, a cég belső érté-
keinek felmérése mindig lehet pontat-
lan. Tipikusan ilyen a könyvvizsgálati 
szolgáltatás.  ■

83/2013. számú (08. 09.) elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
elnöksége a fellebbezést elbírálva 
a fegyelmi bizottság FBH-31/2013. 
sorszámú határozatát megváltoztat-
ta és az eljárás alá vont könyvvizsgá-
lót a fegyelmi büntetés mérséklésé-
vel 200 000 Ft pénzbírsággal sújtotta. 
Az elnökség az alapszabály 450/A. 
pontja alapján 30 000 Ft összegű II. 
fokú fegyelmi eljárási költségtérítés 
megfizetésére kötelezte az eljárás alá 
vontat.

84/2013. számú (08. 09.) elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
elnöksége a fellebbezést elbírálva 
a fegyelmi bizottság FBH-42/2013. 
sorszámú határozatát megváltoztat-
ta és az eljárás alá vont kamarai tagot 
írásbeli megrovásban részesítette a 
II. fokú fegyelmi eljárási költségtérí-
tés megfizetésére kötelezés mellőzé-
se mellett.

85/2013. számú (08. 09.) elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
elnöksége az eljárás alá vont kama-
rai tag könyvvizsgáló részletfizeté-

si kérelmének részben helyt adva 
a fegyelmi bizottság FBH-33/2013. 
sorszámú határozatával kiszabott 
pénzbírság és eljárási költségtérítés 
megfizetésére egyenlő részletekben 
5 havi kamatmentes részletfizetést 
engedélyezett azzal, hogy bármely 
részlet elmaradása esetén az egész 
tartozás késedelmi kamattal növel-
ten, egy összegben esedékessé válik. 

86/2013. számú (08. 09.) elnökségi 
határozat 
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
elnöksége a kérelmező iratcsatolásra 
történő felhívása mellett a felvételi 
bizottság FEB/0447-1/2013. sorszá-
mú határozata elleni fellebbezés el-
bírálását a soron következő ülésére 
halasztotta.

87/2013. számú (08. 09.) elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
elnöksége a fellebbezést elbírálva az 
I. fokon eljárt bizottság MB/0036-
32/2013. sorszámú határozatát meg-
semmisítette és a minőség-ellenőrzé-
si bizottságot a fellebbezéssel érintett 
pályázat ismételt elbírálására utasí-
totta a pályázó személyes meghall-
gatása mellett.

88/2013. számú (08. 09.) elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
elnöksége a főtitkári hivatal műkö-
dése kapcsán feltárt és még fel nem 
számolt hiányosságok megszünteté-
sére és a továbblépésre vonatkozóan 
készült intézkedési terv megvalósítá-
sának állapotát jóváhagyta.

89/2013. számú (08. 09.) elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
elnöksége megtárgyalta és elfogadta 
a Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
2013. I. féléves gazdálkodására vo-
natkozó tájékoztatást.

90/2013. számú (08. 09.) elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
elnöksége tudomásul vette a 2013. 
évi tag,-és hozzájárulási díjbevétel 
alakulásáról, az adatszolgáltatások-
ból levonható következtetésekről 
szóló tájékoztatást.

91/2013. számú (08. 09.) elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kama-
ra elnöksége megtárgyalta és elfo-
gadta a minőség-ellenőrzési mód-

a magyaR Könyvvizsgálói KamaRa elnöKségi 
üléséneK HatáRozatai (2013. aUgUsztUs 09.)
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szertani kézikönyv részét képező 
„Általános kérdőív kiválasztott 
megbízások vizsgálata kisebb gaz-
dálkodó egységnek nem minősülő 
gazdálkodók könyvvizsgálatának 
minőség-ellenőrzéséhez” (7/b. szá-
mú melléklet) és „Általános kérdő-
ív kiválasztott megbízások vizsgá-
lata kisebb gazdálkodó egységek 
könyvvizsgálatának minőség-ellen-
őrzéséhez” (7/b1. számú melléklet) 
előterjesztés szerinti módosítását, 
valamint elfogadta a „Konszolidáci-
ós kérdőív kiválasztott megbízások 
vizsgálata konszolidált beszámolók 
könyvvizsgálatának minőség-ellen-
őrzéséhez” elnevezésű, 7/i/3. szá-
mú mellékletet. 

92/2013. számú (08. 09.) elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
elnöksége a kötelező oktatáshoz 
kapcsolódó egységes oktatói díjak, 
egyéb költségek és szolgáltatások 
(ebéd, üdítő, kávé, stb.) rendsze-
rének kidolgozására ad-hoc bi-

zottságot hozott létre, melynek 
elnökének Dr. Lami Mária elnöksé-
gi tagot, tagjainak Dr. Bíró Tibort, 
Homor Józsefet, Dr. Sztanó Imrét és 
Dr. Rocskai Jánost választotta meg. 
A bizottsági jelentés a 2013. ok-
tóber 18-i elnökségi ülésen kerül 
megtárgyalásra.

