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A 2005. ÉVRE SZÓLÓ ADATLAPOK FELDOLGOZÁSA 

Elemzés a könyvvizsgálatról
és a könyvvizsgálati piacról 

1. A könyvvizsgálói piac alakulása
A 2005. évben a könyvvizsgáló társasá-

gok és az egyéni könyvvizsgálók által el-
ért összes árbevétel 8,52%-kal nőtt a 2004. 
évhez képest, amely mintegy 5,15 milliárd 
forintos árbevétel-növekedést jelent. Ugyan-
ezen növekedési ütem az előző időszakban 
(2003-ról 2004-re) 10,17%-os volt, ami azt jel-
zi, hogy a piacbővülés kisebb mértékben, de 
folytatódott. A társaságok 9,26%-kal, míg az 
aktív tagok 4,63%-kal növelték forgalmukat 
(lásd az I. táblázatot).

Az ábrákból kitűnik, hogy természetes sze-
mély tagjaink árbevételnövekedése miatt a tár-
saságok piaci részesedése az elmúlt két évben 
2 százalékponttal csökkent, majd lényegében 
változatlan maradt..

Megjegyzést érdemel, hogy az adatok nem-
csak a könyvvizsgálatból származó, hanem a 
mérlegbeszámolókban, illetve bevallásokban 
szereplő összes árbevételt tartalmazzák.
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Társaságok Tagok
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A Magyar Könyvvizsgálói Kamara ebben az évben is elkészítette 
elemzését a könyvvizsgáló társaságok és a tagok által kitöltött 

adatlapok alapján.

   ÁRBEVÉTEL (E Ft-ban)
 2003 2004 2005 VÁLT. 2004-HEZ VÁLT. 2005-HÖZ
Társaságok 47 107 293 50 790 161 55 495 594 4 705 433 109,26%
Tagok 7 758 943  9 655 308 10 102 229 446 921     104,63%
Összesen: 54 866 236 60 445 469 65 597 823 5 152 354 108,52%

I. táblázat

(Folytatás az 2. oldalon.)

Társaságok Tagok

Társaságok Tagok

A 2006. évi 
kötelező szakmai 
továbbképzés 
A kötelező oktatási program 
2006. évi végrehajtását az 
MKVK Oktatási Bizottsága a 
helyi szervezetekkel közösen, 
az előző évekhez hasonlóan 
irányítja.

A minőség-ellenőrzési 
adatszolgáltatás 
értékelése 
Ismertetjük az egyéni könyv-
vizsgálók és könyvvizsgáló 
társaságok adatszolgáltatása 
alapján a minőség-ellenőrzési 
bizottság által készített 2005. 
évi statisztikai elemzést.

A FEE Tanácsának 
ülése
A FEE legutóbbi, negyedéves 
tanácsülésének napirendi 
pontjairól számolunk be.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az MKVK két pályázati felhívást 
tesz közzé, a Támogatások 
könyvvizsgálatának módszertani 
útmutatója, valamint a Keres-
kedelmi vállalkozások könyv-
vizsgálatának módszertani 
füzete elkészítésére. 7–8
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2. A társaságok
2005-ben összesen 55,5 milliárd forint nettó 

árbevételt értek el a társaságok (1869 társaság 
adataival számolva), ami természetesen nem-
csak a választott könyvvizsgálatból származik 
(lásd az I. és a II. táblázatot).

Az elmúlt éveknek megfelelően továbbra 
is a Big four adja a könnyvizsgáló társaságok 
árbevételének zömét (2003-ban 44,9%, 2004-
ben 42,3%, 2005-ben 43,8%). 

A sávos árbevételt vizsgálva megállapítható, 
hogy a társaságok háromnegyede 4 és 30 
millió forint közötti forgalmat produkál, 
amely összesen a szektor árbevételének 
csupán egyharmada, míg a felső 1,3% (25 
társaság) 50%-ot meghaladó piaci részesedést 
mondhat magáénak.

A könyvvizsgáló társaságok 16,2%-a, 303  
társaság árbevétele nem haladta meg a
4 millió forintot (lásd a III. táblázatot).

A könyvvizsgálók és könyvvizsgáló társa-
ságok 2005. évi adatszolgáltatásainak 96%-
os feldolgozása alapján a kiadott jelentések 
díjösszege a következők szerint alakult (lásd 
a IV. táblázatot).

3. Az egyszerűsített vállalkozói adó 
(eva) hatása

Az adatszolgáltatást nyújtó társaság kö-
zül 852 társaságot tartunk nyilván evás
társaságként, amely az összes társaság
45,6%-a. A számuk a tavalyi évhez képest 
85-tel növekedett, 2003-hez képest (260 db) 
pedig több mint megháromszorozódott (lásd 
az V. táblázatot).

2004-ben az egyszerűsített vállalkozói adó 
határát 15-ről 25 millió forintra emelték, 
amely intézkedéssel azonban érdemben nem 
növekedett ezen adózási formát választó tár-
saságok köre. 

4. A könyvvizsgálatra kötelezett
társaságok

A rendelkezésünkre álló adatbázis alapján 
azt is megvizsgáltuk, hogy a könyvvizsgálatra 
kötelezett (50 millió forint feletti árbevételű) 
vállalkozások száma hogyan helyezkedik el a 
kiválasztott árbevételi tartományokban  (lásd 
a VI. táblázatot).

Figyelemre méltó, hogy a könyvvizsgálatra 
kötelezett vállalkozások közel kétharmadának 
árbevétele nem haladja meg a 300 millió forin-
tot, több mint egyharmada pedig 100 millió 
forint alatti árbevételű.

5. Aktív tagjaink helyzete
A 3495 aktív könyvvizsgáló által benyúj-

tott kötelező adatszolgáltatás alapján az aktív 
tagok összesen 10,1 milliárd forint árbevételt 
értek el, ami több mint 0,5 milliárd forintos 
bevételnövekedést jelent. 

A tagok átlagosan 4,63%-os növekedést 
realizáltak.

Ebből:
• a legnagyobb árbevételt produkáló első 

25 könyvvizsgáló tagunk alig több mint 
3%-os árbevétel-növekedést ért el (az előző 
évben ez 19%-os volt),

• az árbevétellel rendelkező egyéni könyv-
vizsgálók több mint fele (54,2%) az ár-
bevétel tekintetében alulreprezentált, mivel 
együttesen is csupán az összes árbevétel 
19,7%-át érték el,

• ugyanezen réteg 37,4%-ának árbevétele 
nem haladja meg az évi 3 millió forin-
tot, 10 millió forintot meghaladó árbe-
vétele 21%-ának van, amely 335 főt jelent 
(2004-ben 19%-ának, 309 főnek).

