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A J Á N LÓ Kitöltési segédlet
a könyvvizsgálók/könyvvizsgáló társaságok

2006. évi adatszolgáltatásához
XV. Országos 
Könyvvizsgálói 
Konferencia
Az idén harmadszor rendezi
országos konferenciáját Eger-
ben a kamara, ezúttal a jubile-
umi év és az új könyv-
vizsgálói törvény jegyében.

Beszámol az MKVK 
Nógrád Megyei 
Szervezete
A helyi szervezet taggyűlésen is 
megtárgyalta az elnökség 2006-
ról készült beszámolóját, ame-
lyet az országos elnökség
egyhangúlag elfogadott. 

I. Országos 
Könyvvizsgálói 
Találkozó
A Harkányban 2007. június
21–23-ra tervezett juniális prog-
ramot és a szállodai ajánlatokat
ismertetjük, valamint mellé-
keljük a jelentkezési lapot is.  

IFRS-könyv
Májusban jelenik meg a nem-
zetközi pénzügyi beszámolási 
standardok (IFRS-ek) hivatalos 
magyar fordítása, amely az
IAS-eket és az Értelmezést is 
tartalmazza.

■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Alapsza-
bálya (36. pont), valamint a minőség-ellenőrzési 
szabályzat (34. pont) alapján a könyvvizsgálók 
éves adatszolgáltatásra kötelezettek.
Az adatszolgáltatás három részből áll: 

> tagnyilvántartási adatlap,
> minőség-ellenőrzési adatlap,
>  kötelező felelősségbiztosításra vonatkozó 

adatlap.

Az alapszabály 121/e pontja az elnökség kizá-
rólagos hatáskörébe utalja a tagi adatszolgál-
tatás körének és határidejének kialakítását. A 
könyvvizsgálók és könyvvizsgáló társaságok 
a minőség-ellenőrzési szabályzat 1/a és 1/b 
mellékletei segítségével teljesítik adatszolgál-
tatási kötelezettségüket.

Az előző évek tapasztalatai alapján a 2006. 
évről benyújtandó adatszolgáltatások formátu-
mát és részben adattartalmát is módosítottuk. 
Egyúttal részletesebb kitöltési útmutatóval se-
gítjük a helyes értelmezést.
A tagi és a minőség-ellenőrzési adatlapok ese-
tében is megkülönböztetjük:

> a természetes személyre (tag) és 
>  a könyvvizsgáló társaságokra vonatkozó 

adatszolgáltatást.

Jelentős egyszerűsítést tesz lehetővé, hogy a 
tagi és a minőség-ellenőrzési adatszolgálta-
tást egy lap két oldalán kell teljesíteni. A ter-
mészetes személy könyvvizsgálók adatlapját 
mindenkinek ki kell töltenie – az adatlap út-
baigazítása szerint.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kétféle adatlap 
hasonló adatának tartalma különböző lehet, 
más felhasználási célja miatt, valamint az el-
lenőrzés lehetőségének biztosítása érdekében 
(pl. bevételi adat). 

TAGI ADATSZOLGÁLTATÁS

Természetes személyek adatlapja
Az 1. pontban a tagok azonosító adatait elő-

re nyomtatottan feltüntetjük. Kérjük, a jobb 
oldalon csak a változásokat szíveskedjenek 
közölni.

Új információként kérjük feltüntetni a 
közérdekből nyilvános címet, telefon-
számot.
Ugyancsak fontos információ, hogy tagdíj 
fizetésének átvállalása esetén az átvállaló 
neve, címe pontosan kerüljön meghatáro-
zásra. Az átvállalt természetes személy 
neve, címe megegyezzen ugyanezen ter-
mészetes személy által kitöltött adatlap 
tartalmával.

A 2. pont a tevékenység végzésének jogi hátte-
rére kérdez – az aktuális adatok alapján (2007. 
évre vonatkozóan).  
A 3. pontban kell adatot szolgáltatni a tagdíj-
számítás alapját képező bevételekről.
Bevétel alatt a kamarai törvény 26–27. §-ában 
engedélyezett tevékenységekkel kapcsolatos, 
2006. évi összes bevételt értjük, a következők 
figyelembevételével:

>  magánszemély megbízásos jogviszo-
nyából származó, (szerződés szerinti) 
bruttó bevétele (összhangban a 0653-as 
személyi jövedelemadó- bevallás megfe-
lelő sorával),

>  az áfatörvény általános szabályai sze-
rint adózó vagy alanyi adómentességet 
élvező egyéni vállalkozó esetén áfa nél-
küli bevétel,

>  az evatörvény hatálya alá tartozó egyé-
ni vállalkozónál a rá vonatkozó bevétel 
a kimutatás szabályai szerinti áfával nö-
velt bevétel (0643-01 számú bevallás 01. 
sor adata).

Könyvvizsgáló társaságok adatlapja
Az 1. pont a társaság azonosítására szolgáló 
adatokat előre nyomtatott formában tartal-
mazza. Csak a változásokat kérjük feltüntet-
ni a jobb oldalon.
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(Folytatás a 2. oldalon.)
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Itt új adatként kérjük közölni a magyar-
országi telephelyet (ha van) és a honlap-
címet, valamint a közérdekből nyilvános 
telefonszámot.
1/a ponttal jelöltük a hálózathoz való tar-
tozás feltüntetését.