93/2013. számú (08. 09.) elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
elnöksége elfogadta a területi szerve-
zeti beszámolók formájára és szerke-
zetére vonatkozó sémát.

94/2013. számú (08. 09.) elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
elnöksége Gál Szilvia főtitkár mun-
kaviszonyát a próbaidő alatt, 2013. 
augusztus 12. napjával megszüntet-
te, egyúttal felhatalmazta a kamara 
elnökét arra, hogy a szükséges mun-
káltatói jognyilatkozatot elkészítse 
és az elnökség nevében, a kamara 
képviseletében aláírja. 

95/2013. számú (08. 09.) elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
elnöksége akként határozott, hogy a 
szövetkezeti hitelintézetek integráci-
ójáról és az egyes gazdasági tárgyú 
jogszabályok módosításáról szóló 
2013. évi CXV. törvény 1. § (1) be-
kezdésének k) pontjának módosítása 
tárgyában további külön lépéseket 
nem tesz, támogatja a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium Számviteli és 
Szakképzési Főosztályának vonatko-
zó módosító javaslatát.

96/2013. számú (08. 09.) elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
elnöksége akként határozott, hogy 
a Fővárosi Közigazgatási és Munka-
ügyi Bíróság előtt 41.M.1491/2013. 
szám alatt folyamatban lévő munka-
ügyi perben az első tárgyalást meg-
előzően a peren kívüli egyezségkö-
tésnek nincs aktualitása.

Dr. Lukács János
elnök

TájékozTaTás a 2013. július hónapban áTvezeTeTT sTáTuszmódosíTásokról

név a módosítás dátuma Tagsági szám helyi szervezet a státuszváltozás oka
Szüneteltetőből tagSágát főfoglalkozáSúba

Bősze	András 2013.	07.	09. 006532 Vas Kérelemre
Jeszenkovits	Tamás 2013.	07.	09. 003490 Budapest Kérelemre
Kovács	Sándorné 2013.	07.	09. 002259 Bács-Kiskun Kérelemre
Tatár	Imre 2013.	07.	09. 002513 Budapest Kérelemre
főfoglalkozáSúból tagSágát Szüneteltetőbe

Boza	Marianna 2013.	07.	09. 003037 Budapest Kérelemre
Csipainé	Tóth	Erika 2013.	07.	09. 007156 Budapest Kérelemre
Fejes	Magdolna 2013.	07.	30. 005650 Budapest Kérelemre
Ferencz	Józsefné 2013.	07.	09. 004762 Nógrád Kérelemre
Földi	Csaba 2013.	07.	30. 006448 Hajdú-Bihar Kérelemre
Fülöpné	Borovszky	Ildikó 2013.	07.	09. 003240 Budapest Kérelemre
Dr.	Hegyiné	Harangi	Erzsébet 2013.	07.	30. 001179 Pest Kérelemre
Márton	Lajosné 2013.	07.	09. 002194 Bács-Kiskun Kérelemre
Mészáros	Irén 2013.	07.	09. 006385 Bács-Kiskun Kérelemre
Nagy	Lászlóné 2013.	07.	09. 000575 Csongrád Kérelemre
Pohlmüller	Imre 2013.	07.	09. 000303 Komárom-Esztergom Kérelemre
Poschné	Matusek	Zsuzsanna 2013.	07.	30. 000409 Fejér Kérelemre
Dr.	Szabó	Adrienne	Franciska 2013.	07.	09. 006825 Budapest Kérelemre
Tuka	Marianna 2013.	07.	09. 005162 Budapest Kérelemre
Dr.	Túri	József 2013.	07.	30. 000864 Jász-Nagykun-Szolnok Kérelemre
MegSzűnt tagSági viSzony