A könyvvizsgálók közül 1870-en, az összes 
aktív tag több mint fele, 54,8%-a jelzett 0 fo-
rint árbevételt. 

(Folytatás az 1. oldalról.)

ÁRBEVÉTELI SÁVJA (Ft) SZÁMA ÁRBEVÉTELE (E Ft)
0–0 76 –
1–1 000 000 36 16 845
1 000 001–4 000 000 191     516 343
4 000 001–10 000 000 473     3 322 444
10 000 001–30 000 000 925     16 171 364
30 000 001–100 000 000 141     6 625 179
100 000 001–300 000 000 21 3 281 569
300 000 001–1 000 000 000 2     1 244 180
1 000 000 001–2 000 000 000  – –
2 000 000 001–3 000 000 000 1 2 715 345
3 000 000 001–4 000 000 000  – –
4 000 000 001–5 000 000 000 1     4 026 544
5 000 000 001– 2     17 575 781
Összesen: 1 869 55 495 594   

III. táblázat                                               Társaságok

ÁRBEVÉTELI A KÖNYVVIZSGÁLATRA KÖTELEZETT
ÉRTÉKHATÁ- VÁLLALK. SZÁMA SZÁZALÉKOS
ROK (M Ft) (db) ARÁNYA (%)
  50−100 18 534 35,91
100−200 13 423 26,00
200−300 5 599 10,85
300−500 5 225 10,12
500−700 2 322 4,50
700−1000 1 889 3,66
1000− 4 626 8,96
Összesen:   51 618 100,00

VI. táblázat     2004. évi adatok           

EVA ALÁ TARTOZÓ CÉGEK
 SZÁMA ÁRBEVÉTELE
   (E Ft-ban)
2005-ben 767 8 702 579
2006-ban 852 10 664 578

V. táblázat             

   ÁRBEVÉTEL
    MEGOSZL. MEGOSZL.
TÁRSASÁG 2003 2004 2005 2004 2005
A Big four össz. 21 142 440 21 489 660 24 317 669 42,31% 43,82%
Összes társ: 47 107 293 50 790 161 55 495 594 100,00% 100,00%

II. táblázat             Társaságok összes árbevételének alakulása

MEGNEVEZÉS KÖNYVVIZSGÁLÓI ALÁÍRÓ KÖNYVVIZS- KÖNYVVIZSGÁLÓ JELEN-
 DÍJBEVÉTEL (E FT) GÁLÓK SZÁMA* (Fő) TÉSEK SZÁMA (db)
Egyéni könyvvizsgálók  5 308 670 1 543 16 549
Társaságok 31 194 104 2 213 35 372
Összesen: 36 502 774 3 756 51 921
*Tartalmazza azokat a könyvvizsgálókat is, akik egyéniként is és társaságban is aláírnak.

IV. táblázat Kizárólag könyvvizsgálatból származó árbevétel, 2005
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Részletesen megvizsgálva a helyzetet, meg-
állapítható, hogy 527 fő könyvvizsgáló társa-
ságnál munkaviszonyban dolgozik, 820-an tagi 
jogviszonnyal és 342 személy több funkcióval 
bír, így jövedelmük – valószínűleg – több for-
rásból származik.

A legtöbb árbevételt − az összes árbevétel 
mintegy 37,7%-át − a 46 és 55 év közötti könyv-
vizsgálók érték el. A 46−65 év közötti korosztály 
a létszám 60%-át teszi ki és a teljes árbevétel 
66%-át realizálta. A könyvvizsgálók 13,7%-a 65 
év feletti és 9%-a 70 évesnél idősebb. 

6. Szüneteltető tagok
2006. július 28-án 2304 fő szüneteltető 

tagot tartottunk nyilván. Ez évben sem kellett 
adatlapot kitölteniük a szüneteltető státuszú 
könyvvizsgálóknak. 

7. Összegzés
• A 2006. évben a Magyar Könyvvizsgálói Ka-

marához – hasonlóan 2005-höz – kizárólag 
a könyvvizsgáló társaságoknak és az aktív 
könyvvizsgálóknak kellett adatszolgáltatást 
benyújtaniuk.

  A beérkezett adatokból megállapítható, hogy 
a könyvvizsgálói piacon 2005-ben az előző 
évhez képest szerényebb mértékben, de nö-
vekedtek a tagok és a társaságok árbevételei, 
mely pozitívan hatott az ebből származtatott 
tagdíj és hozzájárulási díj mértékére is. 

• Elmondható, hogy az úgynevezett evahatás 
nem számottevő, az árbevételi határ 25 millió 
forintra való növelése ellenére sem. 

• Tagjaink fizetési fegyelme, adatszolgáltatása 
az előző évekhez képest javult, kifogással ke-
vesebben éltek.

T R A U T M A N N  J Á N O S N É ,

az MKVK ügyvezető igazgató ja

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA

Megjelenik: havonta
Felelős kiadó: Trautmann Jánosné ügyvezető igazgató

Felelős szerkesztő: Nagy Ildikó
A szerkesztőség címe: 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.

Levelezési cím: 1373 Budapest, 5., Pf. 587
Telefon: 473-4500 • Fax: 473-4510  • E-mail: mkvk@mkvk.hu • Internet: www.mkvk.hu

Nyomás: Prospektkop Bt. •Telefon: 308-1064

■ Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci Tagozatának vezetősége 2006. május 31-én és július 12-én tartotta 
soron következő üléseit. 

A vezetőség elfogadta, hogy a tagozat munkáját támogató szakértői csoportba az MNB részéről 
Kiss Krisztina és Szombati Ildikó, a bankszövetség részéről Ecseri György és Batka Anna kerüljön dele-
gálásra. A jelöltek a kamara elnökével és a tagozat elnökével közösen írt felkérő levelet kaptak. A 
PSZÁF és a PM jelöltjeit még várjuk. 

Megkezdődött az egyeztetés a PSZÁF számára készítendő könyvvizsgálói különjelentés tematikájában, 
amelynek lényege, hogy a jelenlegi PM rendeleti szabályozást egy ajánlás váltja fel, melyet a PSZÁF 
és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara közösen dolgoz ki. Az ajánlás egyeztetése elkezdődött. 

Döntés született arról, hogy a 2006-os évben a kötelező kamarai oktatásba kreditponttal beszá-
mító 2 napot a tagozati tagok számára ingyenes tagozati szakmai rendezvénnyel kell feltölteni. Az 
előzetes elképzelések szerint három alkalommal rendez az idén a tagozat rendezvényt: október, no-
vember és december elején. A témák kiválasztásánál az e-mail címmel rendelkező tagokat a vezető-
ség megkérdezi. 