A 2. és 3. pontokban a társasági szerződés 
szerinti, 2007. május 31-én aktuális adatokat 
kell feltüntetni a tagokra és vezető tisztségvi-
selőkre, valamint a végezhető tevékenységek-
re vonatkoztatva.
A 2. pontban – a fenti adatokon túl – név sze-
rint fel kell tüntetni a bejegyzett könyvvizs-
gáló munkatársakat is.
A 4. pont szolgál adatokkal a könyvvizsgáló 
társaságok kamarai hozzájárulási díja alapjá-
nak meghatározásához.
Árbevétel alatt a kamarai törvény 26–27. §-ában 
engedélyezett tevékenységekkel kapcsolatos, a 
2006. évről készült eredménykimutatásban az 
értékesítés árbevételeként kimutatott összeget 
értjük, a következők figyelembevételével:

>  az áfatörvény általános szabályai szerint 
adózó vagy alanyi adómentességet élvező 
gazdasági társaságok esetén – áfa nélküli 
– nettó árbevétel,

>  az evatörvény hatálya alá tartozó gazdasági 
társaságnál a rá vonatkozó bevételkimutatás 
szabályai szerinti áfával növelt bevétel. 

Társaságok esetében az adatszolgáltatás mel-
lékletét képezi a számviteli törvény szerinti 

beszámoló mérlege és eredménykimutatása, 
valamint a társasági szerződés esetleges mó-
dosítása is. 

Az adatlapokon az adatszolgáltató aláírásával 
igazolja a tagi és a minőség-ellenőrzési adat-
szolgáltatás valódiságát. Aláírás nélkül az adat-
szolgáltatás érvénytelen.

ÚTMUTATÓ A MINŐSÉG-
ELLENŐRZÉSI ADATLAP 

KITÖLTÉSÉHEZ

Az egyéni könyvvizsgálók 1/a jelű adat-
lap a tagnyilvántartás „A természetes sze-
mély könyvvizsgálók adatlapja” hátoldalán, a 
könyvvizsgáló társaságok 1/b adatlapja a 
tagnyilvántartás „könyvvizsgáló társaságok” 
adatlapja hátoldalán találhatók.
A természetes személy könyvvizsgálók adat-
lapján szereplő „A” mezőben a tevékenység 
végzésének jogi hátterét tisztázzuk.
Amennyiben a könyvvizsgáló kizárólag gazdasá-
gi társaság keretében végzi tevékenységét, úgy 
az adatlap következő (B–C–D) szakaszaiban 
nem szabad adatot szerepeltetnie.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a „B” mezőben 
kért árbevétel eltér a tagnyilvántartás ada-
tától: 

>  a  2006.  üzleti évi beszámolók könyv-
vizsgálatára szóló szerződésekben foglalt 
éves díj nettó összegét kérjük közölni, 
függetlenül a számlakibocsátás időpont-

jától. (evás vállalkozó esetén áfával növelt 
összeget kérünk feltüntetni.) Kérjük jelez-
ni, ha a könyvvizsgáló/cég az evatörvény 
hatálya alá tartozik;

>  az árbevételt és a kibocsátott jelentések 
számát kizárólag a kamarai törvény [(1997. 
évi LV.) 26. § (2) a)] pontjában megha-
tározott tevékenységgel összefüggésben 
kell értelmezni [éves, egyszerűsített éves, 
valamint összevont (konszolidált) beszá-
molók könyvvizsgálata)].

A „C” mező I. pontjához a nem közérdeklő-
désnek kitett gazdálkodók részére kibocsátott 
éves beszámolóról készített jelentések számát 
kérjük beírni. A „C” mező II–VIII. számok-
kal jelzett rovataiban a közérdeklődésnek ki-
tett gazdálkodók részére kibocsátott jelenté-
sek számát típusok szerinti bontásban kérjük 
beírni. Az adatszolgáltatás könyvvizsgálón-
ként történik.
A „B” mezőben megadott összes kibocsátott 
jelentések számának meg kell egyeznie a „C” 
mezőben részletezett adatok összesenjével. 

A „D” mezőben a könyvvizsgáló/társaság ka-
pacitására vonatkozó létszámadatokat kérünk 
megadni. A munkaráfordításon alapuló adat-
szolgáltatás a jövőben szükséges lesz a minő-
ségvizsgálathoz (2008. évi vizsgálatok esetében 
kötelező). A könyvvizsgálati tevékenységben 
felhasznált erőforrásokat szakmai szintenként 
csoportosítva kérjük megadni.

Aláírás nélkül az adatszolgáltatás nem tekint-
hető teljesítettnek.

(Folytatás az 1. oldalról.)