Angyalosy	Ferenc 2013.	06.	28 002883 Budapest Kérelemre
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TájékozTaTás a 2013. július hónapban áTvezeTeTT sTáTuszmódosíTásokról

név a módosítás dátuma Tagsági szám helyi szervezet a státuszváltozás oka
Baloghné	Gáspár	Anna 2013.	07.	15. 001103 Pest Kérelemre
Csonka	Géza 2013.	07.	18. 004625 Veszprém Kérelemre
Hegedűs	Mihály	András 2013.	06.	30. 002636 Hajdú-Bihar Kérelemre
Horváth	Jenőné 2013.	07.	24. 000679 Veszprém Kérelemre
Huszárné	Imre	Mária 2013.	06.	30. 001576 Baranya Kérelemre
Katona	Annamária 2013.	07.	07. 007219 Budapest Elhunyt
Király	Gyula 2013.	06.	30. 001015 Zala Kérelemre
Kómár	János 2013.	06.	28. 000545 Csongrád Kérelemre
Köteles	Margit 2013.	05.	25. 005087 Budapest Elhunyt
Nagy	Károlyné 2013.	05.	31. 006173 Veszprém Kérelemre
Nagy	Zoltánné 2013.	07.	29. 002015 Szabolcs-Szatmár-Bereg Kérelemre
Petrovszki	Pál 2013.	06.	28. 000590 Csongrád Kérelemre
Dr.	Sárvári	Pálné 2013.	06.	28. 003587 Budapest Kérelemre
Takács	János 2013.	07.	03. 002498 Budapest Elhunyt
Dr.	Zalaföldi	János 2013.	04.	26. 004266 Budapest Elhunyt

név a módosítás dátuma nyilvántartási szám helyi szervezet a státuszváltozás oka
nyilvántartáSból törölt tárSaSágok

Angyalosy	Ferenc	Ev. 2013.	06.	28. 003296 Budapest Kérelemre
ÁCS	ÉS	TÁRSA	Könyvelő	Bt. 2013.	07.	09. 001914 Pest Kérelemre
Bata	János	Ev. 2013.	06.	25. 003750 Nógrád Kérelemre
Csonka	Géza	E.v. 2013.	07.	18. 003652 Veszprém Kérelemre
Ferencz	Józsefné	Ev. 2013.	06.	21. 003205 Nógrád Kérelemre
Dr.	Gál	János	E.v. 2013.	07.	25. 003646 Heves Kérelemre
GRAL	97	Könyvvizsgáló,	Adó-	és	Pénzügyi	Tanácsadó	Kft. 2013.	06.	28. 001220 Csongrád Kérelemre
Hegedűs	Mihály	András	Ev. 2013.	06.	30. 003185 Hajdú-Bihar Kérelemre
Horváth	Jenőné	E.v. 2013.	07.	24. 003872 Veszprém Kérelemre
Jákiné	Kasza	Ágnes	E.v. 2013.	07.	05. 004127 Budapest Kérelemre
KALKULÁCIÓS	Könyvelő,	Könyvszakértő	és	Adótanácsadó	Kft. 2013.	05.	26. 001326 Budapest Kérelemre
Király	Gyula	Ev. 2013.	06.	30. 003395 Zala Kérelemre
KONZISZTENCIA	Könyvvizsgáló,Gazdasági-	 
és	Adótanácsadó	Kft.

2013.	07.	09. 001044 Budapest Kérelemre

Kómár	János	Ev. 2013.	06.	28. 003514 Csongrád Kérelemre
Márton	Lajosné	Ev. 2013.	06.	14. 003831 Bács-Kiskun Kérelemre
Mészáros	Irén	Ev. 2013.	07.	09. 003418 Bács-Kiskun Kérelemre
Nagy	Károlyné	Ev. 2013.	05.	31. 002978 Veszprém Kérelemre
PANNON	POLIHISZTOR	Gazdasági	Tanácsadó	Kft. 2013.	07.	17. 002439 Hajdú-Bihar Kérelemre
PETROVSZKI	Könyvvizsgáló	Kft. 2013.	06.	28. 001637 Csongrád Kérelemre
POHL-AUDIT	Könyvvizsgáló	és	Könyvelő	Kft.	 2013.	07.	05. 002478 Komárom-Esztergom Kérelemre
Pohlmüller	Imre	Ev. 2013.	07.	05. 004075 Komárom-Esztergom Kérelemre
PROFITMENTŐ	Számviteli	és	Gazdasági	Tanácsadó	Kft 2013.	07.	15. 000623 Pest Kérelemre
Dr.	Sárvári	Pálné	Ev. 2013.	06.	28. 003520 Budapest Kérelemre
„STEUERTIP”	Adó-,	Könyvszakértő	és	Tanácsadó	Kft. 2013.	06.	19. 001832 Heves Kérelemre
SZÁMSZABÓ	2002	Könyvvizsgálói	Bt. 2013.	06.	28. 002362 Budapest Kérelemre
Tasner	Mária	Veronika	E.v. 2013.	06.	30. 002887 Budapest Kérelemre
Tóth	Zoltán	Ev. 2013.	07.	04. 003390 Zala Kérelemre
Tuka	Marianna	Ev. 2013.	06.	19. 003361 Budapest Kérelemre
Dr.	Túri	József	Ev. 2013.	07.	25. 003347 Jász-Nagykun-Szolnok Kérelemre
Dr.	Zalaföldi	János	Ev. 2013.	04.	26. 002903 Budapest Kérelemre
ZÉTA-ADÓ	Könyvelő	és	Adótanácsadó	Kft. 2013.	07.	09. 004110 Bács-Kiskun Kérelemre

név nyilvántartási szám helyi szervezet a módosítás dátuma
nyilvántartáSba vett tárSaSágok