Az egyik szakmai napot tagozati taggyűléssel egybekötve kívánjuk megszervezni. 
A tagozat szintén részt fog venni a kamarában alakuló könyvvizsgálói konzultációs szolgálatban 

is. Ez ténylegesen a tagozat szakmai tanácsadási, felvilágosítási tevékenységében nem fog változást 
jelenteni, a beérkezett szakmai kérdéseket továbbra is az elnök koordinálásban a vezetőség és a szak-
értők válaszolják meg. 

 AG Ó C S  G Á B O R ,  a pénz-  és tőkepiaci  tagozat  e lnöke

A ptt vezetőségi üléseiről

■ A FEE június 21-én tartotta szokásos, ne-
gyedéves tanácsülését.

Az elnök, David Devlin tájékoztatott tanácsko-
zásairól: az amerikai tőzsdefelügyelettel (SEC) 
folytatott tárgyalásán a belső kontrollokról volt 
szó, az USA-ban a Sarbanes-Oxley (SOX) által 
előírt vezetői jelentés volt a téma, tekintettel 
arra, hogy azt az amerikai tőzsdén lévő európai 
cégek vezetőinek is teljesítenie kell. Mr. Olson 
személyében 5 évre új vezetője van a SOX-tör-
vény által létrehozott PCAOB-nak. 

A főtitkár, Henry Olivier beszámolt a FEE 
különböző bizottságainak elmúlt negyedéves 
munkájáról. Tájékoztatást adott a 8-as irány-
elv implementálására alakított bizottság eddigi 
tevékenységéről. 

Társasági jog és a vállalatirányítás

A FEE tanácsülései egyre gyakrabban fog-
lalkoznak a vállalatirányítással. A mostani 
ülésen Pierre Delsaux, a belső piaci igazgatóság 
igazgatója adott tájékoztatást a 2003. május 
21-én elfogadott akcióterv végrehajtásáról. Az 
akcióterv célja az üzleti versenyképesség és ha-
tékonyság növelése az unióban, a részvényesi 
jogok erősítése, a kisebbségi jogok védelme. 
Mindehhez a jogi és nem jogi intézkedések 
sorozatára van szükség. 

Könyvvizsgálat

Első helyen a 8-as irányelv végrehajtásának 
helyzete szerepelt. Az irányelv publikálását 
követően az egyik fő kérdés a nemzetközi 
könyvvizsgálati standardok (ISA) befogadá-
sa és általános alkalmazása. Mivel sokak vé-
leménye szerint az IFRS-ek nem alkalmasak 
a kisvállalkozások beszámoltatására, felerő-
södtek azok a nézetek, hogy az ISA-k mellett 
esetleg egyszerűsített standardcsomag kellene 
a kisebbeknek. A FEE véleménye a kérdésben 
egyértelmű: a két standardcsomag eltérő cél-
lal született. 

Közgyűlés előkészítése

A FEE kétévente megrendezendő közgyűlése 
ez év december 7-én lesz. Fő téma a költség-
vetés elfogadása és az új elnök megválasztása 
lesz. Új jelentkezők vannak FEE-tagságra: a 
török szervezet (TÜRMOB) levelező tagság-
ra, a finn HTM-szervezet teljes jogú tagságra 
aspirál. Megérkezett a román könyvvizsgálók 
szervezete, a CFAR kérelme is. 

F E K E T E  I M R É N É ,

az MKVK szakmai  a le lnöke

a FEE tanácsának
üléséről

Úti beszámoló

Az elért árbevétel kor szerinti
megoszlása (az összes, adatlapot beküldött aktív 

könyvvizsgálóra vetítve)

KORA LÉT- – EBBŐL 0  ÁRBEV. 
 SZÁMA FT-OS ÁRBEV. (M Ft)
70 év felett 312 60 1 004
66–70 168 55 488
56–65 839 400     2 864
46–55 1 277 741     3 805
36–45 731 486     1 728
35 év alatt 168 128     213
Összesen: 3 495 1 870     10 102
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■ A szakmai továbbképzésben részt vevő ok-
tatók felkészítése 2006. augusztus 28−29-én 
megtörtént. A kötelező oktatási program 
2006. évi végrehajtását az MKVK Oktatási 
Bizottsága a helyi szervezetekkel közösen, az 
előző évekhez hasonlóan, a Szakmai tovább-
képzési szabályzat alapján irányítja azzal, hogy 
az ellenőrzés elsősorban a helyi szerveze-
tek feladata.

Az 1–2. nap szervezési,

lebonyolítási feladatai

A helyi szervezetek az általuk – helyi sajá-
tosságot figyelembe véve – összeállított ütem-
tervet 2006. szeptember 20-ig megküldik az 
oktatási bizottság munkatársának. Az ütemterv 
pontosan tartalmazza az oktatás helyszíneit, 
időpontjait, a résztvevők számát, az oktatók 
személyét. A továbbképzések kezdő időpontja 
a 2006. október 9-ével kezdődő hét lehet.

A helyi szervezet – az oktatási bizottság 
javaslatának figyelembevételével – tanfolya-
monként egy vagy több oktatót kér fel. Az 
oktatók egymás között közvetlenül állapod-
hatnak meg a feladat megosztásáról.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a megtartott 
képzéseken naponta JELENLÉTI ÍV aláírásával 
kell igazolni a részvételt, amelyet az oktatók 
minden nap aláírnak. A tanfolyam végével a 
jelenléti ívet a szervezetek elküldik az oktatási 
bizottság munkatársának. A pontos és naprakész 
feldolgozás érdekében kérjük, hogy a jelenléti ívet 
lehetőség szerint egy-egy tanfolyam befejezé-
sét követően küldjék el és ne a tanfolyamok vég-
leges befejezésekor.

A tanfolyamokról az azon részt vevő hall-

gatók ÉRTÉKELŐ LAP-ot állítanak ki. Az 
értékelő lapokat a helyi szervezetek összesí-
tik és feldolgozás után megküldik az oktatási 
bizottságnak.

A tanfolyam elvégzése után a hallgatók 
IGAZOLÁS-t kapnak az első két nap tel-
jesítéséről. Az a tag, aki a tanfolyami kép-
zést megkezdte, de 50 százaléknál kevesebbet 
volt jelen, igazolást a tanfolyam elvégzéséről 
nem kaphat. Ha a továbbképzésen részt ve-
vő tag megszakítja – valamely ok miatt − a 
továbbképzésben való részvételét, akkor azt 
egy másik tanfolyamon térítésmentesen 
befejezheti.

Ha a tag a továbbképzésének időpontjában 
nem tud részt venni az oktatáson – amennyi-
ben erre lehetőség van – kérheti új időpontra 
történő beosztását, esetleg más helyi szerve-
zet lebonyolításában is.