F E L H Í VÁ S
Plenáris ülés
4Elnöki megnyitó
4 A pénzügyi politika szerepe a 

konvergenciaprogram végrehajtásában
Dr. Veres János pénzügyminiszter 

4 A magyar könyvvizsgálat története
Dr. Borbás Máté

4 A Dr. Bartók Nagy András Életműdíj
átadása

Szekciók:
I. Szekció: Változások a számvitelben, a társasági- 
és a cégjogban
Szekcióvezető: Dr. Veit József
II. Szekció: Új törvény – új kihívások
Szekcióvezető: Fekete Imréné
III. Szekció: Hatékonysági kérdések az önkor-
mányzatok könyvvizsgálatában
Szekcióvezető: Szita László

A konferencia programját, illetve jelentkezési lapját a későbbiekben tesszük közzé, illetve a 
kamara honlapjáról (www.mkvk.hu) is letölthető lesz.

Felhívjuk a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagjai és a könyvvizsgáló társaságok figyelmét, hogy
 2007. szeptember 6–7-én kerül megrendezésre a 

XV. Országos Könyvvizsgálói Konferencia.

A szakma évtizedei – 75 éves a könyvvizsgálat 
Magyarországon 

A konferencia helyszíne: Hotel Eger-Park, Eger
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A KIBŐVÍTETT ELNÖKSÉGI ÜLÉS HATÁROZATAI (2007. ÁPRILIS 14.)

31. számú (2007. 04. 14.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
saját kérésére egyhangúlag elfogadta
dr. Szendrei Lajos (002448)
kamarai tagok sorából való törlését.

32. számú (2007. 04. 14.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
saját kérésére egyhangúlag elfogadta
az EUFORM-AUDIT Könyvvizsgáló és Érték-
becslő Kft. (002105),
a REKONTÓ Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és 
Könyvelő Kft. (001831)
kamarai nyilvántartásból való törlését.

33 . számú (2007. 04. 14.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta, 
hogy 2007. május 12-ére az előterjesztésben 
megjelölt napirendi pontokkal küldöttgyűlést 
hív össze.

34. számú (2007. 04. 14.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta 
a kamara 2006. évi tevékenységéről készült 
beszámolót és azt a küldöttgyűlés elé terjesz-
ti elfogadásra.

35. számú (2007. 04.14.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elnök 
beszámolóját a 2006. évi tevékenységéről és azt 
a küldöttgyűlés elé terjeszti elfogadásra.

36. számú (2007. 04. 14.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a 
fegyelmi megbízott 2006. évi tevékenységéről 
szóló beszámolóját és azt a küldöttgyűlés elé 
terjeszti elfogadásra.

37. számú (2007. 04. 14.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a 
szakértői bizottság beszámolóját a 2006. évi 
tevékenységéről és azt a küldöttgyűlés elé ter-
jeszti elfogadásra.

38. számú (2007. 04. 14.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta 
az oktatási bizottság beszámolóját a 2006. 
évi tevékenységéről és azt a küldöttgyűlés elé 
terjeszti elfogadásra.

39. számú (2007. 04. 24.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta 

az etikai bizottság beszámolóját a 2006. évi 
tevékenységéről és azt a küldöttgyűlés elé ter-
jeszti elfogadásra.

40. számú (2007. 04. 14.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta 
a felvételi bizottság beszámolóját a 2006. évi 
tevékenységéről és azt a küldöttgyűlés elé ter-
jeszti elfogadásra.

41. számú (2007. 04. 14.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta 
a minőség-ellenőrzési bizottság tevékenysé-
géről és a 2006. évi minőség-ellenőrzésekről 
készült jelentést és azt a küldöttgyűlés elé ter-
jeszti elfogadásra.

42. számú (2007. 04. 14.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a ka-
mara 2006. évi pénzügyi tervének végrehajtá-
sáról szóló beszámolót és azt a küldöttgyűlés 
elé terjeszti elfogadásra.

43. számú (2007. 04. 14.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a kama-
ra 2006. évi számviteli beszámolóját (mérleg, 
eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és azt 
a küldöttgyűlés elé terjeszti elfogadásra.

44. számú (2007. 04. 14.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és egyhangúlag elfogad-
ta a helyi szervezetek jóváhagyott pénzügyi 
tervével kiegészített 2007. évi kamarai szintű 

pénzügyi tervet és azt a küldöttgyűlés elé ter-
jeszti elfogadásra.

45. számú (2007. 04. 14.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta 
a kamara 2007. évi választási rendjének lebo-
nyolításáról szóló előterjesztést és azt a kül-
döttgyűlés elé terjeszti elfogadásra.

46. számú (2007. 04. 14.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és egy tartózkodással elfogadta a 
minőség-ellenőrzési szabályzat 21. pontjának 
módosítását, valamint két nem és egy tartóz-
kodással elfogadta a minőség-ellenőrzési kér-
dőívek aktualizálását és azt a küldöttgyűlés 
elé terjeszti elfogadásra.

47. számú (2007. 04. 14.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és egyhangúlag tudomásul vette 
az integrált információs rendszer fejlesztéséről 
készült beszámolót.

48. számú (2007. 04. 14.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-
ge megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta, 
hogy a 2007. évi központi pénzügyi tervben 
szereplő – a juniális rendezvényeinek fedeze-
tét részben biztosító – 1,5 millió forint továb-
bi, legfeljebb 1,5 millió forinttal megemelés-
re kerüljön. Ez egyben az egyéb (évfordulós) 
rendezvényekre jóváhagyott 9 millió forint 
összeg 1,5 millió forinttal történő megeme-
lését is jelenti.
 D R .  S U G Á R  D E Z S Ő ,

 az  MKVK elnöke

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
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■ Az MKVK Nógrád Megyei Szervezete (a továb-
biakban: helyi szervezet) által végzett munkáról 
elkészítette az elnökség beszámolóját, amelyet 
taggyűlésen is megtárgyaltunk. 