DEFTERLIN	Könyvvizsgáló	és	Szolgáltató	Bt. 004156 Tolna 2013.	07.	09.
ECOFARM	Könyvvizsgáló	és	Tanácsadó	Kft. 004158 Budapest 2013.	07.	09.
FÜLÖP	ÉS	TÁRSA	AUDIT	Számviteli	és	Szolgáltató	Kft. 004159 Pest 2013.	07.	09.
Jeszenkovits	Tamás	Ev. 004154 Budapest 2013.	07.	09.
KÁLLÓ-KONTIR	Könyvvizsgáló,	Könyvelő	és	Tanácsadó	Kft. 004152 Szabolcs-Szatmár-Bereg 2013.	07.	09.
KAT	Könyvszakértő,	Adószakértő,	Tanácsadó	Zrt. 004160 Budapest 2013.	07.	09.
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NP	Audit	Tanácsadó	Kft. 004155 Budapest 2013.	07.	09.
Rédei	Attiláné	Ev. 004153 Budapest 2013.	07.	09.
RRK	2002	Könyvvizsgáló	és	Szolgáltató	Bt. 004157 Tolna 2013.	07.	09.
SZÁM-REND	Pénzügyi	Tanácsadó	és	Szolgáltató	Bt. 004161 Bács-Kiskun 2013.	07.	09.
HADRIANUS	Számviteli	Szolgáltató	és	Tanácsadó	Kft. 004162 Pest 2013.	07.	30.
PA	AUDIT	Könyvvizsgáló	és	Tanácsadó	Kft. 004166 Borsod-Abaúj-Zemplén 2013.	07.	30.
PROGNÓZIS	'97	Pénzügyi	Tanácsadó	Kft. 004163 Vas 2013.	07.	30.
Tomcsányi	Erzsébet	Ilona	Ev. 004165 Pest 2013.	07.	30.
Dr.	Zagyva	Béla	Kozma	Ev. 004164 Heves 2013.	07.	30.

TájékozTaTás a MkVk FelVéTeli BizoTTsága álTal kiadoTT / VisszaVonT MinősíTésekről

A	Magyar	Könyvvizsgálói	Kamara	Felvételi	Bizottsága	-	figyelemmel	a	2007.	évi	LXXV.	törvény	50.	§-ában,	valamint	a	Minősítési	Szabályzat	II/A.	fejezetében	 
foglaltakra	-	az	alábbiakban	felsorolt	könyvvizsgáló	kamarai	tagok	és	könyvvizsgáló	cégek	kérelmének	helyt	adott,	és	részükre	minősítést	adott

Minősített kamarai tag  / könyvvizsgáló cég neve nyilvántartási szám Minősítés Minősítés száma Minősítés kelte
Czibulka	Ákos 005527 Befektetési	vállalkozási EBV005527 2013.	07.	09
Sághy	Andrásné 001320 IFRS IFRS000087 2013.	07.	09
Keskenyné	Varga	Gyöngyi 002650 IFRS IFRS000086 2013.	07.	09
Mészáros	Balázs 005589 IFRS IFRS000091 2013.	07.	30
Hajbin	Tímea 005429 Költségvetési KM003006 2013.	07.	30
Kéri	Anna 000691 IFRS IFRS000088 2013.	07.	30
Garay	László 003682 IFRS IFRS000092 2013.	07.	30
UNIKONTO	Számvitelkutatási	Kft. 001724 IFRS IFRS000084 2013.	07.	09
UNIKONTO	Számvitelkutatási	Kft. 001724 Pénzügyi	intézményi T001724 2013.	07.	09
UNIKONTO	Számvitelkutatási	Kft. 001724 Költségvetési KM003003 2013.	07.	09
MOORE	STEPHENS	K-E-S	AUDIT	Könyvvizsgáló,	 
Könyvvezető	és	Adószakértő	Kft.