Azoknak a könyvvizsgálóknak, akik − a 
helyi szervezetüknél, illetve más szervezetnél 
sem – valamely oknál fogva nem tudtak a kö-
telező továbbképzésen rész venni, az oktatá-
si bizottság a következő év elején körülbelül 
2007. március hónap folyamán egy központi-
lag megszervezett tanfolyam keretén belül 
biztosítja az oktatás pótlását.

Az oktatási anyagot a helyi szervezeteknek 
az Oktatási Központ Kft. szállítja az oktatás 
helyszíneire.

Az oktatási bizottság továbbra is indokolt-
nak tartja, hogy az oktatás első két napját 
hozzávetőleg 50 fős csoportban szervezzék 
meg a helyi szervezetek, ez esetben lehet biz-
tosítani a csoport tagjainak aktív közreműkö-
dését, valamint így nyílik lehetőség a takaré-
kos gazdálkodásra.

A kamara oktatási bizottsága a továbbképzé-

sek szervezését, lebonyolítását az általa meg-
bízott személlyel ellenőrzi. Az ellenőrzések 
szúrópróbaszerűen történnek. A tapasztala-
tokról írásos jelentést kell készíteni, amelynek
1 példányát a helyi szervezet vezetője, 1 pél-
dányát az oktatási bizottság kapja meg. Az el-
lenőrzéssel kapcsolatosan felmerülő költséget 
a kamara központja fedezi.

A 3−4. nap kezelése

A harmadik, negyedik nap keretében 8 kreditet 
kell teljesíteni. 1 kredit 1 oktatási blokkot, 
(2x45 perces) előadást jelent. Kreditet adó 
előadást, oktatást a kamara helyi szerveze-
te, tagozata, bizottsága, központja (konfe-
renciák), illetve az Oktatási Központ Kft., 
illetve az elfogadott oktatással foglalkozó 
szervezetek szervezhetnek. 

A szakmai napokon tartott előadások – az 
időtartamtól függően – általában 1 kreditet 
vagy az időtartam arányában ennek (mara-
dék nélküli) többszörösét jelentik. Az egy-
napos, vagy hosszabb képzések, konferenciák
4 kreditet érnek. Amennyiben nem egyértel-
mű a kreditérték meghatározása, akkor erről az 
oktatási bizottság dönt. A kredit naptári évre 
vonatkozik, más időszakra nem vihető át.

A képzést szervező a megszerzett kreditről 
– jelenléti ív alapján – könyvvizsgáló részére iga-
zolást állít ki (név, helyi szervezet, tagszám, 
a képzés dátuma, kredit); a kiadott igazolások-
ról képzésenként összesítő listát (a képzés 
dátuma, kreditszáma, résztvevők felsorolása) 
küld meg az oktatási bizottságnak.

Az igazolások (kreditek) összegyűjtéséért a 
kamarai tag a felelős. Az igazolásokat a ka-
marai tag a következő év január 15-ig eljuttatja 
a helyi szervezethez.

A helyi szervezet – a kötelező továbbképzés 
első két napjáról kiadott igazolást is figyelembe 
véve – január 31-ig összeállítja a szükséges 
– összesen 12 – kreditet meg nem szerző 
tagok listáját, és azt a korábbi gyakorlat sze-
rint megküldi az oktatási bizottságnak. 

Az oktatási bizottság a kreditszám teljesí-
tését a szervező nyilvántartásai alapján el-
lenőrizheti.

Az előadások, képzések tervezett témáit, 
előadóit, helyszíneit és időpontjait a szerve-
zők legalább egy hónappal korábban eljut-
tatják az oktatási bizottsághoz, ahol ezeket az 
átfedések csökkentése érdekében közzéteszik 
(honlap, Hírlevél, e-mail stb.)
 D R .  PÁ L  T I B O R ,  D R .  U J VÁ R I  G É Z A ,

 az MKVK oktatási alelnöke az oktatási bizottság elnöke

A 2006. évi kötelező szakmai továbbképzés 
előkészítése

MEGNEVEZÉS JAVASOLT
 IDŐTARTAM
1. nap 
Új, illetve módosuló könyvvizsgálati standardok
Segédlet a minőség-ellenőrzési szabályzat elkészítéséhez  5x45 perc
A támogatások számviteli, adózási, könyvvizsgálati feladatai 3x45 perc
2. nap 
Nemzetközi számviteli standardok 4x45 perc
Az új Gt., Ctv. könyvvizsgálókat érintő kérdései 3x45 perc
Aktuális kamarai kérdések, feladatok 1x45 perc

Az első két nap javasolt
időbeosztása
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■ A minőség-ellenőrzési bizottság a minőség-
ellenőrzési szabályzat V. fejezetében foglaltak 
figyelembevételével, az egyéni könyvvizsgálók 
és könyvvizsgáló társaságok adatszolgáltatá-
sa alapján elkészítette 2005. évi statisztikai 
elemzését.

Az adatok feldolgozásakor minden esetben 
a tárgyévre jelentett előző évi és tárgyévi ada-
tokat vettük figyelembe.

A könyvvizsgálatból származó bevételek a 
törvény 26. §-ának (2) a; bekezdése szerinti 
tevékenységből származó árbevételeket tar-
talmazzák.

Az összegező elemzésünk elkészítésekor 
figyelembe vettük a kamarai tagdíj alapjául 
szolgáló bevételeket és összehasonlítottuk a 
könyvvizsgálatból származó bevételekkel.

A minőség-ellenőrzési adatszolgáltatás for-
máját és tartalmát módosítottuk ebben az 
évben. Az előző évi statisztikai összefoglaló 
jelentésben szereplő 2004. évi adatok eltéré-
se jelen jelentés hasonló időszaki adataitól az 
adatszolgáltatás pontosításából adódik, ame-
lyet az összehasonlíthatóság érdekében figye-
lembe vettünk.

Statisztikai elemzésünket a következő tar-
talommal állítottuk össze:

• az adatszolgáltatás nagysága;
•az egyéni és a társaságban dolgozó könyv-

vizsgálók által elkészített könyvvizsgálói jelen-
tések száma;

•a közérdeklődésnek kitett gazdálkodók 
részére készített jelentések száma és össze-
tétele;

•az egyéni és a társaságban dolgozó könyv-
vizsgálók által a beszámolók könyvvizsgálatá-
ból realizált árbevétel;

•az egyéni könyvvizsgálók és a könyvvizs-
gáló társaságok által foglalkoztatott könyvvizs-
gálók száma és összetétele.

Végezetül összegeztük az egyéni és a tár-
saságokban működő könyvvizsgálók teljesít-
ményét.

EGYÉNI KÖNYVVIZSGÁLÓK

ÿ Az adatszolgáltatás teljesítése
A 2005. évről 1550 egyéni könyvvizsgáló tel-

jesített adatszolgáltatást. Ez közel 4%-kal volt 
alacsonyabb, mint az előző évi adat. 