A helyi szervezetről általában
A helyi szervezetünk országosan a legkisebb 

megyék közé tartozik. Az MKVK-hoz képest 
létszámunk részaránya 1,8%, 2006. évi költség-
vetésünkben az összes megyei szervezet műkö-
désére átadott normatív támogatás 3,3%-ával 
gazdálkodhattunk. Megyénkben az országos 
átlagot meghaladó a szüneteltető tagok aránya 
(2006. december 31-i állapot szerint 47,6%). 
Fontos sajátosság hogy a megye munkanélküli-
ség és ipari fejlettség tekintetében szintén a leg-
rosszabb harmadba tartozik országosan, ami a 
könyvvizsgálati munka piaci hátterét is negatí-
van befolyásolja. 

Az MKVK megalakulása óta Salgótarján bel-
városában, bérelt irodában működik a helyi 
szervezet. Nagyobb létszámú rendezvényhez 
termet bérelünk. 

A TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA 
ÉV AKTÍV SZÜNETEL- ÖSSZE- TÁRSA-
  TETŐ SEN SÁG
1998 88 23 111 1
1999 82 27 109 18
2000 80 29 109 18
2001 60 46 106 15
2002 61 45 106 16
2003 60 46 106 15
2004 61 44 105 16
2005 58 47 105 16
2006 55 50 105 15

A taglétszám csökkent, ami alapvetően a gaz-
dasági környezettel összefüggő elvándorlással 
van összefüggésben.

Köztestületi és szakmai feladatok 
ellátása

A helyi szervezet működését alapvetően a 
könyvvizsgálatról és a Magyar Könyvvizsgálói 
Kamaráról szóló 1997. évi LV. törvény, az MKVK 
Alapszabálya és a szervezeti és működési sza-
bályzat határozza meg.

TAGGYŰLÉS. Évente általában 1 alkalommal 
tartunk taggyűlést, ahol a helyi szervezet el-
nöke beszámol

• az elnökség által végzett munkáról,
• a küldöttgyűlések napirendjeiről, a főbb vitaté-

mákról, a küldöttgyűlések határozatairól,
• beterjeszti az éves költségvetés végrehajtását, 

valamint a következő évi költségvetést.

Taggyűléseinken több alakalommal is részt 
vett az MKVK elnöke, külön is tájékoztatva a 
tagságot az őket érintő aktuális és fontos kér-
désekről.

ELNÖKSÉGI ÜLÉSEK. A helyi szervezet sajátos 
működési formaként kialakította az úgynevezett 
kibővített vezetőség rendszerét. Ezt a formát 
ismereteink szerint országosan elsőként mű-
ködtettük és jelenleg sem jellemző a megyék 
többségében. Korábban felkérés alapján, a 2002. 
évi választások óta a tagok által mind az aktív, 
mind a szüneteltető tagok közül megválasztott 
kollégákkal kiegészülve tartja az elnökség az 
üléseit.  Az adottságokból következő működési 
sajátosság, hogy a kibővített elnökség ülésén a 
teljes tagság tizede a megfelelő tagi összetételt 
is reprezentálva jelen van. Ezt a formát indo-
kolja, hogy csaknem minden második tagunk 
szüneteltető és megítélésünk szerint eredmé-
nyesen segíti a tagság érdekeit szolgáló dönté-
sek meghozatalát. További állandó meghívott a 
nem vezetőségi tag küldött is.

Az ülések aktuális feladatokhoz, rendezvények-
hez, küldöttgyűlésekhez, szervezeti és szakmai 
anyagok véleményezéséhez kapcsolódnak.

A TAGSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK. 
Az évente előírt kötelező oktatást rendszeresen 
három csoportban szervezzük, két csoport Sal-
gótarjánban, egy Balassagyarmaton vesz részt 
a továbbképzésen.

Előadóink voltak: dr. Bocsó Klára, Balláné Nagy 
Katalin, Paróczai Péterné dr., dr. Fodor Istvánné, 
Kosztrihán Éva, Adorján Csaba, Bary László.

A szakmai napokon minden tag megszerezte 
a szükséges kreditpontokat.

Főbb témáink voltak 2005–2006-ban:
• 2006 évi adóváltozások, előadó: dr. Paróczai 

Péterné
• Az éves beszámoló könyvvizsgálatának kriti-

kus pontjai, előadó: dr. Lukács János
• Az új társasági és cégtörvény számviteli fel-

adatai, előadó: dr. Ujvári Géza
• Változások az adózás rendjében,

előadó: dr. Institóriszné dr Kozma E.
• A társadalombiztosítási és adótörvények válto-

zásai, előadó: Ponyiné Oszvald Katalin
• Bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségek, 

előadó: Tolmácsi Zsolt
Az Ellenőrzési Szakemberek Egyesületével 

kötött megállapodásunk értelmében az általuk 
szervezett évi két előadáson is részt vehetnek a 
helyi szervezet tagjai. Általában az adó-, vám- 
és illetéktörvények aktuális kérdései kerülnek 
napirendre az APEH, a VPOP felkészült mun-
katársainak tolmácsolásában.