001587 Biztosítási TB001587 2013.	07.	09

GPS	KONTO	Könyvvizsgáló	és	Számviteli	Kft. 002179 Költségvetési KM003004 2013.	07.	09
SZÉLL	Könyvvizsgáló	és	Gazdasági	Tanácsadó	Kft. 000756 Pénzügyi	intézményi T000756 2013.	07.	09
Dr.	Tóthné	Szémán	Anna	Ev. 004148 Költségvetési KM003005 2013.	07.	09
SABIO	Pénzügyi	Tanácsadó	Kft. 002083 Biztosítási TB002083 2013.	07.	09
ESSEL	Audit	Könyvvizsgáló	Kft. 001109 Pénzügyi	intézményi T001109 2013.	07.	09
MOBILCONSULT	Könyvvizsgáló	és	Gazdasági	Tanácsadó	Kft. 001168 IFRS IFRS000085 2013.	07.	09
AUDIT	SOLUTIONS	Kft. 004132 Pénzügyi	intézményi T004132 2013.	07.	09
KÖNYV-PROFIT	Könyvvizsgáló	Kft. 000199 Pénzügyi	intézményi T000199 2013.	07.	30
PricewaterhouseCoopers	Könyvvizsgáló	Kft. 001464 IFRS IFRS000089 2013.	07.	30
PKF	Könyvvizsgáló	Kft. 000123 IFRS IFRS000090 2013.	07.	30

A	Magyar	Könyvvizsgálói	Kamara	Felvételi	Bizottsága	–	figyelemmel	a	2007.	évi	LXXV.	törvény	51.	§-ában,	valamint	a	Minősítési	Szabályzat	IV.	fejezetében	 
foglaltakra	–	az	alábbi	kamarai	tag	könyvvizsgálók	minősítését	kérelmükre	visszavonja

Minősített kamarai tag  / könyvvizsgáló cég neve nyilvántartási szám Minősítés Minősítés száma visszavonás kelte
BUDAEXPERT	Könyvszakértő	és	Adótanácsadó	Iroda	Bt. 000059 Pénzügyi	intézményi T-000059/99 2013.	07.	30
LABIRINTUS	Könyvvizsgáló	és	Vagyonértékelő	Bt. 001091 Pénzügyi	intézményi T-001091/01 2013.	07.	30
TPA	HORWATH	CONTROL	Könyvvizsgáló	Kft. 001009 Pénzügyi	intézményi T-001009/98 2013.	07.	30
„KÖRÖS-LAND”	Számviteli	Szolgáltató	és	Kft. 001138 Pénzügyi	intézményi T-001138/96 2013.	07.	30
PV	AUDIT	Könyvvizsgáló	Kft. 000661 Pénzügyi	intézményi T-000661/99 2013.	07.	30
KÓGENS	Könyvvizsgáló	és	Adótanácsadó	Kft. 000826 Pénzügyi	intézményi T-000826/98 2013.	07.	30
HAVAS	AUDIT	Könyvvizsgáló	Kft. 001581 Pénzügyi	intézményi T-001581/2000 2013.	07.	30
WEST	AUDITORS	INTERNATIONAL	Könyvvizsgáló	 
és	Gazdasági	Tanácsadó	Kft.

000733 Befektetési	vállalkozási TBV000733 2013.	07.	30

M.&	SILVER	Könyvvizsgáló	és	Tanácsadó	Kft. 000215 Pénztári TPT000215 2013.	07.	30
Tóth	Ferenc	Ev. 002947 Költségvetési KM002527 2013.	07.	09
Bagi	Tibor	Ev. 003302 Költségvetési KM002670 2013.	07.	09
Kocsisné	Nagy	Krisztina	Ev. 003625 Költségvetési KM002810 2013.	07.	09
Dr.	Benkó	Istvánné	Ev. 003658 Költségvetési KM002824 2013.	07.	09
Ádász	István	Ev. 003695 Pénzügyi	intézményi T003695 2013.	07.	09
Dr.	Bődy	Zoltán	Ev. 003745 Pénzügyi	intézményi T003745 2013.	07.	09
Bacsa	Éva	Ev. 003845 Pénzügyi	intézményi T003845 2013.	07.	09
Krajcsné	Dezsőfi	Katalin	Ev. 003905 Pénzügyi	intézményi T003905 2013.	07.	09
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 pályázatok

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a 
könyvvizsgálói tevékenységről, valamint 
a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 
2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban 
Kkt.) 87. §-ának (1) bekezdése értelmében 
az okleveles könyvvizsgálói képzésben 
oktatási tevékenységet pályázat útján 
megszerzett engedéllyel arra feljogosított 
ún. minősített oktató végezhet. A Kamara 
Oktatási bizottsága az okleveles könyv-
vizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzat 
41. pontjára figyelemmel a minősített ok-
tatói engedélyt a pályázatban kért modul-
ra vagy modulokra 5 évre adja meg. E ren-
delkezések alapján az Oktatási bizottság 

az egyes modulok vonatkozásában eddigi 
gyakorlata szerint 5 évente írt ki pályáza-
tot a minősített oktatói cím elnyerésére.