ÿ A tevékenység végzésének jogi háttere
Egyéni vállalkozóként végez könyvvizsgála-

tot 1373 fő (88,6%); 177 fő (11,4%) az egyéni 
vállalkozások mellett gazdasági társaságban is 
végez könyvvizsgálói tevékenységet.

ÿ  Az egyéni könyvvizsgálók által kibo-
csátott könyvvizsgálói jelentések száma ösz-
szesen 16 716 volt.

Egy könyvvizsgálóra átlagosan 10,8 jelen-
tés jutott.

Az átlagos jelentésszám 2004. évben 9,6 
volt.

A kibocsátott jelentések gazdálkodói típusok 
szerinti megoszlása:

• nem közérdeklődésnek kitett gazdálkodók 
részére  16 490 db 

• konszolidált beszámolót készítő társasá-
gok részére 45 db

• közérdeklődésnek kitett gazdálkodók ré-
szére 181 db.

Az egyéni könyvvizsgálók megoszlása a 
kibocsátott könyvvizsgálói jelentések száma 
alapján: 

• 1−10 jelentést 961 fő írt alá, 
 összesen 4478 jelentést (átlag 5),

• 11−50 jelentést 562 fő írt alá,
  összesen 10 905 jelentést (átlag 19),
• 51−100 jelentést 19 fő írt alá,
  összesen 1 210 jelentést (átlag 64),
• 100 jelentés fölött: 1 könyvvizsgáló 123 

jelentést bocsátott ki.
Csupán 7 könyvvizsgáló nem írt alá jelen-

tést, az előző évi 130-al szemben.

ÿ A közérdeklődésnek kitett gazdálkodók ré-
szére készített jelentések száma 2005-ben 181 
volt, ami 99 jelentéssel több az előző évinél.

A vizsgálatok összetétele a gazdálkodók tí-
pusa szerint a következő:

tőzsdén jegyzett 
társaságoknál 4 fő 7 jelentést,
hitelintézeti társaságnál 18 fő 42 jelentést,
pénzügyi vállalkozásnál 21 fő 37 jelentést,
biztosítótársaságnál 3 fő  6 jelentést,
befektetési vállalk.-nál 2 fő 2 jelentést,
pénztáraknál 23 fő 37 jelentést,
befektetési alapnál 8 fő 50 jelentést
írt alá.

ÿ Egyéni könyvvizsgálók bevétele (lásd az 
1. táblázatot).

Az egyéni könyvvizsgálók könyvvizsgálati 
tevékenységből származó összes árbevétele 
4,65%-kal, 238 millió forinttal emelkedett az 
előző évihez képest.

A növekedésben az inflációs hatás mellett 
szerepet játszott, hogy csökkent az árbevétel-
lel nem rendelkezők száma. 

Az árbevétel átrendeződése kedvezőtlen 
tendenciát mutat. Miközben jelentősen csök-
kent a bevétellel nem rendelkezők száma és 
8%-kal nőtt azon könyvvizsgálók száma, akik
1−5 millió forint árbevételt realizáltak (1130-
ről 1223 főre), 14%-kal csökkent az 5 millió 
forint fölötti árbevételt produkálók létszáma 
(370-ről 320 fő).

Előzőek következtében az egy könyvvizs-
gálóra jutó átlagos árbevétel 2005-ben 3,47 
millió forint volt, míg 2004. évben ez az adat 
3,41 millió forint.

(A bevétellel rendelkező könyvvizsgálók 
adatait az összehasonlíthatóság érdekében a 
2005. évi pontosított adatszolgáltatás tartal-
mával vetettük össze.) 

ÿ Foglalkoztatott, bejegyzett, de nem aláíró 
könyvvizsgálók száma

Az előző évitől eltérően 2005-ben nem kér-
tünk adatot az asszisztensek számáról.

Az adatszolgáltatásból megállapíthatóan az 
egyéni könyvvizsgálók által foglalkoztatott 
könyvvizsgálói képesítéssel rendelkező, nem 
aláíró könyvvizsgálók száma 19%-kal, 68-ról 55 
főre csökkent az előző évhez viszonyítva.

KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁGOK

ÿ Az adatszolgáltatás teljesítése
2005-ben a könyvvizsgáló társaságok közül 

1752 teljesített adatszolgáltatási kötelezettsé-
get, amely az elmúlt évi adatszolgáltatáshoz 
képest 96%-os teljesítést jelentett.

A 2006. évben leadott minőség-ellenőrzési 
adatszolgáltatások értékelése 

MEGNEVEZÉS 2004. ÉV   2005. ÉV    BEVÉTELEK
     VÁLTOZÁSA  
Árbevételsávok Fő Bevétel (E Ft)   Fő  Bevétel (E Ft)  (%)
Nincs bevétele 112 − 7 − −
1−1000 E Ft 319 182 080 360 198 961 109,27
1001−5000 E Ft 811 2 053 609 863 2 245 476 109,34
5001−10 000 E Ft 254 1 622 746 224 1 560 000 96,13
10 000 E Ft felett 116 1 261 667 96 1 353 662 107,29
Összesen: 1612 5 120 102 1 550 5 358 099 104,65

1. táblázat
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ÿ A könyvvizsgáló társaságok által leadott 
jelentések száma 

35 713 jelentés volt.

A kibocsátott jelentések gazdálkodói típusok 
szerinti megoszlása:

• nem közérdeklődésnek kitett gazdálkodók 
részére 34 649 db,

• konszolidált beszámolót készítő társaságok 
részére 271db,

• közérdeklődésnek kitett gazdálkodók ré-
szére 793 db.

Egy könyvvizsgáló társaságra átlagosan 20 
jelentés jutott.

Két társaság nem készített könyvvizsgálói 
jelentést.

A könyvvizsgálói jelentések megoszlása a követ-
kező:

1−20 jelentést készítő társaság száma 1 187, 
jelentés összesen 10 998 db (átlag: 9),

21−100 jelentést készítő társaság száma 542, 
jelentés összesen 19 696 db (átlag: 36),

101 jelentésnél többet készítő társaság száma 
17, jelentés összesen 2256 db (átlag: 133),

a Big four cégek által kibocsátott jelentések 
átlagos száma: 691 db.

ÿ Közérdeklődésnek kitett társaságok részére 
készített jelentések száma  793 db volt. 

A vizsgálatok összetétele a gazdálkodók tí-
pusa szerint a következő.