A rendezvényeket az utóbbi két évben az 
APEH megyei igazgatóságával kötött megál-
lapodás alapján a városközpontban, kulturált 

körülmények között az adóhatóság tanácster-
mében tartjuk. 

A tagok döntő többsége az előadásaink, az 
oktatási napok és a kreditoktatások szakmai  
színvonalát kiválónak minősítette.

Tagjaink részére jogtár és szaksajtó áll ren-
delkezésre.

Minőség-ellenőrzés

Teljes körű ellenőrzés
MEGNEVEZÉS 2003 2004 2005 2006
 fő fő fő fő
Megfelelt 1 0 0 0
Megfelelt, de … 0 0 0 0
Nem felelt meg 0 0 0 0
Összesen 1 0 0 0

Egyszerűsített ellenőrzés
Megfelelt 11 1 1 9
Megfelelt, de … 7 4 2 4
Nem felelt meg 0 1 1 0
Összesen 18 6 4 13

Minőség-ellenőrzési mutatóink elmaradnak 
az országos átlagtól, annak ellenére, hogy már 
2005 első felében külön szakmai felkészítő na-
pot szerveztünk az MKVK Minőség-ellenőr-
zési Bizottságának előadóival. 2007-re a helyi 
szervezet döntése alapján külön is támogatni 
kívánjuk az aktív tagok szakmai munkájának 
erősítését minőség-ellenőrzési program térítés-
mentes biztosításával.

Gazdálkodás

 Gazdálkodásunk meghatározó, központi ele-
me a költségtakarékos, biztonságos működést 
támogató pénztartalék biztosítása.

 Az egyes évek költségvetését a tagság min-
den esetben mind az adott évi tervezetek, 
mind a tényleges végrehajtás adatai alapján az 
előírtak szerint megismerte, véleményezte és a 
megyei szervezet és vezetés éves munkájáról 
szóló tájékoztatással egyetemben egyhangúan 
fogadta el.

Összefoglalás

Úgy ítéljük meg, hogy a kamarai törvényben, 
alapszabályban, egyéb önkormányzati szabályza-
tainkban, az országos és megyei döntéshozatali 
fórumok és testületek határozatainak megfelelően 
folytattuk tevékenységünket a beszámolási idő-
szakban. A személyi és a tárgyi feltételek meg-
felelően kialakításra kerültek és biztonságosan 
szolgálták a döntések végrehajtását, valamint a 
szükséges feladatok elvégzését.

A tagság igényeinek és felmerülő problémá-
inak megfelelően biztosított a megfelelő infor-
mációáramlás mind a megyei vezetés, mind az 
országos vezetés felé.

D A R A N C Ó  K Á R O LY,

az MKVK Nógrád Megye Szer vezetének elnöke

Beszámol az MKVK Nógrád Megyei Szervezete 
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Június 21.

Időpont Program
12.00  Kezdetét veszi az I. Országos 

Könyvvizsgálói Találkozó (sport, 
turisztika, kultúra, szórakozás)

12.00–13.00  A jubileumi találkozóra érkezett 
résztvevők fogadása, regisztrálá-
sa a harkányi sporttelepen

13.00–14.00  Sportversenyek sorsolása, ver-
senyfeltételek ismertetése, verse-
nyek kezdete

14.00–19.00  Fakultatív programok
17.00  Bóbita Bábszínház előadása
17.00  Kezdetét veszi a főzőverseny 

(Tájjellegű ételek elkészítésére, a 
kínálat bővítésére várjuk a továb-
bi jelentkezőket.)

19.00-től  A főzőverseny bírálata és kínála-
ta.

  „A könyvvizsgálók egyék meg 
azt, amit főztek!”

20.00-tól  A Harkányi Big Band fellépése.
(Jó idő esetén a sporttelepen felállítandó sza-
badtéri színpadon, rossz idő esetén a városi 
sportcsarnokban.)

Június 22.

Időpont Program
9.30-tól  Sportversenyek felnőttek és gyer-

mekek számára
10.00–19.00  Fakultatív programok
17.00  MárkusSzínház előadása
18.00  Villányi borkóstoló vacsorával
19.00  Baranya Táncegyüttes műsora
21.00  Zenés mulatozás

Június 23.