A minősített oktatói névjegyzékbe tör-
ténő bekerülés megkönnyítése és a pá-
lyázati rendszer új követelményeknek 
való megfeleltetése érdekében az Oktatá-
si bizottság eddigi gyakorlatát felülvizs-
gálva úgy döntött, hogy minden évben 
pályázati lehetőséget biztosít az okleve-
les könyvvizsgálói képzésben minősített 
oktatói cím elnyerésére valamennyi mo-
dul tekintetében. 

Az új pályázatok nem érintik a koráb-
bi pályázatok alapján megadott engedé-

lyeket, azok a kiállításuktól számított  
5 évig érvényesek.

Az új pályázati rendszer a 2014. évtől 
lép életbe, ezt követően – pályázati fel-
hívás alapján – minden év április 30-ig 
kell az egyes modulok vonatkozásában a 
pályázatokat benyújtani.

A 2013. szeptemberében közzétett pá-
lyázatok sem érintik a korábbi engedé-
lyek érvényességét. A pályázatok kiírását 
a megváltozó követelmények oktatásá-
nak biztosítása tette szükségessé.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara
Oktatási bizottság

FelHÍvás
a magyar Könyvvizsgálói Kamara oktatási bizottsága a „minősÍtett oKtató” cím elnyerésének  
gyakorlatáról az alábbi tájékoztatást nyújtja

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, 
a könyvvizsgálói tevékenységről, vala-
mint a könyvvizsgálói közfelügyeletről 
szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továb-
biakban Kkt.) 87. §-ának (1) bekezdése 
értelmében az okleveles könyvvizsgá-
lói képzésben oktatási tevékenységet 
pályázat útján megszerzett engedéllyel 
arra feljogosított ún. minősített oktató 
végezhet. 

A Kamara Oktatási bizottsága az idé-
zett rendelkezésre, valamint az okleve-
les könyvvizsgálói szakképzési és vizs-
gaszabályzat E) fejezetének 37. pontjára 
tekintettel pályázatot ír ki az okleveles 
könyvvizsgálói képzésben minősített 
oktató cím elnyerésére. 

Pályázni csak magánszemélyként, a 
Kamaránál beszerezhető, illetve a hon-

lapról (www.mkvk.hu) letölthető adatla-
pon lehet. 

A	PÁLYÁZATOK	BEÉRKEZÉSI	HATÁRIDEJE:	
2013. október 10. napja.

A	 MINŐSíTETT	 OKTATÓI	 JOGOSULTSÁG	 MEG-
SZERZÉSÉNEK	FELTÉTELEI:
•  az állam által elismert főiskolai vagy 

egyetemi oklevél, illetve többfokozatú 
képzés esetén az alapképzésben vagy 
mesterképzésben szerzett fokozat,

•  a megpályázott tantárgy tekintetében 
a kérelem beadása évét megelőző 10 
évben legalább 5 éves felsőoktatási in-
tézményben és/vagy okleveles könyv-
vizsgálói, és/vagy mérlegképes köny-
velői, okleveles adószakértői képzésben 
végzett rendszeres oktatói tevékenység.

A	PÁLYÁZÓNAK	A	PÁLYÁZATHOZ	MELLÉKELNIE	
KELL:
•  pályázati adatlapot,
•  rendszeres oktatói tevékenységre vo-

natkozó igazolást, melyet az oktatási 
intézményeknek kell kiállítani,

•  a kapcsolódó 5 legfontosabb publiká-
ció címét is tartalmazó szakmai ön-
életrajzot,

•  könyvvizsgálói oklevél másolatát, 
a könyvvizsgálói képesítéssel nem 
rendelkező pályázók a legmagasabb 
iskolai végzettséget igazoló oklevél 
másolatát kötelesek csatolni,

•  igazgatási szolgáltatási díj befizetését 
igazoló banki bizonylatot.
A Kkt. 5. §-ának j) pontja értelmében 

jelen pályázat elbírálása kamarai ható-
sági eljárás. A hatósági eljárásért a Ma-

Pályázati FelHÍvás
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara pályázatot hirdet okleveles könyvvizsgálói képzésben  

a száMviteli inforMációs rendszereK Modulhoz, valamint a száMvitel és eleMzés Modulhoz  
(számvitel nemzetközi szabályozása részmodul) kapcsolódó „minősített oktató” cím elnyerésére
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 pályázatok

Az Okleveles Könyvvizsgálókat Képesí-
tő Testület az okleveles könyvvizsgálói 
szakképzési és vizsgaszabályzat I) feje-
zetének 73. pontjára tekintettel pályáza-
tot ír ki az okleveles könyvvizsgálói kép-
zésben vizsgáztatói feladatok ellátására. 