  EGYÉB TÁRSASÁG  BIG FOUR
Tőzsdén jegyzett társaságoknál
 18 társaság 20 jelentést, 20 jelentést,
Hitelintézeti társaságnál
 43 társaság 132 jelentést, 39 jelentést,
Pénzügyi vállalkozásnál
 53 társaság 114 jelentést, 51 jelentést,
Biztosítótársaságnál
 4 társaság 5 jelentést, 25 jelentést,
Befektetési vállalkozásnál
 11 társaság 20 jelentést, 5 jelentést,
Pénztáraknál
 54 társaság 129 jelentést, 19 jelentést,
Befektetési alapnál
 17 társaság 72 jelentést, 142 jelentést
írt alá.

ÿ Könyvvizsgáló társaságok bevétele (lásd a 
2. táblázatot.)

A könyvvizsgáló társaságok bevétele 6,5%-
kal emelkedett az elmúlt évhez képest. 

Jelentős változás következett be a jelentést 
ki nem bocsátó társaságok számában. 75 tár-
sasággal kevesebb szolgáltatott adatot, mint 
előző évben, ami valószínűsíti, hogy ezek a 
társaságok már nem folytatnak könyvvizsgá-
lói tevékenységet.

Hasonlóan az egyéni könyvvizsgálókhoz, 
a társaságok esetében is az 5−10 millió forint 
árbevételű cégek száma és bevétele csökkent, 
ha kis mértékben is. Ezek az 5 milliós határ 
alá csúsztak.

Az árbevétel-növekedést elsősorban a Big 
Four cégek produkálták.

Miközben a 10 millió feletti bevételt teljesítő 
magyar társaságok bevételnövekedése csupán 
239 millió forint volt, addig a nemzetközi négy 
nagy társaságé 1 631 millió forintot tett ki.

Az összes társaság közül a Big Four a 2005. 
évi, könyvvizsgálatból származó bevételek 
48,6%-át érte el (előző évben 47,8%).

ÿ Könyvvizsgáló társaságok által foglalkoz-
tatott bejegyzett, de nem aláíró könyvvizsgá-
lók száma

Az előző évitől eltérően 2005-ben nem kértünk 
adatot a foglalkoztatott asszisztensekről.

Az adatszolgáltatásból megállapíthatóan 
a könyvvizsgáló társaságok által foglalkozta-
tott könyvvizsgálói képesítéssel rendelkezők 
száma 19%-kal csökkent az előző évhez vi-
szonyítva.

A könyvvizsgáló társaságok 279 olyan könyv-
vizsgálót foglalkoztatnak, akik nem írnak alá 
jelentést.

A kamara bejegyzett könyvvizsgálóinak
70%-a könyvvizsgáló társaságokban dolgozik.

ÖSSZEFOGLALÓ

‹ A 2005. évi adatszolgáltatás alapján megál-
lapítható, hogy 1550 egyéni vállalkozó könyv-
vizsgáló és 1752 könyvvizsgáló társaságban 
2213 bejegyzett könyvvizsgáló, összesen 3763 
fő működött megbízásért felelős, aláíró könyv-
vizsgálói minőségben. (Az adatban csekély 
mértékű torzítást okoz a több jogviszonyban 
tevékenykedő aláíró könyvvizsgálók száma mi-
atti duplázódás.)
‹ 2005-ben 7 egyéni könyvvizsgálónak és
2 könyvvizsgáló társaságnak nem volt bevéte-
le. (Előző év hasonló adata 112 + 89.) Az ak-
tív könyvvizsgálók és társaságok csökkenésé-
vel összhangban ez arra utal, hogy a bevétellel 
nem rendelkezők többsége megválik a kama-
rai tagságtól. 
‹Az egyéni könyvvizsgálók és a könyvvizsgá-
ló társaságok összesen 52 429 könyvvizsgálói 
jelentést készítettek.

A könyvvizsgálói jelentésekből 974 jelentés 
a közérdeklődésnek kitett gazdálkodók részére 
készült, 316 jelentés pedig az összevont (kon-
szolidált) éves beszámolókról.
‹A beszámolók könyvvizsgálatából származó 

éves árbevétel összesen 36 890 millió forint.
A kamarának 2005. évről jelentett, a tagdíj-

nyilvántartás alapjául szolgáló árbevétel össze-
sen 65 129 millió forint.

Megvizsgáltuk a 2005. évi bevételek összeté-
telét egyéni és társas vállalkozás szerint, mely a 
következők szerint alakult (lásd a 3. táblázatot).

A könyvvizsgálók által realizált árbevétel 
56,6%-a származott beszámolók könyvvizs-
gálatából, 43,4% pedig egyéb tevékenységből. 
Az egyéb tevékenységek egy része is a kama-
rai törvény szerinti könyvvizsgálói tevékeny-
ségből [26. § (2) b; c.] származik, de ennek 
nagyságrendjére vonatkozóan nem rendelke-
zünk konkrét adatokkal, nem tudjuk kiszűrni 
a könyvvizsgáló által ellátható egyéb tevékeny-
ségek árbevételéből.

A négy nagy társaság az összes bevételből 
37,3%-kal részesül.
 D R .  B O R B Á S  M ÁT É , 

a minőség-e l lenőr zés i  b izot tság e lnöke

MEGNEVEZÉS TAGNYILVÁNTARTÁS  BESZÁMOLÓK  BESZÁMOLÓK KÖNYV-
 ALAPJÁUL KÖNYVVIZSGÁLATÁBÓL VIZSGÁLATÁBÓL SZÁRM.
 SZOLGÁLÓ BEVÉTEL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL BEV. ARÁNYA A TELJES 
 (E Ft)    (E Ft)  ÁRBEVÉTELHEZ (%)
Egyéni könyvvizsgálók 9 896 095 5 358 099 54,14
Könyvvizsgáló társaságok 30 915 710 16 190 230 52,37
Big four 24 317 670 15 341 745 63,09
Mindösszesen: 65 129 475 36 890 074 56,64

3. táblázat

 2004. ÉV   2005. ÉV   BEVÉTEL- 
MEGNEVEZÉS  TÁRSASÁGOK BEVÉTEL TÁRSASÁGOK BEVÉTEL  VÁLTOZÁS
 SZÁMA     (E Ft)   SZÁMA  (E Ft)  (%) 
Nincs bevétele 89 – 2 – –
1–1000 E Ft 162 84 970 154 88 185 103,78
1001–5000 E Ft 654 1 948 070 736 2 076 321 106,58
5001–10000 E Ft 406 2 896 094 394 2 813 249 97,14
10001 felett 512 10 973 311 462 11 212 475 102,18
Big four 4 13 710 451 4 15 341 745 111,90
Összesen: 1 827 29 612 896 1 752 31 531 975 106,48

2. táblázat
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❶  A pályázat kiírójának neve, címe, te-
lefon- és telefaxszáma, e-mailcíme:

 Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.
  Levelezési cím: 1373 Budapest 5, Pf. 587.
Telefon: 473-4500 

 Fax: 473-4510
 E-mail: mkvk@mkvk.hu

❷  A pályázat tárgya 

Támogatások könyvvizsgálatának 
módszertani útmutatója

A módszertani útmutató dolgozza fel és 
mutassa be a támogatások könyvvizsgála-
ta során érvényesítendő specialitásokat a 
vizsgálat munkafolyamatainak teljes verti-
kumán keresztül. 