Időpont Program
9.30  Sportversenyek
10.00–12.00  Fakultatív programok
12.00-től  Eredményhirdetés, záróünnepség
Meglepetés: a záróünnepség után focimeccs 
a könyvvizsgáló válogatott és a politikusok-
ból álló ellenfél csapat között (szervezés 
alatt)

Annak érdekében, hogy az éppen nem spor-
toló, fürdőző, kiránduló gyermekek és felnőt-
tek egy percet se unatkozzanak az alábbi ki-
egészítő programokat tervezzük*:

◗   lovagoltatás két póni és egy nagy lovon,
◗   íjászat,
◗   kézműves foglalkozások (szövés, nemeze-

lés, fonalmunkák, csuhézás, gyöngyfűzés, 
bőrözés, faragás, egyszerű népi hangszerké-
szítés, papírmerítés, kosárkötés)

◗   baranyai hagyományokhoz, legendákhoz, 
illetve a naptári ünnepekhez (Szent Iván 
nap) kapcsolódó játékok, ügyességi verse-
nyek,

◗   rajzverseny,
◗   divatos kreatív tevékenységek (pl. arcfestés, 

papírhajtogatás)

Napközben az étel-, italkínálatot malac-, bá-
ránysütés, a helyszínre kitelepülő lacikony-
hák, sörcsapok és büfék biztosítják.

*A ténylegesen megszervezésre kerülő programok 
köre természetesen függ a jelentkezők számától.

Az I. Országos Könyvvizsgálói Találkozó tervezett programja
2007. június 21–23.

Fakultatív programok várható
költségei

MEGNEVEZÉS BRUTTÓ ÁR (FT/FŐ/ALKALOM)

Drávai hajóút 1600–1800

Pécsi városnézés idegenvezetéssel Múzeumi belépők

Orfűi kirándulás Közlekedés, fogyasztás költsége

Könnyű túra a Kelet-Mecsekben Közlekedés költsége

Könnyű túra a Nyugat-Mecsekben Közlekedés költsége

Mecsextrém Park meglátogatása 2500–4000

Villányi borkóstoló vacsorával (tájjellegű hidegtál) 4000

Pécsi Gasztronómiai Fesztivál Fogyasztás

Belépő a Harkányi Gyógy- és Strandfürdőbe 1000–2000

A PROGRAMOK RÉSZLETES LEÍRÁSA
A KAMARA HONLAPJÁN OLVASHATÓ.

MEGNEVEZÉS SIESTA CLUB HOTEL*** LÍDIA APARTMAN HOTEL*** HOTEL KORONA TERMAL*** HOTEL BARANYA***
Egyágyas szoba 8170 Ft/fő/éj 8170 Ft/éj 8000 Ft/fő/éj –
Kétágyas szoba 9340 Ft/2fő/éj 9340 Ft/2fő/éj 11 000 Ft/2fő/éj A épület: 8440 Ft/2fő/éj
    B, C épület: 10 340 Ft/2fő/éj
Háromágyas szoba 12 610 Ft/3fő/éj  16 000 Ft/3fő/éj –
Négyágyas szoba 15 880 Ft/4fő/éj  19 000 Ft/4fő/éj –
IFA 18–70 éves korig 330 Ft/fő/éj 330 Ft/fő/éj 330 Ft/fő/nap 330 Ft/fő/éj
Gyermekkedvezmény 0–2 éves korig ingyenes, 0–2 éves korig ingyenes 0–4 év kor. szül.-kel egy ágy ingy., 0–2 éves korig ingyenes,
 2–10 éves korig 50% kedvezmény 2–13 éves korig pótágyon 50% 4–12 éves korig 30% kedvezmény 2–12 éves korig 50% kedv.
Ár tartalma Reggeli Reggeli Reggeli, pezsgőfürdő, szauna, Reggeli, pezsgőmedence,
   infrakabin, kneipp taposó szauna használata
Félpanzió   2000 Ft/adag 
Szolgáltatások külön térítés ellenében   Testmasszázs, reflexmasszázs,
   fülgyertya, mágneskarika, iszap-
   pakolás, köpöly kezelés stb. 
Parkolási lehetőség Szálloda területén ingyenes Szálloda területén ingy. Ingyenes Ingyenes
Honlap (infók, képek, további szolg.) www.hsch-szallodalanc.hu www.lidiahotel.hu www.hotelbaranya.hu
Opció 21 db egyszobás (2–3 ágyas),
 4 db másfél szobás (4 ágyas) ap.  15 db stúdióapartman 25 db kétágyas szoba 30 db szoba

MEGNEVEZÉS HOTEL & RESTAURANT XAVIN*** HOTEL SCHAFER MEDITERRÁN APARTMANHÁZ
Egyágyas szoba 9400 Ft/fő/éj - 
Kétágyas szoba 13 900Ft/2fő/éj 8340 Ft/2fő/éj 2 ágyas apartman 6000 Ft/nap
Háromágyas szoba   3 ágyas apartman 7 500 Ft/nap
Négyágyas szoba   4 ágyas apartman 9000 Ft/nap
IFA 18–70 éves korig 330 Ft/fő/nap 330 Ft/fő/nap 
Gyermekkedvezmény 0–3 éves korig ingyenes  
Ár tartalma Reggeli, fedett medence, finn szauna, Reggeli
 Jacuzzi-kabin (aroma- és fényterápia,
 török gőzfürdő) korlátlan használata  
Félpanzió 1890 Ft/fő/alkalom  
Szolgáltatások külön térítés ellenében Testmasszázs, talpreflexmasszázs,
 fülgyertya stb.  
Parkolási lehetőség Szálloda mellett, előtt (ingyenes) Zárt parkoló 
Honlap (infók, képek) www.xavin.hu www.harkanyhotelschafer.fw.hu www.tourchaance.hu
Opció 8 db kétágyas szoba 20 db kétágyas szoba 5 db apartman

TERMÁL KEMPING***
5,2 hektár nagyságú, bekerített, parkosított, füves terület. A kőépületeken kívül 250 lakókocsihely, 100 sátorhely, várják a kempingezni vágyókat. 