Pályázni csak magánszemélyként, a 
Kamaránál beszerezhető, illetve a hon-
lapról (www.mkvk.hu) letölthető adatla-
pon lehet. A pályázati adatlaphoz csa-
tolni kell a pályázó szakmai önéletrajzát. 

A	PÁLYÁZATOK	BEÉRKEZÉSI	HATÁRIDEJE: 
2013. október 10. napja.

A	VIZSGÁZTATÓI	FELADATOK	ELLÁTÁSÁNAK	
FELTÉTELEI:
A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, 
a könyvvizsgálói tevékenységről, vala-
mint a könyvvizsgálói közfelügyeletről 
szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továb-
biakban: Kkt.) 142. §-ának (2) bekezdése 
értelmében a vizsgabizottság vizsgáztató 
tagja olyan szakember lehet, aki a vizsga 

tárgyában megfelelő elméleti tudással és 
gyakorlati (oktatási és vizsgáztatási) ta-
pasztalatokkal rendelkezik. 

Az okleveles könyvvizsgálói szak-
képzési és vizsgaszabályzat I) fejezeté-
nek 73. pontja szerint – figyelemmel a 
Kkt. 94. §-ának (2) bekezdése is – a vizs-
gabizottság vizsgáztató tagjának csak 
minősített oktató kérhető fel.

A vizsgáztatók kinevezése 5 évre szól.
A pályázatokat az Okleveles Könyvvizs-

gálókat Képesítő Testület a pályázati ha-
táridő lejártát követő 30 napon belül bírálja 
el. Az elfogadott pályázóknak az okleveles 
könyvvizsgálói képzés vizsgáztatói név-
jegyzékébe történő felvételéhez a kama-
ra elnökségének jóváhagyása szükséges, 
amely a számviteli szabályozásért felelős 
miniszter egyetértésével válik hatályossá. 
A kinevezett vizsgáztatók száma tantár-
gyanként nem haladhatja meg a 20 főt.

A pályázat elbírálásának eredményét a 
Kamara Főtitkári hivatala közli a pályá-
zókkal és a vizsgáztatói névjegyzéket – 

az elnökségi, valamint miniszteri jóváha-
gyást követően – a Kamara honlapján és 
a kamara lapjában (Könyvvizsgálók lap-
ja) közzéteszi. A vizsgáztatók nyilvántar-
tását a Kamara Főtitkári hivatala vezeti. 

A	PÁLYÁZATOKAT	A	KÖVETKEZŐ	CíMRE	KÉRJÜK	
BENYúJTANI:	Magyar Könyvvizsgálói Ka-
mara Főtitkári hivatala, 1373 Budapest 
5, Pf. 587.

A	PÁLYÁZATTAL	KAPCSOLATBAN	 INFORMÁCIÓ	
KÉRHETŐ: a Főtitkári hivatal munkatársá-
tól, Máté Annától, telefonszám: 473-45-00, 
473-45-41.

FIGYELEM! Jelen pályázat nem érinti a 
korábbi pályázatok alapján megadott 
engedélyeket, azok a kiállításuktól 
számított 5 évig érvényesek!

Budapest, 2013. szeptember 13.

Okleveles Könyvvizsgálókat  
Képesítő Testület

Pályázati FelHÍvás
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara pályázatot hirdet okleveles könyvvizsgálói képzésben  

a száMvitel inforMációs rendszereK Modulhoz, valamint a száMvitel és eleMzés Modulhoz  
(számvitel nemzetközi szabályozása részmodul) kapcsolódó vizsgáztatói feladatok ellátására

gyar Könyvvizsgálói Kamara számlájá-
ra (12010855-01283148-00100002) igaz-
gatási szolgáltatási díjat kell fizetni. 
Az igazgatási szolgáltatási díj összege 
25 000 Ft.

A pályázatokat a Kamara Oktatási 
bizottsága a pályázati határidő lejár-
tát követő 30 napon belül bírálja el és 
a minősített oktatói engedélyt a pá-
lyázatban kért modulra vagy modu-
lokra 5 évre adja meg. Minősített ok-
tatói engedéllyel rendelkező oktató 
legfeljebb három szakképző helynek 
lehet rendszeres oktatója.

A pályázat elbírálásának eredmé-

nyét az Oktatási bizottság a Kamara 
Főtitkári hivatala útján közli a pályá-
zókkal, és egyidejűleg a minősített 
oktatók névjegyzékét a Kamara hon-
lapján és a kamara lapjában (Könyv-
vizsgálók lapja) közzéteszi. A minősí-
tett oktatók nyilvántartását a Kamara 
Főtitkári hivatala vezeti.