A pályázati kiíró a következők figyelembe-
vételét ajánlja a pályázat elkészítéséhez.

Módszertani útmutató kidolgozása a tá-
mogatások könyvvizsgálatához

A pályázat szakmai tartalmát tekintve a 
vonatkozó standardokra építve dolgozza ki 
a módszertani útmutatót.

Szakmai követelmények a módszertani 
útmutatóval kapcsolatban:

• mutassa be teljes körűen a támogatá-
sok könyvvizsgálatának munkafolyamatát, a 
könyvvizsgálat dokumentálását, a könyvvizs-
gáló megállapításaitól függően az elkészíten-
dő könyvvizsgálói jelentések formáit;

• feleljen meg a Magyar Könyvvizsgálói 
Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről 
szóló 1997. évi LV. törvény előírásainak;

• feleljen meg számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvény előírásainak;

• vegye figyelembe a költségvetés, a PHA-
RE, valamint az EU-s források felhasználá-
sának előírásait;

• feleljen meg a magyar nemzeti könyvvizs-
gálati standardok hatályos előírásainak;

• feleljen meg a Magyar Könyvvizsgálói Ka-
mara hatályos szabályzatai előírásainak.

❸ Pályázati feltételek
Pályázatot nyújthat be bárki természetes 

személy kamarai tag, vagy a kamara nyilván-
tartásában szereplő könyvvizsgáló társaság, 
illetve ezek konzorciuma. 

Pályázni kizárólag valamennyi felsorolt 
feladat kidolgozására lehet. 

Nem vehet részt a pályázatban:
• akivel szemben etikai eljárás van folya-

matban,
• végelszámolás vagy felszámolás alatt 

áll.

A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy ezek 
a feltételek nem állnak fenn.

❹  A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • a pályázó adatait: nevét, címét, tele-

fon- és faxszámát, e-mail címét, ka-
marai tagsági számát, gazdálkodó 
szervezet esetén cégjegyzék számát, 
egyéni vállalkozó esetén vállalkozói 
igazolványának számát,

 • a mű szinopszisát tartalomjegyzék-
szerű szerkezetben maximum 5 ol-
dal terjedelemben,

 • a pályázó szakmai referenciáit,
 • a kidolgozásban részt vevő szakem-

berek felsorolását, szakmai önéletraj-
zát, a referenciáit,

 • konzorcium esetén a konzorciumi 
szerződést,

 • a mű várható terjedelmét,
 • a vállalási díjra vonatkozó ajánla-

tot,
 • a pályázó kifejezett nyilatkozatát a 

pályázati felhívásban rögzített fel-
tételek teljesítésére, kedvező bírálat 
esetén a szerződés teljesítésére és a 
kért ellenszolgáltatásra.

❺ A pályázat elbírálása
Az érvényes, szakmailag legjobb és ennek 

megfelelő ellenszolgáltatás tartalmazó pályá-
zat elve alapján történik a pályázatok elbírá-
lása után a győztes pályázó kijelölése. 

Hiánypótlásra, az ajánlat utólagos ki-
egészítésére a pályázatot kiíró, lehetőséget 
nem biztosít.

A pályázónak rendelkeznie kell a tevé-
kenység ellátásához szükséges engedélyekkel, 
kamarai tagsággal, felelősségbiztosítással és 
anyagi, tárgyi, személyi feltételekkel. 

A pályázónak a pályázati felhívásban meg-
határozott követelményeknek megfelelően 
kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. 

A megbízás időtartama alatt a megbízott 
könyvvizsgálótól, illetőleg könyvvizsgálói 
társaságtól elvárás a Magyar Könyvvizsgá-
lói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékeny-
ségről szóló 1997. évi LV. törvény szerinti 
működés.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen 
a pályázó kifejezett nyilatkozatát a pályázati 
felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére 
és a kért ellenszolgáltatásra.

A pályázati kiíró az eljárás nyertesével, 
vagyis a szakmailag leginkább megalapozott 
leírást tartalmazó, érvényes ajánlatot tevő-
vel köt szerződést. Az eljárás nyertesének 
visszalépése esetén a pályázati kiíró a má-
sodik legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti 
meg a szerződést.

❻  Az ajánlattétel egyéb
követelményei

A pályázó cég ajánlatához mellékelve kö-
teles benyújtani:

a) három hónapnál nem régebbi cégkivo-
natát (egyéni vállalkozó vállalkozói igazol-
ványának hiteles másolatát),

b) az ajánlatot jegyző, cégjegyzésre jogosult 
képviselőjének aláírási címpéldányát,

c) referenciák megnevezését nyilatko-
zat formájában, utalva a végzett munka 
tartalmára. 

A pályázat benyújtható: személyesen 
és postai úton. Az tekinthető határidőben 
benyújtottnak, amely a pályázati határidő 
lejártáig a pályázati kiíróhoz megérkezik. 
A pályázatot írásban, zárt borítékban kell 
benyújtani két (egy eredeti és egy másola-
ti) példányban. Minden példányon fel kell 
tüntetni az „eredeti” vagy „másolati” meg-
jelölést. Esetleges eltérés esetén az „eredeti” 
példány tartalma az irányadó. 

Levelezési cím: MKVK, 1373. Budapest 
5., Postafiók 587. A borítékon kérjük fel-
tüntetni: Támogatások könyvvizsgálatának 
módszertani útmutatója

A pályázattétel nyelve magyar, részaján-
lat nem tehető.

❼ Határidők
A pályázatok beadása:
  2006. szeptember 30.
A pályázatok elbírálása:
  2006. október 31.
A szerződések megkötése:
 2006. november 15.
Elkészítés: 2007. január 15.
Jóváhagyás: 2007. február 15.

M K V K  S Z A K É R T Ő I  B I Z O T T S Á G

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS
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 A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HÍRLEVELE

❶  A pályázat kiírójának neve, címe,
telefon- és telefaxszáma, e-mailcíme:

Magyar Könyvvizsgálói Kamara
1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.
Levelezési cím: 1373 Budapest 5, Pf. 587.
Telefon: 473-4500 Fax: 473-4510
E-mail: mkvk@mkvk.hu

❷   A pályázat tárgya 
Kereskedelmi vállalkozások könyv-
vizsgálatának módszertani füzete

A módszertani füzet dolgozza fel és mutassa 
be a kereskedelmi vállalkozásoknak a könyv-
vizsgálat során érvényesítendő specialitásait 
a könyvvizsgálat munkafolyamatainak teljes 
vertikumán. 