TERMAL HOTEL* 2007-ben érvényes árak:
 ( 2 fő ) 5300,- Ft
pótágy  1050,- Ft
Termál Panzió III. 3700,- Ft 
( 2 fő )
pótágy  750,- Ft
Üdülőház II. osztály  6000.- Ft- tól, 9000,- Ft-ig / ház/ éj
( 2- 4 főig) 
Sátor díj  850.-Ft
Lakókocsi díj  1900.-Ft
Szállásdíj  850.-Ft
Áramdij(sátor)  400.- Ft
Kisállat díj  500,- Ft
Idegenforgalmi adó
18 és 70 év között 330 Ft/fő/éj

Szállodák ajánlatai
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I. Jubileumi Országos Könyvvizsgálói Találkozó
2007. június 21–23. Harkány

JELENTKEZÉSI LAP

Könyvvizsgáló neve: ……….............................…………………....................  Kamarai tagszáma: …….......………………….......

Helyi szervezet: ………………………………………………..…………………..

Levelezési cím:  ……………………………….................................................…………………..………………….................................

Mobil:  …………………………..………...… E-mail: ……………………………..………………. Fax: ………………………...…………………….

Számlázási név:  ..……………………………………………………...…………………..…………………..…………………………………………….

Számlázási cím:  ..…………………………………………………………………................................................................………………….

Számlázással kapcsolatos kérések: ...……………………………………………………………………..……………….….......…...................

…………...………..…………………..…………………..………………...………………………………………………………………………………………..

Kísérők neve, életkora (az életkort csak gyermekek esetén kérjük megadni):

Ssz. Név Életkor (csak 18 év alatti
   résztvevők esetén)

1.   
2.   
3.   
4.   

Szállásra vonatkozó adatok:
(Kérjük, adja meg az igényelt szobák darabszámát!)

Hotel Korona Termal***: ……db kétágyas szoba
Hotel Baranya***: ….db kétágyas szoba
Lídia Apartman Hotel***: ….db egyágyas szoba, ….db kétágyas szoba
Termál Kemping (sátrak száma: ………., autók száma: ………., lakókocsi?: I/N)
Hotel Schafer: ……db kétágyas szoba

Eltölteni kívánt éjszakák száma:
❏ 2 éjszaka (június 21–22.) ❏ több éjszaka: ……………-tól …………-ig, éjszakák száma: ……*
*A szállodák kedvező áraikat az Országos Könyvvizsgálói Találkozóra érkező vendégek számára hosszabb tartózkodási idő esetén 
is fenntartják

Kérjük, adja meg számmal, hogy mely fakultatív programokra, hány fővel jelentkeznek!
Megnev. Drávai Pécsi városnézés  Orfűi  Könnyű túra  Könnyű túra  Látogatás a Mecsextrém
 sétahajózás idegenvezetéssel kirándulás a Kelet-Mecsekben a Nyugat-Mecsekben Parkban
Felnőtt      
Gyermek      
Gyermek/-ek
életkora      

Kérjük, jelölje x-szel, hogy mely sportversenyekre kíván nevezni! A tenisznél kérjük aláhúzással jelezze, hogy mely formában 
kíván indulni! (Tájékoztatjuk, hogy a versenyekre csak könyvvizsgálók nevezhetnek.)

Kispályás Tenisz (férfi Asztalitenisz  Sakk Bridzs Tarokk Darts Biliárd Lábtenisz Főzőverseny
foci női, korosz- (korosztályos)
 tályos, páros,
  vegyes páros)
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A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (a továbbiakban: MKVK) küldöttgyűlése 2004. december hó 4-én kelt 4-es számú határozatával
DR. BARTÓK NAGY ANDRÁS ÉLETMŰDÍJ-at (továbbiakban: ÉLETMŰDÍJ) alapított.

Az ÉLETMŰDÍJ azon természetes személyeknek adományozható, akik a könyvvizsgálat szakmai, közéleti területén kiemelkedő 
munkát végeztek, hosszú időn keresztül elismerésre méltó tevékenységet folytattak, hozzájárultak a magyar könyvvizsgálói szak-

ma hazai, illetve nemzetközi elismertetéséhez.

Az ÉLETMŰDÍJBAN részesülő személyre az MKVK tagjai tehetnek javaslatot.

Felkérjük az MKVK tagjait, hogy a felhívás mellékletét képező JAVASLAT-nak megfelelő formai és tartalmi követelmények figye-
lembevételével írásban tegyenek javaslatot arra a természetes személyre, akit a 2007. évben méltónak tartanak az ÉLETMŰDÍJRA.

A javaslatot kérjük 2007. június hó 15-ei beérkezési határidővel az MKVK DÍJAZÓ TESTÜLETÉHEZ
(MKVK 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.) címezve ajánlott küldeményként eljuttatni.

A FELHÍVÁS és annak MELLÉKLETE az MKVK honlapjáról (www.mkvk.hu) letölthető.