A	PÁLYÁZATOKAT	A	KÖVETKEZŐ	CíMRE	KÉRJÜK	
BENYúJTANI: 
Magyar Könyvvizsgálói Kamara  
Főtitkári hivatala, 
1373 Budapest 5, Pf. 587.

A	PÁLYÁZATTAL	KAPCSOLATBAN	 INFORMÁCIÓ	
KÉRHETŐ:	
a Főtitkári hivatal munkatársától, Máté 
Annától, telefonszám: 
473-45-00, 473-45-41.

FIGYELEM!
Jelen pályázat nem érinti a korábbi 
pályázatok alapján megadott engedé-
lyeket, azok a kiállításuktól számított 
5 évig érvényesek!

Budapest, 2013. szeptember 13.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara
Oktatási bizottság
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KöNYVVIZSGÁLÓ CÉGEK  
ENGEdÉLYE öSSZEVONÁSKOR
Házastársi vagyonközösség megosztását 
követően a „megmaradt cégcsoporton” be-
lüli egyszerűsítés, profiltisztítás keretében 
a könyvvizsgáló cég is összevonásra kerül 
más társasággal úgy, hogy a könyvvizs-
gálói tevékenység, illetve az azon belül en-
gedélyezett tevékenységek maradnak meg. 
A tulajdonosi-, vezető tisztségviselői fel-
tételek kamarai törvényben rögzítetteknek 
történő megfeleltetése szintén biztosított.
Kérdésként merül fel a könyvvizsgáló cég 
engedélyének a sorsa az esetleges átala-
kulás következményeként! A kamarai tv. 
41. § (1) d. pontja szerint a cég megszű-

nésével a könyvvizsgálói engedély megszű-
nik. Ugyanezt tartalmazza az alapszabály 
is, „A kamarai cég engedélyének megszű-
nése” c. fejezetben. A kérdés az, hogy jól 
értelmezem-e a hivatkozott szabályozást a 
könyvvizsgáló cég átalakulása tekintetében 
akkor, ha a fentiek alapján, kizárólag akkor 
nem kerül kamarai törlésre az átalakulás 
során a könyvvizsgáló cég, ha:
•  beolvadás esetén „őbele” olvad(nak) bár-

milyen más társaság(ok), az átalakulás 
általános szabályai szerint,(összeolvadás 
szóba sem kerülhet!)

•  ki(szét)válás esetén kizárólag, ha 
„őbelőle”válik(válnak)ki más társaság(ok).

Azaz, akár jogutódlással, akár jogutódlás 

nélkül történő megszűnés következik be 
az átalakulás során (cégbírósági törlés), a 
kamarai nyilvántartásból a könyvvizsgáló 
társaság törlésre kerül bármelyik (mind-
két) esetben? 

Jól értelmezi a könyvvizsgáló társasá-
gok nyilvántartására vonatkozó szabá-
lyokat. Átalakulás esetén csak a „befo-
gadó”, kiválás esetén pedig a „maradó” 
társaság könyvvizsgálói jogosultsága 
marad meg, ha a Kkv-ban rögzített 
egyéb feltételek nem változnak.

A cégjegyzékből törölt társaság 
esetében új felvételi eljárás lefolyta-
tására van szükség.  ■

a Könyvvizsgáló KéRdez,  
a KonzUltáCiós szolgálat válaszol
az alábbiakban a konzultációs szolgálathoz beérkezett érdekesebb, szakmailag fontos kérdése-
ket tesszük közzé. Felhívjuk figyelmüket, hogy a Konzultációs szolgálat szakértőjének szakmai 
véleménye a jelenlegi jogszabályok alapján jóhiszeműen kialakított kollégák közti szakmai véle-
ménycserének és álláspontnak tekinthető, nem tükrözi a kamara hivatalos véleményét. továbbra 
is várjuk kérdéseiket, melyeket kizárólag a honlapon keresztül az erre rendszeresített űrlapon 
(annak minden pontját kitöltve) tehetnek fel.

dR. baRtóK nagy andRás életműdÍj átadása

Idén nyolcadik alkalommal került sor a  
Dr. Bartók Nagy András tiszteletére ala-
pított életműdíj átadására, melynek célja 
elismerni egy-egy kiváló, köztisztelet-
nek örvendő kollegánk munkásságát, 
szakmai, közéleti, társadalmi tevékeny-
ségét, szakmánk hírnevének gyarapítá-
sához való hozzájárulását. A Díjazó Tes-
tület egyhangúlag úgy döntött, hogy a 
díjat idén Dr. Sugár Dezsőnek, a Magyar 
Könyvvizsgálói Kamara volt elnökének,  
a posztumusz díjat pedig Dr. Bosnyák  
Jánosnak, a Budapesti Corvinus Egyetem 
volt rektorhelyettesének ítéli oda.