A pályázat kiírója a következő feladatok 
elvégzésére kér ajánlatot.

Módszertani segédanyag elkészítése, amely 
a kereskedelmi vállalkozások könyvvizsgálata 
során érvényesítendő specialitásokat dolgozza 
fel úgy, hogy ezt bemutatja a könyvvizsgálati 
munkafolyamat egészén a tervezéstől, a rész-
letes munkaprogram készítésén át a jelentés 
készítéséig, a könyvvizsgálat végrehajtását be-
mutató dokumentációig.

A pályázó feladata, hogy
 • a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és 

a könyvvizsgálói tevékenységről szóló 
1997. évi LV. törvény, a gazdasági tár-
saságokról szóló 2006.évi IV. törvény, 
a számvitelről szóló 2000. évi C. tör-
vény előírásainak,

 • a magyar nemzeti könyvvizsgálati stan-
dardok 2006. december 31-én hatályos 
előírásainak,

 • a Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2006. 
december 31-én hatályos szabályzatai-
nak,

 • érvényes főbb adózási előírások (áfa, 
szja, tao, Art., illeték stb.) és

 • az ágazat speciális jogi és szakmai sza-
bályozási hátterét jelentő jogszabályi 
környezet szempontjából meghatározó 
fontosságú jogszabályoknak, állásfogla-
lásoknak, ágazati szakmai normáknak, 
előírásoknak, bírósági határozatoknak 
stb.

megfelelő pályázatot készítsen, amelyet a 
MKVK Szakértői Bizottsága bírál el. 

❸  Pályázati feltételek
Pályázatot nyújthat be bárki természetes sze-

mély kamarai tag vagy a kamara nyilvántartá-
sában szereplő könyvvizsgáló társaság, illetve 
ezek konzorciumai.

Nem vehet részt a pályázatban 
 • akivel szemben etikai eljárás van fo-

lyamatban,
 • végelszámolás vagy felszámolás alatt 

áll.
A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy ezek 

a feltételek nem állnak fenn.

❹   A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • a pályázó adatait: nevét, címét, telefon- 

és faxszámát, e-mail címét, kamarai 
tagsági számát, gazdálkodó szervezet 
esetén cégjegyzékszámát, egyéni vállal-
kozó esetén vállalkozói igazolványának 
számát stb.,

 • a mű szinopszisát tartalomjegyzék-
szerű szerkezetben maximum 5 oldal 
terjedelemben,

 • a pályázó referenciáit, kiemelve köztük 
a kereskedelmi szakterületre vonatko-
zókat, 

 • a kidolgozásban részt vevő szakembe-
rek felsorolását, szakmai önéletrajzát, 
a referenciáit, 

 • konzorcium esetén a konzorciumi szer-
ződést,

 • a mű várható terjedelmét,
 • a vállalási díjra vonatkozó ajánlatot,
 • a pályázó kifejezett nyilatkozatát a pá-

lyázati felhívásban rögzített feltételek 
teljesítésére, kedvező bírálat esetén a 
szerződés teljesítésére és a kért ellen-
szolgáltatásra.

❺  A pályázat elbírálása
Az érvényes szakmailag legjobb pályázatok 

közül a legalacsonyabb összegű ellenszolgálta-
tás elve alapján történik a pályázatok elbírálása 
után a győztes pályázó kijelölése. 

Hiánypótlásra, az ajánlat utólagos kiegé-
szítésére a pályázatot kiíró, lehetőséget nem 
biztosít.

A pályázónak rendelkeznie kell a tevékenység 
ellátásához szükséges engedélyekkel, kamarai 
tagsággal, felelősségbiztosítással és anyagi, tár-
gyi, személyi feltételekkel. 

A pályázónak a pályázati felhívásban meg-
határozott követelményeknek megfelelően kell 
ajánlatát elkészítenie és benyújtania. 

A pályázati kiíró a nyertes pályázóval szer-
ződést köt a mű megírására és felhasználási 
jogának kizárólagos megvásárlására. 

A megbízás időtartama alatt a megbízott 
könyvvizsgálótól, illetőleg könyvvizsgálói társa-
ságtól elvárás a Magyar Könyvvizsgálói Kama-
ráról és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló 
1997. évi LV. törvény szerinti működés. 

A pályázat kiírója fenntartja magának a 
jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek 
nyilvánítsa.

Az a pályázat érvénytelen, amelyik nem fe-
lel meg a pályázati felhívásban, dokumentáci-
óban, vagy a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek.

❻  Az ajánlattétel egyéb követelményei
A pályázó cég ajánlatához mellékelve köte-

les benyújtani:
a) három hónapnál nem régebbi cégkivona-

tát (egyéni vállalkozó vállalkozói igazolványa 
hiteles másolatát,

b) referenciák megnevezését nyilatkozat for-
májában, utalva a végzett munka tartalmára.

Valamennyi nyilatkozatot, igazolást eredeti 
példányban, vagy közjegyző által hitelesített 
másolatban kell benyújtani. 

A pályázatokat a Magyar Könyvvizsgálói 
Kamarához kell benyújtani postai úton, vagy 
személyesen, 3 eredeti, 1 másolati példányban 
kinyomtatva és 1 példányban elektronikus for-
mában (CD-n vagy flopyn, magyar nyelven. A 
példányokon meg kell jelölni az „eredeti” és 
a „másolat” példányát. Eltérés esetén az „ere-
deti” pályázat a mérvadó. 

❼  Az ajánlat benyújtásának címe:
Magyar Könyvvizsgálói Kamara
1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.
Levelezési cím: 1373 Budapest 5, Pf. 

587.

❽  Egyéb információk
Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével, 

vagy – visszalépése esetén – az eljárás eredmé-
nyéről szóló összegezésben a következő legked-
vezőbb ajánlatot tevőnek minősített személlyel 
köt szerződést, amennyiben ilyen személy az 
összegezésben megnevezésre kerül.

Az ajánlatok összeállításával és benyújtásá-
val kapcsolatban felmerülő összes költség az 
ajánlattevőt terheli.

A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást az 
MKVK Szakértői Bizottságának munkatársától, 
Kádár Krisztiántól lehet kérni a 473-4500 tele-
fonon. A kiegészítő tájékoztatás kérések határ-
ideje: 2006. november 17. 13 óra 30 perc.

❾  Határidők
A pályázatok beadása:  2006. november  30.
A pályázatok elbírálása:  2006. december 18.
A szerződések megkötése: 2006. december 31.
Elkészítés (kézirat leadás): 2007. április 30.
Jóváhagyás: 2007. május 31.
Megjelenés: 2007. július 31.

M K V K  S Z A K É R T Ő I  B I Z O T T S Á G

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS
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