Budapest, 2007. január
 AZ MKVK DÍJAZÓ TESTÜLETE

Melléklet*
A JAVASLATTEVŐ

Neve, címe:  ..........................................................................................................................................................................

Helyi szervezetének megnevezése:  .....................................................................................................................................

Kamarai tagsági száma:  ............................................. Telefonszáma:  .................................... Faxszáma: ..........................

JAVASLAT DR. BARTÓK NAGY ANDRÁS ÉLETMŰDÍJ
adományozására

A JAVASOLT TERMÉSZETES SZEMÉLY

Neve, lakcíme:  ...................................................................................................................................................................... 

Helyi szervezetének megnevezése:  ......................................................................................................................................

Kamarai tagsági száma:  .................................................

A szakmai tevékenység (életút) bemutatása, amely megalapozhatja az Életműdíj odaítélését.

 ............................................................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................................................... 

Dátum: …………………………………
 aláírás
 aláíró neve

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA

JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁSA

DR. BARTÓK NAGY ANDRÁS ÉLETMŰDÍJ ADOMÁNYOZÁSÁRA

*A javaslatot nyomtatott betűvel kérjük kitölteni.
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2007 májusában megjelenik

a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok
hivatalos magyar fordítása

A könyv a 2006. január 1-jén létező valamennyi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standard (IFRS) teljes szövegét magában foglal-
ja, beleértve a Nemzetközi Számviteli Standardokat (IAS) és az Értelmezéseket. Jelen kiadvány az EU-ban tőzsdén jegyzett társasá-
gok számára, az IFRS-ek szerint kötelezően elkészítendő konszolidált pénzügyi kimutatásaik elkészítéséhez nyújt szakmai alapot, 
valamint az IFRS-eket önként alkalmazó társaságoknak is elengedhetetlen a pénzügyi kimutatásaik elkészítéséhez. Nélkülözhetetlen 
szakmai anyagként szolgál egyetemi hallgatók, pénzügyi, számviteli szakemberek, könyvvizsgálók és mindazok számára, akik mé-
lyebb ismeretekre szeretnének szert tenni a nemzetközi számviteli és beszámolókészítési szabályozás terén. 

A könyv ára: 20 000 Ft+áfa (+postázási és kezelési költség). Megvásárolható, illetve megrendelhető a Magyar Számvitel Fejlesztésé-
ért Alapítványtól. 

MEGRENDELÉS
Alulírott megrendelem a Magyar Számvitel Fejlesztéséért Alapítvány gondozásában megjelent a

2006. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS-ek),
beleértve a Nemzetközi Számviteli Standardokat (IAS-ek) és Értelmezéseket 

 kiadvány magyar nyelvű hivatalos fordítását

___________ példányban.

A kiadvány ára:  20 000 Ft+áfa (+ postázási és kezelési költség)

Megrendelő neve: ........................................................................................................................................................................................  

Telefonszám:  ...............................................................................................................................................................................................

Postázási cím: ...............................................................................................................................................................................................

Számlázási cím: ...........................................................................................................................................................................................

Fizetési mód:     Utánvéttel  ❏     Átutalással ❏

Kelt:......................................................................................
 .......................................................

 cégszerű aláírás

✂

NYELVTANFOLYAMOK – 2007. JÚNIUS

Tisztelt Hölgyem/Uram! 
Tanuljon új nyelvet, frissítse nyelvtudását

és szakmai szókincsét a Rieb Alapítvány júniusban 
induló tanfolyamain:

Középhaladó szinttől anyanyelvi tanárok 
részvételével!
Helyszín: MKVK Budapest, Szinyei Merse
u. 8., igény szerint a helyi szervezeteknél is!

Kérjük, jelezzék egyéni igényeiket!
Cégeknél 4 fő részvételétől vállaljuk a 
kihelyezett tanfolyam szervezését.
Átlagos csoportlétszám minden 
kurzusunknál: 4–6 fő

Az intenzív kurzusok ára: 36 000 Ft + áfa (30 
óra) – (3 fő esetén 42 500 Ft + áfa) 

A normál kurzusok ára: 72 000 Ft + áfa (60 
óra) – (3 fő esetén 85 000 Ft + áfa)

Jelentkezzen ingyenes próbaóránkra!
Tel: (1) 473 4500, 473 4522
E-mail: szzsuzsa@mkvk.hu

Angol középhaladó szakmai
– intenzív
2007. június 4–8. és június 18–22.
9.00–14.00 (napi 6x45 perc) 

Angol középhaladó és kezdő 
normál
folyamatosan lehet becsatlakozni már 
meglévő csoportjainkba hétfő, szerda 
8.30–11.00 (középhaladó)
kedd, csütörtök 17.00–19.25 (kezdő)
(heti 2x3 óra)

Angol kezdő – normál (1. szint)
2007. június második hetében
hétfő 9.00–11.00 (heti 1x3 óra)
kedd, csütörtök 17.00–19.25
(heti 2x3 óra)

Német, francia, olasz, spanyol 
kezdő – normál
2007. június 5-től kedd, csütörtök 
9.00–13.30 /17.00–19.25
(heti 2x3 óra)
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